




محاص



٤٣٣المرام الق عد بن معود بن اللطف عد ح

الشرأياء الوطية فهد اللك مكنة فهرسة 
القعد بن سعود ين اللهلف عد الصراص، 
.الغقه أصول ق أبحاث 

٥—١  ٤٣٣الرياض، المرامي— الق عد بن سعود بن الكلف عد 

٩٧٨•-٣•٦--•٩١٩٣ْ-ردمك 
العنوانأ، الفقه أصول — ١

١Mxrl١  ٨٩ ٢٥١ديري 

١٨٩

،"-٧٩. -٣ . ٩-. ١ ْ-آبم ردمك 

الأودالطعة 
-٥١٤٣٣الأول ربجع 

محفوؤلةالهلع حقوق 

إلهدمت وقئ محكمة، أبحاث الكتاب، هدا أصل 

مسعودن بد محمالإمام بمامعة العلمي ايلس 
ام(٤ ٢ /٦ ١ ٤ ٢ )ه اخمامعي العام j الإملأمة 

العنمةل٠رءض١كرفن —( ٥١٤٣والعام)آ؟؛ا/.



.تيجمحأقمحئمح؛ِ
نمياس ونعوذ ، إليه ونتوب تغفره ونونتعينه نحمده لذ الحمد إن 

الفبملل ومن له مضل فلا ايك يهده من ، أعمالنا سئات ومن أنفا شرور 
عبدهمحمدا أن وأشهد ، له شريك لا وحده اس إلا إله لا أن وأشهد ، له هادى 

وميإل ان باحتعهم ومن وأصحابه، آله وعلى عليه، الق صلى ، ورسوله 
.تسليما وسلم ، الدين 

لة مختلفوقضايا ائل متناولتأ الأبحاث، من بحموعة فهده I بعد أمجا 
لإبجازه—ارا ونفلامحكمة؛ العلمية ابجلأت بعض ق نشرها صبى الفقه، أصول 
موبمإليها، الرجوع ليسهل ؛ واحد كتاب ل جمعها رأت حجمها، وصغر 

;عنوانه وجعلتن ؛ بما الانتفاع 
((اهفه اموو ي أبهاث )) 

:الاق النحو على مرتبة وهي 

قنشر ودرامة. جمعا الشرعية~ الأحكام على ودلالته البي. ١"تقرير 
امع٢( )' دد العبطنهلا، الأزهر جامعة فرع — والقانون الشريعة كلية بحلة 
yير-هب٦م٦\^.

لحكم . حجيتهحقيقته — فيه للرأي مجال لا فيما المحايى فول ~ ٢ 
١ه ٤٣• عام بايمورة، الأزهر جامعة فرع — والدعوْ الدين أصول كلية بحلة 

جامعةمجلة ق يشر . ودراسةبمعا ؟ دليل يلزمه هل النال مسالة ٣— 

.اه  ٤٢٥شوال ( ٤٨العدد)الإسلامية، سعود بن محمد الإمام 
أين حمالمفهوم على اللففل دلالة عن ّؤال جواب فيهما رمحالتان — ٤ 

سعودبن محمد الإمام جامعة بحلة ق يشر . ودراسةتحقيقا ؟ هي الدلالة أنواع 
ف.١ ٤ ٢ ٥ رجمب ٤( )٧ العدد الإسلامية، 

-ه-





الأولالبحث 

هميرالمي.ودلأكض
ودراسةصا - الشرعية الأحكام 

٢(٠ ؤ العدد ، بطنهلا الأزهر جاععة خرع والقانون الشريعة كلية مج—لة ق الحث هذا شر ن( 
.آم(.:اإام-ْ.ا-ءام)

-٧-







الشرعاعلى ودلالته ه الم 'قرير الأول الحث 

Iعنوانه وجعاك الجواب، 

ودراسة«جما — الشرعية الأحكام على ودلالته س الي قرير ت» 
بمدأقف لر أني الوصوع، هذا ناول ق المضي على أيضا فجعي ومما 

بالسنةيتعلق فهو والمكانة، الأهمية من له ما محع والدراسة بالهلرح أقرئه مجن على 
الجزءيمثل هو بل امها، أقوأحد — القران بمر التشريع مصائر ياق — النبوية 
مجالكثرة وذلك ؛ اليسير القدر إلا اوي يلا إليه بالنسبة عداه ومجا مجنها، الأكثر 

شيءوهذا الأنوال، من سمعه يقرع ومجا الأقعال، مجن جؤ الني نافلرى تحت يقع 
—ل،القليإلا تق—اريره. من إلينا ينقل ب ذلك ومع بحصى، ولا بحد لا كثتر 

.٢ ١ بكتئر منه أكثر وأفعاله أقواله من والمنقول 

ييلعلى تناوله وغيرهم، الأصوليئن مجن الموضوع لهدا تعرض من وجل 
وقاالسنة، أقسام ق ق يبحثونه إنما وهم والاختصار، الاجتراء 

انمموممخصصات 

:والشمولية التوسع محن بشيء فيها حظي الي المؤلفات أبرز مجن وكان 
يالقدمشامة لأي ه الرسول بأفعال يعلق فيما الأصول علم من اخقق 

"الموافقات " ئ ، )و؛\،؟ه( للزركشي " اخيْل الحر " و )وْأآ-ه( 
ودلالتهاالرسول. أفعال المحدثينت مجولفات ومحن ( ٥٧٩د• ر للشاطي 

هول الرسال أفعو ادر القعبد العرومي محمد للدكتور الأحكام على 
أءلروحة- الأشقر فان بن محمد للدكتور " الشرعية الأحكام على ودلالتها 

.(١٣-.١٢٩/٢الرسولهؤالأدهم)أضال انظر: ;١( 
•البيان ام أنأحد باعتبارء ، الضرورةبجان ن أيضا الحنفية ويحثه ، ٢١

للخامالت أصول ي والوان (، ٢٤)مرا،للخازي والغي ١(، )-ا/ا<أ الأ-رار كشف انظر: 
■)•ا/ا-أا( 



الحث•قيمة 

دونواصتيعابا، تحقيقا أوناها من الأختر هذا وكان ~ الدكتوراه درجة بما نال 
هأنواعصحته، شروط حجيته، التقرير، تعريف التالية؛ الموضوعات بحته شمل 

.متفرقة ومسائل الممن، غير إل حكمه تعدية منها، كل ودلالة 
نومجبحته، ض لما مكملا ~ تعال الله بإذن ~ البحث هذا جاء وقد 

Iيأل ما ١لدرا تلك على أصفتها الي الأشياء 
.أحدهما عن تجريم أو والذم، بالمدح اقترانه باعتبار التقرير أنواع ~ ١ 
.التقرير تحت التكليفية الأحكام من يندرج ما ~ ٢ 

الترك.أو الفعل التقرير ق، يترجح ، ۶٧١ ٣١٠- 
.بالتقرير الخاصالة الإباحة نوع — ٤ 

:الحث، ملة ح— 

.وخاتمةمباحث، وثلاثة تمهيد، مجن البحث هذا يتألف 
.صلةبه له وما التقرير، حقيقة ق اكمهيد 

؛مطليان وفيه . بهالاحتجاج صحة وشروط التقرير، حجية I الأول الحث، 
التقريرحجية الأول؛ المهلل-، 
.بالتقرير الاحتجاج صحة شروط ١اثانيث الطيب، 

;مطالب تلاثة وفيه القرير. أنواع ; القائ الحث 
.عنهما تجريم أو والذم بالمدح اقترانه باعتار التقرير أنواع • الأول العللبا 
وتنوعهتكليفي، حكم على اشتماله باعتبار التقرير أنواع ؛ ^؛، ١٠١١الهللب، 

.الأذكام على لدلالة اق 
الحكمعلى دلالته يقوتم، U اقترانه باعتبار التقرير أنواع اكالئ،؛ الطلب، 

:مطاإب خمسة وفيه الأحكام. على القرير دلالا الئالث؛ الحث 



الشرءٍة\لأحك\ج على ودلالته قؤ ١^٠ -قرير \لأود 

؟القرير بميم ما ; الأول القلق 
؟التقرير تحت التكليفية الأحكام من يتدرج ما ت الئاق الطلب 
؟الترك أو الفعل التقرير: ق ترجح الذي ما : الثالث القلق 
.بالتقرير الخاصلة الإباحة نوع : الرابع العللب 
•الممر غئر إل القرير حكم تعدية الخامس؛ القللب 

:الأل النحو على نهو الكتابة ق اسعته الذي الهج وأما 
امر تحريم الفقه، أصول كتب مجن ُفلانه ق الوقوع هذا تتبع أولا: 

.مجنامبةبصياغة وكتابتها علمية، مائة من اجتمع 
إنمؤإف__اهم ن ما وتوثيقهأصحابما، إل والأراء النقول نسبة ثانيا: 

إلوالأراء الفول تلك ونسبة بذكر عنيت الي الصادر نبواسعلة وإلا وجدت، 
.بماأصحا 

الأحاديثوتخريج السور، محن أماكها إل القرآنية الأيات عزو نالتا: 
j،تكن ب إن وصعقا صحة درجاها بيان مع الأصيلة، السنة مصادر من والآ'طر 

.أحدهمال أو ^؛^^، ٥١١
اممأمجثلة الوقوع هذا جزئيات غالب ق يذكر أن على الحرص رابعا: 

نمبتر كقدر على مشتملا البحث هذا فجاء ه، الني تقريرات من ونع 
•M تمريرانه 

•البحث هذا ل عليها اعتمدت الي للممصأدر فهرس وصع ا: حام
•علما يزيدا وأن حهلنا، مجا يعلمنا وأن علمنا، .يا ينفعناأن أسأل وافه 

.ليما توسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على افه وصلى 



القرير-حقفة ييان j التمهٍد 

تمجيد
صلةبه الوقريووس حقيقة في 

:لغة التمرير نعريفا 

،رد ابو وهالم أحدهما: فثن، على يدلان أصلان والراء القاف 
وأذعنبه، اعزف إذا بالحق الإقرار وضه ،  ٢١١باذكان اسمر من القن والأخر: 

. ٢١٣١عليه لأخر بحق ارء إخبار الفقهاء: وعد ، ٢٢١له 
.٢٤١ينأكره نر و عه سكت إذا فنره - المضعف الرباعي من - والتقرير 

:اصعللاحا التمرير مريق 
فعلايرتح( أو شبما، ه الني يسمع أن » الأصولغ،: اصطلاح ق، التقرير 

.٢ الموانع«ر عدم مع بمكره ولا فيقره به، وعلم عصره ق أو يديه، محن وقع 
صادراكان ما اختج التقرير أن بيان قيد (( ه الني يسمع أن )> فوله: 

.الأمة بقية دون ه، الني عن 
علىيقع كما الأفعال، على يقع التقرير أن بيان فعلا« يرى أو » قوله: 

.الأقوال 
امحرازأبه، وعلم غيبته حال ق أتم،: به« وعالم عمره ؤ، أو » قوله: 

. ٢٦١خلاف به الاستدلال ففي ه، الني يلغ انتثارا انتشاره !علم لرعما 

■غارس)°إلأ( لابن اللغة ُقامحص 
•( ٥٩٣)ص ابيل دالنامس )ص؟حا(، الم والمصاح )ه/دأْ'ا(، الرب اي يانفر: ٢( 
•)ص'ا'ا( للحرحال اكريمان اطر: ٣( 
•( )ص١٨٢الطلة طلة اطر: ٤( 

٢()أ/ا. انحط- والحر ١(،  ١١)صمجري لابن والتقريب (، ٦٩٨اللمع لت غدْ انفنر ْ( 
•)أ/آلأا( الوصول لم وّ)\إا0ي الرحمرت نواتح ن: أيضا ممريفه واطر 

•( ٢٧٨الأول الحث من اكاي العللب ن بالتقرير، الاحتحاج شروط ن ذلك بجث، ماي ٦( 

-١٣-





التقريرحمقة بيان ل التمهٍد 

صفةلبه لأو الترك، به تعلق الذي الشيء ذلك وجوب لإمحقاؤل دليلا يكون 
والمم__وعرآ؛،المكروه وهو فيه، المأذون غر الأصل ؤ، محله الترك إذ ؟ الشرعية 

كئترشيء بالأعيان، يتعلق وما الأفعال من حياته ق الني. تركه مجا ولكن 
يتعلق ١٠ومنه يعلم، لا محا ومنه تركه، سب يعلم ما منه الخصر، عن يخرج جدا 

تدلألالامصبهل ولتيسير , المعاملات أو بالعادات يتعلق مجا ومنه بالعبادات، 

.وجودي وترك عدمحي، ترك ذوع؛ز،ت قا العلماء جعله ففد بالترك 
:الخدْي الترك ~ ١ 

بأو زمنه، ق ولا بلده ق ليس لكونه عبادة؛ ليس مما ء الني أغفله ما 
عدمإضافة لأن حجة؛ ولا دليلا يصلح لا هذا فثل . ، به١٢له علم لا أو يينه، 
سبأول ليس الاستحباب، يقتضي ما عدم أو الكراهة، مانع وجود إل الفعل 

هوالني كترك وذلك — والإمكان القدرة وهو ~ الفعل شرط فوايت، إل إضافته 
ذلك،من امتنع أنه يبت إذ إلا دخوله، كراهة على به بحتج فلا الحمام، لحول 
.، ١ اجتنابه وقمحي 

إثبات،ولا يمفي له ترض ل؛ ث الشارع، أغفله مجا كل القبيل هذا ومن 
لرفاهما ، الرسول. بعد حذت الي كالوازل وذلك يقتضيه، مجا وجود لعدم 

الشريعةأهل فاحتاج بعده، حديتف بل عنها، سكت، م زمنه ؤا موجودة تكن 
العلم،وتدوين الصحف، ق القرآن كحمع ، أحكامها وبيان فيها النفلر إل 

.الواسات)أ/؟ْ( )؛(انظر: 
مبل يشرع فلا التعديآ، الأمور من قو النير يفعله لر عما احترازآ عبادة« لمس، ما » ب وتده )٢( 

منهلمس نجا هذا أمرنا ؤر أحدث من ؤ هؤ؛ الني لقول التوقيف، العبادات ؤ، الأصل لأن بدعة؛ 
.عائشة حديث من ا ١ /٧ ١ ٧ ١ )٨ ومسلم (، ٤٦ ٩٧البخاري،)أخرجه رد( فهو 

.( ٣١ i-T\ylr)\امرتيب الإسلام لشخ الفتاومح، مجموع انظر؛ )٣( 

-١٥-



الشرعيةالأحكام عو ودلأك ه الم تقرير الأول الحث 

.، ١ ذلك أشبه وما المناع، ونضبن 
;الوجودي الترك ~ ٢ 

القدرةعع ه به وبعلم مجمتضاه، يوجد أو الشيء يفع بان الكف; وهو 
:، ٢١نسمان فهدا . يفعلهولا منه بمع م عليه، 

لره وأنعنه باعراصه المحابة ويصرح الشيء، ه الني يترك أن — أ 
ولاهما، نليصل ولر ركعمن، العيد الني. صلى عباس ابن كقول يفعله، 
ولاهما، بينبح يل الصلأبى: ين ه حنُه ق عمر ابن وقول . ، ٣١بعدهما 

.، ر منهما واحدة إثر على 
ىعلالدواعي لتوافرت ه اليمح، يعله لو محا نقل الصحابة يترك أن ومنه 

عه أنعلى دل البتة، مجمع ق به حدث ولا متهم، أحد ينقله نر فحيث نقله، 
لوت القندعاء وتركه الصلاة، ل الدخول عند بالنية التلففل كتركه يفعله، 

هه تركفان - الفعل مرجوحية على به يستدل فهدا يوم، كل الصبح صلاة 
امفان ؛ زانيةيدعة أنه على الدلالة محنه توحد بل — منة فعله أن كما سة 

الشارعأن على كالنص هو ا، ر له المقتضي موجبه قيام محع الشارع عنّه سكت 
.، ر ينقص ولا فيه يزاد لا أن يصد 

.نياسات)أ/و.؛( )ا(انظر: 
.؛( a/T)للأئقر M الرسول أسال : ١> )٢( 
.( ٨٨٤)ومسلم (، ٩٨٩)الخا;ي أخرجه )٣( 
.(١٦٧٣)الخاري أخرجه )٤( 
وجودأو شرطه، فوات أو له، القتضي لعدم الشارع تركع ا فيتكون قافا المرسلة المعاخ بخلاف ره( 

ىعلالشريعة دب ما الواغ وزوال والشروط، المقتضيات من هأؤ الم بعد حدث م مجته، مانع 
ونحوالعربية، وتعلم واحد، إمام على اكراويح ل اواس وجع المحق،، كحمع فعله، توخ 

.٤( ١  T-i)آ/ا١ والموافقات (، ١٢)ص( الورانيه القواعد اطر: . ذلك 
.( ٦٦- ه ٩/٢)والموافقات (، ٣٩-. ٣٨٩١٢)الموس إعلام اطر: )٦( 







بهالاحتجاج وشروط القرير حجة 

الأولانمبحث 
بهالاحتجاج صحة وثروط التةردر حجية 

اليميرحجية الأول؛ المطنب 

يديه،ض ذلك حدث محواء مكلف، عن صدر بشيء . المحا علم إذا 
ورفعاله تشريعا ذلك يكون فهل ينكره، ولر صه ومحكت به وعلم عمره ل أو 

,، ١١؟ صه للحرج 
لرو ذلك نل تحريمه الني بجن مما يكون أن إما ؛ الشيء ذلك بخلو لا 

أثرفلا ة، كنيإل كافر كمضي الأول كان فان . يكون لا أو نسخه، يتصور 
الفعل،ذلك جواز على يدل فلا وعليه • بالاتفاق إياه إنكاره وعدم . لسكونه 

•منسوخا خه الهي كون على ولا 
هبي للبق يلر مما أو ّخ، للنقابلا الفعل يكون بأن الثاني كان وإن 

:، ٢١قولن على فيه العلماء اختلف فقد بجانه، 

لرإن فالشرعية، الأحكام إثبات ق به يختج تشرع أنه ' الأول القول 
النيفتمرير تحريمه محبق وإن جوازه، على سكوته. دل الفعل ذلك تحرأم يسبق 
•اذحوم نسخ على ال ده 

منكل عليه الاتفاق حكى بل ،، الأصولرأهل ■ماهير مجدهب وهذا 

.(١٦ؤّآ/بمالشترازي للقطب الفقه أصول ن المختمر ثرح انفلرت )١( 
ديللهنول الوصة وغاي)صمْإ، هي المشومختمر )ا/دارا(، للأميي الإحكام انفلرت )٢( 

..٤(  ٩١٦)واكمم والتقرير ١( )\/لماء المم الكوكب وثرح (، ٢١٦)ْ/ْ
وأصول( u-i/t)حزم لأبن والإحكام (، TUv/X)القول ومزان )ا/دوأ(،  jUjJ؛انظر: )٣( 

لمدوالغي ١(،  ١٢)٠^لأبن وامحمول (، XT،>/r)والممفى )•آ/ْ-اآ(، الخماص 
)ا/*ا'اأ(،القاصي وأدب )ص\لأ\\لأ\ه الأصول ُنءالم واخقق (، YUi-TUT-/\U)الجار 

-والمودة (، ٣١)صري الفصول وإحكام )آ/مْما(، والدة الأدلة وقواطع 
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الشرعيةالأحكام على ودلالته ه المحي تقرير الأول الحث 

•رم والمي حجر وابن واللائي الخويي لعال اش 
.والمسخ الجواز من شيء على يدل لا جؤ تفرترْ أن الئائ• القول 

دوعبشيرازي الالقطب لقائله؛ تمينر غير من القول هدا حكى وفد 

•رم البخاري العزيز 
;بأدلة الأول القول حاب اص استدل 

اممهلأن تعال؛ اس حكم خلاف على أحدا يقر ان . ؛، ۶٠٧بحل لا أنه ~١ 
قوله؛ق وصفه كما الن١كر، عن وناهيا بالمعروف وآمرا إليه، داعيا بعثه إنما تعال 

وآلامحلآلأوونئ ل عذنز ْكثوها لئ آ> 
رهمأفما أن على فدل ١[ ]الأءراف/م'ه ه ألئطب ض يالنموزإويأرثهلم 

•٢ ل النكر عن وخارج المعروف ت، داخل عليه 
فيهلما عليه، أحدا مر أن لليمح،. يجوز ولا محتكر، بجائز ليس ما آ~أن 

منعند إلا بالإجماع، ممتنع وهو الحاجة، وقت عن البيان وتأختر لإلباس، اس 
.؛ ٤١امحال تكليف يجوز 

ممةالعله وضمن الرسالة، تبليغ ه رمحوله على فرض تعال الق ّآ~أن 
ادعىفمن االا؛دْ/باُ[ ه منأإغاسي يعحبمنتقن وآئه ؤ تعال؛ قال كما والفلفر 

-X"،v/X)الماعاق لاين الوصول وهايآ (، ٢٩• )صد\اآ، الفصول تشح وشرح \(، ١ص٦٢
.٩(،)آ/. سامع الوصيف ( ٣٥٩)ص-ْ-؛، ث.نعالمواوع )ص'آاْ(، النفلر وبدل (، ٢٦٤

)أ/*ا'دا(،ارخموث،واتح ونالخاجمّ،)أ/أأ؛-ْأا(، ورفع .٢(، )؛/١ ائيهل والبحر 
٠ايفدم الهامس ق الذكورة والحائر )؟/٧(، البنود ونشر (، ٩١)ص السائل وإجابة 

الباريوفتح (، ١٩~•١٨٩)ص'للعلاثي الإجمال رممصتل ٢(، ٤ )أ/" للجويي التلخيص انثلرت )١( 
.( r،>T/r). القارى وعدة .إ(، )*اا/.

•١(  ٤٩)'''/الأسرار وكشف، )•آ/ا'اا(، الشرازي للقلب، شرحالختمر انفلر: )٢( 
.)■ا/ْمأ( للخحاص والفحول ١(، الأدلة)أ/'ا؟ وقراطع (،  ٤٣٢/١)القاصي أدم، انظر: )٣( 
(١٢)"ا/آ•غاتي للوالوان ( Uvfr)لكفي الأسرار وكشف، ( )_U\rالفصول احكام انظر: )٤( 
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يهالاحتجاج وشروط القرير حجية 

الرسولوكدب القرآن، وعارض كابر فقد يعتره فلم منكرا علم هو الني أن 
. ٢١١( بلت هل اللهم ) :نوله ق ه 

تشريععلى التي. بإقرارات كون يتم كانوا ه، المحابة ؛—أن 
:ذلك من ، ٢ ١ وتجويزها الأحكام 

تنركعهؤ اس رمول عهد على نملي كنا له؛ مالك بن أنس قال ~ أ 
؟صلاهما اذ. رسول أكان له؛ فقيل . اينرب صلاة نبل الشمس غروب بعد 

.، ١ لم مأخرجه . ينهنالر و يأمرنا فلم نصليهما يرانا كان قال؛ 
راريناحمنبيع كنا قال؛ عنهما الذ رصي اذ همد بن جابر عن ~ ب 
،رمحاجه ابن أخرجه . باسابذلك نرى لا حي، فينا ه واليمح، أولادنا وأمهات 

افول رمعهد على الأولاد أمهات نبيع كنا ولففله: ٠ الكرى؛ ق والنسائي 
,علينا ذلك ينكر ولا ه، 

اوهم- ه مجالك بن أنس سال أنه الئقمي، بكر أي بن محمد عن ~ ج 
أه اف رسول مع اليوم هذا ق نمنعون كنتم كيف عرفة— إل مى مجن غاديان 

ءناتنءاس.)ا/-مأآ( وأخمد (، ٢١ ٩٣)واضُذي (، ١٧٣٩)الخاري رجه )١( 
.( >؟/lYحزم لابن الإحكام ئ؛ الدلل هدا وانظر 

•رص"آآ( للغزال الخول انظر: )٢( 
. (Arnxr)

علىواّنادْ » : ( ٨٤)• ا>ر ق الهائي همد ابن نال . ( ٣٢)٣!١ أحمد ٢(، ٥ ١ )٧ )٤( 
.(٢٤٧١)المعحة ق الأل١نى وواث لم« مشرط 

همها( )آ/ا'والحاكم (، UiU\/)• والمهقي (، ٤٣٢٤)ماز وابن (، ٣٩٠٤)داود أبو وأخرجه 
صححه. فاكهنافانا ممر كان فلما بكر، وأي ه ارمول عهد على الأولاد أمهات بعنا بلغظ: 

.( ١٧٧٧الإرواء)ذ و١لألاني الوافقة)ا/"،"ا(، )، حجر ابن والحافظ الدهي ووانمه الحاكم 





بهالاحتجاج وشروط القرير حجمة 

غيرلأهمم هم؛ كنائعلى الدمة أهل تردد بخلاف وهدا ٠ المذكور للتوهم دفعا 
الإنكارعن ه بكونه المسح يتوهم فلا ذلك، بخرم معتقدس ولا له، مقالين 
•، عليهم؛

الفعلأن يدر لو حراما يكون إنما للمكر ه الني إنكار عدم أن ~ ٢ 
الفتتكرر، لر إذا الصاُثرْ وأما . أمامه تكررت ص1ُثرْ أو كبيرة، عليه الممر 

علىالمغائر يتجويز القول على بناء وذلك مجعصية، إنكارها عن مكونه يكون 

الصغائرعن هؤ الني عصمة على متفقون العلماء إذ بالع؛ ت عنه أجسب 
امالأحكان ببييتعلق فيما ميما ولا والنسيان، المهو دون العمل• جهة على 

.الشرعية

الملمنأتباعه محن ليس من على للانكار تركه. بحمل فإنه سلم ولو 
دون— النكر تغيير على فدرته وعدم لعجزه أو والمشركين، الكتاب كأهل 
رم.الإملأم دولة وقيام الهجرة قيل كان لو كما - بقلبه أنكرْ 

مجرديكون أن و ل• يعلا منهما كل إذ ~ الل>لياان هلمءين ولضعف 

وغحمهب؛ المن• هذ.ا نائل تعغ، ولعدم ~ يويلءها عما عارية وطوف احتمالات 
ىعلالاتفاق بجكاية يجزموا أن ~ ذكرهم مر ممن — العلماء لبعض يل-و فيما 

•. اليي، تقرير حجية 

)ل(انفلر

انظر)٢( 

ا>)٣( 

.أتفهما الصدرين 
.)آ/7بم( للاشقر قو الرسول وأسال )آ/ْأآ(، المنى 

وأسال١( ؛/٩٨ ) للاص والإحكام ٢(، ١ )أا/-ا والمنى ٢(، ١ ١ )ْ/آ الوصول فايأ 
.\،(u/Y)هوللأثقر الرسول 
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\ب'\م على ودلأك \تي. -قرير  jjSi\سث 

الثأنىالمطلب 
الاحتجاجصحة شروط 

\لأصورينفان وحجة، تشريع الأمة، من لأحد ه المح، تقرير أن ثبمت إذا 
;الاق النحو على وهي الشرعية، الأحكام على دلالته لصحة شروطا ذكروا 

جرىمواء أقره، الذي، الشيء بذللئ، ه اليي يطم أن ■ الأول الشرط 
•ا ١ إليه ومل غيته حال ؤ، أم يديه، ب؛ن بحضرته 

عليه،تدل قربمة وجد أو عليه، ه اطلاعه الفلن على غلب ما به ويلحق 
دند يومئوأنا أتان، حمار على راكبا أءباك^  ijliعباس ابن حدث مثاله؛ 

ضفمررت جدار، غر إل بالناس.ممى يملى جؤ الك ورسول الاحتلام، ناهزت 

ينكرفلم الصف، ق ودحلتن، ترتع، الأتان ت، وأرملفترلت، اأصفسا، بعض ييتم، 
.أم عليه متفق . أحد علي ذللث، 

ستاقد ميما ولا عليه، يخفى لا ذللث، فمثل ،؛ ل حجر ابن الحاففل قال 
•ا ل أمامه ؤ، يرى كما ورائه من الصلاة ؤ، يرى كان هؤ أنه 

ضمر أنه ؛ ٢ البخارتم، عند الحدين، هدا روايات بعض ق حاء وأيضا 

عدمفرض وعلى الروية، دون حائل هناك يكءن فلم . الأول اكف بعض يدي 
كافيالهم بحين، عما مواله. على دواعيهم توفر لكان ذلل؛،، مجن شيء ورود 

.٢( . )؛/٢ انحط والحر ٢(، ١ )ْ/ْا■ الوصول هايآ اطر: ( ١ر 
.•ْ/آْآ( )٤ لم وم(، ٤٩٣، )٦٧ايخاري أخرجه )٢( 
.( ٧٠٣— Voy/y)ازري نح )٣( 
واأثم> : قو الني ن—ال قال: أنس عن ( ٤٣٤)لم ومله، واللفظ ( ٧١٨)١^۶,، أخرجه )٤( 

•( ظهري لداء س أداكم *إي زراصوا، صفوفكم 
.)ه()1ْحا(
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يهالاحتجاج وشروط القرير حجة 

.ه إ اطلاعه على لدلالة ال 

النيمع بمالي كان جبل بن معاذ أن عبداس; بن جابر حديث ; وأيضا 
.رأ، عليه متفق الصلاة، تللئ، تجم بملي قومه يأل م ه، 

وذفلاهرتتكرر الصلاة لأن عادة؛ هؤ البي م، علمه يغيب لا هدا فثل 
•، ١ ه الني مجن إذن غير مجأن معاذ عليه يقدم فلا شرع إحداث ولأنه بما، 

كاأو" " كدا يفعلون الماص كان " ١لصح١بي قال لو ما القبيل: هدا ومن 
•عليه ه اليي باطلاع تصريح السياق ق وكان كدا نفعل 

الأمةهده أفضل حي: اتله. ورسول نقول كنا عمر: ابن قول مثاله: 
.ذلاثر'آ، يكر ولا ، المي. ذلك ويسمع وعثمان، وعمر بكر أبو نبيها: بعد 

هباطلاعيمرح .،ول؛ الني، زمن، إل إص—انته على اقتصر إذا وأما 
عهدعلى ذبحنا قال: عنهما الله رضي بكر أفا بنت أسماء كحديث ~ عليه 

ؤ،اء فللعله- ، ٠١عليه متفق . فأَكلناْ الدية، ؤ، ومحن فرسا، الذ. رسول 
:ثلاثةأقوال ذك مثل 

له.وملم)ْا"أ/«ما(واللفظ (، ٦٦٨أ-؛مجهالخاوي))١( 
.ْ(٦١/١قرح١لاJع))آ(ان>: 

>قول م، وجه من ( ٨٧.)٢ الأوط ون، ١(، ٣ ١ ا/أآ'ا )٢ الكر ن، _ أخرجه )٣( 
رحاله» ٦(: )؟/١ الزواند محع ق ايتئص وقال ١(، )^!٩ الفتح ئ الخاقظ ينه وسكت أخرتم،، 
•قق المحي ذلك ويسع أخرم؛ بددن ( ٢٤٩٤)ايخاري صحيح ئ وم ٠ خلاف وفيهم وثنوا، 

 )i( فقولاي ه الني زمن إل، يضفه لر فإن:
.الجمهور ئدن النووي وحكام للخد_،، تعا الصلاح اين يه جزم موثوق، انه أجدمّا: 

جحر.وابن المرام وصححه والأمدي، الرازي الفخر اختارْ الرفع، حكم وله ححة أنه ا؛ ثانيه
)ا/'آ(،دوي لق—*لم وشرح والكفاية >ص؛أا(، الملاح ابن منيمة ان>ت 

ااوم_ول،ة وقاي)آ/آا،(، دي للاموالإحكام )أ/آ؛؛(، وامحمول، )ا/آْ(، واضوع 
.( ٤٨٤/٢)اكر الكوكب وشرح )'س٧٣ْ(، الفصول تنقح لشرح *٣(' ■ )٧^٦ 

.(١٩٤٢)لم ومله، واللفظ ( ٥١٩٢)الخاري اخرحه )ْ( 
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بهالاحتجاج وشروط القرير حجهة 

الإسلام،ابتداء ق الغل يوجب لا كان الختاُين التقاء بأن عته! اجٍب 
مهلين حى ذلك، على واستمروا آخرون، يعلمه ولر نوم، فعلمه سخ، نم 

علىالمرء واستدامة أ. الغسلأ وجب الختان الختان جاوز إذا عاتثة! بجبر النسخ 
.٢ ل فعله بالصحابة يقلن فلا العلم بعد وأما جائز، نسخه يعلم لر إذا عرفه حكم 

وفهه اض على غالبا يخفى لا مما كان فان التفصيل اكاس القول 
.شل لا فإنه حفاؤه يمكن مما كان وإن . حجة ويكون الإقرار، .مم،رلة 

ةالمتقدم— معاذ بقصة للأول ومجتل الشترازي، إمحاق، أبو جزم لهذا 
.صلاة التاك بمم فيصلي قومه إل يرجع f ، . المح، مع صلاته ؤ، - آنفا 

.٢ ١ الجنابة مجن الغل يوحم، فيما الأنصار مع عمر بقصة للأخر ومثل 

دالوهابعبالقاضي عن وثقل ا، ١لاحير ذهب التفصيل هدا وإل 
حفاؤه!يمكن فيما تفصيلا عليه وزاد معال(، الابن أيضا واختاره . ا ١لالكي١ 

مدمأبٍ، ،كحديث . اليي( ص إقرار أنه علتم، حمل وكثر، منهم تكرر فإن 
ام،محلمن جماعا صالفعلمر يوم ه الني، عهد ؤ، تحرج كا ه الخدركا 
فهو" كدا فعلوا " كقوله! التكتئر لفظ ■م، نجرد وإن . ، ١ عليه متفهم، الحديث 

إمممة وم مجدلي، إمجحاق ابن أن إلا ثقات، أخمد رجال )ا/آ'اآ(ت انحع ؤ، ايبمم، وقال 
عس.محاند لكن ثلتث: 

وجبيند الخان، الخان ومس الأربم،، شمها ض جلس إذا ) ؛ ٠ اف ومول قال قالت؛ ولغطه )١( 
.( ٣٤٩)؛ JUأخرجه الخل( 

•)^٨٣( الفصول د؛حكام )آ/'آ،ما(، الخطاب لأن الهد انظر؛ )٢( 
.( ٥٦٢الالمع،)ا/اا-ه، شرح انفلر: )٣( 
.الفصول إحكام انظر: )٤( 
للدكرر١^ ء؛دالولخب، القاضم، عد الفقه وأصول انحبمل الحر : انظر )٥( 

.( ٤٢٦- )م،ْآل انحن ءد 
.( ٩٨٠)لم وم١(،  ٤٣٥)الخاري أخرجه )٦( 
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الشرعيةالأحكام على ودلالته ه المي تقرير الأول الصق 

عنالتفصيل هذا نحو الإركشي ونقل • ا ١ باحتمال شرع يثت ولا محمل؛ 
. ١٢١"القريب " ق القاصي 

ولاالوحي، نزول زس ق، وقع ما بأن ت عميل وابن حزم ابن صرح وقد 
ور؛الجمهرأي مقت—ضى وهو . حجة ليس بأنه عليه، . البي اٍللاع بطم 

•، ر التمرير حجية ق العلم لاشتراطهم 
يخفار اختيوهو شرعي، ودليل حجة أنه إل العلماء بعض وذهب 

.ا ر واإصنعاني القيم، ابن وتليذه تيمية، ابن الإسلام 
يزل،والقرآن تعزل كنا قال نههئد جابر حدين، ت الذهب هدا وحجة 

عليهمتفق ، القرآن عنه لمهانا القرآن عنه ينهى شيئا كان ولو 

جوازعلى الوحي نزول زمان قا تعال الرب بتقرير احتج ه فجابر 
.ا ر وعلمهم الصحابة فقه كمال من وهدا العزل، 

:وجهتن من صه وأجمب 
إذعيينة؛ بن سفيان قول هو إنما يقله، >هب جابر إل ب ما أن ~ أ 
ملمأنتع م ( يترل والقرآن نعزل كنا ) يالففوت الشيخان عليه اتفق الحديث 

.٢( • الأدلة قواطع انثلر: )١( 
.)؛/؟UV( انحط المم انقلر: )٢( 
•)صْ( الفقهاء >قة على والجدل )ْ/لأْ(، له والإحكام )صأْ(، حزم لأس المد انثر: )٣( 
•الدرب على نور فتاوى قا عممع، بن صاع بن محمد اكيح اخدثئن من به وصرح )٤( 

اثإقرار ورسالة ؛،(، a/Y)الملام وسل (، YAU/Y)المونمن وإعلام (، ^AY-Yالمودة انقلر؛ 
(،١٣٣، )صرأ د زنيأبو الحميد عبد للدَنحرر يه الاحتجاج رمدى المرة زمن ق جلاله جل 

.( ١٧٧>، )_nUين لابن الأصول علم س الأصول وشرح 
.ا/أآا( ٤٤ومسلم).(، ٤٩١١الممحارتم،)أخرجه )ْ( 
.( )صA٩Yودة والم(، ٣A٧)Y/اجلونمن إعلام )٦( 
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بهالاحتجاج وشروط القرير حجية 

;٢ ر قال أنه عنده وتمامه سميان، قول من الحديث باقي، بأن ت التصريح الحديث 
.أخبرن_ا : إسحاق قال ) إبراهم بن وإسحاق شيبة أيٍ، م، بكر أبو دثنا ح» 

اكنؤ قال؛ جابر عن، عءل١ء، عن، عمرو، م، سفيان، ( حدثنا ؛ بكر أبو وقال 
لنهانا، عته ينهى سيئا كان لو سفيان؛ قال إسحاق؛ زاد آ يترل والقرآن نعزل 

.القرآن« عنه 

وجعلهاالحديث، أخر ق الزيادة هذه إدراج وهم ؤ، وقع ُز، أول وكان 
،٢٢١" الأحكام عمدة " كتابه )، المقدسي الغي عبد الحاففل هو جابر؛ قول من 

وابنالقيم ابن، وتلميذه تيمية ابن، الإسلام كشيخ بعده أتى من، ذلك علتم، وتجه 
وكشفحجر، ابن الحافظ جاء إن إ,!، ذللئ، على الحال واستمر ،، ر العيد دقيق 
فهذا» قال؛ لم مبسياق الحديث، أورد أن فبعد ٢ أ الباري فتح ق الوهم هذا 

أنتبعه ومن، العمدة صاحي، كلام وأوهم استنباطا، قاله سفيان أن ق، ظاهر 
نجمتتبعته فال، كذلك، الأمر وليس فأدرجها، الحديث،، نفس من الزيادة هذه 

.(< الزيادة هذه يذكرون لا سفيان عن رواته أكثر فوجدين، انيد الم
فانهفهم، الله عبد بن جابر قول مجن الزيادة بأن التسليم فرض ليي ع ب

ىعلM المح، امحللاع على يدل مجا وغثرْ، الحديث، هذا طرق بعض؛ ق ورد قد 
.،ر الأول خلاف، بانه يشعر السياق ظاهر كان وإن فيه، وإذنه ذللئ،، 

٦١٣٦/١٤i)١(صحءحلم)٢/ْ"•١(طت)•
.( ٢٤٧حديث)( ٤٩٧المهم،)،//لأم، الأعلام ثرحه الأحكام عمدة )٢( 

•الملقن )آ(وأ.ضااتن 
(،VAvly)رسن المواع—لأم )مإخ؟أ(، والمردة •٥(، • -  ٤٩٩ه)،//نفالصدر انظر: 

.( TV)؛/؟العمدة شرح والعدة (، )؛/٤٧الأحكام عمدة شرح الإحكام وإحكام 
.ْ( ٩٦/٥)فار؛ني لاوالأحكام عدة شرح اللثام كثف ؤ، نحرم وانظر (، ٣٨٢- ٣٨١/٩))٤( 
.)ا"ا/ْ؟م-1؟م( القاري وعمدة هما، أنفالممدرم، انفير: )٥( 

-٢٩-



الشرعيةالأحكام على ودلالته ه الي ثقرير الأول الحث 

اكنقال: جابر ص ازص أي طريق من مساملآ، أخرجه ما ذلك: من 
هعنا ر وله • ينهنا فلم اس. بي ذلك فلغ ه، الق رسول عهد على نعزل 
ا،عليهأطوف وأنا حارية ل إن فقال؛ اف. رسول أتى رحلا إن قال؛ أيضا 
اآهلقدر محا سيأتيها خانه خشن، إن عنها اعزل ) فقال! ٠ تحمل أن آّكره وأنا 

هأنلئ، أخ>رتند ) فقال: . حبلت، ند الجارية إن فقال: أتاه م الرجل، فلث 
٠آ ورسوله الذ عبد أنا ر ريائه: أخرى رواية وؤا آ، لها قدر مجا ميأتيها 

تضرعلى يقدر ا فان الإنكار، على نادؤآ ه يكون أن الثائ: الشرط 
نابجزم بمدا ٠ الحرج رغ على دالا لفاعله وتقريره مكونه يكون لا المنكر، 

.٢ ل وغيرهم مختصره، مراح من تبعه ومن الحاجِا، 
الني.خصائص من لأن إليه؛ محاج غئر القيد هدا بان عليه: واعترض 

هبأنتعال اس إخيار بعد ه نفعلى بالخوف النكر تضر وجوب صقوحل عدم 
خافوقد ؤ<زالاندة/'\اُ[ منألثاسي يعمبممتك وأس ؤ قوله: ل كما يعصمه 

قامت—ها ر ( خمْ فيدعوه رأسي، يئلغوا إذأ رب ) فقال: قريش من أمره أول قط 
هسلئ،أشثآزءيىش إيا ؤ ه بقولوالظفر النصر مجن، له صمن، تعال.كا الق 

وحيئئذتركه. لما وإلا جوازه، يوهم النكر عن مكونه وأن ، ل[ ٩٥لالححر/

•الهمام وابن مجفلح كابن )٣( 
الخمرومحان (، ١٧)"ا/• الش؛رازي للتعلب الخصر وشرح )ص'اْ(، النتهى مختصر انثلر؛ 

الحاج—بابن مختصر وشرح ٢(' • )آ/•المؤول وتحفة )'ا/ْأ(، العضد وشرح ْ(، )\ا؟• 
•السائل)صا'د( وإجابة )صهْ'آ(، والتجرير مفلح)ا/أْ"ا(، ابن وأصول ٠(، للمابرق)\/آ• 

.)ا/ا'ها( للامدي والإحكام )أ/ْأا(، الحاجب رفع انثر: )٤( 
•حمار بن عتاض حديث من ( ٢٨٦٥)لم مأخرجه )٠( 
)ص.٩(.المائل  iU؛اطر: )٦( 

٠٣--



يهالاحتجاج وشروط القرير حجتة 

.٢١١الشرط هذا يتصور لا 
فإنللشرع، مفادا مسلما الفعل على ام من يكون أن الثالث: الشرط 

ه،عنالحرج رفع على يدل لا فعله عن ه الني، سكوت فإن كذلك يكن ل؛ 
لصنم،يحد رآه أو ٢، التعدر وجه على ة الكنيإل ياق كافرا شاهد لو كما 
.٢ ر مرارا عليه أنكر ما بعد 

%الني لأن خلافا؛ مه ؛ ٤١الخول" " ق الغزال فحكي ايافق وأما 
السلمي.نحو رادافقان ينحو كان 

انكه الني لأن بالكفار؛ يلحقون أهم الجويي: الحرمتن إمام ويرى 
حقتند وأنه فيهم، نفع لا العقلة أن منه علما ادافقين؛ عن يكنن، ما كئترا 

.، ر!^^، ٥١١إلكيا تلمذه إليه ومجال . العلار_، كلمة عليهم 
امةشأبو عليه ووافقه لملمن، ١ من كغيرهم بأهم المازري؛ ذلك ورد 

أهلن جمولأهم فلماهرأ، عليهم نجري كان الإسلام أحكام لأن الممدمجي: 
.، ٦١الجملة ق والانقياد الالتزام 

جبوريعلمه لا حفيا نفاقه كان فإن القولأز،ت بغ، "بجعا التفصيل ق ولعل 

.اومس)أ/م.آ()ا(انفلر:
 )٢( V السلمولا الكاز من لا م، ض الكنية.ممحردْ ال المضي لأن التعد؛ ند على المكي ابن

•ا/ْآا(.الحاجب )رنع 
(،١٧المرازكؤ)f/.للقطب المحمر وشرح (، ١٧٠- ١٧)"/،i الأصول ءلم من انحنى ان>: )*١( 

.٢( • )أ/؛ انحيهل والحر ٢(، )أ/ْ العضد وثرح ٠(، )ا/*؟• الحمر وبجان 
•'آأ()إ()ص-

القدمي.شامة أبو الءل>ري عن؛لكيا ذلك م )٠( 
.\( roly)الحاجب ورتع )ص7ْا(، الأصول عالم من وانحقق )ا/آ\<ا(، اإ>رضن انفلر: 

•والزركثي المكي ابن أبمات واختارء )٦( 
.٢( « i/i)اغط- واليم ١(، )أ/ْآ الحاجب ورفع )صْلأا(، الأصول من انحقى انظر؛ 

١٣--



الشرعةالأحكام على ودلأك قو الم  ji/aالأول الحث 

٠ة حجفعاله عن ه الني مكون ويكون المان، الممن كمره فهو الصحابة، 
الول،ص_ن بأيؤر ن باس كعبد وعصيانه، تمرده معلنا نفاقه مفلهرا كان وإن 

رم.حجة يكون لا وأفعاله، مئله أقوال عن هؤ الني فسكويت، 
مجنكان إن الإصرارت لأن الشرط؛ هذا لذكر وجه لا أنه ت بعضهم ويرى 

قرع ث فهو ذمي، أو معاهد من كان وإن ه، الني عنه يسكت لر لم، م
.، ل بتغييره يهنالب ولا دينه، 

هالني فان منكر، فعل على لم المن الإصرار كان لو يتجه إنما وهذا 
هعليه مكونه فان منكر غير كان إن أمجا . يقره ولا عاليه، يسكت، لا حينئذ 

ذءيينالتمرقات من عنه يسكت، ما ذلك مجن وليس . وحجة إقرارا يكون 

•والمعاهدين 

فعلهعلى يغريه لا الإنكار أن المنكر مرتكب من يعلم أن ألواح؛ الشرط 
يفضيلئلا الإنكار؛ له فليس ؤؤ الرمول غير به علم فان . منه أعظم أو مثله، 

.ومضاعفته المنكر زيادة إل 

;قولن معاق الابن فيه فحكي ، الرسولبه علم وإن 
.، ٣١المعتزلة فول وهو العلة، بجب،_، لا الأول: 
ذهّأجوإليه ، معان الابن اسفلهره الذي وهو إنكاره، يجب الثائ: 

.، ٠١الكي ابن واختاره _^،، القاصي 

.١( )آ/،م. للاشقر الرسول؛و وانمال المناوئ بمموع انئلر: )١( 
•اا( )صْ"اللروٌي الأحكام على ودلالتها الرمول. أسال اطر: )٢( 
.( twi-ywrlw)ايار ءّد لالقاصم، الغي اطر: )٣( 

.(١٩٨/٢الأدلة))ا(ماط 
.الأشعرية« قول وم » الزركشي؛ وقال شامة، أم ١^١^ عن _ )>،( 

٢٣--



بهالاحجاج وشروط الفرم حجمة 

فوجب، هؤ حقه ق ممتنع وذلك إباحته، يوهم الإنكار ه تركه لأن 
امبالهله مغريا كان وإلا منكر، أنه لعلم فاعله؛ يجسه لر وإن الإكار، عليه 
.، ١١منه، أعظم هو ما وعلى عليه 

سحند قأنه الفعل لدلك بالإنكار علمه تقدم مجن توهم رمما وأيضا 
إزالةفوجب ~ الوم تزل زمن قا ونوعه جام والنسخ ~ الإباحة إل حظره 

.، ٢١الشبهة هذه 
فإنالحرج، ورفع التقرم سوى محمل للكون يكون لا أن الخامست الشرط 

:ذلك من • ٢ ححة١ ولا مرم٢ يكن لر آخر احتمال إليه تهلر3، 
ساناإنفرأى فيه، مستغرقا حكم ببيان مشتغلا ه الني يكون أن ~ أ 

رتقرييمكنه لا إذ له؛ تقرض١ عنه سكوته يكون فلا له، يتعرض ولر أمر، على 
الأعممجن التشريع صدر ل الناس عليه كان فما . واحدة دفعه الشرع جميع 

دمالقالحكم ذإلئ، يقال: فلا منه، بدلا آخر حكما ه الني م الجاهلية، 
•يتدكرْ ل؛ أو بيانه، إل ه الني يتفرغ نر رمما إذ سخ؛ م مستمرا شرعا كان 
،.ذكرر فيما صوبه م القشيري، ابن عن مي القد شامة أبو نقله كدا 

ا،بيانحق الشارع درج تالي الأحكام من كان ما هدا وموضوع 
أنإل الأربع عن زاد مجا ونكاح حرمت، أن إل الحمر شرب ءن ككونه 

والجهادالصدفة ترك على ااهلاثانا أهل إقراره القبيل: هدا ومجن ،، الحمر١ ثبت 

.٢( • )؛/٤ انحيط والبحر اآ(، الحوامع)ص'ا"وجمع الأصول)صأ"لأا(، علم من امحق انظرن 
[١٧٧)صالأصول عب من وامحق ٩(، • )أ/ا السامع وتقشف ١(، ؟ a/t)الأدلة قواطع انظر: ١( 
.ه نمالمدر انغلر: ٢( 
.أآ()؛/أ.انحط الجر انظر: ٣( 
•)ص٦لأ0 الأْول محم س امحق ٤( 
.١( ١  x/t)هوللاشئنر الرمول واسال ٢(، • )أ/أ انحط والحر ننسه، الصدر انظر: ٠( 

-٣٣ -



الثرعةالأحكام على ودلأك ه تقرير 

اأسلموا إذا ويجاهدون محيتصدقون، ر وتال• 

ادبالجهم هلسمح إنما هؤ الني كون أن وشه » : ١^٢٢قال 
ولبحلتجب إنما الصدقة لأن العاجل؛ ل واجبين يكونا ل؛ لألهما والصدقة؛ 

وميكل ل راهنة فهي الصلاة قاما . الخو بحضور يجب إنما والجهاد الحول، 
.تركها« يشترطوا أن يجز ولر ا،لوقوته، أوقاها ق وليلة 

كونالمببيان الوحي ينتظر لخونه ه الني كوت يكون أن ~ ب 
بنالطفيل عن جاء كالذي ،، رالقضية تلك ق بالإكار يؤمر ب عونه أو عنه، 

وداليهمن برهط مر كأنه النائم يرى فيما رأى أنه لأمهات عائشة أخي مخبرة 
أنتزعمون أكم لولا القوم إعم قالت . اليهود بحن نالوا؛ ؟ أنتم من فقال؛ 
وشاءاس شاء ما تقولون؛ أعم لولا القوم وأنتم اليهود• فقالت . الله ابن عزيرا 

ال؛فقالنصارى نحن قالوا؛ ؟ أشم من فقال؛ النصارى من برههل مر م محمد. 
أصحا فلم. محمد شاء ومجا اس ثاء مجا تقولون؛ أكم لولا القوم أنتم إنكم 
(؟ ي•"؛ أحا مبأخرت هل ) فقال؛ فاخبرْ ه الني أتى م أخبر، مجن بما أخبر 
رأىطفيلأ إن ر قال؛ م عليه، وأثى اف فحمد خطهم صلوا فلما . نعم قال؛ 
أنمجخم الحياء بمعي كان كلمة تقولون وإكم مجكم، أخبر مجن ها فأخبر رويا 

٢(محمد شاء ومجا اممه شاء ما تقولوا لا قال؛ . عنها ألهاكم  ١.

امجحديث س ( الدلائل)°!٦٣ن والمهقي (، ٣٤وأحمد)-ا/ا .٢(،  ٢٥داود)أم أخرجه )١( 
•—  ٠١ثقات كلهم رحاله صحح إمتادْ ١(;  ٨٨٨الصمحه)ق الأل-اق وغال . الله عد بن 

.)أ؛(.عالمالنرأ/إآ؛(
..٢( )إ/ْ انحط والبحر ١(، )>_-U الأصول علم مجن امحقق ا>: )٣( 
الكبئرن ءِاني والْل(، ٢٦٩٩)دارمي وال)ْ/آ'ا(، وأحمد اآ/آ(،  ١٨)ماجه ابن أخرجه )٤( 

.شيبة أي وابن (، ١٨٢ ٥ - ١٨٢ )a/؛ 
"لم• مشرط على ممات ورجال* صحيح، إساده (: ٧٥٣)ماجه ابن زوائد ؤ، البوصيري وقال 

٤٣--



بهالاحتجاج وشروط القرير حجية 

بإنكارهايؤمر ب لأنه ذكرها؛ مجن ويستحي الكلمة، هذه يكره ه فكان 
,، ذلكر من يستحي ولر أنكرها، الصالحة بالرؤيا الإلهي الأمر جاء فلما 

ار،والإخبة الحكايسل الميهض ج-أنلأيمنمماذكرْ
اأنر ; بقوله ه نفعن به آخير ما ذلك محن ، اف لنقر المعبدة الأسماء كحكايته 

بنالعزى يعبد أشبهه )كأي ؛ الدجال وصف ق وقال، ، ٢ ل ( الطلب عبد ابن 

قطذ،(م•
نبعدي حديث، ق كما وإخباره، حديثه ثنايا ؤ، يقع مجا أيمان ومنه 

حىالحيرة، من ترتحل الظعنة كرين حياه بلئ، طالت فان ) : ه اكي، نال، حام 
.ار اس، إلا أحدا تخاف لا بالكعبة، تهلوف 

منخالفها ما نح ولا تضمنته، مجا جواز الأحاديث تللئ، مجن يوحد فلا 
اب،بمن أوسع وهو الإخبار، باب، من نالك لأن الهي؛ على الدالة الأحاديث 

.ا١ الإنشاء ق يسوغ لا مجا فيه يسوغ و الإنشاء، 
عليهماوأيوب مجومى كقصة ، الأنبياء من غيرْ عن ه حكاه ما وأما 

وإنماالإقرار، قبيل مجن فليس ذللئؤ. يتعقب لر و ،، ءاري؛ز،لالا اغتأهما السلام، 

وابنءاس.حدقة عن شاهدان وله ، ( ١٣٨المحيحت)ق الأناد وصححه 
الحسدالرين )ا(سم 

كدب.لا الني أنا : وصدره هو ناله نقلم صم هدا )٢( 
.عازب بن الراء حديث عن ١(  ٧٧٦لم)وم(، ٢٨٦)٤ الخاري أخرجه 

وأخرجممان، بن الواس حديث ُن ١( ١ ' Irww)حديث ( ٢٢٠٢)؛/سالم أخرجه )٣( 
قطن.ابن بكفل: خمر ابن عن ١( ٧ ١-■  ٦٩)وسلم (، ٧١٢٨)الخاري 

جوارغو ؤ، ) ب: وزاد آخر يلريق من )أ/لأْأ( احد وأخرجه (، ٣٠٩٥)الخاري أخرجه )٤( 
.)^U( القيم لأبن الولود بأحكام الودود نحفه : انظر )ْ( 
.( ٣٣٩)وسلم (، ٢٧٤انخاريء)محرص نمة أخرج )٦( 

-٣٥ -



الشرعاالأحكام على غوردلأك الم تقرير الأول الحث 

.، ١ العلماء بخن خلاف محل وهو ،، أ ميا من بمشرع الاستدلال باب من هو 
حاصلر> ت — الشرط هدا عن كلامه ختام ا~في لشامة أبو قال 

ادأفار، الإنكمجن محانم ولا عليه، أةرْ سل كل مولت أن الباب هذا ضبط 
هدينمجن علم فيما إلا أيضا، المخ أفاد تحريمه دليل ص قد كان فان جوازم، 
.« له أثر لا مكونه فإن الكفرة، كأديان ساكتا كان وإن . أيدا إنكارء 

...

.مجريرة أي! حديث من ا كليه( ٢٧٠)الممحاري ت الهأو• أيوب قمة وأخرج 
'لقممح،نص هق الني أن منه الدلالة وجه أن يفلهر والذي ('• ٠ • /٨ ١ ) الفتح ن جحر ابن نال ( ١ ) 

٠لبينة موافق مر ء فم فيهما كان فلو وإلا لشرعنا، موافقتهما على فدل منهما، شيثا بممب ر لو 
أنأحق اف ) ■' ال قهو الني، عن حكم بن بمز حديث بجل الحديين ;؛ن نمع مجدا نعلى 

•إه الترجمة ق الخاوي الإمام أشار وإله الأفضل، ض ( الخلق من منه يمحي 
،(١٩٢)•ماجه وابن .٤(،  ١١)^داود وأم )ه/'آ—٤(، أخمد أخرجه: حكم بن م وحديئ، 
الزفافآداب ؤ، ووافقه وحسنه، (، ٢٧٦٩)والترمذي (، ٨٩٧٦)الكمتم، ؤ، ثالساأي 

الذمي.ووافقه ( ١٨~•١٧٩/٤الحاكم)وصححه (، ١١)ص٦ 
دةوالع)ا/أخأ(، القاصي أدب في،ت ا قبلنن جمبشرع الاحتجاج ق العلهاء أقوال انفلر )٢( 

•(u،>i/t ،) ا/"ا'ْ(،والم،،—اد (، ١٦١)®/حرم لابن والإحكام )ص'اأ(، اللمع وشرح(
وشرح(، ١٢'٧/٤)للامدي والإحكام (، ٢٥٥)ا/اْأ، والسممض (، ٢ ■ /٨ ٢ ) الأدلة وقواطع 

المادوأضواء الرحموت وفراتح )ا/أأ(، انحط والخر )\ا,حم\<\(ا للووي لم م

■١( الأصول)_UU علم من انحقق )٣( 
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الأحكامعالي القرير دلالان 

الثانيالمبحث 
رالتقريواع أن

الأؤلانمطلب 
.ا ر عنهما تجرده او والذم بايدح اقترته داعددار أنواعه 

:الاق إف الاجار بمذا ه الي ■>-/ بموع 
.وجوبه على دل تاركه، ذم أو فاعله مدح ;الإقرار اقترن إن أولأ؛ 

امرأقعع رجلا رأيت لو ت عبادة ُن سعد قال الرئة، حال الغترة •ثالهت 
قرةغن متعجبون ؤ فقال؛ المحي. ذلك فثع مصفح، غتر ;اليمح؛ لضربته 

الغيرةمن إن ر افولهت ذلك ومدح ،، (ل مي أغر والله منه، أغئر لأنا واس سعد، 
دخلونيلا ثلاثة ر ت بقوله ذلكا ترك من وذم ،، ،ل الريبة ق الغيرة اس؛ بحبه محا 

,، ٤١أهله( على يحل مجن ، Jljjلا الذي الديوث منهم: وذكر الجنة. 
رهأمو لوهكذا حظره، على دل تاركه ومدح فاعله ذم به اقترن إن ثانيا: 

.معصيةق إلا بما يأمر لا لأنه بالتوبة، 

١-ة)آ/7اا الأدلقواطع ن ال-معاني ابن الأطة عن مجردة ذكرها الأعشار هذا الأنواع ءذْ )١( 
الإقرار.ذات من لا الدم، أو المدح من قارنحا مما حكنها اسمي الخالب ق وم ١(  ٩٨

ثعة.بن انمرة حديث من ١( ٤ ٩ لم)٩ وم(، ٦٤٥٤الخاري)أخرجه )٢( 
نابحديث من و١لماني (، ٢٦٠٩)وأبوداود (، ٤٤٦)ْ/ْإ؛، أخمد أخرجه )٣( 

عامربن عمة عن شاهد وله . الحال مجهول ها-ا جابر وابن . أبجه عن الأنصاري، عتلث بن جابر 
.( ١٩٩٩)الخلل إرواء ن الألأ١ني حسنه الحديمح، وممحموع ^(، ٠٨١

.حا« بحرو فيهم أعلم لا رواته » المندري: وقال والترهيب، الترغيب ن كما الط>راني أخرجه )٤( 
)ْ/-غ(،والسام )آ/إآا( احمد أخرجه آخرْ، دون ُرفولح عمر ابن عن شاس وله 

وواقفوصححه ١(  ٤٦؛/والحاكم)ا/:ا'ا، (، ٢٤٤٣الأوّْد)ون (، ١٣١٨المحو)•ؤ، 
وبجع(، ١٢٠١ ٢، )•٧• والترهيب الترغيب صحيح انظر: ■ المندري ثحندْ ١^، f الدمي 
•)ص،آا"( للأس الية الرأة وجحاب (، ٣٣)؛/• الزوالد 
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هميرسهؤودلأكضاسممابص الحث 

قأبصر الني. أن الختي، ثعلة أي عن للمرجال، الذهب لبس مئاله: 
فمالتألفاه، هؤ الني، غفل فلما معه، بقضي-—، وقوِءه فجعل ذهِط من خاتما يده 

مال، للرجله الإقرار ت نوخذ  ٢١١(وأغرمحاك أذفناك ند إلا أرالأ ا م) 
ومواليب—اذ يؤمن لكن مجن ) قال: ه لمجن وذم ،، ٢١صربحا عنه الهى جاء 

أمجين مالذهب لس مجن ) وقال؛ ،، ر ( ذها ولا حريرأ، يلس فلا الأخر 
آالجنة ذهأ< عليه ال)ه حرم ه، يليوهو فمات 

وعدلو وهكذا استحبابه، على دل تاركه يذم ولر غاعله مدح به اقترن إن ثالئا: 
استحبابه.على دل بالعقاب، تاركه يتوعد ول؛ باكواب فاعله 

أرجىب ح—دثي بلال، يا ) لبلال؛ الض،. قال ' الوصوء سة مثاله؛ 
اجمقال؛ ( الجنة ؤ، يدي، بئن نعليك درن سمعت، فإل الإسلام؛ ق عملته عمل 

إلاار، حمأو لل من ساعة ق، طهوا أتهلهر ب أل، عندي أرص عملا عي، 
.، ر أصلي أن ل كتب مجا الطهور بذللن، صلبت، 

٢(١ )ص،■ ازغاف آداب ن ١لألاني وصححه (، ١ ٩ /٠ )٤ وأخمد (، ١ ٧ ١ )ح/ المالي أخرجه )١( 
ارمحااليخًا أخرجه• ذمجب الخام •_ فى قو الم أن هريرة: وأي عازب بن الراء عن )٢( 

.ثملم)أ"ا-.أ، (، ٠٠٢٦، ١١٨٢)
ندموؤ، (، ٦^١٧)٩ الكبر ؤ، و١لط^راني آ(ا ٦ ١ )ْ/ أحمد الياهليت أمجامة أبي؛ حدث س أخرجه )٣، 

آدابؤ، الألماق وح—سنه . الدهي ووافقه وصححه  ٢١ ٦١)؛/والحاكم ، ٢٠١٠٠)الثاميين 
:٥٢١ )ه/. انحمع ؤ، واسي  ٢٢•  ٥٨)والترمب الترغيب ؤ، الندرتم( وتال رص:اآأ،، الزفاف 

٠إم ثقات ورجاله أحمد، رواء 
اكرغيبق المنذري ونبه (، ٢٠؟"٩  ٠٨،١٦٦/٢)أحمد عمروت بن عبداذ حديث من أخرجه ( ٤ ) 

شاكرأحمد وصححه ، ثقات« رواته » أحمد: سند عن وتال إل ( ٢٠٥٩)والترهب 
•)ص؟؟؟( آداب ئ والألاني (، ٦٩٤٧، ٦٠٠٦)افد قيق حتق 

•عريرة أبي حديث من ( ٢٤ ٥٨)وملم ١(، ٠  ٩٨)البخاري أخرجه )ه( 
حدثاصابي ومجا رك*تتن، صليت إلا قط أذنت مجا اف رسول يا بلأوت قال ولفظهت بريئة ورواء 

"أخرج—ه • هم—ا ت ؤؤ اف رسول فعال ر'تحتين، علي يل* أن ورأبت عندهات توصأت إل نط 
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^،٢على ص دلألأ 

•الأول خلاف فعله أن على دل فاعله، يذم ول( تاركه مدح به اقترن إن رابما: 
ا،محرميكر أبو وكان يعره، أصل لما خادمه ضرب بكر أبا أن ُثااهت 

ذل—ك،ى عليزيد فما ( يمنع مجا اخرم هدا إل انظروا ) ت الني. له فقال 
)١( ويسبا

.، ١ ذلك فعل للمحرم ضغي لا أنه إل لبماء فيه القول فهذا 
إباحته.على دل تاركه، يذم ول( فاعله يمدح ب إن خامسا: 

أصحابهفكان الجاهلية، أيام وذكر المسجد، ل الماح الشعر إنشاد مثل: 
.، لمجعهم بر ور*،ا ساكت، ومحو ويضحكون، ذلك، فعلون يه 

حفلرهعلى دل مثله، فعل على إقراره بعد فاعلا اف. رسول ذم إذا مادما؛ 
٠إباحته بعد 

سهوهإل فجعلته تصاوير فيه ثوب محي ق، كان قالت: عائشة عن مثاله: 

(عي ه أخريعاتشة يا ؤ قال: م إليه، يصلي الق رسول فكان لييت، ائ 
علىقام س اس رسول رآها فلما قالت: أيضا وعنها ٠ ، وسائدلفجعلته فمنعته 
اسإل أتوب اظه رسول يا قالت، الكراهة، وجهه ق فعرفت، يدخل، فلم اياب 

.V(، V٨٧، ٠ حان)tA واين ١(، ٢ ٠ خذيمأ)٩ دائن (، ٣٠وأخمد)ْ/أ (، ٣٦٨٩الترمذي)
..٢( )١ صمحالترمب ن الآوأني م الذمي، وواص وصححه ( ٣١٣، XAوالحاكم)^»،

•ومم ث*د ( أذبت > ميمة؛ اين ولمظ 
هلز ورم(، ٢٩٣٣)ماجه وابن (، ١٨١٨)داود اض يكر: اي( بمن اسماء حديث، من أخرجه )١( 

بالحن.الأياي 
.( ٣٩١٩)داود أي حل ن امحهود بدل انفلر: )٢( 
ولأل:له، والكفل ( ٢١)١ الشمائل ون (، ٢٨٠).المن ي والترمذي (، ٦٧٠)مسالم أخرجه )٣( 

٠صحح حسن 

 )i( ؟(، ١ ٠ لم)٧ مأخرجهWوالمام ؟(rlr  ١ ٢-! ١ )٢.
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الشرهمةالأحكام على ودلالته ه التي ثقرير الأول الحث 

لضداشتريتها هالت: ( ؟ الخرقة هده بال ما ) قال: ؟ أذنت ماذا رسوله وإل 
ة،القياموم ييعدبون الصور هذه أصحاب إن ز ت ه فقال وتوسدها، علها 

هندخاللا صور الفيه الذي اليت، إن ت وقال خلقتم، ما أحيوا ت لم ويقال 
ووهحرمته، أو الصور إل الصلاة كراهة على الأخئر هذا فدل ، ١ ( الملائكة 

ام.للأول ناسخ 
ثبالق اقترانها علم فان مثله، على آخر وأقر فعل على واحدأ ذم إن مابما: 

.يهاقترن الذي بب بالوالإباحة الحظر تعلق 

اي: ال نأنه الأسلمي عمرو بن حمزة عن المفر، ق الصوم : مثاله 
اسرسول فقال ؟ جناح علي فهل السفر ؤ، الصيام على نوة ي أجد اف رسول 

الفيصوم أن أحب ومجن فحن، بما أخذ فمن الق مجن رخصة هي ) : . 
.، ر لم مأخرجه إ عليه جناح 

صومالالثر مجن ليس ) ; ه الني قول فر الحال الصيام ذم ل وورد 
. ٢٤١لسفر( اق 

أنى علفدل . عليه ظلل قد ورجلا زحامجا رأى ه ال؛ي أن ■ وّببه 
•، رالصوم عليه يثق ب من حق 3، الأول الحديث 

الإقرارالأخ؛ر كان فإن ب، الأختر حكم غلب الافتراق ب فهل إن 
علىدل الإقرار بعد الذم الأح؛ر كان وإن الحفلر، بعد الإباحة على دل الذم بعد 

.آ/ا-آ(١ • وملم)٧ (، ٥٦١)٦ الخاري أخرجه )١( 
•( ٢٨)'/،للجمري الأمحار منسوخ ن الأخار رسوخ اطرت )٢( 

اف.عد بن جار حديث، من ١( ١ ١ لم)٥ وم(، ١٨٤٤)الخاري أخرجه )٤( 
•( ٢٢٩)،/اياري نح اطر؛ )ْ( 



الأحكامعلى القرير دلالة 

•الخارجي المرجح طلب جهل وإن الإباحة، بعد الحظر 

:قال ه المي، أن الخيري معيد أي عن الحديث، كتابة : الأول مثال 
استأذناقال؛ لفظ وق ، ل( فليمحه القرآن غير عي كتب وس عي، تكيوا لا ) 

,رم  IJيأذن فلم الكت١١ة، ق ه ١!^ 
٠ا ر له فاذن عنه، الكتابة ق س اليي عمرو *ن الله عبد اصتاذن وقد 
وكونه،تأخراللهي اسخ الإذن أن والظاهر رم: المم ابن العلامة قال 

أبوسأل الي خهلته يعي؛ ( شاه لأي اكتبوا ) نال؛ الفتح غروه ق البي. فإن 
كتبما .يحو لأمره. اف عد س متأخرا المهي كان ولو ، ٢٠١كتابتها شاة 
إهعنها النهي عن متأخر فيها الإذن أن على دل يمحها ل؛ فلما القرآن، ض عنه 

قال؛عباس ابن عن واحد، مجلس ل الثلاث المللقات جع ااثانى؛ مثال 
زنفحواحد، مجلس ق، ثلاثا امرأته مجعللب بي أخر يزيد عبد بن ركانة طلق 

طلقتهاقال؛ ( ؟ طلقتها كيف ) اس. رسول فسأله قال؛ شديدا، حزنا عليها 
واحدةطك فإنما ) قال؛ نعم. قال؛ واحد؟( مجلس ق ) فقال؛ قال؛ . ثلاثا 

.٣( • • لم)٤ مأ-؛مجه )١( 
•( ٢٦٦٠)المُذي أخرجه )٢(  ٠آآ ا ا ز امما-ي احرجه ;آآ 

نماسم)ص■؟،/( تمد ن والخطب (، ٧٥١الدخل)ق واليهقي ٤(، أحمد)آ/■؟• أخرجه )٣( 
حن.إّناده )ا/ا"لأآ(: الفتح ن الحاففا وفال . ابيرمريرةحديث 

إلامه بجرج ما يده نفي الذي م اكب ر ; ه الني ك قال ه نفهممو بن اذ همد وعن 
١(٦. .١- )ا/ْ والحاكم (، ٤٨٤، ١١٩٢، )أ/آا" وأخمد (، ٣٦٤٦)داود أخرجءأبو ( حق 

ئالألاني الثيخ وصححء ■ صحتح أنائم (: ٢٨٠٧)الإحياء بجريج ؤ، الم،ام لقال ' ونواه 
.(١٥٣٢الصححة)القلة 

-٢٧٦/١)ائي الموفتح >ا/ل\'أ(، للغوي المنة شرح وانظر: • )ْ/ْأآ( المنن س.ب )٤( 
.( Y٦/١)للاعفلمي اكوي الحديث، ؤ؛ ودراّان، (، ٢٧٧

•مّضْ أي حدبث، من ( ١٣٥٠)لم ومس(، ١١٢)الهمحاري أخرجه )٠( 



الشرعيةالأحكام على ودلالته جؤ الني  jijisالأول الحث 

كلعند الطلاق إنما يرى عباس ابن فكان فرجعها، قال: ( مح، إن فارجعها: 
.٢ ١ وصححه أخمد أخرجه . طهر 

ثلاثارف طلق رجل عن # المى أمحر قال: ثد بن محمود وعن 
(أظهركم ض وأنا اذ بكتاب أيلعب ر نال؛ م غضبانا، فقام جميعا، تطليقات 

.، ١ ائي النأخرجه . أقتلهألا اف رسول يا وقال؛ رجل نام حى 
ذلك،ذم فيه والأجر مجتمعات، الثلاث إرسال جواز منه يزخد فالأول 

امرأتهطلق إذا كان الرجل إن قال؛ عباس ابن لحديث التأخر، هو أنه و١إفلاهر 
.؛ مرتان الطلاق ) وقال؛ ذلك، فنسخ ثلاثا، طلقها وإن برجعتها أحق فهو 

أيحدث ق عنهما النهي ورد فقد ، والعت؛رةلالمرع ذبح الثالث؛ مثال 
عندلفظ وق . ، الحماعق؛ رواء ( عتئرة ولا نرع لا ) قال؛ ه الهم، أن هريرة 

الفمابن وكذلك وصححه، والحاكم)آا/لا'أ( المهني أيضا وأخرجه )\اص'م )١( 
الإصلأمشيخ ناده إسوحوي ند، العلى تعليقه ق شاكر أخمد والشيخ )ْ/ّآا"آ(، المعاد اد زق 
■ 0٦٦مى)٣االمناوئ ئ، 

الشيخوصححه لم« مثرط على وامناده » ٢(: ٤ )ْ/ا الراد ي الميم ابن ونال (، ١٤٢)،■/)٢( 
.عاليها التعليؤ، )، ووانمه ( ٢٤٣)آ/م0أ، المديه الروضة ن خان حن صديؤ، 

اكم)آ/ْ.٢(،والح(، frv/U)واليهقي ٢(، ١ )ا/أ وازني (، ٢١٩٠)داود أم أخرجه )٣( 
•الألباد م الذجي يوافقه وصححه 

.١( ٢ )م/. القيم لأبن المنن وهديي، )آ/ههأ(، اياري نح أيضا: وانفلر 
.نسلها وكثرة الأم ق البرك٠ رجاء يذبح؛ والغنم الإبل نتاج أول ثالمعت )٤( 

.وعتره النير نية على الحرم، الأشهر أول لكونه له، ا تعفليرجب ن، يذبح ُا والعتترة؛ 
اريالممحمعيح (، ٢٢٢>ْ/النثربمي، ث>ح ٤(، ٣. ٤، . ٢/١٣)قيامة لابن الغي انظر: 

.( ٢٨٣٢)داود أي ومتن )ا"/ْآأ(، القدير وفيض ٤^١(، )آ/أ الباري نح بشرحه 
(،١٥ ١٢)ذي والترم(، ٢٨٣١)داود و وأب(، ١٩٧٦)لم وم(، ٠١٠٦)الممحاري أخرجه )ْ( 

.( ٤٩• ، ٢٧٩، ٢٢٩/٢)وأخمد (، ٣١ ٦٨)ماجه وابن ١(،  ٦٧/٧)والنسائي 
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١لآحكامعلى القرير دلالة 

قهما فعلعلى الإقرار أيضا وورد • (فرع ولا الإسلام j عتيرْ لا ) أحمد؛ 
امبرجل: فقال الوداع حجة ق ه اليي، لمي أنه عمرو، بن الحارث حديث 
شاءومن يعر، لر شاء ومن عتر شاء مجن ) قال؛ ؟ والفرانع العتائر الذ رسول 

.ا ر واحدة إلا أصابعه وقض ( أصحتها الخم ق يمنع، ب شاء ومن فرع 
هاس ول رمأمرنا قالت: عائشة حديث ق صربحا بما الأمر ورد بل 

كناوقوفاقال: سليم بن مخف حديث وق ١ شاة شياه خمس كل ق بالقرعة 
كلذ بيت أهل كل على الناس، أيها يا ) يمول: معته قبعرفات، الني. مع 
أخرجهالرجمية، سمومحا الي هي ؟ الخيرة ما تدرون وهل وعتترة، أضحية عام 

,، ١ الألباني ووافقه الترمذي وحسنه الخمسة 
أي_دبم، حلذبحها استحباب عدم إل العلماء وأكثر الحنابلة ذهب وقد 

نوممالأحاديث، من خالفه لما ناسخا وجعلوه ( عتيرة ولا فرع لا ) ؛هريرة 
نوابالمنير وابن الأمحر وابن بطال وابن عياض القاصي أبما؛ بالنسخ صرح 
.رإ، وغيرهم قيامة 

يالحاظ أيضا وصححه ، ( YT-l/i)والحاكم (، iA،>/Y)'وأخمد )7خماا(، اثي النأيترجه )١( 
.(٧٤٦/٩)الفتح 

وواقوصس )أ/آ"اآ( والحاكم (، IU/a، ٢٠• ١،  ٠٨، AyZ-Y)شٍا ل اس أخرجه )٢( 
.صحيح منيه .' إ٦^\آ٩١الفتح ن الحافظ وقال . ثابت م ت الذر ابن وتال . الدهي 

.واحدةخمسين كل من بالقرص قو الذ رمول أُرنا بلففل: ( ٣١)بم/آ المهقي وأخرجع 
.صحيح إّنادْ : )ما/أما( ملم شرح ن النووي ونال 

.القرعة، ) لفظ: بدون ولكن ( ٢٨٣٣)داود أبو وأحرجه 
يعدلأنه الأرجح؛ هو ( خمسين ر الكفل هدا ولعل ءأ ت ( ٤١٣الإرواء)؛/ق الأر١ني الشيخ تال 
.فتأمل« . شاةخمن كل من الغرع ول شاة، أربض كل ُن الزكاة ق، يكون أن حدأ 

(٣١٢٥)وابن )\ا\ا-\ه اتي والم(، ١٥١٨)والترمذي (، ٢٧٨٨)داود أبو أخرجه )٣( 
.ا/؛( . ) الفتح ق الحاففل وقوام ه/أب(، ، ٢١٥)؛/واحمد 

-لابن والنهايأ (، ٤٢٦/٣)المنير لأس والإشراف )ا/هوا(، عبيد لأي الحديث >-ب انظدت )٤( 

-٤٣-



مير١لنيجؤبمضاسممبس ص

تعالاس إل التقرب يفصد ذبحها استحباب إل وأصحابه الشافعي وذهب 
واجب،فرع لا ت معناه بأن هريرة أيٍ، حديث عن وأجابوا • وتحوها للأصنام لا 

الإيجابمن القيمة الأحاديث ق بما للأمر صارفة قرينة وهده واجبة• عنترة ولا 
هيفعلكان مجا أبقلل إنما هريرْت أي حديث ق ه الني إن م . الاستحباب إل 

.، له^ تعفليما رجيا به يخصون كانوا ومجا لأصنامهم، الذبح مجن الجاهلية أهل 
لأهه يفعلذي الالوجه على يكن ب إذا حائز ذبحهما أن والذلاهر 

إلدفعها أو اممه، سبيل ق عليها الحمل ذلك مجن والأفضل الأول ولكن الجاهلية، 
جدهعن أبيه عن شعيب بن عمرو لحديث ، اكئزر والمالأرامل ُن اختاجين 

يكونحى تتركه وأن حق، والفرع ) نال: ؟ الفرع ص ه الني سئل نال؛ 
هتعهليأو اذ، سبيل ق عليه فتحمل لبون، ابن أو مخاض ابن سعروبا أو معربا 
•وقال ( ناقتك وتوله إناءك ويكفى بوبره، لحمه يلصق تذبحه أن من حتر أرملة، 

محاسعسج،ت ابن لعمرو القوم بعض قال ( حق العتترة ) فئال؛ ؟ العتترة عن وصئل 

ويهلعمونوياكلون فيهلبخون شاة، رجب ق يلءبحون كانوا قالت ؟ العتثرة 

...

و>ح\(، Tvl\r)ووى لكملم صحح وشرح ٤(، . Y/\ir)والغي (، Yua/v)الأثم 
.( ٢٢٣)ْ/أآآ، القريب 

وويلكوع دامح(، ٢٤)ص• ازص للعوالأمار )ْا/اما(، للماوردي الخاوي انظر: )١( 
)اا/ْأأ(

هقدامن لأبوالغي (، YYr)>،/القريب و>ح (، ١٣/١٣v)للووي ملم شرح انفلر: )٢( 
.(٤٤)A/>،الهدب شرح واضرع ٤(، • )٣ 

اكموالح\'\(، a/u)والنسائي )أ/مخا(، أحد وى (، ٧٩٩٥، ٧٩٦١)الرزاق صد أخرجه )٣( 
•الألباد وحسنه الذص، وواسه وصححه ( ٢٣٦)؛/

.القوم بعض نال ت آخرْ درن ( ٢٨٤٢)داود أبو وأخرجه 



الأحكامعلى القرير دلالة 

الثانيالمطلب 
تكليفيحكم على اشتماله باعتبار التقرير أنواع 

الأحكامعلى الدلالة في وتنوعه 

: ٢١١الأد المحو إل الأعشار بمدا بموع 
وجهعلى الماصي الرس ق ٌُل بونرع ه الي عن الخُ -رد أن أولأت 

هوهل الفعل، بذلك اكلقة الأحكام من حكم معرفة إل ويحتاج الوجوه، مجن 
ذلكلوازم من لمس أنه على دل، لازما كونه محان عن سكت، فإذا لوازمه، من 

ةمعرفإل وبحتاج مجا، وجه على الموقنة العبادة ونوع عن اختر لو كما الفعل، 
كمحلأةالقضاء، وجوب عدم على دل بجينه ب فإذا إليها، بة بالمالقضاء حكم 

قضائها،حكم يخن ولآ وجوْر عدة على فعلها هؤ المي ان ورد فقد الكون 
•، ٣١وجوبه عدم على فدل، 

قدة مفعه مكونه مجن يلزم ولا أمجر، عن ه الني يسأل أن ثانيات 
تقديرعلى محمية عاليه يترب أنه القائل أو الفاعل يقلن ند ولكن الأمر، نفس 

؟تكلم المظن على بماء الجواز، على للملأ كون الهدا يكون فهل امجتناعه، 
.الأمر نفس ل مجمدة مجته يلزم لا لأنه 

أن٢ \كبحذنلإ ففي اللعان، بقس محمل اللعان ز المفارقة أن ^١^ 
•ه البي يأ*رْ أن قل لاعنها، وند ثلاثا، زوجته  ٠٣٠العحلأي، عويمر 

انحطالمم ز الزركشي ى ملها وقد الأنام)ا/'اا'-'اا<(، فرح ق يتق ابن سلمها ذكر )١( 
.(١.١٦، )آت/آْ والطائر الأيام و المكي ابن يمنها وذكر ٢(، • ٦ ٢- • )أ/ء 

النماويومجموع -(، n-nr/T)الأمحار ومض )ْ/ْ؟(، انحلي ق: U شل الق الوجوم انفلر )٢( 
.)ا/هْأ(المعاد وزاد )ها/7ا(، 

.اعلمه« خلاف بلا » (: ٣٩٩))،/الإنصاف ق المرداوي ُال، )٣( 
.معد بن صهل حديث من ١(  ٤٩٢)لم وم(، ٥٣)٨• الممحاري أخرجء )٤( 

-٤٥ -



اكرهمةالأحكام على ودلأك ه الم تقرير الأول الحث 

تكونظنه بقتضى المكاح، قاء ظنه على بناء الثلاث أرسل إنما نعويمر 
والحاضرينللمتلاص ظهر إذا هذا , الإرسال امتناع تقدير على واقعة دة الغ

الوقوعدة لمفواجبا؛ البيان فيكون وإلا باللعان، وقعت الفرقة أن طلاقه عقب 
الثلاث.رمال إق 

نفلرلما المدلجي مجزر لقول الإكار وتركه ه استبشاره القبيل هدا ومن 
الأقدامهده إن ) أقدامهمات منهما بدت وقد قطيفة، نحت ومما وزيد، أسامة إل 

.؛ر عليه ض ( ض من بعضها 
صورةق مفسدة الإلحاق بأن يعتذرون القالف إلحاق يعتارون لا والدين 

دةالقتتحقق فلا الشرع، حكم ق بالفراش لاحق أسامة وتب الاستياء، 
اقإلحأن اعتقدوا النسبة ق الطاعنون كان لما لكن الأمجررآ؛، نفس ق عندهم 

دمع~ رعا مالنب ثبومنا مع ~~ منهم الفلز ذللي اقتضى صحيح، المافة 
.القالف إلحاق ق المفسدة 

هعنسكت في، الني. بحضرة شرعي حكم عن أحد يخر أن ثالثا: 
إلمحفلور، أو واجب الفعل هدا بحضرته: قيل لو كما الحكم، على ذلك فيدل 

الأحأكام.من عترهما 
أنبحتمل شرعي، بجكم ليس أم عن هؤ الني بجمرة يخثر أن رابما؛ 

كحلقمجهلايقته؟ على دليلا مكونه يكون فهل يكون، لا وأن مجهلايقا، يكون 
عليهمتفق عليه، ينكر ل؛ و الدجال، هو صياد ١^ أن المحا عند عمر 

.عائشةحدبث، من ١(  ٤٥٩لم)وم(، ٣٥٠٠)الخاري أخرجه )١( 
.( )،/yVالأحكام عمدة يشرح الإحكام إحكام انظر: )٢( 
اذ.بزصد  yUعن ( ٢٩٢٩لم)وم(، ٧٣٠٥)الخاري أخرجه )٣( 

لأنقال: ذر \لي عن ( ٣٩٨٣)والزار (، ٨٥٢فيالأوّهل)• والط^راني ١(، )ه/ا،إ أحمد أخرج 
". م ليس أنه واحدة أخلف أن همن إل أحب الدجال، هو صياد ابن أن همرار عشر أحلف 



الأحكامعلى القرير دلالة 

•، ذللدر إل يذهب بانه يشم ما اخدثئن بعض كلام وق م؟ أنه على يدل فهل 
المالةمأخذ لأن يدل؛ لا أنه عندي والأقرب العيدر دقيق ابن نال 

وذلكباطل، على التقرير من العصمة هو ~ ححة التقرير كون أعي ~ وضناطها 
مدِعيدعي أن إلا الصحة، نحقق عدم فيه يكفي ولا المهللان، تحقق على يتوقف 

عنه.عاجز وهو دليل إل فيحتاج الصحة تحقق عدم البيان وجوب ق يكفي أنه 
ىعلذلك تونف لعدم الفلز، غلبة على ذلك على الخلف يسوغ التقرير نعم، 

,إه عليه وأقره ظنه، حسب على حلف عمر لأن العلم؛ 

jالهشص وقال ، ( الماتقة)ص٤٣الأسيلة وق، الفتح ق حجر ابن الحافظ صححه 
.إه ثمة وهو حض؛رت، بن الحارث غثر الصحيح رجال أحمد رحال ؤد/ه~"،ت امحع 
أحلفأن من إل أحب الدجال، هو صياد ابن أن معا بالله أحلف، لأن نال؛ عود مابن وعن 

الك—ّيري الهل_>راني وأيضا رْ/؟مائ/ْ«أ،، نيم مي يعلى أبو أ'؛مجه • به ليم، أنه واحدة 
رجال» (: a/a)اضع ؤ، الهينمي نال ، ( به ليس أنه ) ءدْ: ليس لكن ١( . ١ ١ ا/أما/بم ). 
•ه أ الصحيح« رحال على، يش 

الدجالالمسيح أن أثلثي مجا واثله مولت صر ابن كان تالت نافع م، ( ٤٣٣٠)داود أبو وأخرج 
٠والأنال ٤( /٦ ١ )A لم جمشرح قي النووتم، صححه ٠ صياد ابن 

.( ١A٤-١A٣)،-/ل،اح،طابي المن وُّالم (، iU/\A)ليوومح، لم مفرح انفلر: )١( 
.الأحكام بأحاديث الإلمام شرح )٢( 
حدبث)صْ-ا-.أ(ءن " اللائقة بالأجوبة القانتة الأسيلة " بمران له رسالة j حجر ابن نال )٣( 

هويكن إن ) صياد: ابن قل أراد لما ه نمر قوله ق، ذللد ق قو الني توقف ولكن اّة: الج
البأن امر وو الني ولعل، . الخزمعدم يقتضي ( ٢٩٣١٣، ١٣٥٥٤)عليه متقن، عليه( لط مفلن 

امممحعها ذكر ومجا الحساسة، قصة على طتيه تميما تقريره ون * التردد علؤ، فاستمر بحاله، يفصح 
وفيه:( ٤٣٢٨)داود أبو أخرجه اليتم، ايديث، ق، قال مجن تول ففي ذلك وهع لمه، التردد يقومح، 

مات،وإن قال: مات، قد فإنه فقلت،: صياد، ابن أنه جابر شهد الرحمزت ■مد بن سلممة أبو قال 
ذاهوؤ، ة. المديدخل وإن قال: المدينة: دخل فإنه قلم،; أسلم، وإن قال: أملم، فإنه قلت،: 
بعلمنه يفع مجا يتاق، لا ذاك إذ أمجره مجن ظهر  ١٠يكون أن جائز وأنه مجلتم،، أُرء أن إل إثارة 

"ُن عرف وما الدارمح، تميم حر بع، الحمع طريق، ق، _؛.}، ومبمذ ازمان، آخر ي خروجه 

-٤٧-



الشرعةالأحكام على ودلالته ه الم تقرير الأول الحث 

ويتمررالاس، حال من ظاهرا ويعلمه أمر، ه الني يببخ أن ات خام
كومبمكتر، له يتعرض فلا والاختهار، الانتشار ّسيله مما عاداهم من عندهم 

.ا ر الطهارة يتحديد يأمرهم فلا الصلاة، ينتظرون قعودا أصحابه 

ذللثؤ، المذكورة الصفة على المذكورة الجريرة إل أخرجه وتعال سبحانه اف أن صياد، ابن حال 
منوتحذئ موعظة لكون ذلك؛ ق منه سمع قؤ.مما الني واخر معه، ومن مميم رآه حى الوقت، 

بحاتهماذ يكون أن ويحتمل ٠ منفحة غير مجلتتسة أموره أن إل إشارة وفيه • خرج إذا فتّته 
اليالشريفة المدينة من يحول أن يعد حاله إليه يؤول صفته.مما على مثالا لأولثلث أظهر وتعال 

الوقتل خروجه ل تعال اف يأذن أن إل الجريرة تلك ير يسحن وأنه خبثها، تنفي أن شامحا من 
حقيقةعلى الوقوف وعدم حاله، خفاء بما يستمر الي الأمور خملة مجن ذللث ويكون يريده، الذي 
.جرابه آخر إل إه أمره ل به الافتتان من تعال اذ يريده لما أمره 
نابوكون تمم حديث تضمنه ما بتن يه يحمع مجا وأترب » 1(ت ٠ )"آا/ْ الماري فتح ق وتال 
قتبدى شيطان صياد ابن وأن مجوما، مميم شاهده الذي هو يعينه الدجال أن الدحالت هو صياد 

ند;الي المدة بجيء أن أإا زنا، مع ناستتر أصبهان إل توجه أن إل المدة، تلك ق الدجال صورة 
علىفانتصر اكرجيح، لك مالبخاري سلك ذلك ق الأمر التباس ولشدة فيها، خروجه تعال الله 

توهموفا . تميم قصة ق قبس بم، فامحلمأ حديخ، بجرج ر و صياد، ابن ؤ، عمر عن جابر حديثج 
«وجابر وعاتشة هريرة أبو تيس! ت فامحلمة عع رواه فعد وليس فرد، غريب أنه بعضهم 

الصحابةمن وقع لما صه أعرض الخاري أن صدي والدي » )صيىا'آ(: الذكورة رماك ى ونال 
ابنأن من ه وغير*،ا وجابر عمر عند رجح ما صاْ رجح أنه ل ويظهر صياد، ابن أمر ، قه 

وهوصاْ، رجح ُا على فانتصر ذللث،، يأن نيس بم، فاقة حديخ، وظامر الدجال. هو صياد 
•منه« ومذا الراجح، على الأرجح يوثر صنيعه من بالامتقراء يظهر ما على 

()ا/؟ه—٠٦كثقر لابن واللاحم والقس ر'A\إ٦^~A^( للمووي مسالم صحيح شرح أيضا! وانظر 
بكياللابن والفلا^ر والأشباه 
.بالضعف ١لألاني له ورمز ٤(، )٣ا/أ٠ النمح ؤ، الحاففل حسنه جابر، عن صلمة !ي وحديث،

عن( XVU/f)وأخمد )٨٧(، والترمذي ٢(، ٠ ■ا'-ا ٠ ).داود وأبو ٩(،  ٣٧١مسلم)أخرجه )١( 
فصلىحاء م أصحابه نام حى ناحيه يول فلم رجلا، يناجي قؤ واليي الصلاة أقيمت، قال: انس 

"احمد الأمام الل، ُ" كتابه ي عنده لغظ ول، ( روومهم غنفن، حمح، ) داود أل لفظ وق ■ بمم 
ل،١لألاني قال، ( بموصا لا من ومنهم يتوضأ، من فنهم ينامون، حنوبمم يضعون ) (! ٣١)محيرح 

«.صحيح صنده » ١(! ١ )٤ الإرواء 

-٤٨-



الآ-ءكامض القرير دلالة 

سقوطمن أصحايما امتدل ما تجدا ويتصل م معاق الابن ذكره 
هأنوذلك ونحوهما، والرمان الزيتون من عنها ه الني سكت أشياء ق الزكاة 

انوكوالنخيل، الكروم يتخذون كما يخذومحا الناس أن عليه يخفى لا كان 
ممعهل يرموكان ظاهرا، أمرا المحدقان لقبض والسعاة المحيض إرساله 
كمالظهر أمر ولو بأخيه، لأمر شيء منها يجب كان ولو عليهم، فقرأ الكتب 

.عنه الزكاة سقوط على دل كيلك يكن لر ولما الأشياء، من غره ظهر 
رسولعهد على الأولاد أمهات سعون كانوا أمحم روى؛ من قول وأما 

رفيعلا ه لأنبيعهن؛ جواز على الدلالة ق، امحرى هذا يجر ب فانما ه، الق 
أنيجز فلم ٢، وجوْل عدة مجن بيعهن على الدليل تام وند ،، ل ذلك على اطلاعه 
الدلائل.تلاك عليه.ممثل يعترض 

قاء حا وإنمنياما، رآهم أو بدلك علم التي. أن قط زوي مجا أنه حزم: ابن عليه واعترض 
اءاكنام عمر؛ ومحاح ءط؛هل، لم وٌءع الناص نام حى الأخرة بانمثاء ابملآ هو أنه الحديث؛ 
حضوروهؤلاء والصبيان، اء التبنوم عمر أعلمه وإنما حاصرا، كان أنه فيه فليس • والصبيان 
ق،ن منوم يخض أن لأمكن الحد ن حاصرأ كان أنه صح ولو • بمرض لتس علهم الجماعه 

منيالومحوء الرائي عال بن صفوان حديث، ؤ، هو اُرْ صح وتد كيف ٠ عنه المحد ركن 
امالإحكيعلمه) لر أم ه أءده ندري لا لأمر به، أمرنا علم يزول لا أن فلزمنا ؟ جلة النوم 

.( ٥٨أ/بْ، 
.(Y-U،T-n/i)انحعل البحر : عه مله ث، انظر )١( 

•حزم)ْسْ( لأبن الإحكام انفلر؛ )٢( 
الال: ونيبعن، فقلت،: الأولاد أمهات يع ق عمر نا>ني علي: uل نال: المياد عيية عن )٣( 

إلالأمر أفضى فلما حياته، بدلك، فمضى بقوله، قلتا حق بجّاج*ني عم يزل فلم • قال • يبس 
يالحلي حزم وابن ا/-اا-ا(، )• والبيهقي )ا-/ا"اأ(، شيا و ابن أخرجه ■ بمص أن رأيت، 

.»إطادءصحيح« الوافقه ق ححر ابن وقال ( ١٢٢٢٤)١إرز١ق، وعد ٢(، 
نصبُذ، ت*تذ، سعود: ام، وتال نول' ق، ماص وام، الزبم ابن، أيمان بمهن، بجواز قال وهم، 

•والشوكامحا ححر وابن حزم ابن، بيعهن؛ جواز محا الحلاف بقاء يركا وص • وللما 
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الشرعيةالأحكام على ودلالته ه التي تفرم الأول الحث 

قدكون النان السمومحل، أو الوجوب ق أصل له كان إذا الشيء وأما 
.إه اليان من تقدم عنه.مما امتغناء الأحوال بعض ق عته يقع 

بعضها،تن فيبأحكاما تضن قضية عن . اليي أل يأن سائمات 
الرسولمجن بيان إل بحتاج يا عنه المكون وكان الأخر، يعضها عن وبكت 

هلينواجبا كان لو لكونه ؟ وجوبه انتفاء على دليلا سكوته يكون فهل ، ه 

.ا الحاجة وقت عن اليان وتاختر البيان، إل ماسة الحاجة ان فه 

ةجبوعليه أحرم، وقد ه الله رسول سأل الذكا الأءرابي قصة مجئ١لهت 
قمتفآ جبتك عنك و١حااع الحلوق، أثر عنك اغل ر فقال! خلوق، وأثر 

وولوالماسي، الجاهل عن ساقعلة أمحا على يدل الكفارة، عن مكونه ا ءايهر 
الحاجةوقت عن والتأختر حاجة، فلرف الفلرف لكون لذكرها؛ واجبة كانت 

يجوز•لا 
رأ،( وأهلكت هذكت ) قال: ١^^؛، بجادف وهدا الهلvرى١'٢،: إلكيا قال 

المسلمن؛مشهورا له معلوما كان ذلك لأن بالغل؛ يامجره لر . ، ١۶٠١١فإن 
.للصيام الجماع إفساد وهو ذلك، مجن أغمض هو مما عاق كان لأنه 

)٤\إ\'\ه(1ندام_ه لأبن والغي ٢(، )؛؛/٧• اياري وفتح )ا'/بمآ(، الأوطار نل أيضا؛ وانثلر 
.( ٢٥الم)٢;.الكوكب وفرح رآ/أا"ا(، واص 

وقواطع(، ١٨١الأصول)ص علم من امحقق انظر؛ الطري. إلكيا إل مثله شامة أبو وب ، )١ 
.(١٢الأصول)ص؛ض الفروع وتخرج الأدلة)•ا/-اْا(، 

٠أمية بن يعلى حديث من ( ١١٨ومسلم)•١(، الخاوي)٦'٢ه أخرجه )٢( 
ّوالزركشي شامة أم عنه نقله )*ا( 

ةالأدلوقواطع >أ/خ.آ(، انحط والحر )ص\\و\-ص\ه الأصول علم من انحقق انفلر: 
.١( )ص؛آ الأصول على الفروع وتحرج )-ا/-اْأ-أْ؛(، 

رمضان.نحار ق انحامع قصة ق هريرة أي حديث من ١( ١ )١ لم وم١(، )ا'"آة الخاوي أخرجه )٤( 
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الأحكامعر التقرير دلالة 

مرجتحو• نقله إل الحاجة تدعو ما قل عن الراوي سكوت وهكذا 
.را،زنالأنه ماعزا ه الني 

هلنلويع كان لو لأنه الرجم؛ م الجلد عليه بجب لا ت الشافعي قال 
•إه— الراوي 

...

أيت رواية من أحدهما ق أو الصحيحتن ق صحايا، عشر بضعة رواء متواتر، ماعز رجم حديث ١( '
•ه سمرة بن، وجام الخدرمح، ّعتد وأي وبريده اف عد بن وجابر تمام، وابن، مريرة 
اكاثرة)٣٨(، للموطي التاثرة الأزم وقطن، )اا\ه-\0ه الخم التلخمى انظر: 

.(٤٧)للزمحدي 
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ميرانيهودلأكضسممابآلأول س

الثالثانمهللب 
ذلكوعدم الأحكام على دلالته يقوي بما اقرانه باعتبار أنواعه 

•التال النحو على أقواها بجب وترسها 

•بالقول الفعل على وحث للفاعل، إقرار هو الني من يكون أن أولأ: 
ىعلمبملي نكنا قال; أنس حديث الغرب، صلاة تل المملوع ت مثاله 

له٠فقلت المغرب، صلاة قل الشمس، غروب بعد ركعتين( هؤ اس رمول عهد 
.بمهانا ول؛ يأم0 فلم نمنهما، يرانا كان ; JU؟ صلاهما ه انك رمول أكان 

.، أ مسلم أخرجه 
ونال ( الغرب نز صلوا ) قال: ه الني عن مغفل بن الذ عد وعن 

الخارتم،أخرجه ستة. الناس يتخذها أن كراهة آ شاء لن ر الثالثة 
الفعل.لذلك وتعاط للفاعل، إقرار جؤ منه يكون أن ثانيا: 

نجمرجلا الأكوع بن سالمة سابق ففد الأقدام، على السابقة مثاله: 
بقهف( شئن، إن ) له: فقال ذلك ق واستأذنه ه، الني، يدي بلن الأنصار 

.لم جمأخرجه . الدينةإل سلمة 
بقتهنقالتح: ابقته، فمحقر ق . الض، ٌع كاث أهما عائشة وعن 

.، ٤١( بتلك هذه ) فقال: بقي فسابقته اللحم خملتت فلما رجلي، على 

. (Arn)(\)

 )(١١٨٣))٢•
.)-ا()أ\/ا(

محاجهوابن (، ٨٩٤٢)الكمى ق اتي والم(، ٣٦٤)أ/آم، وأخمد (، ٢٠٧٨)داود أم أخرجه )٤( 
.؛( v/xf)الكم ؤ، والْلراق (، ٤٦٩١)حبان وابن مختصرا، ١( )٩^١٩ 
الزفافاداب ق الأJاني ووانقه . صحيح محتدم )أ/'ْ(ت الإحياء تحريح ؤ، الرام الحافظ ونال، 

إرواءالخلل)آ.ْا(.ون، (، )ص٦٧٢
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الأحكامعلى القرير دلالة 

انكت عباس ابن قال المكتوبة، يعد بالذكر الصوت رفع أيضات ومثاله 
.ه حمتإذا بذلك انصرفوا إذا اعلم كنت : وفال ه. اذ رسول عهد على 

.اعليه؛ متفق بالتكبير. إلا اممه. رسول صلاة انقضاء ثعرف كا ما ونال؛ 
الحمارمن أكله مثاله؛ . معهويياشره فعل فيما أفره من يشارك أن ثالثا؛ 

نيالفسال حلال، وهو امحرمع، من بغاعة مع قتادة أبو صاده الذي الوحشي 
متفق. فاكلهاالعضد، فناوله نعم. فقلت،؛ ( ؟ سيء مئه معكم )هل قال؛ فه 

.،٢١عله 

قدر ؛ الجعل- من رقيته على الراني أخده مما ~ ؤؤ قوله آخر؛ ومثال 
•، ١ عليه متفق ( هم بمعكم ل واضربوا أصبتم، 

عائثةمع ه نيامجه ومثاله؛ تعامحليه، ويسهل الفعل على يعي أن رابعا؛ 
تثتهاز<) ه؛ الله رمول ل قال قالت؛ بحرابمم، يلمون وهم الحبشة إل كنفلر 

:قال ماللت، إذا حى خده، على خدي وراءه فأقامجي ؛ نعمفقلتا؛ ( ؟ تنفلرين 
.عليهمتفق ( فاذهي ر نال؛ • نعم قلت؛ ( ؟ ك مر 

سب،كمملييه، عليالفاعل فيقر ه بالني يفعل الذي الفعل هذا ونظير 
.٢ ر عليه مجتفؤ، • يطوف أن قبل ولإحلاله بحرم، أن قتل ه لليي عانشة 

والاستدلالالقرير، مجرد من أخلهر فيها الفعل شالة الأربعة الأنواع فهده 
انكفإذا الصواب،، موقع واقع اليي. فعل، لأن التأسي؛ مراب أعلى ؤ، بما 

.( ٠٨٣لم)وم•٨(، ٦ ، ٨٠البخاري)ه أخرجه )١( 
(٣١)م/ْ اكانح ورناة ١(، )i/• الملقن لاين الأحكام يمدة بموائد الإعلام وانفر: 

.ثتادةأي حديث، من ١\Iy\(  ٩٦ومسالم)(، ٢٤٣١)الخاري أخرجه )٢( 
•اندرمح، ل'سمد أي حديث، محن ٢( • • )١ وملم (، ٢١٠٦)الخاري أخرجه )٣( 
.ءاثثة حديث، )آآخ/آا(محن لم وم٩(، )م>• البخاري أخرجه )٤( 
.١(  ١٨٩)ومسلم ١(،  ٤٦٠)البخاري أخرجه )٠( 
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القرمةامحاحكأم على ودلأك ه الم أقر.ر الأول الحث 

دللالإقرار إذ ؛ الاقتداء ل أقوى نير اكل ذك ض ض محرم قرار إس 
. ٢١١مشت زائد 

.لهيدعو أو الفاعل يمدح أن خاما: 
عيالهمطعام قل أو الغزو، ق أرملوا إذا الأشعريئن إن ) ت قوله. مثاله؛ 

واحدإناء ق بينهم اقتسموه م واحد، ثوب ق عندهم كان ما جمعوا يالمدينة، 

•ا ١ عليه متْرأ ( منهم وأنا مجي فهم بالسوية، 
لهليشتري دينارأ أعطاه الني. أن المارقي؛ عروة عن له؛ اإدءاء ومثال 

لهفدعا وشاة، بدينار وجاءه بدينار، إحداهما فباع ثامح،، به فاشترى شاه، به 
.٢ ١ البخاري أخرجه . فيه لربح التراب اشترى لو وكان يعه، ل بالركة 
يح أوضفدلك بالفعل، امحتبشاره مع ؤؤ الني من إقرار يكون أن سائما: 
الأن بشرط الامتبشار، عن امحرد كون المن الاحتجاج ق وأقوى الدلالة، 

.٢ ر حقا الفعل كون إلا عليه بحال آخر ب للفرح يكون 
سرورأجميوم ذات ه انذ رسول علنإ دخل نالت: عائشة عن مثاله: 

داوزيأمحامجة فرأى علي، دخل المدلجي بحززا أن تري أل( عائشة يا ) : فقال 
دامالأقده هإن فقال: أقدامهما، وبدت رؤؤسهما، غهليا قد قهليفة عليهما 
.عليه ض ( ض س بعضها 

—القمة هده ق بالقيافة— النسب، إثبات ي الشافعي الإمام تمسك وقل 
حقةامافة أن فلولا . ا١ إنكاره وترك المدلجي، بحزن بقول ه الني بامتبشار 

.( -٧١/٤٢٧)الواممات انفلر: )١( 
•مومى أي حديث من ٢( ٥ • )• لم وم(، ٢٣٠٤)الممحاري أخرجه )٢( 
.(٣٤٤٣الخارتم،)أخرجه )٣( 
•( ٣٠٩)'/،الموانع ومع (، ١٧٨الأصول،)'/،علم من انحمق انفلر: )٤( 
"وإمحا3، والثوري حنيفة أبو ها يعتد لي و والجمهور، وماك أخمد يالقافة ج، المألمت وكن )٥( 
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دلالة

زوملعن تفاديا ولأتكره؛ بقوله، . الني امسشر لما بما النسب إئات بجون 
•أ ١ الحاجة وقت عن اليان وتأخثر الجواز، إيهام همذور 

وكزلك، ٢٢١زال والغالخفية دم: ما على ها الاسدلأل رد وتد 
الحق،ص مراسا كان بحزن قول فان » :  ٢٣١تال حيث ١^ القاصي 

اسرسول إيذاء به قاصدين وأسامة؛ زيد نب ق غميزة ييدون المنافقون وكان 

على•نهلبقا بجرز قول فحرك، بزيد، أسامة بالتحاق حاكما الشرع وكان ، . 
فاسققال لو مجا وهو.ممابه الشاثع. المستفيض والأمر والظاهر، الشرع وفق 

وفلفيها، اليد وصاحب مالكها إل بمزوها لفلان، الدار هذه الشهادة: مردود 

الفتةبأقوال مجته حكما ذللمثؤ يكن ب قوله، على الرجل هذا مثل الشارع قرر 
.اليينات« إقامة إل الأج١ت وقيام التراع، ل حمل 

ااسسامحيون انحصار بأن الشافعي: متمك عن أيضا الحفية واعترصن 
منبل الشرع، أهل مجن ليس دالْلم، الشرع، أمل عند ظصرأ لكن لمرا'ما اق 

نيالفسرور المدلجي، بحزن لقول أنفسهم فول بمللأن وهم؛عممدون النافقين، 
الإنكاره كتركه لأنه يضر؛ لا للقيافة إنكاره وترك قولهم، لعللأن هو نما إه 

. ٢٠١تركالإنكاري سكوته فلاكون كنيسة، إل ترددكافر على 

لكزالوالوحم  i(TAy-rA'l\y)للماوردي والحاوي )ار/اا'آ-آا'أ(، امحهد دايآ انثلر: 
٢الناري)وصية وايني)ار/اي"أ(،  ٩ ).

وهرح(، ٢٠)أ/• للرطي والملهم )آ/ْأآ(، والمنى (، ٢٤٧/٦)للشام الأم انفلر: )١( 
(،١ ٧ )■ا/أ ثواني الب سله الغتأصول ن المحمر وثرح (، ١ ٩ /٠ )١ النم الكوكب 

.٩( )أ/ا. ايا،ع وصف اين.مالح)؛/أْمأ-ْْ-ا(، وأصول 
(TT-؟TYA)»_وانمول ، OATh)الرخموت وفواح (، ٤١رأ/• وافمحر الفرم انقلي: )٢( 
■١( )ص؟٧ ائخ، ن شامة وأم ْ(، ٠ ' )١/ اا>ردان ؤ الجوهي بملوله الكلام سا ينه نمل )٣( 
.رآ/آخا( وماتحالرحمُت (، ٤١)t/• والتمم والفرم الأيل؛ ثواطع انظر: )٤( 
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الشرعيةالأحكام على ودلاله ه الي تمرير الأول الحث 

الكهنةيغض كان ه الني، بأن الأ'ءتراضأ هذا عن شامة أبو وأجاب 
أنيسى أن حينئذ عليه فكان ، ، ر وتصديفهم إتيانحم عن وينهى النجوم، وأهل 

يجوز،لا الحاجة ولن، عن البيان تأخ؛ر فان ذللث،، من عليه يعتمد لا مما القيافة 
.إه أعلم والق 

.والرضاالتبسم مع الإقرار مابما: 
بر،خييوم شحم من جرابا أصت قال؛ مغفل بن الق عبد عن مثاله؛ 

إذاففالتفت قال؛ . شيئا هذا من أحدأ اليوم أعطلي لا فقلت،؛ . فالتزمته قال؛ 
املمه وتيه^، الني إنكار فعا..م , لم مأخرجه ما، متيالله رمحول 

٢٠ ر به والرضا الجواز على دليل فعل، 
أواره، إنكرك نوكذلك إياه، تعاطيه عدم مع الفحل على الإقرار ثامنا؛ 

والكراهة.الرضا عن امحرد السكوت، 

لأصحابهيقرأ وكان سرية على الني. بعثه الذي الرجل قصة وأمثلته؛ 
للبي.ذللئ، ذكروا رجعوا فلما ه احد هوآس قنأ ؤ ب فيختم لاهم صل 

٢(. )أ/؟ انحط والحر ( Y.v/X)الأيك ثواطع ن: نجوم وانفلر ( ١٨)ص.الأصول علم من اخقق )١( 
عنال فعرافأ أتى س ) قال: ه المي عن ه المي أزواج بمص عن ( ٢٢٣)•لم مصحيح ن )٢( 

عرافاأتى من ) قو؛ اذ رمرل نال نال: مريرة أي وعن . ( ليك أربمئن صلاة له مل لر قيء 
والترمذي(؛ ٠٣٩ )٤ داود أبو أخرجه ، محمد على أنزل .كا كمر خقد يقول، .تما فضيقه كاهنا أو 
»صحيحوتال: )\ا\( والحاكم (، ٤٧٦، ٤٤٢٩، • a/tوأحمد)(، ٦٣٩)مجاجه وابن (، ١٣٠)

.١( .الزفاف)٦ وآداب .٢(، الخلل)٦.اروا، ق الأزي م الذمي، ووافقه شرطهما« على 
خيم،يرم وشحم طعام مه جراب إلنا رُي بلمثل: ( ٢٩٨٤والخارتم،)هو وأخرجه (، ١٧٧٢))٣( 

سه.غاسصت، هي اف رصول فإذا فالممت، : قال لأخذْ، فوت 
(لك مو ) : نال هؤ اذ رمول أنن، آخرْث ق، وزاد ( ٩١٧)الطالي داود أبو وأحرجه 

.( ٣١ ١or )أ-/أ فتح انئلر: )٤( 
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علىالقرير دلألأ 

اوأنالرحمن صمة لأمحا يقاوت نالوه ( ؟ ذلك بمنع ثيء لأي ملوم ) فماوت 
إثرارنعليه. •تفق ( بجيه اف أن أخروه ) •' ه الني فقال . بما أثرأ أن أحب 

السوريئ الحع جواز على دليل يه، بشره •مما وت؛شيرْ ذلك، على له اليي. 
. ٢١١الواحدة الركعة ي اكددة 

دماْ أعهلحنما النم بن اذ عيد على ، ١ الانكار ه تركه ت ومنها 
(؟ به صنعت ما ) له: ممال الني. أتى م فشربه، به فدهب لشه، حجامته 

النيله قال رواية: وق . ، ١ شربته تالت ( شريته لعلك ) ؛١^ ( عيثه ) قال؛ 
لكوويل مجنك، للناس ويل ) وتال؛ رامه على ومجسح ( ايار ممسك لا ) ت . 

.منالاس(ااا
وداليهأن ابر جفعن دبرها، جهة من فرحها ؤ، المرأة إتيان ؛ ويجنها

فزلتأحول، الولد كان نلها، ل دبرها مجن امجرأته الرجل أتى إذا مول،؛ كانت 
والياقعاليه، متفق [ ٢٢اآهلالمرة/'شئم اؤر حزمحم ئاتوأ لكم ساؤكم ذؤ 

مجيية،غر شاء وإن نثيبة، حاء إن ) : النير. قال ت آخره ل وزاد لمسلم 
.( واحد صنام ل ذلك أن غر 

•.( ٢٦٩١٦)اياري وقع ^ ١١٦)المام متن ض الدي حاشا انقلي: )١( 
)أ/ارا•(.الوالغان )T(؛>: 

.الرص اين حد-يث من ،■( v/v)والمهم والحاكم)"ا/أْْ(، ك، واسظ ( ٢٢١^)• ^*٠ )٣( 
ممة.ومو القاصم، بن محيل غم الصحيح رجال الزار رجال (•' ٦٦٧٦١^اتحع ن اليم قال 

والمدر٢(،  ٤٣١)الأستار كشف وانفلر: . >رلمآما( المغا محامل ن المحور إمحادء وجلد 
واسصهم>ا/'م(.ادم>آ/ا"'أ-آاأ(، 

.بكر انجر اسماءبمن حديث، من ( ٦٦٨١١)الدارنهلي الكفل بمدااخرج* )٤( 
لمه» (: ٣٨١٢١اليزان ن اان>>ي تال _ ورياح ، »ئروك« مجاس بن ض محدء؛ ون 

نالضعاف الأحاديث، تخريج ن الغس١ني ١^-^، صعق، ولحاله مو؛< من يدري ولا يمضهم، 
١(. ٤٨اردارثألتي)متن 

.١(  ٤٣٠)لم وم(، ٤٢٠٤)الممحاري أخرجه )٥( 
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الغرعاالأحكام على هوودلأك الص هرم الأول الحث 

اشضىوإن الإزار لأن ،،؛ Liمما أدق رئ ؤ ايوع سا أن شاك ولا 
ف،حمل فقد المعارضة في،، تحقق ب وإن كالمعارض، اكرك فمجرد الصحة 

لا كم— هو اللسماع عن . كبعدْ الفعل، عن كوففه. اكوفف، شالة 
انواكوقد ا>سعمااا،، ؤ( بحرج ب وإن ا~ بغناء الخارذين غناء حديث 

يكنلر و ذلك، عند ور.ءا.تم بحضرته، الجاهلة أمور من بأشياء يتحدون 
.أل مالابدمن،، أو حاجة، إل، إلامادعت، ذلك يذكرهومن 

ذلك.يغاير فعل أو تول منه ويكون أمر على الفاعل بمر أن تامعا؛ 
صلاةبعد يصلي رحلا ه الني رأك، فقد الفجر، رك*تي قضاء ت مثاله 

أكنب إي الرجل: فقال ( ؟ ركارتان المسح صلاة ) فقال: ركمن الصبح 
•، ١ افد. رمول فكت، , الأن فصلتهما قبلها ^^ ١١الركعتئن صلت، 

.٢٤١إذن( فلا ) تال:رواية ومح، 
مجابعد فلصلمهما الفجر، ركعي يمل ب مجن ) ^ ١٠أنه ه عنه وجاء 

عى.حديث س ( ٨٩٢وسلم)(، ٩٠٠، ٩٤٩ابماري)اخرج* )١( 
•للشاطي)أ/آم الواقعات )٢( 
١(، ٢٦٧)داود وأم )ْ/7أأ(، أخمد : - مد ابن ومحل: — يمرو بث مس حديث من اخرج* )٣( 

.( ٢٧٠)،/والحاكم (، ١١٠٤ماجه)واين 
ذيالترم- ه نمصرو ين مس م بملي الم. رآء الذي أن ومه - اللغفد قنا أخرجه )٤( 

الكمي والد-ماني ١(،  ٤٣٨)الشكل ثرح ن واساوي (، ١١٦)خز.بمه واين (، ٤٢٢)
•محس س بمع م إيراهمم ين ومد لمي.محمل، وإسادء الترمذي: وقال ا/عمآ(، )٨ 

٢(، ١٤٧١،  ٠٦٣)ان •بن واب(، ٤١٣٧)واساوي (، ١١١)ة خزبماين أخرجه وقد 
بمند أم>ش من ( iATh)والمهم (، ٢٧-٢٧٤/١ْ)والحاكم وااداركني)ا/اعآ(، 

•محي جا-ْ ص أيه ين الأنماري، محس ين مد بن بجي عن -عد، بن اللمث عن موص، 
أيوابن مغلة ابن ذلك؛ تال ثمن غرابه، من واعتم مّى، بن أمد على أنكر مما الحديث ومجدا 
•الأل؛اني وصححه شاكر، وأحل. الدمجي ووالته لرضا« على صحح » الحاكم؛ وقال . راود 

—٥٨ —



الأحكامعلى القرير دلالة 

ال;قعنه ، أماجه ولابن . هريرة أي عن ، الترمدى١ أخرجه ( الشمس تهللع 
.الشمس طلت إذا صلاهما الفجر ركعتا فاتته إذا الني. كان 

جريجوابن وطاووس عمناء مذهب وهو الأول، الحديث إل قوم فذهب 
.الشافعي قول وأحد 

طلتإذا يقضيان وأنحما الأخر، الحديث إل العلماء جمهور وذهب 

.، ٣١للشافعي اكانى القول وهو الشمس، 
نجمالمنع على يدل ما فيه ليس اكال( الحديث بأن بيتهما: العلماء وجمع 

ركعييصل لر من ) ; بلففل الرواية لدلك ويدل الصبح، صلاة بعد فعلهما 
قاء جمجا الكراهة عدم على ويدل ( فليصلهما الشمس تعللع حى الفجر 

.،١ تقرير مجن الأول الحديث، 
.الأول خلاف كونه بيان مع الفعل على الإقرار عاشرا؛ 

رسولعهد على نعزل كنا تال: جابر عن الحرة، الزوجة عن العزل مئاله: 
.يتهافلم اس ني ذلك فبلغ مسالم: زاد عليه، متفق يترل. والقرآن ه، الق 

)آ/؛فأ(،والمهقي (، ٢٤٧٢)ح—ان وابن ١(،  ١١٧خزيمة)ابن أيضا وأخرجه (، ٤٢٣))١( 
يم الذمي ووافقه الشمن« شرط على صحح » وقال: ( T-'U، ٢٧٤/١)والحاكم 

.( ٢٣٦١)الصمحأ 

صحح.بأنه: الألانى له رمجز ( ٤١٤٢)المشكل شرح ي والهلحاوي (، ١١)٢()ْْ
٥()ص؛ زال للغوالوجم )أ/فدأ(، للماوردكا والحاومح، ٥(، ٤ )أ/ئ ندامة لابن الغي انظرت )٣( 

.)ا/اًْأ(الر همد لاين والكاث، 
والمهقي)ل/أ،/آ-ماّم(، دارثْلي وال(، ٢٤٧٢)جان وابن (، ٤٣٣)الترمذمح( أءرحه )٤( 

شرططى صحح » الحاكم: نال . مرفوعامريرة أي عن ( ٢٧٤/١)والحاكم )آ/أخأ(، 
.( ٢٣٦١)الصحيحة ق ١^ م الذمي، ووافقه الثببين« 

.)أ/؛ا'؛( الأحوذي وتحفة )U/؛،U(، الأوطار نيل انظر: )٥( 
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الشرهمةالأحكأم على ودلاله ه المي ممرير الأول الحث 

ولمز فقال؛ . الق رمول عند العزل ذكر قال؛ الخيري سعيد أي وعن 
نفسليت فانه — أحدكم ذلك يفعل فلا يقل؛ ولر — ؟ أحدكم ذللئ، يفعل 

؟ون لتفعلوإنكم ) ؛ ه التي لنا فقال رواية• ول، • ( خالقها الق إلا مخلوقة 
هيإلا ة القياميوم إل كائنة مة ن من مجا لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ وإنكم 
لممأخرجه ، القدر هو فانما تفعلوا، لا أن عليكم لا ؤ ثاكة؛ رواية وق آ كائنة 

هوفإنما ) قوله؛ دون الأخ؛رت؛ن بالروايتين البخاري وأخرجه الثلاث، بالروايات 

•^١، القال-ر( 
إلأشار . ذلك يفعل لا يقل؛ لر و ( ؟ أحدكم ذلك يفعل ولم ) فقوله؛ 

سمىM اض أن ذلك يقوى تركه، الأول أن أشار وأيا بالمهي، بمرح f أنه 
فيهولما النسل، تكثير من النكاح محقاصد مجن يفوت لما ، را الحفي الوأد ز العزل 

.٢ ر لداها بتفويت المرأة على الضرر إدخال مجن 
ضيقالأو ة، الكراهإظهار مع الشيء عن كون العشر؛ الخالي 

يالحمكما ~ اخققين عند فهدا . الرضاعدم على يدل مما غيره أو والانزعاج 
مامثاله؛ إنكار. هو بل الحرج، رفع على يدل ولا الإقرار ق يدخل لا ~ محانه 
أىونأذنيه، على أصبعيه فوضع قال؛ مزمارا عمر ابن سمع قال؛ نافع عن ورد 
أصعيهفرفع قال؛ لا، فقلت؛ قال؛ ؟ شيئا تسمع هل ل؛ وقال الهلريق عن 
.، ١ هذا مثل فصع ، هذامثل مع ف، الني. مع كنت وقال؛ أذنيه، من 

.(٤٩١٢(،والخاري)اا>آ، ١٢٨،١٢٧)أ(أخرجهسلم)خمإا/آآا،
•الأسُ.يأ وهب بمن جدامة حدبتؤ من ( ١٤٤٢لم)مأخرجه ز٢( 
افالزفوآداب انارمح، ونح (، ir/(،A)الخم لابن المن هذب انفلر: )٣( 

.'آا()ص؛"اا-آ'

ًق ^١>، (، ٦٩٣)مال وابن (، ٣٨، a/v)وأحمد )إ؟آ؛-ا"أآإ( أبوداود أخرجه )٤( 



الأحكامعالي القرير دلالة 

قعيالغة هذا بأحدهما، اكتفاته وعدم الهلريق، عن وعدوله أذنيه، . الني د ن
نحربمرُق صربحة أخرى أحاديث ورد وقد ، اكحريم١١على والدلالة النهي 

.( YTt\/). وص )ئآ—ْا■(، واكنرنج الرد تحر:،( j والأجري )ا/آا(، الصم 
عمن ابمع كنت قال،: بحاس عن لجم أي، بن لث ءرض س ١( ٩ • )١ ماجه ابن وأخرجه 

هكذانال م مرات، نلاث ذللي فعل حى نحى م أذنه، ق أصمه قأدخل طل صوت فسمع 
;ال؛ن جهة ومن الإضاد، جهة من الحدين، هذا انتقد وقد هو. اذ رمحول فعل 

لجان،بممري الحديث، طاهر بن محمد ، وضعنمنكر« حدين، » ت عقبه داود أبو فقال الإمحناد أمجا 
•ب* م-5، _، 

أبيرعند نافع عن كلأهما القيام، بن ومهلعم مهراي، بن متموئ، تابعه ند بأنه ذللثأ: عن وأجنب 
.وغيرْ داود 

ايديث،هدا لأل، لكارته؛ وجه لا بأنه واحد: عتر ذللن، رد « منكر حدين، » داود: أي ونول 
الماس.أوثق لرواية •،خالم، ولمس مات، كلهم رواته 
عونصاحِج، وقواء إدريس، صمد ومحي ثالأل١ني اللامي نصر بن محي الحديثا؛ صحح وثمن 

المود

ارئالمكمن شيء فيها م — الجمهور صعقه لجم أي بن لمث، سندها نفي بحاس رواية وأما 
لرو عمر ابن رديف ك،دا نافعا ان، جهة ومن الطبل، لا المزمار الحديث، ل المشهور أن هة جس 

.( ٤٧٣٩الرواة وىاية ، ٦٨٠الزجاجة مصاح ) معهما كان بحاسأ أن لى عص 
.الأنة الصفحة ل فاق المس جهة من وأما 

■١( )ص؟ نداُه لابن والرقص والسماع الشابة ذم ؤ، رصالة )١( 
أُي،ُن لمكونن ) قول،ث M اليي، سمع أنه الأشمري ~ ُاإلنا أي، أو ~ ءاُر أي، حديث ذلك: ِذ، )٢( 

يهمعلتتثح علم، جب، إل أقوام ولمترلن والعازف، والحمر والحرير، ابن يستحلون أقوام، 
العلم،وبمع اف، نبنهم غدأ، إلما ارجع فتفرلون: لحاجة — الفضر يعي "■ يأتيهم لهم، بارحة 

•القيامة( يوم إل وخنازير فردة آخرين يمخ •و 
(٦٧٠٤)حبان وابن الشاهد، محوصع دون ٤( • )٩٣داود وأبو تعلمقا، ( ٠٠٩المحارم،)•أخرجه 
.( ٢٢ا/ا. ، ٢٧٢/٣)والميهتي (، ٣٤١٧)الكم ث، وامحراي، المعازف، ذكر إل محصرآ 

خالدبن وصدقة البخاري، بى ما يحصل ل! منقطع »وهدا بقوله: )؟/ْ؟( امحر ق، حزم ابن وأعله 
القالواهية، العلل محن ذللي غم إل نمرصوع« فيه ما كل و أبدآ، شيء البا،-، هدا ل يصح ولا 

—وم علة مقدمي الصلاح ابن أمثال: أحلها، من الحديث، تضعيفه علميه وردوا العلماء، بينها 



الشرعيةالأ-حكام على ودلالته ه الي تمرير الأول الحث 

وعدمالراعي التي. تمرير ؛ بدعوى الغناء إباحة على بمدا تمسك ومن 
مردودة،دعوى غهي . ، ١١سماعه عن عمر ابن يه لر ولكونه المزمار، بكسر أمرْ 

الراعي،ار مزملصوت اض. كراهة ض دليل فته بل المة، مه دلل لا إذ 
كانكد ؤ تعال قوله عموم ق تدخل طيعية، لا شرعية كراهة ريب بلا وهي 
فوصععمر ابن تعه وليلك ٢[ رالأحزاب/١ حنثه، اتزه ننولT_ ل ثكم 

وفهالقصد وجود مع فكيف للسماع، نصدم وجود عدم مع أذنيه ق إصبعيه 
.، ٢١ص لا كما كراهة أشد 

الآنسجهة من الحديث أعل من مناقشة ق عبدالهادي— ابن العلامة قال 

ومحتملعن، قضية لأها إباحته، عمر ابن اعتماد على يدل لا الراعي تمرن و» 
قه لعلأو شخصه ، يرىرولر صوته، سمع وإنما يره لر ر.كا أنه مجنهات وجوها 

أوالأسباب، مجن ذلك لغر أو إليه، الوصول من يتمكن لا مكان أو حبل، رأس 
.ال انتهى« . عليهالإنكار يتعتن فلم مكلما، يكن ب الراعي ذلك لعل 

ول(، ٢٧٩)؛،/المن وهذبب اللهفان إغائآ ق المم وابن الحديث 
حجرابن والحافظ الإحياء نحربج ن المرام والحافظ )ص<ما~ا"آا(، انحجن روصة 

الأفكارتوصيح ثاكعانى )آ/¥"ا"أ(، الزواجر ل الهبمي حجر وابن ا/اا"—\ا( )• لفتح ال 
"٢٩)ص؛ للأجري الرد تحرم كتاب تحقيق ق إدريس عمر صعيد محل والشيخ ١(، )ا/ه1 

"بمواد له رسالة وق (، ٩١)المحيحة ي والألباي العاني)اآ/'ام'(، روح ل والألوّي (، ٢٩٩
ارفللمعافن ه يومقلد حزم ابن على أنما وأقوال بالوحيتن الرد أو التلرب آلات تحرم 

.عشر انى عن الحديث تصحيح مل رصرآ٨( وق، (، ٨٩١" • ، ٤ "Tr )ص٩ والغناء 
.)*اا/'اا-آ( العيود وعون (، V٦/٩)حزم لابن اقض انثلر: )١( 
•)صا"،مأ( الجوزى لابن إبليس وتلمس ١(، ١ )ص؟ الهلرب آلات تحرم رصالة انفلر: )٢( 
.ير لر ت والجادة الصعود، مرقاة ل هكدا )٣( 

عونماى عنه مله )ه/ا'اأ(،ثم ا'داود ان سنن إل المعود مرتاة ا' ل الميوض عنه ملته ، ر٤ 
.(١٢٦٧/١٣لع؛ود)



الأحكامعلى القرير دلالة 

الثالثانمبحث 
الأحكامعلى ص دسمة 

ظشريقبله ما ت الأول المهللب 

٢عن للحرج ورفع له، تشريع فهو نعل على أحدأ ه الني اقر إذا 
الأص|سوليينعبارات تنوعت وقد ~ إليه الإشارة سيقت ما على ~ خلاف بلا 

ذلك.تقرير ق، 

مجاعلى الناس ه الق رسول إقرار رر • ، ١ معاق الوابن الماوردي قال 
معسكوته » ل ر تمغى الموق «، ُجاح الشرع ل جميعها •• عليه أمرهم 

همم؛ابن حديث عن أجربمهم وس 
والمتع،السامع يقن اكلأوة سجود ل الفقهاء نرق ولهذا سمائه، دون انما، استماع انحرم ن أ~ 

.ضء دون ينميه كان محا  iAf■بجرم فإنما لالهلس_،، انحرم شم أيضا وذْلمْ 
لابنفأبيح أذنية، وّد الهلريق عن عدل لأنه عنه، انمويتؤ انقطاع محعرفة إل همتاج ق الني ن أ~ 

أنمحلعم تقرر الصحابة إن م . للضرورة انحظور محاج وند ضرورة، حال ي كان لأنه عمر 
محنوعر ؟ به التأسي ترك انه عمر بابن بمن كيف ذللث فعل فمن كأنراله، ححة ه الني أفعال 
*هو بالي تأسيا الصحابة أفد 

الإكار،إمكان نل أو راما، الإكار يكن لر من الهجرة أول ق كان فلعله الإنكار ترك محا أ- 
•الإسلام أعل دنلة الكفار، لكثرة 
ث،>يمن — ساذجة بدائية آلة وهو ~ الراعي •كرمار خاصة إباحة فهي تقدم التسليم.مما على 
الأخرى،الألأت محن هي فاين والمألوف، انماد عن وإخراجها للطاع، وتحريكها ؛لنفوس إثارها

؟الزم، مّور مع ومملورت تنوعت الي 
الةحمق الأسماع ونزهة ٢(، ١  t/tاكاومح،)• وبجموع (، ١ ا/،/ْ )٤ قدامحة لابن انمي انفلر: 

.( ٣٤ ir ir/x)الكار انتراف عن والزواجر )ص"اْ(، رحب لأس الماع 
•( lUU/x)الأصول وُيزان )ا/ا/ا'أ(، للحريي ال>رمان انفلر: )١( 
.١( الأدلة)أ/ا-آ ونواطع )آ/آم؛(، القاصي أدب )٢( 

•)'ا()آ/ْآآ(
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\بص على ودلأك ه ١^، -قرير الأول الحث 

•ه الجواز على دليل الإنكار، وتركه ا،لعرفة 

فم،ما عر ص إمارْ وأما » ،: ١١" الإحكام " ق حزم ابن وقال 
نادبولا له، موجب وغ؛ر فقط، الشيء لذلك مسح هو فإنما إياه، إنكاره وترك 
•إليه« 

ؤ،الكتر وترك عله، الإقرار » <: ٢١" الفلر ذل " ق الأسمدي وقال 
القبح،دليل تميم مواء الخفلر، وزوال وجوازه، امتحانه، على يدل ذللث، مثل 

.يتقدم« لر أو 
قولعن اف. رسول سكت إذا » اليري: لابن ا ر اخصول " وق، 

اء،العلمين به فيخلاف، ولا حق، أنه على دليلا كان غايته فعل، أو سمعه 
•ه سبه عن كشفوا ولا دليله، عن يمرحوا إ ولكنهم 

ورخمهإل بته ونفيه الوفاق حكاية إل الجويي المعال أبو مبقه وقد 
رسولأن الأصوليين، جماهير إليه ذهب الذي » ،: رالرهان ل فقال العلماء، 

ه،عليينكره لر و عليه فمرره نولا يمول أو فعلا، يفعل مكلفا رأى إذا ه اس 
٠(( رآه فيما الحرج ري ق منه شرعا ذلك كان 

اف.رمول أن على الأصوليون اتفق ر> :  ٢٠١التلخيص ؤ( وقال 
.محفلور« غ؛ر أنه على يدل إياه فتقريره فعل، على إنسانا قرر إذا 

الدينصلاح وكدللثؤ القشيري، ابن تلميده ، الخلافبنفي أيضا وجرم 

)ا(رآ/،'(•
•)أ()ص'آاْ(

•)م،آاا()٣( 
)؛()ا/،/؟؛(.

)ْ()آ/ائآ(•
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م1وضصمدلالة 

•، ححرأ ابن والخانظ اللائي 
الأو الإباحة، على بحمل مل الخرج، رفع تضمنه نما اختلف ولكن 

متوقفالاحتمالات هدم نه بحتمع بل ندبا، أو واجما أو مياحا بكونه بمضي 
مه؟م.

وهرجح م ١^٧١^،، عن القشهمى ابن ونقله التوقف، الجويي اختار 
يشقما إل يرجع فما الاحتمالات أثل وص الأصل، لأهما الإباحة؛ على حمله 
من، ٤١الإباحة بحرد على حملوه الأصولمن مجن كمحر هذا وعلى ٢• المكلف؛ على 

.آنفا صارامم نقل مدم من حملتهم 

غايةويمرون أولا يوقف كان أنه أمحه عن المكي؛ْأ بن الدين تاج وقل 
أي.*) وذكر . الإباحة نشأت أين نمن الفعل ق، حرج لا أنه الكون دلالة 

المرال،هذا تديما الرحل بن الدين صدر الشيخ سأل أنه ( المبكي الدين تقي 

الأج—التضل وانظر: . ٢( ٠ )،/١ اتحط الحر ق: العشمي ش عن الخلاف مي مل انظر ر١( 
■٢( )ص• الحث *ذا س التقرم ححثة ومطلب 'أ(، )'اا/«اياري وفتح ١(، ٩ )محرآخ١"• 

وتشف(، ٢ أ-آ. ٠ )؛/١ اغط والحر (، ١٧٣)صا7ا، الأصول علم من امحق انظر: )٢( 
.القوي ونشر )أ/..٩(، السامع 

.( ٢in/Y)والسص ٢( ٠  rli)انحط والحر )مراب١(، الأصول انخقّنءلم انظر: )٣( 
•م؛عالخرج ويمضهم يالجواذ، صرح ويمضهم )٤( 

(،٣١)_U الفصول وإحكام )ءر،آْ(، التهى وصر )ا/سا(، للاُدي الأحكام انظر: 
والتقريب؟(، fAA)_الفصول تشح وشرح )ص؟أآ(، والتحول (، ٠٦)ا/• اللمع وشرح 

دم،للهنالوصول ونحايأ )؛/٦٦(، والوايتات )ص7ْم(، الوانع ومتع ١(، )ص٧١ جزي لاين 
)مآ/ْ-ابأ(الجعاص وأصول (، ١r■-٢٦٣/٢٤١>اuني اللاين الوصول ومحايأ >ْ/ْآ*ا:ا(، 

اوغاب>ا/؛ْم(، مفلح ابن وأصول ■(، vuu/y>ومزادالسؤل ٤(، ٠  ٩/١rوانمو)والقرير 
تمالمالكوكب وشرح ، OiUIrالتحرير)شرح والنعم )ص؟؟(، الوصول 

)أ/ىا(.وفواتحالرخموت (، وإحابآالمائل)ص١٩
.( ١٢٧-١١r٦/١r)الخاص ونع ل >ْ( 
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الشرعيةعلى ودلأك قو الم تقرير الأول الحث 

دامالإقيجوز لا أنه قلوا أهم جوابه يقود,' آخرا كان م ؛، ر جوابا يجصل ولر 
لحرممباحا يكن ب لو عليه أندم الذي فالفعل حكمه، يعرف حى فعل على 

يخلافة الإباحعلى التقرير يكون هنا ومن • بحكمه علم بلا عليه الإقدام 
٠المزال عند كون ال

وإنالإشكال غاية ق « حكمه يعرف حى الإقدام يجوز لا » قولهم؛ 
ثدفاهم ، ، ٢١"المصفى " ز ١^^ وكدا فيها، الإجماع ادعى الشافص كان 

حكم.لا إذ ذاك، إذ الإقدام ز حرج لا وأنه الأصلية، بالراءة صرحوا 
إذاا مطى محمول الإجماع محل يقول: أي وحمت الدين^،: -اج قال 

.الأصلية البراءة إل مستندا أقدم إذا ما الحرج عدم ومحل مسّا، بلا أقدم 
نمستدعي يلا فعله ق حرج لا ما فان نفلر، فيه عندي أيضا وهدا 

ا،حرجمفيه أن ظائا عليه يقدم ألا يمتدعي نعم سبب، إل فيه يستند أن فاعله 
.أحنبيةأها ظانا زوجمه ثطء على الرجل إقدام بحرم كما 

حوازفلا حكم لا إذ الشرعي، الجواز هو كلامهم و المفي أن والفناهر 
ُ؛اح.ولا بحرام ليس فهو يعاقب، لا أقدم إذا لكنه 

ة،الإباحيوهم الفعل على التقرير أن أصله؛ من السؤال عن والجواب 
دعنالجواب رك تيخلاف وهذا الإيهام، مجن فيه لما كون الجاز لما وإلا 

ركتق محدور فلا الجواب منتفلر والسائل واقع، هاك فعل لا إذ المزال؛ 
•— إه قطعا الوحي نزول عدم على محمول المكون بل الجواب، 

الوكلض المالل أن العكس: ٩( • رآ/\ المسامع وتشف ٢(، . )؛/٢ امحبمل المم ن وقع )١( 
المكيالدين تمي ولأن أخم، به لأنه أيه عن المكي ادن مرْ ما والفiام المكي. والموول 

١٦٦/١الكثرمح،)الشاقعية حليقات ق كما وناظره، الوكيل ابن على درس  ٠ )•

.١( ١-٧٢ ٢ ر■ا/أ■ الحاجب رقم )٣( 



ضالقرير دلالة 

الثعيالطب 
ؤتميرتهت التئو|هة الآ.،هك1م من سيرج ما 

لأنواعجس الحرج ورفع الفعل، عن الحرج رفع محمله التمرير كان إذا 
هذاالتمرير ق الماج دخول فإن ،، ١ فيه المأذون والماح والمدوب الواجب هي؛ 

رالأكقةررْ ما على - علمه الحمل إل اكادر مر ل غهمْ، س أول الاجار 
لفرك،القمل يؤذن.بمساواة الشيء على الني. إقرار لأن - ذكرْ مر كما 

,٢ ل الماج حميمة مي ثءذْ 
اتيشمىسمحئسايوو ولقوله 

هضآلن«ءفر بالنموفؤههم يانرهم دآلإمحل ق ■؛؛تدهم ^؟١ 
لرفلما شك، بلا . صه لهى مجنكرا الشيء ذلك فلوكان » ١[ لالأءراف/7ْ 

عرفهومجا معروف. والماح ماح، فهو مجغكرأ يكن لر فإذا منكرأ، يكن لر صه ينه 
«أأنكر ما إلا منكر ولا عرف، مجا إلا معروف ولا معروف، فهو 

التمربأ؛آأثر فيه يفله. وب اكمد، وجه على فعله يكن لر فيما ذلك وجل 
ومشروبومأكول ومعاملات بجوع من عليه همم مجا على الناس المحي. كإقرار 

.٢ ١ الأسواق ل ومقاعد وأنية وملموس 
الكفارصربه مجا وإنفاق الثياب، مجن الكفار نسحه مجا لس أيضات ومجنها 

عميانحممجبايعة على وتقريرهم ، مجلوكهم صور عليها كان ورمما ، الدراهم مجن 

.()،/٦٦الواقعات )١( 
وفايأ\(، TT)>/'للامدي والإحكام لدامني)ا/آا'ا(، الءّداد ي: يحو، الماح ممريف انفلر )٢( 

)آ/'اءاآ'(.الوصول 
•)ا/ا'ْ( حزم لاين الإحكام )٣( 
(.١١١٩،  ١٧٢)الأشعر محي الر-رل؛؛وصٍو أنمال اطر؛ )٤( 

التا'؛ص)ا/آمأ<.)ْ(ادب 
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مماشiؤبمضاسمماب_ ص

رضيتعول( الشرك حال عقدوها الي الأنكحة على وتقريرهم منهم، والشراء 
ه،فيالدخول حقن الإسلام ق له مساغ لا ما منها أنكر وإنما وقوعها، لكيفية 

.،١^١١من ذلك عير إل 

ستلزمفعلهما أن جهة عن هو فيه فدخولهما والندوب الوجب وأما 

الإذنمجرد على ادة زيوذلك وامتدعاء، طلب منهما كل إذ الحرج؛ رغ 
الوجوبجهة على شقا يفعل من M الني رأى لو كما الحرج، نفي المستلزم 

.، أهدا على الندب وكيلك واجما، كان عليه، غأنرْ 
أحديصلا لا ) الأحزاب: يوم لأصحابه ق الني قول الوجوب: مثال 

ال: ضهم بعفقال الْلريق ؤ< العصر بعضهم فأدرك ( فريظة بي ل إلا العصر 
كذلفدكر , ذلك محنا يرد لر نصلي، بل بعضهم: وقال . تأتيهمحى نملي 

•، ١ عليه متفق . محنهمواحدأ يعنف فلم ه لليي 
لغل—اهرعمدا الوقت، لأول اإتاركين، لا ~ الفريفع، لأحد تعنيفه فعدم 

وتصحيحمنهما، لكل إقرار فيه ~ العحلة عن كناية أنه فهموا الذين ولا المهي، 
.٢٤١لفعله 

أنإلا ممده، مأجور الفريقع، من كل حاصله: مجا ، ١^؛' ابن وقال 
ؤاالأمر وامتثال بالإسراع، الأمر امتثال الفضيكن،: حاز الهلريق ؤ( صلاها من 

.( TAWAvIX)الونمن إخملأم ق وغ؛رئ الأ.ثالة هذْ اطر )١( 
•١( الأصول)^U علم من وامحق الجماص)*ا/ْ"اأ(، أصول )٢١( 
•عم ابن حديث من ( الفلهِ ) ولفظه: ( ١٧ومسلم)•له، واللفظ ( ٤١١٩)الخاري أخرجه )"١( 
ال—ارمح،)أآ/عل(،وع—رن (، ٠١٢)U/.ال—اري ونح  XAlr)i)الأنف الروض اطر: )٤( 

.-.٣(٩٢/٢)حزم لأس والإحكام 
•)ص"امأا( كثهر لابن ه الرسول ممة ن الفصول ؤ،؛ محئله وانظر )'ا/ا"اا(، العال زاد )٥( 

-٦٨ -



الأحكامعلى الضرير دلالة 

رالأم-اكسد ا فهالي الصلاة، هدْ ق سئما ولا الوقت عر انحافظة 
كهملتمأخروها الذين يعنف ل؛ وإنما . ها غر ل بات ب ما عليها بامحافظة 

يكونأن إل يصلوا لر ولكهم ع الأمرأ امجتثال ونصيهم النص، طاهر 
.إه— الأخرى الءلا'مة من أصوب اجتهادهم 

ق— ا حاجاليمن من قدم لما طالب أييز بن علي أن ت الندوب ومثال 
أهللتنال: ( ؟ أهلك معنا فان أهللت، )بم ه:الني له قال - الوداع حجة 

, ٠١عليه متفق ( هديا معنا فان فامسك، ) قال: ه الني به أهل .مما 
،، ٣١ام الإبمى علالإحرام حوار على فدل ذلك على ه الني فاهمْ 

نترعلكونه إحرمه؛ على بالبقاء أمحرم اليي. أن الأتماب* على حمله ووجه 
قال:( ؟ أهللت م ) ه الني اله لما الأشعري موسى أي بخلاف عنه، بالهدي 
أمرهفلا. قال: هدي؟( من معك )هل فقال: ، الني. كاهلأل أهللت 

.،٤١عليه متفق بالإحلال؛ 

فاعله،مدح بأن : أحاسما على تدل قرينة والندب الوجوب ق وجد أو 
.ار القربة أثر فيه وجد أو تاركه، وذم مدحه أو 

يشمولا تكرر، ن لالي الأمان قضايا همث الثمة هدم ١^: الدين ناصر الشح نال را( 
إلبالرجوع رة الأمة القاطعالصوص لخالفته وإقرارو؛ الخلاف نموخ على بما الاستدلال 

وهذا٢ منهم واحدا يثق لي أنه ) إلا الحديث ل وليس والاختلاف، اكازع عند والسنة الكتاب 
ممحاحهد، حكم وإذا أجرانا، غله أصاب م فاجتهد، الحاكم حكم إذا ) الأحرت الحديث مع يتفق 

.(١٧١٦ملم)(، ٧٣٥٢)البخاري أخرجه اجر( غله اخفلآ 
٠الضعيفة الملسلة انظر: 

٠اف عبد بن جابر حديث من ( ١٢١٦)وملم له، واللفظ ( ٤٣٠٤)البخاري أخرجه )٢( 

الأثمي.موس و.ام)؛أآا(سسأبي ١(،  ٠٢٠٩وةتا?ي)؛٤؛ 
.٤( الدم أو بالدح اقترانه التقرير؛امحار أنواع مطلب ن أمثك انظرت )ْ( 
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الشربالأحكام على ودلأك ه الم تقرير الأول الحث 

هشمولفتضم الحرج رنع ' فلأن التمرير ق يدرجه ذس ا،لكروه وأما 
.أ ١ فعله ل لوم لا المكروه أل جهة من إياه 

فقالته، يأكلفلم تب هؤ للني اهدي فمد الضب، بأكل له ويمثل 
(تأكلون لا مما تطعموهم لا ر قال؛ ؟ الساكين أمحلعمه ألا اس رمحول يا عائشة؛ 
بأكل4رالمؤذنة الأحاديث ؛uj، بينه جميا الكراهة؛ على فدل ٢ أحمدل أخرجه 

.( ٢٣)آ/.المات الايات انظر: )١( 
.( ٥١ ١٦)الأوسي ن والطبر١ني ١(،  ١٤٤، >ا/ْ• )٢( 

الألاني.وحسنه موثقون« رجاله » ااتيت قال 
داودأبو أخرجه . الق لحم أكل عن نحى الني أن شل بن الرحمن همد حديث له ويشهد 

:حجر ابن ونال )؟/!أم(، والمهقي (، ٣١را/ا؟ا/ا الأنار هديب ق والطيرم< (، ٣٧٩٦)
١لألانى.ووانقه حن« نده حم» 

(٢٣٩• ، ٢٤٢٦)الصحّحه له لوال)؟/.آخ(، ايارى وفتح ١(، ١ )آ/ْ الزواند صع انظر: 
هني الإله ناهوى محوذ بض، أد قو الني أن الولد، بن خالد عن هماس ابن حدبن، ئها )٣( 

يكن/ ولكن لا، ) نال؛ ؟ اذ رمول يا مو أحرام خالد: فقال يدل، فرنع صب أنه فاحم بجدْ، 
الخ—ارتم،أخرجه • يننلر هو والي فأكلته، فاجتررته حالي: قال ( أعاقه فأحلل نرض بأرض 

.(١٩٤٦)وسلم (، ٥٥٣٧)

وأقطاسمنا هو اف رسول إل حفيد أم خالي أه-دمت، قال؛ هماس ابن عن ( ١٩٤٧)سلم واخرج 
محاحراما كان ولو ، قو الي •، Ubق وأكل تقدرا، الضب، وترك والأقط، السعن فأكل وأما، 

•هء اذ رسول مائدة على أكل 
الخاريأخرجه محرمه( ولا باكله ك ) فقال: ؟ اكب عن ه الني ّتل قال؛ عمر ابن وعن 

النيأن آخر؛ وجه محن ١(  ٩٤)٤ عدْ آخر ود ألفاغله، أحد وهو ١(  ٩٤٣)وسلم (، ٥٠٣٦)
إنهه الني اء نمجن امرأة فتادمته ص،، بلحم وأتوا ذإ فيهم أصحابه محن ناس معه ان كه 

.( قومي 'لعام مجن ليس ولكنه حلال، فانه كلوه ) : اس. رسول فقال ٠ صسا لحم 
إن) فقال؛ ؟ تأمرنا نا محضة بأرض إنا ؤو الم، سأل أعرابنا أن الخيري؛ سعيد أي حديث، ود 
لعلفلاادري الأرض، ق يدبون دواب فمسخهم إسرائيل، بي مجن صهل على أوءض_ا لعن، اذ 
افإن عمر؛ قال ذللئ،، بعد كان فلما معيد: أبو قال . ( عنها أغي ولا آكلها فالسنن، منها، هدا 
هعانإنما لطعمته، عندي كان ولو هذه عامة لطعام وإنه واحد، ع؛ر به لنفع وجل عز 

.( —١٠لم)ا0ا<ا/.ْ أخرجهُ. ه اف رمول 
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الأحكامعلى الطرير دلالة 

رمM الني دم شرب حبما النص ابن على الإكار M -ركه وكيلك 
ارهواختالتقرير، تحت المكروه دخول عدم إل العلماء من طائفة وانجه 

.، ٢١"الوافقات َقابه"ق الشاطئ 
لالفعاواة إطلاقه.مميؤذن عليه مكونه لأن رر دقولهت دلك وعلل 

انكوإذا عه، ٌنهي اجلكروْ الفعل لأن ذلك؛ فيه يصح لا واطلكروه للترك، 
يفهمقلا العلماء، عد تشريع محل الإقرار ولأن . عنهالمكون، يصح ل؛ كذلك 

ةمثيكن ب فإذا به، تفترن زيادة دون عليه السكويت، إطلامحا بحكم المكروه منه 
حرجلا أن أو الإذن، و وهالفهم، إل أنب هو مجا أوهم تعريف ولا قرينة 

.كيلك« ليس والمكروه ، باطلامح، 

سج،الواجق ه مثلزم يليقال؛ لا بانه عنه؛ وأجاب اعتراضا ورد أم 
كيلك؛ليس هما و الخرج، ورفع الإذن سوتم، الإقرار مجن يفهم لا لأنه والندوب؛ 

كذلوجميع بفعله، مأمور والندوب يفعله، مأمور تركه عن ُنهي الواجب إذ 
•الحرج ورفع الإذن مطلي( على زائد ثدو 

الحرج،نفي يستلزم الواجب فعل لأن داخلان؛  ١٠٠بل نقول؛ لأنا 
ل،الفعجهة مجن الاقتضاء ل بعتران إنما والدب الواجس، إذ بينهما، للموانقة 

نمالاقتضاء ق اعتير فإنما المكروه بحلاف فيهما، حرج لا صارا الأعشار وبمذا 

نمحق ن للنحر.م لا للتتريه الكراهة تكوي، بأن الأحاديث: هذْ بئن •صع محن العلماء ومحن 
وعلى. محهللقا يكرم أنه ذللي محن يلزم ولا يممذرْ، لا محن على الإباحة أحادينا ونمل يتقدره، 

•العاصرين ومن حم، وابن الط؛ري تمير ابن حمله هذا 
لةلوالy إ  ٩١اري البوفتح \إ\\\آ، 'رللهل^رى ~ ير محسني الآثار~ هذب انظر* 

,ه( ٠  ٦/٥)الصحيحة 
•قو المحي دم ًلهارة على العلماء بعض به استدل ؛ ( ia/i)الواقفات ي الشاطئ تال )١( 

()٨٦(٦٦/٤)٢-.
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الشرهمةالأحكام على ردلأك قو الم -قرير الأول الحث 

ف،ذك؛وإلا الفعل، إل عالدأ لكونه الحرج نمى مع يتوانى فلا الترك، جهة 
؟الفعل ل الحرج نفي بمادم والهي يتوافقان 

الحرجعدم معي هو وهذا الفعل، جهة محن عنه محعفوا المكروه كون وأما 
مرتك—بأن شك ولا نله، مجا لا الفعل وقوع بعد ما فته روعي هنا فلأنه فيه؛ 

قوع الوقبعد صيرته مفسدته وقلة شانه خفة ولكن للنهي، ممحادم الكروم 
نمه يعمل.مما لاستدراكه يالكلف الشارع مجن رفقا فيه، حرج لا ما حكم 

٠إه الطاعايت، من كثقر يكفرها الى بالصمرة له تشبيها الهل١عامت^، 

عنيى M اليمح، م، مدم لو ما الكراهة: نتل من حزم ابن وجعل 
هيالنأن على بيانا ذلك كان عليه، فاقره يفعله علم.ممن أو رأى م ، الشيء 
.را،الكراهة على بحمل التقدم 

ثُأن ؤ ا علينرأ فقه الله رسول بايعنا قاك: عهلية أم عن مثاله: 
دهايامرأة فقض، النياحة، عن وهانا ١[ زالمتحنة/آ ه شقا باممي بمرؤتن 

فانمللق—ست،شيقا، هؤ الني لها فال فما أجنيها، أن قارئي فلانة أصعدتي فقالت: 
•ه الك رسول فقال آخره• ل ملم وزِاد ، ار عليه متفق . ذايعهاورجعت، 

(فامعديها فاذهي ) ولفظه: ٢ أ الكرى ق، ائي التوأخرجه (، فلأن آل لا إر 
•ه الني، فايعتا حشت م اعدها، قفدهست، ئاك: 

نحر-■،(قل لها الإذن إن ونيل؛ الكراهة، إل فيصرفه النهي بعد إذن فهدا 
اءوالبكباللقاء هم ائ. يأتح، وقيل: عطية، بأم خاص ذلك إن وقيل: النياحة، 

جهةعلى لكلامها إعادة ( فلأن آل إلا ) قوله إن وقيل: فيه، ^حة لا اادى، 

.الإحكام)أ/هاا()١( 
.( ٩٣٧)وسالم (، ٤٨٩٢)أخرجه )٢( 

.)م()أ/لأآأ/آ'حلأ(
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الأحكامعلى القرير دلألأ 

.، ر ائي النرواية ل جاء ما ويردْ الإنكار، 
كانة التياحأن والظاهر; » ; ، ل خان حمن صديق الشيح نال 

ةالحالق وقع يكر ش الإذن فيكون نحر.بم، م نزيه، كراهة كرهت، م ماحة، 
وردنالتtءريم، وقع المساء مياسة تمت لما م الكراهة، مع الجواز لمان الأول؛ 
.« الشديد الوعيد حيئد 

...

الساريوفح (، TTa)،-/للمووي ملم وشرح (، ٠٩١- ٠٩)آ/• للقرطي المفهم انظر: )١( 
AYtAXT-ZA)).

. )اناري يتح أيضا; وانظر (، UrU/i)اياري عون )٢(  (AT i/A
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الشرعيةالأحكام على ودلأك ه الم ممرض الأول الحث 

الثالثانمللب 
؟الترك أو الفعل التقرير: في يترجح الذي ما 

طرفاهنيه سوي وجه على عنه الحرج رفع قممي هل ه الني أقره ما 
؟أحدهما يترجح أنه أو والترك، الفعل 

قذكره سبق مما أحدهما، به يترجح عما بجرد إذا غيما حثت J١ْوءدع 
.أحدهما عن بجرده أو ذم، أو ■كدح اقترانه باعتبار التقرير أنواع 

يفيدالتمرير فان دوامه، دون ابتداؤه حرم مما الفعل يكون لا أن وأيضا 

.٢ ر ه عليدل يلا فمد الابتداء عن رفعه وأما الدوام، جهة من الحرج ارتفاع 
الوهي إف الناس أحب س هي امرأة عندي إن ت M للتي قال رجلا أن مثاله: 

(ها استمع ر نال: عنها، أصحر لا قال: ( طلقها ) قال: ؟ لامس يد تمنع 

.الذم أو سح انزانه بامحار التقرم أنواع طلب انفلر: )١( 
.\( y٩/٢)للأشقر قق الرّول أفعال انظر: )٢( 
١٢داود)أم أخرجه )٣(  ص)'ا/؛ْا-هْا(، والمهقي (، ١٧.ا، )آ-/و،-ائي والن<، ٤٩.

رب/؛ْا(سزالمهقي (، ١٧•-٨،•■، ٦٧/٦)اس وأخرجه . سنداهماس ابن ص عكرمة 
ا!—نءن ءم>ر، بن محي بن اذ عد عن الخارق، أر بن الكر:،( وهمد رئاس، بن هاروي، ءلر؛ق 
>قهومن ١( •  ٤٩)الثافس وأخرجه يرسله- وهارثذ> عاس ابن يرسه؛ل، الكرم عد — عاص 

•مّلأ محي بن الد عد عن ريام-.، بن هارولن، طريق ُن ( ١٢٣٨٢)السنة شرح ل، ايمي 
وقل-منه، أبت وهارون بالقوي، ليس الكرم وعثد بثابت،، ليس الحديث هدا ت عقبة ائي النقال 

(٢ ٢ رم/ه اكلخمى ق جحر ابن وقال . إه بالصواب أول وحديثه ثقة، وهو ١^:^، أرسل 
أيمحمر ؤ، اكذ-رى ونال . الصحة« عليه النووي وأطلق اصح، وإّنادْ » - المد ن ع- 

مح،الأياي، وفال والانفراد« الاتفاق على الصححن ي هم محتح اصغادْ ورحال » )م/آ■(: داود 
.صحيح« »وندم : ( ■ا"؟ ه ١ الرواة) هداية على التعليق 

،٤٧٠٧)الأوط ق الط__براني أخرجه لفظه: اذ،.تثل همد بن جابر حدبث، من شاهد وله 
.( ١٢ ١٢٨١)"المنة شرح ق والغوي ومرسلا، نيا م١(  oo/U)واليهقي ١■(، ٤ ١ ٠ 

.الصحيح« رuل رuله » ند عن )؛/أ/-ا-آ( امحمع ل الهشي وقال 
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الأحكامعلى القرير دلالة 

رهأنوإن الرأة، هذه مثل على العقد ابتداء جواز التقرير هذا يفيد فلا 
الايداءرا،.من أسهل الثاء أن ضرورة الدوام، عالي 

الالصدفة ملتمس باللامس ا،لراد وقيل؛ • معناه ق الذاهب أحد وهذا 
لأنهأعلاهما؛ لدفع الممد أخض الترام من هذا بل وقيل؛ . الفاحشة ملتمس 
إذاكها؛ يامجفأمره إليها، ه نفتتوق أن محللاقها عليه أوجب هو إن عليه حشي 

الحديث،ت وقيل . بالسفاح مجواتعتها من فسادا أقل النكاح عقد بعد مواقعتها 
ممننمع لا أمحا أي: ( لاص يد ترد لا ) فوله؛ مجعى وقيل؛ . بم، لا ضعيف 

الجماععن به كى كان لو إذ الزنا، فاحشة أراد أنه لا بلمها، ليتلذذ يده ممد 
نفهأن خامح، وأنه عنها، له صبر لا أنه أخبرْث بفراقها أمره ولما ؛ قاذفالعد 

عنممنعها أن بشرط ولكن مفارقتها، من أرجح إمساكها مصلحة رأى شعها؛ 
ذاوه. تهلليقهابترك يعصي فإنه الفاحشة عن منعها يمكنه لر وإذا الفاحشة، 

. ٢٢١اخفمن من واحد غبر اصتظهره وقد الأقرب، لعله الأح؛ر المسللثح 
ربالمتقالفعل لأن ، ، ١ القربة قصد فيه يظهر لا أن قيد؛ بعضهم وزاد 

آ.التركل على الفعل بج جانفيه ترجح فيكون والندب، الوجوب بين متردد به 
انوكمرية، على ه الني بعثه الذي الرجل قصة هذا على ويشكل 

ذكروارجعوا ولما ئل ؤ ١— فيختم صلاهم ق لأصحابه يقرأ 

•( ٦٨١٦المام)ض على اليتم، حاشية اطرت )١( 
•دغءهما قاري ملأ لخم، القم كابن، )٢( 

للغوياك وشرح (، ٤٧٩)؛■/للقارئ المشكاة وشرح المرقمن اعلأم اطر: 
):•/٨٦(المائي ض على السوطي وحاشا الجو والتلخص (، XA)؟/،/

.)صرا٩( ائل انإجابة اطر: )٣( 
.. )\إْخ0 للأيي الإحكام ا>: )٤( 
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الشرعيةالأحكام على ودلالته ه المي الأول الحث 

صفةلأهما نقال: قالوه ( ؟ ذلك يصنع شيء لأي الوه ) نقال: ه لالني ذلك 
•عليه متفق ( بجبه الق أن اخروْ ) الني. فقال هما أقرا أن أحب وأنا الرحمن 

ؤ،ومهم يان كالأنصار من رجلا أن : ، أمجثاهمة أخرى نمة ول 
هدآقتل، ز قبلها قرأ الصلاة ل ها يقرأ سورة افتتح كلما وكان ناء، محي 

تفعلأن بمنعك ما فلأن يا ) ه الني له فقال ركعة. كل ل ذلك يصنع ك ءحد 
(؟ ة ركعكل ل السورة هذ0 لزوم على بجملك وما أصحابك، يه يامجرك ما 

تعليقااري الخأخرجه ( الجنة أدخلك إياها رحمك فقال: أحمها إق فقال: 

.، لصحيح حن ونال: والترمذي 
معالواحدة الركعة ل بالقراوة ي احد هزأس ئل ر لسورة فاكخصيص 

لدليبه بشره .مما بشير. إذ عليه، ه اليى أمّْ وقد قربة، عمل أخرى سورة 
رغبأو ذلك فعل أنه ه عنه ينقل لر ولكن ، ، ١ عنه ورصاه فعله صحة على 

لروإن الترك، ومجرد - وغترها الوصوء لأجل السنة ل منه حصل كالذي - فيه 
الفضلةربة ن جمالعمل يجرد أن الأحوال فاقل المعارصة، تمام فيه يتحقق 

دلبأن يعدو ولا وتركه، الشيء فعل فيها يستوي مترلة ل ويجعله والترغيب، 
؛:الملقزلابن نال ولهذا ، ١ واحدة ركعة ل المتعددة ور الض الجمع جواز على 

،لليي. الصحابة ذكره ولهذا عندهم، معهودأ يكن ل؛ صنعه الذي هذا ن أ» 
.عليهأقره ذلك يفعل أجله مجن كان الذي الوجه ذكر لما لكنه 

■اياري فتح انظر؛ ) وسدهما تغاير حجر ابن الحافظ حقق را( 
•أض حديث من ( ٢ ٩ ' ١ ) والتمُِذي تعلمقا، ( ٤٢٧٧ ) الخاري أخرجه ( ٢ ) 

■٢( الأحوذيوتحفة (، TX'\/T)الأوطا; ونل )آ/،رآ"ا(، اياري فتح انظر: )٣( 
•)ا/ا"اا"ا( ء؛نمين لابن الفتوح لقاءالماب ١(،  u\/y)ائي المعلى حاشاالمندي انظر: )٤( 
.٢( ١  U/V)الأحكام عمدة موص الأعلام )٥( 
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الأحكأمعلى القرير دلالا 

ناقرهفيه، الدخول ق والترغيب الإسلام أول ذ كان ذللث لأن قل: 
,ه التوحيد أصول دضمسّتا الي السورة هده عن سئما ولا التنفير، يقع لئلا 

ا،وفراءهسورة الهده يحب لكونه هو إنما به يشره البشرى.مما ن إم 
الواحدةالركعة ق إياها قراءته نحري ذللد وليس الرحمن، صفة على ولاشتمالها 

•أخرى سورة مع 
ةالإباحمجرد يفيد التقرير أن يرى مجن العلماء من فإن ذللئ،؛ تقرر وإذا 

إذالأول؛ وخلاف الكراهة منه فيخرج والترك، الفعل الهلرفان فيها يستوي الي 
.٢ ل للإقرار موصعا يكونا فلا اللوم عليهما يقع 

يدلأن إلا والترك، الفعل عن للحرج ورفع إذن التقرير بأن له؛ ويعلل 
ووهق، التحقعند الوقوهم، فو-عس، التغيير، عدم والأصل تغيتره، على دليل 

.، رالأخر على أحدهما ترجح عدم أيضا الأصل إذ والترك، الفعل مساواة 
بترجحيؤذن رآه الن-تم، للفعل ه ال؛ي ترك أن إل العلماء بعض وذهب 

معارضةنوع الترك ففي الجواز مجنه استفيد وإن الإقرار لأن الفعل؛ على الترك 
.٢ ر الفعل عن ه لتوقفه بالتوقف؛ مشوب 

إلنحهلساه بل الفعل، على الترك ترجح بحرد عند حزم ابن يتوقف، ول( 
فهوبه، أمر ولا عنه ينه ول( انى؛ تركه إذا الشيء » فقالل؛أ؛ بالكراهة، القول 
أكلكمن يؤجر، ول( بآم نا فعله وم، اجر، ركه ومن، مكروْ، ماح عندنا 

<!)١(

انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.٩١)ص اتائل وإجابة (، ٢٣)*ا/.المات الأبأت 
ا/٨٧ ١ ) للأميي والإحكام ١(،  ٦٦رم/الشرازي للقعلب الخنصر شرح 

.( Vt/t)المواممات 
•حزم)ئ/ماْ( لأبن الإحكام )٤( 
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الشرهمة ٢١٤٢٠٥١على ودلأك ه الم -قرير الأول الحث 

اقلوره أباحلما حراما ذلك كان فلو ا، أ الراعي زمارة اسمع ومن ا، ل متكئا 
«تحرمه لر و كرهناه له، كارها تركه فلما ، انهر لفعله مستحبا كان ولو لغرم، 

—ه فاعليلام ولا تاركه يثاب ما — المتبادر يالمعى الكراهة إطلاقه وق 
ستوعبيلر ن ليقال أن يسلم لا لأنه نقلو؛ فيه ذلك، شأنه فعل كل على 

.ار بالكروم متلبس إنه ; بالمباح اخثناله مع بالمندوبات الأوقات 
الشاطئإليه انجه وقد وأمثاله، ذلك عن تحلصا التفصيل للث، مق ولعل 

يمنآخر أمجر إل نفلر غم مجن الجواز ممللق على يدل لا الإقرار نفس أن فترى 
يرغن مالإذن مطلق على فيدل كيلك، يكون ما منه بل الحكم، خصوصي 

(متكئ وأنا آكل لا ) ءندْ: لرجل فقال جو الني عند كنت : نال جحيفة أي، عن ب: جاء )١( 
نذكور المالأء_رابي نمة الحديث: عذا سب وكان . ( ٠٣٩٩، ٥٣٩٨)الممحاري أخرجه 
عليها،فالتفوا فيها، ئرذ وقد الغراء، نممه ل بملعام قو الني اق فال: ر ببن اذ عبد حدين، 

اذاد ) : أو الق ر-—ول ال ق؟ ة الجلعذْ ما آعرش: فقال قو اص رَول لحنا كثروا فلما 
،٣٢٦٣)ماجه وابن (، ٣٧٧٢)داود أبو أخرجه ( عنيدأ جّارآ ؛بملي ولركرممأ، عدا جعلي 

)؟/؛؛U،■(،الفتح j الحاففد وحسنه (، ٧٤٠)الصالجن رياض j النووي إّنادْ وجزئ (، ٣٢٧٠
.( ٣٩٣)الصحيحة ل الألباني وصححه 

ىعلا'لآكل مو الهكئ أن الخامة تحسب الحطاي: تال هنا: الوارد الاكاء تفسر ق اختلف وك 
تشثرؤ، الجوزي ابن وجرم * تحته الذي الوحناء على الختمد هو بل كذلك وليس شقيه، أحد 

ذلك.١^ لإكار يكن ئر و القشن، أحد على الميل انه الاتكاء: 
هكونبت وإذا » — أنوالا ّاق أن بعل — جحر ابن نال متكئا، الأكل حكم ن اختلف كا 

هركتيى علحاثيا يكون أن للأّكل الحلوص صفة ق فالمتحث، الأول خلاف أو مكروها، 
الأكلكراهة من الخزال واّتثى البرتم،، على وبجلس العي الرحل ينصب أر قديمه، وحلهور 

شيبهأي ابن أخرجه ما ذللث، ي ورد ما وأتومحا الكراهة، علة ي واختلف، الفل، أكل محضهلحعا 
فتح) بملوفم« تعظم أن مخافة اتكاءة، يأكلوا أن يكرهون كانوا قال: المخعي إبراهيم هلريق ضن 

•،"( ؟/lUاياري 
•)م،آاُ( اكان الحث ص التقرم أنواع عن الكلام هائه ن الئال هذا مناقئة تقدم )٢( 
.( ٦٠)آ/أالهندي الوصول غاية انظر: )٣( 
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الأحكامعلى القوم دلالة 

ماومنه . المرنة والباحات الهللويات على كالإنرار أخرى، صميمة إل حاجة 
التلهيعن وبعده مباحا، كان وإن اللهو سماع عن كاعراصه كيلك، يكون لا 
دون. بعاث بغناء الجارتغ، غناء حديث، ق كما استعماله، ق بحرج ب وإن به 

ووهة، الجاهلير أمجمن أشياء ويتداكرون الشعر، بماشدون أصحابه كان 
حاجةإليه دعت،  ١٠إلا ذلك مجن هو يدكر يكن ل؛ و معهم، تم ور.ءا صاكتح، 

حدير لهات قال اخيض من لها غعن ناله المرأة حاءته ولما . •نه بد لا ما أو 
رضوأعا عليهاي قاعأتهلهر؟ كيض فقالت،! ( بما فتطهري ممتكة رصة 

تعمالاسفإن يراعى، هذا فمثل ٠ ا فعلمتها فحدبتها I عائشة ثالت، بوجهه، 
لماالتفهيم نفس أن أو الإفهام، فيه ينعتن فلا الجائز إاُِح من التطه؛ر  ijالفرصة 

•جائزا وعد عليه متمن غير صار عائشة، وهو عنه، به يقوم من وجد 

هوالني كتقرير الإفهام، فيه تمن كان، كيفما البيان فيه تمن إذا وأما 
بمدانمرح . ، ٢١يكي لا ( أنكتها ) فقال: بالزئ اعترف حينما مالك بن لماعز 

.ار الحد ق الاحتياط ق مبالغة فحشا؛ المقام هدا غير ز يعد الذي اللفظ 

...

.واسر وعندْ: ( ٣٣٢)لم وم(، ٣١)٤ الخاري أخرجه )١( 
•ماص ابن حديث س "(  ٤٣٨)البمخاري أخرجه )٢( 
( ٧٣— (/٢٧ ) — دراز عدم الشيخ بتعليق — الواممات )٣( 
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الشرمةالأحكام على ودلأك ه الي تقرير الأول الحث 

الرابعال،حللب 
^؛٤^^الحاصلة الإباحة نوع 

ندفانه — الأكثر رأى هو كما — الإباحة هو الإقرار محمل أن تقرر إذا 
نمكل حكاهما قولن، على الإقرار بعد الحاصلة الإباحة متند ق احتلض 

•، ' الطري وإلكيا والروياق الماوردي 
شن،فلا الذمة، براءة وهو المتهدم، بالأصل مستباحة أغا الأول؛ القول 

. ٢٢١الأصلية الإباحة شأن هو كما الحرام، عدم إلا.ىُتى الجواز 
ياستصحابتطق منهم وهذا شرعي، بدليل إلا عنها ينتقل فلا وعليه 

. ٢٣١عدم تفصيل على الجبار عد القاصي ذهب هدا وإل الحال، 
نمالمنع ذللث؛ على ورب الحنفية من الشكور عيد ابن أيضا واختاره 

.٢٤١شرعا النسب إثبات كمسألة الشرعية، الأحكام إثبات على به الاصتدلأل 

أسامحةرأى لما المدلجي بحزز بقول . المح، باّتجئار بالقيافة، إثباته ي*ني* 
.بعض من بعضها الأقدام هده إن القهإيفةت عليهما وزيدا 

ذللتهعلى بما الاستدلال الحنفية وتضعيف القصة تقدمت وقد 

علىكانت، أن بعد عليها أقروا حتن بالشرع مستباحة أنجا الأخر؛ القول 
•والترك الفعل بغ، فيه الشارع خير ما ؛ بالإباحة فالمراد وعليه . الحفلر 

.الثلاثأهولا، إل الزركئي به ون)١( 
)ص'\'اا؛الأصول عام من وانحقق ٢(، .  x/i)انحط والمم  i(irrl)\الخاضي أدب انفلر: 

.١( ؟/*؟A ر خمرت الر محوانح وشرحه الشوت لم م( ٢) 
.( rUi\/)٧ والدل التوحيد أبواب ل الغي، انفلر: )٣( 
.)آ/ّآحا( الرحموت فواتح وشرحه الثبوت لم حم)٤( 
•)صْْ( الأحكام ملي دلالته يقوتم، اقترانه.تما باعتا; التقرير أنواع معللب اطر: )٥( 
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الأحكامعلى القرض دلالا 

•الةق الخلاف على يتبي الخلاف هذا أن وغتره؛ الماوردي وذكر 
أوالخرع، حفلرهل حى الإباحة على كان هل الخرع، ورود نل الأشياء حكم 
.ا؟؛أباحها حى الحفلر على كان 

.ممعى؛لها، حكم لا الخرع ورود قل الأشياء أن اخققون عليه والذي 
لالفعين نحيثر هي الي بالإباحة ولا حظر، ولا وجوب تممي لا أنحا 

براءةالأو الأصلية، بالإباحة مى نالي العقلية بالإباحة تكسف وإنما والترك، 
الأٍليةرم.

٢(. )؛/٢ انحط والهم \(، )»_UUالأصول ■UJ؛ من انحنى وانظر: (، iTTl)\القاصي أدب )١( 
والعدة)ا/*ا7(، برهان لابن والوصول )ا/آْ(، حزم لابن والإحكام )ا/\'ا'(، الم>ان انظر: )٢( 

-،A؛؛)وفرح؛UJ)ا/آ؛آا(،  ،'\uu/Y ،)للامديام والإحكواغمول)ا/بمْا(، ؟
ونظرية٢(، )\ا\. الماظر وروضة ٤(، . a/t)-الأدلة وقواطع )ا/*ا■(، والمممغى )ا/اا'(، 

•رصا"؟إ( ■يكور نحد والفقهاء ١لأصولءين عند الإباحة 
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\بص، على ودلأك ه ١^ الأول ايحت 

الخامسالمهللب 
الممنغير إلى التقرير حكم تعدية 

ا>جفيضذلكاضاء عز الإقرار دل أم عاى أحدا M المي أقر إذا 
التقرير،.ى!درد الأمة من غيره إل حكمه يتعدى فهل الأصوبين، باتفاق الفاعل 

.، ر ؟ به بختم أنه أو 
كون:أو القدم، العام للدليل مخالفا كون لا أن إما التقرير يخلو لا م 

:قولتن على فيه اختلف فالأول 

لالجريي ول فوهو ، غيرْ إل المقت ويتعدى يعم أنه ت الأول القول 
.الجمهور؛؛اعن ونقله المازري ،وكيلك العلأتي؛ واختاره ،، ١ الرهان 

هبوجرم ، ٢ ر اياقلاد القاصي مذهب وهو يعم، لا أنه الثانيت القول 
•'٦، " التلخص " ق الجويمح، 

ولاالمكوم_ين، جميع تعم صيغة له ليس التقرير أن الئانىت القول وجه 
واحدحق ق ارتفع إذ التحر.بم أن على الإجماع ينعقد أن إلا غيره، إل يتعدى 

قم الخكهذا أن الإجماع أهل ه اذ رمحول يعلم بأن اعافة، حق ق ارتفع 
الذيالفعإ مجتل على أحدا ذلك بعل أقر فإذا بواحد، يختص ولا يعم ونفيه سونه 

.ا١ اعافة عن ونسخه الحكم رقم ل بيانا التقرير هذا كان حرمه، 

.(١٩)صآ،ما-. للعلأتي الاجأل تفصل انفلر: )١( 
.)مأ()ا/آآ؛(

•)صا؟ا( الإجمال تفصل )٣( 
الإجمالوتفصل )ص؛'اا(، الأصول طم ص انحقق ن: المازري إل والمقل القول محيا بة نانفر )٤( 

.(Y.\/i)انحط والمحر (، ١٩١٨
.ها أنفالصائر ز: اله الميم هذا جت نانظرت )ْ( 

(U/r)(n)T؛.
.ه نفالمصدر )٧( 

-٨٢ -



الأحكامض القرض دلالة 

:الأول القول وجه 

لاحادهؤ الني ُتقرضات التمسك على بعدهم ومن الصحابة اتفاق — ١ 
.را،الكافة حق ز بما والامتدلأل الأمة، أفراد 

واأجمعوقد له، الخهناب حكم ق الممن لدلك ه الني، تقرير أن ~ ٢ 
الفرعأحكام أن على أجمعوا كما للحماعة، خهلماب للواحد خهلايه أن على 

.؛ ١٢١^ العصر أهل إل الأول العصر أهل من تممدى 
ذهبمأن بالأول! الإجماع يمممون وافقه ومن الباقلأي، والقاصي 

اإنمولكن ، يعم لا للواحد ه الخم، حطاب أن ، ٢ ر الحنابلة سوى الجمهور 
.، ر أنفا تقرُه تقدم الذي الإجماع هو آخر بدليل الإلحاق يحصل 

.(١٩١)صالإبمال ممل انظرت )١( 

نل محمالعالي أي، وكلام • الاجامن هذين حكاية الجويي العال أي إل المشيرمحا ابن نب )٢( 
 Uj^./ىفهزا بخطاب، أت س واحدأ ؤو اذ رسول خص إذا » قال: حث ( ٣٧١، ٣٧)ا
يشاركونثاطة أن إل صار من العلما، من غقالوا: الخلاف، محاتل من الأصوليون عده 

وقعقإن وجمز: كلام إل مردود عندي هذا ؤ، والقول • يشاركونه لا نال من ومنهم الخاطب، 
فلاعل،، الشرع استمر ما المفلر ونع وإن للتخمتص، أنه شلت، فلا اللفظ، متتضى ن النظر 
يلتزمحهمجا مجقتضاو ل يلزمون الكافة فإن الأمة، باحاد مختصا كان وإن اس، رمول خطاب أن سلث 

واسيانةالثرع، ق ذر'ءا' الناس وكون عصر>،، أهل به خمِ؛ ما القول وكذللئ، . الخاطب، 
جهةمن بانحاطبه مختصا اللفظ مقتضى وكون فيه. شلث، لا يعدهم ومن الصحابة، عهد ؤ، ذللث 

.عليهما« متفق جيعا والشفان اتحلأ؛ا؛تج، من المسألة مده لعد معي نلأ ب، سلن، لا اللسان 
(١٩١)صالإجمال وتفصيل (، ١٧رصزأالأصول علم من امحقق مح،؛ القشيري( ابن عن الفل انفلر 

والإحكام(، TU/t)والممفى )آ/اْ(، للخويي رالتلخٍص ا*ا"ا(، ، ٣١٨))/العدة انظر: )"١( 
وفوانح)ا/ا"ااأأ(، واكصر والتقرير ١(، ١ )ص، والأمل الوصول ومنتهى )آ/'آ،''آ(، للأميتم، 

.( ٢٢٥، ٢٢٣/٣)المم الكوكب وشرح (، ٢٨)ا/.الرحموت 
.الثاد القول دليل مح، أي )٤( 

■١(  ٩١)'/،الإجال وتعارض ( ١٧٤)/،الأصول علم من امحقؤ، انفلر: 
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الشرعيةالأحكأم على ردلأك ه الي ت٠رير الأول الحث 

القدمالخام للدلل محالفا يكون أن : الثائ القسم 
عنهي كالنعله، . الني، ذامْ العام الدليل بخالق فعلا فعل من 

بالنات،اللعب على عائشة وأقر ،، رحديث غير ؤ، المصور وامتعمال التصوير 

.٢ أ الصغار اللعب وهي، 
هؤؤبتركه مخصوصري ا ر آ العشر ماء المفت فيما ر ت قوله. وأيضا 

,أ ١ الخضروات من الزكاة أخذ 

:نولان الفاعل؟ ذك حق ق، للعموم مخصصا هؤ النير تقرير يكون فهل، 
ووه، مجتاخراأو ممارنا كان سواء مهللقا مخصص أنه الأول؛ القول 

إذاالحنفية.شا وقيده ، ، الجمهورلإل مفلح ابن به ونوالحنابلة، الشافعية مذهب 

نفسصورها صورة بكن، له ي بجعلالمار، ق مصور كل، ) ثال؛ المير. ضر ءاس ابن كحديث )١( 
.(٢١١)!لم وم(، ٥٩ IV)الخاري أخرجه ( جهنم ق بما يعدب 
أخرجهإ المصورون القيامة يوم الق عند عيابا الماس أشد إن ر تالرت هؤ اليي ^-، عود مابن وعن 

.٢( ١ . )٩ وملم (، ٥٩٥).الخاري 
دم،المدمه أحرج■ ذلك يمنع أن وفى الميت، ق، العورة عن هو المير بمي قال جابر وعن 

حب—انوابن )ْ/دْا(، والميهقي (، ٢٢٤٤)يعلى وأبو (، ٣٨٤)م/ْ"اا، وأخمد (، ١٧٤٩)
ىعل» وقال: الألاني ووانغه صحيح« محن » اكرُدتم، ونال • الماق الجزء دون ( ٥٨٤٤)

.،٤٢٤الصحيحة السلسلة ) ملم« شرط 
.(٢٤٤).وملم (، ٦١٣).الخارتم، أخرجه )٢( 
.عن ( ٩٨١)وسلم عم، ابن عن ١(  ٤٨٣)البخاري أخرجه )٣( 
ممال:المقول ومر الخضروات، عن يسأله ه المي إل كنس، أنه معاذ عن ( ٦٣٨)اكرمذي أخرج )٤( 

طلحآبن مرم، عن هدا يروتما وإنما بصحيح، لمس نادْ إّالمرمذي: نال . ( شيء فيها س مل) 
ءإه العلم أهل عند هذا على والسل . مرملا قو المي عن 

.( إرواءالخلل)rا^v^٩v٦الألمايري وكثرمحاصححه ولمعددٍلرقه 
(٩٦٩/٣مفلح)ابن وأصول )؟/٧٦(، الخطار بحاشية الجوامع وجمع )أ/ألأأ(، ول البمائة انظر؛ )٥( 

.V(VU)/؛المم الكوكب، وشرح 
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الأحكامعلى القرير دلالة 

هعليم ووافقه، ٢ ١ شنخ متأخرأ بل امحلس ق يكن لر إذا وأما العام، قارن 
.؛ ر الندى كالصفي الشافعية بعض 

عنص M عادته س إذ الخوان، دلل العلم عند الكون أل ووجهه؛ 
دعنمخصهرا فهو ، جوازم على كالّما الشيء عن مكونه فيكون المنكر، 

٢للي إعمال من فيه لما الأولتن؛  اله لأنناخر؛ إذا الحنفية عند ونخ ، ١
انفكوفاقا، الحاجة ونتا عن تاخترْ بجون لا إذ التخصيص، على حمله يمكن 
.٢ ١ محالة لا حقه ق للحكم سخا ذلك 

لقابفلا له ْبنة لا التقرير لأن ، ١'"، معللقا يخصص أنه الثاد: القول 
.٢٧١الميغة 

قة قامحنمحجة أنه غير له، صيغة لا التقرير كان وإن » ءنهت أجيب 

للتخصيص،محتمل محلي فانه العام يخلامح، ه الني عن للخهلآ نفيا الفعل؛ جواز 
.٢ ١ لتخصيصه<< موجبا فكان 
:أيضا أقوال فعلى الفاعل غم حق ل وأما 

حقق ذلك ت العموم خلاف على أفر إذا الواحد أن : الأول القول 

.( ivx/v)للمعلم الوصول ويم را/؛'ا(، الرحمين فواتح انظرن )١( 
.١(  lU،>/i)الوصول غاي؛ انفلر: )٢( 
•"( IU/t)انمنار بجاشيأ الجوامع جع على انحلي شرح انفلرت )٣( 
.( ١٦٧٦)؛/للهدي الوصول غاية اطر: )٤( 
.( ٣٥)ا/؛الرحموت غراتح اطر؛ )ْ( 
الأولالقول دلل مناقشة من اخذ ولكنه القول، بمذا صرح س أجد م )٦( 

.)■ا/؟ا-ا'( مفلح ابن وأصول )^إ\سم للأسي الإحكام اطر: 
.اهأنفاكدرس اطر: )٧( 
•( rrx/rالإحكام)ئ الأمدي أجاب بمذا )٨( 
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-فريرالميهوسضسممابالأول الحث 

أطلقمن كل تصرف إله وضر ، ، ل والحنابلة الشافعية أيضا ذهب وإليه ءيرْ، 
٠ا ر مخعما التقرير وعد 

تيأق .يا القول لهذا واستدل 

تكلموإن ( الجماعة على حكمي الواحد على حكمي ر ت ديث ح ١
حقق ثبت ما وأن الأحكام، ق المساواة يقتضي فانه ٢، ثاتر ميناه أن إلا فيه 

.٢ ر الواحد ذلك به يخص ب مجا الجميع، حق ق ئت الواحد 
اقوإلحالتخميم، لا التعميم الشرعية الأحكام ق الغالب أن — ٢ 

بشرعيةالفلن غلبة يقتضي فهدا بالمادر، إلحافه من أول والأغلب بالأعم الفرد 

."ا/آ؛"ا( الحاحج، رم ) التخصيص يقتضي مايفلهر ان بكي: الابن ونده )١( 
(UT-v/Y)الماظر وروضة ْ(، V٣/٢)واس (، AY-/Y)*وانحصول ١(، • رأ/ه المتمفى وانظر: 

•وغءهم بملي أن والقاصي واناجي اكنرازي إسحاق كأي، )٢( 
اموالإحك)ص\،^(، مرل القوإحكام )\/-الأْ(، والعدة (، ٣٨)ا/.اللمع قرح انظر: 

اكرالكرك وشرح ١(، ودة)_nY والم)t/؟!؟(، طح ابن وأصول (، ٣٣١/٢للامدكب)
(TUi/t ،) الذكورة والصادر j المقدم الهامش.

وّاكنط، صندا له أر ل! كتتر: ان قال والأصولمن، النقهاء م ق اشتهر الحديث، هذا )٣( 
كبؤ، ره نب ححر: ابن وقال ٠ بالكلية يعرفاه غنم مرارا عنه الدهم وشيخنا الزى شيخنا 

الشوكاي:وقال له. أمحل لا خاوي: الونال . اللفظ بذا أمحل له ليس العراقي: وقال . الحدين، 
سموابن والزدكثي الكي ابن وذكر • وأخطاوا به واّتدلوا كنهم j الأصوليون ذكره 
•قال قو الني أن رقيقة ينته أمية حيينه ق جاء ما وهو . ثابت، معناه أن الشكور: عيد وابن 

أخمدأخرجه ( واحده لاُرأة قول مثل أو كقوفير امرأة لمائه قول وإنما النماء، أصافح لا ل إ) 
(foU/l ،) حسن» وقال: (، ١٠٩٧)والترمذي (، ٢٨٧٤)ماجه وابن ١(، )^٩٤ والشماتي

•حجر ابن وصححه الألباي، ووانقه صحيح« 
('٢٠)للهراقي ايهاج ونحربج ْ(، ٢٧/١)الخم الحر وموافتة (، )_1AYااءلاو_، تحفة انفلر: 

الرحمرُتهوغرانح )ص'رْا(، والعض (، Y'Iy/T)"اuحب ورفع ٢(، • )ص• امحعوعة والمراثي 
.( ٠٢٩)الصحيحة لسلة والم)ا/إْم(، 

.( ou./Y)الروضة محمر شرح انفلر: )٤( 
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الأحلكمعلى القرير دلالة 

.؛ ل سخا أو تخصيصا إما حقهم ق ويكون اوا3ين، حق ق الحكم ذلك 
وإلاالكل، حق ق تخصيصا التقرير ذلك كان » ت ا ر الرازي الفخر قال، 

.« قلا 

شيءأي الكل خرج ناذا النسخ، إل يفضي كلامه بأن المراق؛ تعقبه 
.٢ ١ إبهلاله إل النسخ تقرير فيفضي نسخا، فيكون النص، ق يبقى 

العامحكم ارتفع وإذا للفاعل، تخصيصا إقراره يكون ؛ ا الإ'نويل وقال 
.إهر تخصيصا لا نسخا ذلك يكون أيضا الباني عن 

•، الدإيلينل من؛عمال قيه لما تخصيص؛ ١^١^!، عن ارتفاعه بل ت ونل 
نرو ام، بالعالعمل وقت دخول نل التمرير كان إن ؛ ٢ ١ البرماوي قال 

دلما لجميع المساواة يت وإن تخصيصا، كان لغتره، قرره الذي مساواة شن 
.إه خا نكان العمل وقت دخول بعد كان أو الكلام، عليه 

الحرمتنإمام به صرح ال-افتن، حق j، يثن لا التمرير أن الثادت المول 
ةللفظسمِا لأنه كما العموم، صيغة له لص التقرير لأن ؛ ، ر لتلخيص ا ل

.، ١ التعميم صيغة الواحد بخهلادِ، المختصة 

.،"؟( UU/i)للهدي الوصول غاية انظر: )١( 
.)آ(انحمول)-آ/م،/(

٤(•  i/x)المنغلو• والخد ٢(، ١ ١ رص الفصول تشح ثرح وانظر؛ ٢(، • )ً/آخ الأصول نفاس )٣( 
.)جآأ-ا( الحاجب ريع ل: نحوْ وانظر (  ٤٧٣،  ٤٧٢أ/ ) السؤل غاية )٤( 
.٢(  ٤٧/١)الساطع الكوكب وشرح (، 1u/T)الجوامع جع على اس شرح انظر؛ )ْ( 
ر'آ/لأه،الجوامع جمع شرح حاشية ق انميار عنه وشله /با، ٢٦٩ؤالألفية شرح السنية الفوائد )٦( 

•)م/؟،مم( انحط والحر ١(، ■ iUn\- ٦٧للهدي)٤/هالوصول محاية و؛ ثمْ وانظر 
.)ي(رآ/اإا(

•)آ/آمآ( للامدي الإحكام انظر؛ )٨( 
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الشربالأحكام على ودلأك ه الم تقرير الأول الحث 

للعموم،الواحد ذلك محالفة أوجِ، معي تعقل أمكن إن ت الثالث القول 
ياسبالقالعام ذلك عن تخصيصه ق شاركه المعي ذلك ق شاركه من فكل 
الحاجبابن ووافقه ا، ١ الأمدى قاله ، فلا الجامع المعي يفلهر ب وإن ا، ل عليه 

م.( الواحد على حكي ) بحدبث: الإلحاق لأكون أو وزاد: 
الجوازدليل ئت وإذا إنكاره، عن سكت، لر جائزا يكن لر لو دليله: 

لت،ذلجواز يوجب معي سن لر وإن . الدليلين )خن بمحعا التخصيص وج—-، 
٠التعدي دليل لتعذر الفاعل، عدا فيما بالعموم فالعمل الفعل 

يؤبه فلأنالحديث، وأما للجواز، الوحي، المعي فلعدم القياس أما 
الفاعلعلى التقرير بحمل بأن الأدلة: ُين الجمع فالأول بالكلية، العام بمللأن 
ارقالغدم عفيه علم محصوص.مما والحديث، غبرْ، حق ق العام ويزل فقط، 

الكلاملأن الفارق؛ عدم هنا يعلم ولر الأحكام، بعض ق الكلضن لاختلاف 
قالفاعل ذللتؤ حكم ربو'ت، بمع العام عموم أن علم بل الجامع، فيه بملم لا فيما 

. ٢٤١مطلقانسخا التقرير كان وإلا غترْ، 

فإنهظاهر، غم التقرير تأخر عند بالماس الخكم تعدي إي >> (: ٣٥٤/١)الرخموت نواتح ق نال )١( 
للشارععرفا أو لغة مفهومة العلة تكون أن إلا بالقياس، الحكم ونح المامخ تعليل حسد يلزم 

٠بالدلالة« العبارة نح جوز إن تهلعا، 
وإلاام، العأفراد ■مع المممح، ذللث، توعجأ يلا أن وغترمم؛ الم—هى مختمر شراح بحض اشترط 
بالقياس.الخ بجواز نيل إن للعام، ناصخا يكون 
.( ٩٧)أ/.مفلح ابن وأصول )■ا/ااأ*ا( الحاجب ورفع (، ٣٣)أ/.الختمر بيان انظر: 

•)آ/آ"ا"اا( للامدي الإحكام انفلر: )٢( 
.(١٣٢)صالوصول )آ(ئتهى 

ورفع)آ/اْا(، العضد وشرح (، ٣٣)آ/.المختمر وبيان (، ١٣٢)صالوصول منتهى انظر: )٤( 
.( ٣٠را/أ الرخموث، وفواتح )آ/\أآ(، الحاجِؤ 
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علىالقرير دلألأ 

محمص،غير من تخصيص ذكر .مما الخديث تخصيص بأن عنه؛ وأجيب 
فيلتزمفارق فيه عالم التخصيص.عا يقتضي فإنما المكلفن اختلاف من ذكر وما 

اكصيص،لا التعميم الشريعة أحكام ق والأصل فارق، فيه علم فيما إلا المح، 
.، ١ الواحد خهناب من العموم لإرادة قرينة ذلك فيكون 

مجنكثير تصرف أن اإمسمين، كلأ ق التقرير بتعميم القول يرجح ومما 
إمابالمقرير العام الدليل ناثر يقتضي أمثلة مجن يوردونه فيما و١لأصوإيين الفقهاء 

يرتفعفيما يكون إنما به القول أن المسح يضعف مما ولكن نسخا، أو تخصيصا 
يكونك ذلبمص j رفعه أمجا الدلالة، أو الأفراد ق كلية العام حكم فيه 

.١لدليالين إعمال مجن فيه !ا أول؛ أمكن، إذا عليه الحمل أن شك ولا تخصيصا، 
Iا ر الأمثلة نالك مجن 

رارهإقه ويقابلاكور، واتخاذ الممحوير عن الهي قا الفدم ،لثال ا~ 
وخعنالمقرير هذا أن إل العلماء بمص فذهب بالمات؛ اللعب على عائشة 

.واكحريم الهي بأحادث 
عاثشة،بقصة مخصوصة الممحوير عن الهي أحاديث أن على والجمهور 

علىلمدريهن سب ولأنه حقهن، ق المكليض لعدم للصغار مباحا ذلك ويكون 
•ا ١ ومحلهمن همن شأ وإصلاح الأولاد، تربية 

اجلوسنصلوا حالما، صلى وإذا ) : الإمام ق ه قوله منها و~ 
أجممن(ص.

.)•ا/مآأ*ا( الخاص ورفع الرخموت)١/ه٣ْ(، نوم )ا(انفلر; 
.٢( • \-r الإجالتفصل ل انملائي وعترها الأطآ هدم غالب ذكر )٢( 
لأو_انياف الزفوآداب ١(، )آ/*ا. الأوًلار ونيل (، ٦٤٦- ٦٤ا/ْ )• الباري نح انظر: )٣( 

.(١٩٦-١٩)صْ

-حدت من ( ٤١٣، ٤٤١ ، ١٤١ ، ٤٢١وملم)(، ٧٢٢، ٦٨٩، ٦٨٨)البخاري أخرجه )٤( 
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الشرعٍةالأحكام على ودلأك قو الم تقرير الأول الحث 

مامخلفه والناس موته، مرض آخر ق جالسا صلى أنه . عنه وثت 
•ا بكرر أي بصلاة يأتمرن والناس بصلاته، ياتم قائم، جانبه إل بكر وأبو 

لروا فعلفان الق١رمين، القاعد يوم لا أنه الخن بن ومحمد مالك فيرى 
,صلاهم بحزنهم 

ة■ماعوفعله التمرير، على لقوته القول إل العلماء بعض وذهب 

٠والظاهرية والأوزاعي راهويه بن إمحاق مذهب هو الصحابة، مجن 
خنامحر التقريأن إل والثوري والحنفية الشافعية مجن الجمهور وذهب 

.وغيره الشافعي عليه نصر المتقدم، لقوله 
ح—يبثوبغ، بينها وجمع النهي، أحاديث نسخ أخمد الإمام أنكر وقد 

•حالغ، على بتتريلها عائشة 
لوامبرؤه يرجى لرض ناعيا الصلاة الراب الإمجام ابتدأ إذا الأول: 

.قعوق خلفه 
قياما،خلفه يصلوا أن المأمومن لزم قان الراتب الإمجام ابتدأ إذا : الثانية 

.٢ ١ لا أو قاعدا يصلي بجعله مجا طرأ مواء 
صلاةوالوجل عز الق لذكر هي إنما ) المساجد: عن ه فوله منها و~ 

بنتلر اجد المإن ) المسجد ق الضالة بنشد للذي وقال ، ٠ (١ القرآن وقراءة 
قسيوف والالحراب باللعب على الحبشة أم ه أنه عنه وثبت ، ، ٤١( لهدا 

اذ.عد بن جابر لم: موزاد مريرة، وأي وأنس ءا'ثة 
عالئا.حديث من ( ٤١٨)لم وم(، ٦٦٤)الخاري أخرجه )١( 
لابنوالتحقيق )ص>با(، للحازس والامحبار )صخبم-ا'آ(، للشانم الحديث اختلاف انفلر: )٢( 

.( ندامة)٣/.٦-٤٦لابن والغي (، ٢٢)آ/؛ _ وفتح (، )\/yAالحوزي 
٠أس -حديث، من ( ٢٨٥)ملم أخرجه )٣( 
٠هميرْ أي حديث س ( ٠٦٨)مسلم أخرجه )٤( 
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ضالقرير دلالة 

ؤااء وج- الرقص وم ~ رئن نوع ذلك مع منهم وكان انمد، يوم المسجد 
•٢ ١ إليهم تنفلر وص بترها، خلفه عاتقة أقام ه الني أن الروايات بمص 

هاويلحق النهي، عمومات من مخصوصة العلماء تال كما انمورة فهده 
علىدريب التمن تيه لما اللعب، هدا عالي ه الني أنرهم وإنما معناه، ؤ، ما 

مناه معناق جميه ويلحق ايدوب، باب مجن فهو عليه، والتئشيط الحرب 

رآ،.الجهاد على المتجه الأساب 
يار الكفأموال مجن أخد ما الخمس وإيجابه الغلول، تحرم مجنها و~ 

ؤ،أصحابه على وعار نار الغلول فإن تغلوا، لا ) ؛ كقوله. حديث، غر 
. ٢٣١(والاخرة الدنيا 

فاكزمتهقال: خير يوم شحم من جرايا أصت مغفل: ين ■محداف وتال 
.مجسمااس. رسول فإذا فالتفت تال: . هدامجن أحدأ اليوم أعهلي، لا فقلت: 

أكلفيجوز الأحاديث، لتلك محصص التقرير هدا أن على العلماء فاتفق 
<راءحاجتهم قدر مجنه يأّكلوا دارهم، ل الملمون دام مجا الحرب أهل حلعام 
رأ،.للضرورة فأبجح الحرب دار ؤ، يقل الهلعام لكون يأذن؛ ل؛ أو الإمجام أذن 

عمرابن رواه الي انحفة علمح، الوداع ححة ق، البي. تلثية ؛ منهاو~ 
إنليك، لك شريك لا ليك ليك، الأهم لميك ) مول: ان ك. 

ءا'ثة.حديث من ( ٨٩٣ومسلم)(، ٤٠٤الخاوي)أخرجه )١( 
.٨( •  ٦١٦)الألاني لكخ ادتْلاب اكر ي؛ والغاضم أخرجه وس الخدهث طرقا وانفلر 

.)ا/مآي( اياري ونح )آ/اع؛(، للتووي ملم صحح شرح اطر: )٢( 
نواص )ص، ممهمْ ن كم اين وحته )م/آإ(، والحاكم )ْ/عام(، أحد أخرجه )٣( 
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١^^الأءم ض ودلأك ه اض تقرير الأول الحث 

متفق, الكلمات هذه على يزيد لا ( لك شريلئ، لا واللك، للث والعمة الحمد 

هماللليلئ، ويزيد; بمدا يهل عمر كان عمر: ابن قال: لم: مزاد ل،، عليه 
•واليمل إليك والرماء لبيك يديك، ؤ، والحتر وسعديك، لبيك لبيك، 

ابنحدث التلبية.ممل فيكر المي.، أهل قال: عبدالك بن جابر وعن 
شيئاعليهم ه الله رمول يرد فلم به، يهلون الذي بمذا الناس وأهل قال: عمر، 

والماس،ولففله: ١ داود ،وأبو للم حمأخرجه . تلبيتهالله. رمول ولزم منه، 
•شيثا لهم يقول فلا يسمع واليي. الكلام، من ونحوه العارج، ذا يزيدون 

:اليؤب. تلبية على الزيادة ف، العلماء اختلف وقد 
يقول:رحلا سمع أنه وقاص أق بن معد لحديث الزيادة؛ كره فبعضهم 

ولرسعهد على نلي كنا هكذا وما المعارج، ذو إنه فقال: المعارج. ذا لبيك 
•، ١ جء الك رمول تلبية فاها إليها، انته عباس: ابن وقال . ، له افه 

تلبيةمجن كان : هريرة أي لحديث الزيادة؛ استحباب إل بعضهم وذهب، 
.، ٦١( لملئ، الحق إله ، UJ) ه ، ٥١رسول 

.لم)أ\>اا/ا\(وم(، ٥٩١٥البخاري)أخرجه )١( 
.):ا()اّامآا(

•١( )آ/ْآ الأثار معاد شرح ق الطحاوي أحرج )٤( 
اختلتل«كان من ونه » )صْْ(: ٠ الني حجة ق الأزل وغال \-\(، )\lvآحمل أحرجه )٥( 
ومسه(، ١٦١/٥)والنسائي (، ٢٩٢)•ماجه وابن ا/اآ(، ، ٣٥٢رأ/؛أ"ا، أخمد أخرجه )٦( 

ئ،الأل—اد م ذهي الووانمه ( ٤٠)ا/• والحاكم ( ٣٨•)• حبان وابن (، ٢٦٢٤)خزيمة ابن 
.(٢١ ٤٦)الصححة 
قال;فلما بعرغامث، خهل، الني. أن ت عباس ابن حديث ه بعل. او( ّم ٤، زه/ه البيهقي وأخرجه 

•١لأياني إستاده وحن ( الأخرة خير الحنو اغا ) قال؛ ( ليبك اللهم )لملث، 
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الأحكامعلى القرير دلالة 

هلداومنني. البه لى ما على الاقتصار الأفضل أن على والجمهور 
بحملوذلك عليها، وأقرهم عليهم يردها ل؛ لكونه بالزيادة؛ باس لا وأنه عليه، 
•ا ١ والخوان التوسعة على 

التخصيصونع فهل محمص، التقرير بأن القول على ؛ ، ١لزركثيرمال 
حكاهماوجهان فيه سابق؟ بقول خمى قد أنه على به يستدل أم التمرير، بنفس 

:الهلJري وإلكيا فورك وابن المهران ابن 
إلاذلك بتركوا أن يجوز لا إذ لهم، قاله ه أنه على به يستدل أحدهما: 

•بأم 
بري:الخلوإلكيا فورك ابن نال التخصيص، به وقع التقرير أن ثانيهما: 

٠إه الظاهر وهو 
...

(،٦٦)ص دوري النومخممر )أ/ْأا(، الاثار معاد وقرح ؛؟/■آآْ(، )■اياري نح انظر: )١( 
١-)ْ/-آ. ة نداملابن والغي (، Tta/U)للووي واضرع (، ٣٦٤/١)الم همد لأبن والكاق 

١ .)صْْ( للأيانير ه الني ححة وصغة ١(، )؛آ/خْ المكي لأبن والأشاْ (، ٠٤
.( Vuo/t)-اكر الكوك مء ق: تحوم وانفلر (، ٣٩-. rA<\/T)•امحْل المم )٢( 
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ابض ودلأك ه الم تفرم 

البحثخاتمة 

:الآد4 الناتج الحث، هذا خلال من ل ظهر 

اعتزاصاأتلها مجن ولعل بمعريفات، اصطلاحا الني. مرض عرف أولأت 
عصرهق أو يديه، ُين وقع فعلا رى أو شيئا، هو الني يسمع أن هو» عليه _أوح 

.ا،لوانع« عدم مع ينكره، ولا فمره به، وعلم 
هالني عنه غفل ما فالعدمي؛ ووجودي، عدم نوعان؛ الترك أن ثانيا؛ 

هني البه يعلم أن والوجودي• • زمانه ولا بملده يكن لر أو به، علمه لعدم 
•الأول دون اكايي( به فاخنج . يفعله ولا 

تقسمان لوجودي ام 

مجنيكون أو عنه، يإعراصه الصحابة ويصرح الثيء هؤ الني، يترك أن ~ أ 
•الفعل مرجرحية على يدل، لهدا نقله، على الدواعي لتوافرت فعلها لو الي الأشياء 

قاالحثإ محل هو لهدا فعله، مجن على ينكره ولا الشيء يترك أن - ب 
•الترك أنواع م نوع فالتقرير عليه وبناء • ه اليي تقرير 

ول«فساكت، إل لاضب » وقاعدة ه الض، تقرير بغ، تناؤ، لا ئاكا؛ 
لكوُتا الوإكنا ير وهي منها، تئى كاجلبأحرمحا مقيدة القاعدة هذه لكون 

بيانايكن لر لو لأنه باللفظ، البيان مقام كون الفيقوم « بيان الحاجة معرض 
رأمعلى . الض، مكون الميل هدا ومجن عته، يسكت، أن له يبني كان مجا 

.فيه وإذنا به إقرارا فيكون ينكره، ول؛ علمه 
هني الب،ن مما كان فان مكلف; عن صدر بشيء الني علم إذا رابعا؛ 

كونهلأر فلا ة، كنيإل كافر كمصي نسخه، يتصور إ و ذلك قيل محريمه 
.بالاماق، 
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الحنرخاتمة 

بحتحتشريع فهو بانه لليي بق يل؛ أّا أو لكح، نابلا الفعل كان فإن 
فالتقريرتحريمه سق وإن تحريمه، سق ل؛ إن جوازم على يدل ه اليي وإقرار به، 

ميعلولا صعيف الأخر والقول الجمهور، قال بمذا . التحريم سح على يدل 
.ذلك ق الإجماع بحكى أن العلماء لبعض ماغ لذلك ناناله، 

تهي ، شروط على تتونف التقرير حجية ات خامح

ه،عالياطلاعه الفلز على غلب أو أقره، الذي بالفعل ؤإؤ الني يعلم أن 
باطلاعتصريح السياق وق كذا يفعلون الناس كان المحاي نال لو وهكذا 

Mاليي باطلاع بمرح ول( الوحي، نزول زمان إل أصيف ما وأما ق. الني 
.يراهلا من ومتهحإ حجته، يرى فمنهم عليه؛ 

عدمهو الني خصائص من بأن ويوهنه; الإنكار، على قادرا يكون وأن 
والصر.العصمة له صمن الله لأن ه؛ حقه ق المنكر تغيتر مقوط 

افقايوأما والكتابي، الكافر بخلاف للشرع مممادا (م من يكون وأن 
الممريرفلفاقه ظهر وإن المسلمن، كسائر فهو خفي نفاقه كان إن فالظاهر؛ 

حجة.لايكون أفعاله على 
رقتهلفان الحرج، ورفع التقرير ٌوى محماد كون لليكون لا وأن 

.متعددة صور وله تقريرا، يكن لر آخر احتمال إليه 
;منها متعددة باعتبارات أنواع للتقرير صائما؛ 

٠عنهما بحريه أو والدم بالمدح اقترانه باعتبار أنواعه أ~ 
علىالدلالة ق وتنوعه تكليفي، حكم على اشتماله باعتبار أنواعه ب~ 

.الأحكام 

.ذلك وعدم الأحكام على دلالته يقوي اقترانه.مما باعشار أنواعه - ج 
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ميراويةاقوسضسممابالأول الحث 

ذلكبحمل حل ولكن عنه، للحرج وريع للفعل تشريع التقرير سابعات 
؟والوحوب دب والالإباحة 1ين لتردده فيه؛ يتوقف انه أو الإباحة على 

•الأول على خملده والأكئرون 
الواجبوهكذا ا، أوليدخولا القرير تحت الإباحة تدخل ثامنات 

دبالنأو الوجوب جهة على شء؛ا يفعل من M البي رأى لو كما والمندوب، 
تاركه،وذم مدحه أو فاعله، مدح بأن أحدهما، على تدل قرينة وجد أو فأ؛رْ، 

•القربة أثر ف؛ه وجد أو 
الحرج«رفع » أن باعبار القرير ؤ، يدخاله فضهم المكروه وأما 

ؤاه يدخللا كالشاطي وبعضهم . فعالهي لوم لا أنه جهة من المكروه يتناول 
يسلوالمكروه للترك، الفعل مساواة يعي الشيء عن السكوت لأن التقرير؛ 
كذك.

فيهيستوي وجه على الشيء عن الحرج رلمع يقتضي هل القرير تاسعات 
الوأن لأحدهما، مرجحة قرينة عن بحرد إذا فيما الحث، مجوصع والرك؟ الفعل 
هداول القربة، قصد فيه يفلهر لا وأن دوامه، دون ابتداؤه حرم مما الفعل يكون 
•بحث الأخئر 

الفعلفيها بمساوي الي الإباحة مجرد يفيد القرير أن العلماء بعض فهركا 
معارضةوع نفيه للفعل اسم،. ترك لأن الرك؛ يرجح مجن ومنهم والرك، 
٠بالتوقف مشوب 

نصأن فترى الشاطئ، اتجه وإليه ، ٠٧١٥عن تحلصا الفصيل ؤ، ولعل 
خموصيمع، آخر أمجر إل نفلر غم من الجواز مجعللمح، على يدل لا الإقرار 
الا مومنه الصرفة، الماحات على كالإثرار كيلك يكون ما *U، بل الحكم، 
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الحثخخاممة 

انكوإن ه، بالتلهي عن وبعده اللهو، سماع عن كاعراصه كذلك، يكون 
.منه لابد ما أو الحاجة، إليه دعت مجا إلا منه يدكر لا أنه ض مياحا، 

إباِمحهحصلت فيما اختلف فقد الإباحة محمله التقرير كان إذا عاشرأت 
الحظر؟على كانت أن يعد عليها أقروا حغ، يالشرع أو الأصلية، يالراءة هو هل 

علىكانت، هل الشرع، ورود نيل الأشياء حكم ق القومح، على بيان نولان 
.؟ العكس على أمحا أو القرع، حفلرها حى الإباحة 

الجمهورفالمتقدم، العام للدليل محالفا يكن لر إذا التقرير عشر• حادتم، 
.أقر من غير إل يتعدى حكمه أن على 

محمصأنه على فالجمهور التقدم، العام الدليل بخالق التقرير كان إذا 
خالمع، بردد ويتتره، غحهم، ق، الصحيح وعلى الفاعل، حق ق، مهللقا 

حكمفيه يرتفع فيما يكون إنما به القول، أن المسخ يضعف، ولكن والتخصيص، 
إذبخصيصا؛ فيكون ذللئؤ لبعض رفعه وأما الدلالة، ؤ، أو الأفراد، j، كلية العام 

نجمكثثر وتمرق • الدللع، إءمالا من فيه لما أمكن؛ إذا أول عليه الجعل 
الميل.هدا على والأصولمن الفقهاء 

•وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على النه وصلى 
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الثانيالبحث 
فهللراي محال لا فيما الصحاي قول 

منمهح— 

جمهوريةبالصورة، الأزهر جامعة ~فرع والدعوْ الدين أصول كليأ مجلة ؤ، الحث( هذا كم ح( 
.( ٢٢■ .٩ - اه  ٤٣عام).العربجة، مصر 
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الحث«قاو،ة 

إلاإله لا أن وأشهد اصطفى، الذين ءبادْ على وسلام وكفى، س الحمد 
٠وصحبه آله وعلى ه ورصوله عبده محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده اس 

الأولللصدر وجعل الأمم، سائر على الأمة هذه فصل الك فإن يعدن أمجا 
ونالعه نسه صحبة لواختصهم المم، وأوؤ، النصب أم ذلك من 

نموشاهدوا أقواله، مجن فهموا وهداهم.مما الحكم، وبحامع الشيم، .كحامن 
داءبالاقتوأولأئ بالإجماع، القرون خ؛ر فهم القيم، أرشد إل وأحواله أفعاله 

أنشرعية، البالأدلة معرفة أدق لديه مجن يرتاب لا فانه ولهذا ٠، ل والأتباع 
بعدهملمن يكون لا محا والححية، الاستدلال بحال ق النفوذ مجن وأفعالهم لأقوالهم 

.والأئمة١محتهدين من 
أنا إمأربع؛ حالات إحدى عن يخرج لا منهم الواحد فول كان ولما 

هلر يظهأو محالف، له يعلم ولا ينتشر لا أو غ؛رْ، ويوافقه الناس قا ينتثر 
اأحكامها منلكل فإن والاجتهاد؛ بالرأي يدرك لا فما يكون أو المخالف، 

بحئاالعلماء اهتمام موضع كانت وقد عليه، تنبي وتفريعان تثبته، وأدلة محصه، 
يدركلا ما منها الرابع باستثناء الحديثة، أو الميممة الؤلفات1 ق سواء ودراسة، 

والتوسع،الاستقلال من بشئ تناوله مجن على أقف لر فاق والاجتهاد بالرأي 
التراعوموطن حقيقته، عن يكشف ببحث إفراده على ل باعتا ذلك ؤ، فرأيت 

تعنوانه جعك وقد الخلاف، نوع وبيان وأدلتها، فيه المذاهب واستقصاء فيه، 
((حجيته حققته — فيه للرأي مال لا فيما المحاي قول )) 

تيأل فيما اختياره وأسباب الموضوع أهمية ونثرن 

١;)ص٩ سم الإصابة إخمال ;١( 



فللرأي محال لا فيما المحاي قول الثائ الحث 

محايٍؤالقول موضوع تجا بحظى الي والعملة العلما القيمة ت أولا 
منالعلماء من كثم جعله بل الشرعية، الأدلة أحد نهو " فيه للرأي مجال لا فيما 

إلالمرفوع الحديث حكم ل لأنه — التشريع مصائر — النبوية السنة أنواع 

أنلث وذلوالتحرير، التدقيق إل ماسة حاجة ق المسألة هده أن ثانيات 
طرفان:يتجاذبه والاجتهاد بالرأي يدرك لا فيما المحاي نول 

اع،وسمتوقيف عن إلا غاليا يهدر لا القول هدا مثل أن أحدهما: 

هبرفعلمرح هؤ الم، من، سمعه كان لو أنه والأخر؛ • الرفع حكم له فيكون 
•والفم، الإيهام م، فيه لما ذلك؛ يغفل، ب ث إليه، 

لرفانه منه؛ للأفادة تسهيلا مستقل؛ بجث ق، الموضوع شان جع : نالتا 
هاأغفلتالتي، الجوانب بعض استكمال محاولة وكدللمثؤ أعلم، فيما ببحث يفرد 

٠للموضوع السائقة الدراسات 
٠يأل ما الدرامات ابرز من وكان! 

,الشحات زغلول السيد الصحابة؛ الفقهية الانجاهات اختلاف — ١ 

٠الأراكي محسن ٠ ونفد دراسة ~~ الصحابي سنة حجية — ٢ 
•( ماجستتر ) اف فضل الأمتن الله فضل الص-حابي1 نول حجية ٣" 
عليالعزيز همد الفقهية؛ الاختلافات ق وأثره الصحابي قول حجية ٤— 

٠آ ماجهستير ؤ العزيز همد 

٠حللي الرحمن عبد مقارنة؛ أصولية دراسة الصّحابي مدهب حجية 0— 
-( مجاجستتر ) إبراهيم علي بن محمد الصحابيت مدهب حجية ٦— 
٠آ رمقال العليب خضري الأصوليتن؛ صد الصحابي نول حجية ٧— 



الحث•قدمت 

بنالرحمن عبد د. بقوله: الاحتجاج عن العلماء وموقف المحاتجب ٨— 
الدرويش.الذ همد 

.مقال، ؤ الشيح محمد بكر با التشريع; من ومكانتهم الصحابة — ٩ 
,بدير الخالق همد معرنتهم; ومصائر الصحابة — ١ >
.شعان إسماعيل محمد الإسلامي: الفقه ق وأثره المحاتجب نول - ١ ١ 
,الشيخ محمد بابكر الشرعية: الأحأكأم ق وأثره المحالج؛( قول ~ ١ ٢ 
زنيدى.أبو كمال الشرعية: الأحكام ق وأثره المحاتجب قول - ١ ٣ 
جمعة.علي د. : الأصولمن خد المحاتجب قول - ٤١ 

خميسالله عبد خميس الإسلام: الفقه ق وأثره المحاتجب مذهب -  ١٥
.( ماجستير ؤ الحديد 

.رشاد محمد مهير الإسلامي: ل,الفقه وأثره المحاتجب مذهب -  ١٦
اببق ا تطيق~ الأربعة المذاهب ق وأثره المحاتج؟ مذهب — ١ ^١ 
.( ماجستير ر بنكن معروف نزار العبادات: 

٠الباتلي أحمد د. مجفارنة: توثيقية درامة امحييين عند المحابة معرفة — ١ ٨ 
:يأتجب ففيما الدراسة هده ق الجدد وأما 

الفقه.أصول كتب ق صياغتها وكيفية المسألة، حقيقة يان ب— 
•فيها التراع موصع رم حن~ 
,فيه للرأي مجال لا فيما المحالجب بقول العمل روط س~ 
المسائل.محن عليها يتفرع وما فيها، الخلاف وع ن- 

,وخاتمة مباحث، وتسعة وتمهيد، مقدمة، إل البحث هذا قسمت وقد 

عنوانتحديد الموضوع، يناسب الافتتاح.مما يأل: ما على وتشتمل المقدمة 
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فللرأي محال لا لما قول الئائ الحث 

ةخطسايمة، الات الدراماختياره، وأسباب الوصوع أهمية بيان الحث،، 
.كتابته ق التع المنهج الحث، 

.المحاي قول وأقسام العنوان، التعريف.ممفردات ق التمهيد 
.المسألة حقيقة الأول؛ الحث 

.الفقه أصول كتب j( المسألة صياغة الئاي؛ الحث 
.فيهاللرأي مجال لا الي الأشياء الثالث: الحث 
المسالة.ق التراع موضع نحرير الراع؛ الحث 
.ألةالمق المقولة المذاهب الخامس: ايحث، 
المذاهب.أدلة السائس: الحن، 

والاختيار.الترجيح السابع: الحث 
•فيه للرأي مجال لا فيما المحاي بقول العمل شروط اكام،• الحث 
.المسألةق الخلاف نوع التاسع: الحث 

,اليحث، هذا ق إليها توصلت الي النتائج أبرز على وتشتمل الخاتمة 
:الأد النهج على البحث هذا كتابة ق مرت وقئ 

بشيءوتحريره المالة، بجث ؤ، وغيرهم الأصوليون ذكره لما التتح ١~ 
.والإيضاح الدقة من 

كتبأو كتبهم من ذللث وتوثيق أصحابما، إل والقول الأراء بة آ-ن
الأراءتلمك فيها الي الكتب إل أحالت، ذللت، عليأ تعذر وإن مذهبهم، علماء 

,أصحاها إل منسوبة والقول 
ولللقاستدل من أجد ل؛ فان وأيكها، المالة ق، الأقوال ٣-استقصاء 

دونا، نقليأم عقليا الدليل كان سواء للقول، به يستدل أن يمكن ما ذكرت 



ايحت،قيمة 

.سمنالفصل يطول لئلا عمه؛ دليل كل على الواردة الاعتراضات وضع رأيت 
والاعتراض.الدليل 

ة،الأيرنم بيان مع السور من مواضعها إل القرانية الايات عزو ٤— 

أوالصححين ق الحديث يكن إ وإذا *صادرها، من والاثار الأحاديث وتخريج 
,وضعفا صحة درجته بينت حدهما أق 

.تفسير إل تحتاج ند الي الألفاظ شرح ْ~ 
وجهةومؤلمه، الكتاب، امم يشمل; الحث، لمصادر فهارس وضع ٦— 

.اف>داء حروفا بحب، ذللئ، وترتبب، الشر، وتاريخ 
صوانمجن فيه كان غما القارئ، يدي بين أضعه مجمل جهد فهدا وبعد; 

.الشيطان ومجن *مي خطأ من فيه كان ومجا تعال، الذم فمن 
رأه،قن وميه ينفعى وأن لوجهه، خالصا عملا يجعله أن أمال واف 

ٍ"
.تليماوملم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى 

...
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فللرأي محال لا  ١٠٠٠اكحاي قول الئائ الحث 

التمهيد
العنوانبمفردات التميف الأول: العهللب 

;لقول ا— 
. ٠١١قولا يقول قال من الملق، مجرد : للغة اق 

.اذهي؛ لمعى وضع لفظ الاصطلاح: وق 
الهما منفكل الهمل، وعن الخهل، عن الحاصل اللفظ عن به ماحترز 

.٠٣١يسىقولآ 
:لمحاي ا— 

؛فارس ابن قال ، عاشره أي؛ وصحابه، صحبة صحبه من للغة؛ از 
ذلكومن ومقاريته، شيء مقارنة على يدل واحد أصل والباء؛ والحاء لصاد ا» 

.« الصحب، والحمع الصاحب،، 
•، ١ ذللئ، على ومجايتح به، موئا ه الني لقي مجن ؛ واصطلاحا 

•مكتوم أم كابن، العميان يدخل حى الروية، من أول باللمص والتمر 
الفوفاته، بعد أملم م كافرأ لقبه عمن به« مؤ»نا ؛» بقوله واحزن 

,صحابيا يعد 

لمهن مبه فخرج الإسلام، على أي؛ « ذللئ، على ماُتح » وبقوله؛ 
•٠ ر خطل كابن الرئة، على وُاُت، يه مجرمنا 

•)ص،/ْ'آا( انحط داكاموس (، VVVU)>،/الرب ولسان الكن)ه/أآ(، .قايس انئلر: )١( 
•١( ٠ )١/د الم الكوكب شرح )٢( 
•١( ١ )ص منام لابن الذهب نذور شرح انظرن )٣( 
■)صإ"اا( اخيط والغامس ل(، )ا/اا"والصحاح (، ٢٤• )؛/• العرب لسان انظر؛ )٤( 

.صحب : ( VVoIrاللخ؛)■)ه،.قاسى 
.١( ٤ )ص؟ النظر ونزهة ١(، )ص"ة الصلاح ابن مقدمة )٦( 
وشرح٢(، • )؟/٩ الراوي، وتدريب )أ/أا/(، الغث وفتح ١(، ً )ص. ه نفالمصدر انفلر؛ )٧( 

)آ/ْ،-أ(اكر الكرك 



اكهٍد

.المحة له حصلت نقد به مؤمنا اليي. بلقاء نشرف فمن 
اممحكم أو فتوى، من عنه مل مجا الصحابي؛ قول ُ— هنا والمراد 

ينقلمجا كل ليتناول الاستعمال ق توسع م إجماع، ولا سنة ولا كتاب ق، ليس 
والرأيالاعتقاد تسمية ق التجوز باب مجن ونحوه، الفعل ليشمل الأداء، مجن عنه 

م.قولا 
ال:-انج

وانحال:٢، ١لخرب١ ل الجولان ومجنه وجاء، ذهب إذا جال، من ت اللغة ؤ، 
اغ،جمأي: الأمجر ق بحال بمق ل؛ يقال: » انحاز: ومجن رم، الجولان مجوصع 

.هنا المراد هو المعي هذا ولعل 
:لرأتم، ا~ 

المرثيعلى استعماله غلب م رأيا، يراه الشيء رأى مصدر » للغة: اق 
فعلمصائر ، juتفرق والعرب .. المفعول ل الصدر استعمال باب محن ه، نف

ة،روية اليقظق ورآه رويا، النوم ق، كذا رأي فتقول: بحالها، بجب الرزية 
ووهالعلم، .ممعى ال رأيا« ~ بالع؛ن يرى ولا ^، ٠١١١يعلم لما ~ كذا ورأى 
رىيفلأن : يقال كما الشيءرا"ا، اعتقاد .ممعى: بحارأمجنه ويأي . هاها الراد 
• ٣١مذهبهم ويعتقد برأيهم، يقول أى: الخوارج، رامحا 

(س)._TSIوانمث (، ١٨١٨المتن والقاموس (، TUVU))،/الرب لمان انظر: )١( 
جول.: ١(  ٢٦٧٨انحط والقاموس )ا/-ملأ(، الرب لمال انفر: )٢( 
.١( ٢ ا/\' )٤ الروس وتاج ٢(، )ص^ للخاوى الخاريف ان مهعلى التوقف )٣( 
.جول ١(: ا/وآ )٤ نسه الصدر )٤( 
)ص0'\آ(المحاح ومحار (، SotaIt)الرب لمان وانفر: )ا/أ1(، ادقمح، اخملأم )٥( 

رأى.: (١٤٩٨٠)،■(أماس 
.)أ/آ،يا( الحديث >يب ن ايهاية )٧( 
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فياي مال لا مط اساي قول الئاي 

اداعتقرأي; ال» ،; ١ بقوله الأصفهاني الراغب عرفه الاصهللاح; وق 
.الظن« غلة عن التقيضض أحد القس 

فكربعد القلب يراه ما » ؛; القءمرابن قول يوصحه بل منه، ويقرب 
م—شملارات« الأمه فيتتعارض مما الصواب، وجه لمعرفة وؤللب وتامل، 

نصلا مما الاجتهاد يثمل كما وشترها، الموص مجعاق فهم j الاجتهاد 
•، أذلك ونحو الصالح، ق والنظر القياس، طريق عن فيه 

•'٢( )'/،٩ القرآن غريب ي الغردان )١( 
.)ا/ا-أ(الوسن )أ(إءلأم 

طشتدرامة المدينة مدرسة ق وأرم والرأي )\/بم؟\(، الحديث غريب ي المهاية انظر: )٣( 
•)صّآ٤( مينا إسماعيل بكر أبو للدكتور ومكان زمان لكل الشريعة صلاحية تثبت 
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ال؛أكو^د

الثائيال4طلب 
الصحابيقؤل أقسام 

ي—الرأيدرك يا فيميكرن أن إما يخلو لا عن يصدر ما 
وكلبمن—شر، لا أو الماس ق بمشر أن إما والأول يكون، لا أو والاجتهاد، 

ت٢ ١ ام أنأريعة فهده ، لا أو مخالف، له بملهر أن إما منهما 
يرغالأشياء مجن والاجتهاد، بالرأي يدرك لا فيما يكون أن ؛ الأول 

.المحث هذا ق الدراسة موضع هو فهدا الغيبية، كالأمجور المعى، معقولة 
هلم يعلولا شرعي، حكم أو فتيا لأحدهم بمثر أن : اكائ الفم 

هبعينفهدا الحالمة، عن اكن، وسبالوافقة مصرح ض مجا وهم مخ—الق، 
لكنمذاهب، عشرة من أكثر على فيه اختلف، وند ، ٢١كوق" الالإجماع " هو 

.، ١ وحجة إ-هماع أنه على العلماء •هماهير 
يعلمولا بالرأي، يدرك فيما فولا الواحد.نهم يقول أن اكالث: المم 

لب، مجذاهب، عشرة من أكثر فيه ابقه كفهدا محالف،، له يفلهر ولا انتشاره، 

باعتبارهالإحللاق، عند الصحاي قول مى جمينصرف وإليه أقوى، فيه التراع 
.، ٤١البعية الأدلة أحد 

.(٣١•٣، للماوردي)١/ الحاوي انثرت )١( 
.)أ/أ\'ئ( انحط والهم (، ٢١)>،/U. والابماج (، ٤٦)١/ْالقاضي أدب انظر: )٢( 
صالقاتل تول يتحري وأن القول، ذلك، فيها ينثر مئة تمضي أن منها؛ قيودأ، بعضهم زاد وقد )٣( 

شرحر لغثره تقليدا قاله أنه احتمال ليخرج الداهs؛ استقرار قثل يكون وأن ومخعل، رصا قرينة 
الكوكّ،ادمآ/ثْأ(.

وأصول؟■(، t/y)اللمع وشرح (، ٤٧)ص؛الفصول وإحكام )ا/ْا"أ(، القاصي أدب وانظر: 
)م/م\م(،والمهد )ا/آ؟ا■(، والرمان (، ٢١)أ/؟ حزم لابن والأحكام )ا/م-آ(، الرمحي 
وكشف(، ٣٣)ص• الفصول تنقيح وشرح ٢ْ( ٢/١)للأميتم، والإحكام (، ٤٤)أ/؟ واخصول 

•( ٤٢٢/٢)العقول وضاهح الأِار)'أ/آآأ(، 
-والحاوي( )صأْأ(، الأدلة وتقوتم )م/اام(، الجماص وأصول )أ/؟آْ(، انمد انفر: )٤( 
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فللرأي محال لا فا اكحاي، قول الئاي الحث 

•سله،آخر صحابين فيه بخالقه نولا *نهم الواحد يقول أن الرابع• المم 
•جععليه الاتفاق حكى وند الأخر، على ححة *نهما كل قول يكون لا فانه 
•، ١١الأصولمن من 

محايىتالقول حجية يرى من فان يعدهم، من إل بالسمة أقوالهم وأما 
اكخيئريرى آخر وفريق الصحايى، مذاهب يى الترجيح لك جميسلك محن منهم 

قوطسإل ة ذريعالتعارض يرى ثالث: وفريق منهم، شاء من مول فياخد 
.، رمنهم أحد قول يعتمل، فلا الحجة، 

١(،الخج—اج)ص؛إ ريب ن والمنهاج ١(، ا-ئلا والدة)أ/"ا،ما للماوردي)ا/ا"آ(، 
والمنى١(، • )آ/ْ رخي الوأصول (، XA'\/t)'الأدلة وتواطع (، ٧٤٢رأ/ اللمع وشرح 

ومزاد)صvْْ< النفلر وذل )•آ/اْأ(، للحويي ثاسبمي ( ٢١)ْ/• والواضح )ا/-أآ(، 
وشرح١ْ(، ٦ ١، )ئ/بم٤ للامدي والإحكام (، ١٣٢، ١٢٩)،-/وانحمول (، ٦٩٨/٢)الأصول 

)'آ/'ااآ(،الأرار وكشف (، ٣٩٩١، ٣٩٨٢)،//الوصول وقاية (، ٤٤٥٨الفصول تشح 
١(، ٤٥)،/• ُغلح ابن وأصول رص"آ(، للعلأ'ني الإصابة وإجال ١(، ٢ )؛/• الموثعتن و!ءلأم 
(،isrir)واقصر والممرم ١(،  ١٣٨/٢)اللحام لابن والقواعد ^^ -٦0٣v)^اانحط والهم 

٤٠( ٢ ٢ / المنثر)٤ الكوكب ح وشر 
■الهندي الدين وصمي والأمدي عشل وابن كابنلأني )١( 

وقاية١(،  ٤٩)؛/للامدى والأحكام والواضح ٤ْ(، ٣/٣)لل٠مني التلصص انفلر: 
)\ّ/ااِ؟آ(الوصول 

.الإصابة)»_AU-؟U( وإجمال ١(، ٢ • ١، ١ )؛/٩ الوسن إعلام انفلر: )٢( 
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المالةحمقة 

الأولانمبحث 

ووهالمألة، هده عنوان هو " فيه للرأي بحال لا فيما الصحاي ول ف "
جزأين؛من يتألف 

هأقوالفيعم عنه، بمدر ما كل يتناول وهو " المحاي قول " أولهما: 
.٢ ١ ١^^ من جع عليه نبه كما ذلك، ونحو وم؛راته وأفعاله 

ه؛فيرأي للمساغ لا أي: فيه" للرأي بحال لا فيما " : الأخر والجزء 
الوحي،على معرفتها تتوقف بل بإدراكها، العقل يتفرد لا الي الأشياء مجن لكونه 

إذ، التعديا' " و " التوقيعي " وصف كيلك كان مجا على يطالقون نجدهم ولدا 
أوعليه، الزيادة ق الحق لأحد وليس الشرع، يه ورد ما كل به: يراد التوفيقي 

.منه؛٢، المقص 
إجمالا،حكمته فهمت وإن الخصوص، على معناه يعقل لا مجا والمعبدي: 

.، لكيفيالها وبعض ركعامحا، وعدد الخمس، الصلوات كعدد 

هاد،الاجته يدخلا حمبه يراد قد منهما كلأ أن هدا على يعكر ولا 
واءممطلقا، الدليل بإقامة الحكم على لما الشارع توقيف به• يراد فالتوقتفي 

ىعلا تهلميقهق الفقيه يجتهد عامة، شرعية قاعدة أم خاصا، أم عاما، كان 
.؛ ٤١الحوادث 

•١( رأ"/ه القناع وكشاف الهاع)ص'اد"(، الغث> اظرت )١( 
•١( )ص٢٠ •—انو مصطفى نف للدكتور الفقه أصول مصطلحات مستم )٢( 
العزيزمحي سَمحور فها انملف التشريع وأدله (، ٢٩رص؟شلي محي للامتاذ الأحكام مملل )٣( 

•( الربجعه)ص١٢
.( ٣١مخدوم)ص؟ مصطفى للدكتور الإ-الآمءه الشريعة ل الومائل قواعد )٤( 



فللرأي محال لا فبما قول الثاد الحث 

،عليه أثيب المكلف قصده إذا حق، فيه ف يكون ما ويراد 
بالنص،معرض حلريق كان وسواء هيا، أو كان أمرا العقاب، استحق خالفه وإذا 

.، ١١بالممليد أو والاستنباط، بالاجتهاد أو 
وعتنوإن ، مألة الماول تنمجن فان ، هنا ستيعد الأحتمالين فكلا 

وه■' المراد أن يفصح غالهم أن إلا - سيأل كما - عنها اشر ق كلامهم 
.الاجتهاد فيه يتأتى لا فيما المحاي نول 

.( ٨٨القول هدايأ حواشي انظر: ;١( 



الأصولكب ل ايالة صٍاغة 

الثانيالمبحث 
الفقهاصول كف في المسالق صياغة 

هليلرح وعترهم، الأصوليئن عند المسألة هذه درامحسة على يْلني مجن إن 
قالنفلر أمعنت أنك ولو عنها، صياغتها ق الكبئر اختلافهم وهلة لأول 
:صيخ؛ن إل ذكروه مجا إرجاع يمش أنه لوجدت ذك 

.فيه« للاجتهاد مجال لا فيما ^١^٠ ٥١١نول » إحداهما; 

.القياس« يخالف فيما الصحابي( قول » ; ثانيهما 
بحاللا فيما اإه٠حايى نول » د البحث به عنون مجا إل بالإصافة هذا 

أن' — ه إليالتسيه مجر كما ~ مفادها الثلاثة العناوين ذه وه. فيه« للرأي 
وعالمرفالحديث بحرى يجري هل بإدراكه، العقل يتفرد لا فيما الصحايى نول 

نفلراالتمايز، مجن شيئا بينها يلحفل فيها التأمل، ولم، ، ؟ لا أو حجة فيكون 
ثلاثةعندنا يتحصل وحينئذ غيرْ، ؤ، يوجد لا مجصهللح على محنها كل، لاشتمال 

*الرأي القيام،، الاجتهاد، هي(؛ مجصهللحات، 
ذلكإن فالثلاثة، انماوين ُاز، الفروقات أبرز عن الكشض ولأجل 

علىوذك الثلاثة، المصهللحات هذه بين( العلاقة أوجه على التعرف يستدعي 
:^i,،النحو 

والرأي.والقياس الاجتهاد بق، العلاقة : أولا 
كليكون عليه وبناء « الحؤ( محللب ؤ، الاجتهاد » بانه القياس عرف 

وحكتم،الشافعية، من، هريرة أي بن، علي، أم إليه جنح وند للأخر، مرادفا منهما 
بان: الماوردي تعقبه ولكن ،، ١١" الرسالة " كتابه ؤ، الشافعي، الإمجام إل بته ن

 )١:UU_( ،)هماقلت: ؟ ضرنان هما أم ؟ الاجهاد أم ؟ الماس ا ننال: » ب: كلامجه ونص ؛
سلعلى أو لازم، حكم نمه لم ما؛زل.تكل قلت: ؟ جعيما ا فنال: • واحد لعك، اسمان 
=طلب بعنه فه يكن لر وإذا انامه، : حكم بعنه مه كان إذا وءلء٠ موجودة، دلالة ب الخق 
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فتهللرأي مجال لا فيما المحاي قول اليائ الحث 

٠.ءليهر متموص غ؛ر حكم إل به يتوصل منهما واحد كل أن الشانم؛ مراد 
منلكونه أعم؛ الاجتهاد أن فترون خلافه، على العلماء جمهور ومذهب 

لكوصلالاستدلال j الجهد بدل " الاجتهاد: إذ إله، ويفتقر الماس، مقدمات 
قلاشتراكهما معلوم.ممعلوم إلحاق والقياس: ، الشرعية الأحكام معرفة إل 

.٢ ل اجتهاد بنوع بحمل وهدا الحكم علة 
ومحلرقالألفاظ، ودنائق العمومجات، j بالفلر يكون نل الاجتهاد وأيضا 

اعمومهما ينسأن ضن القياس، ق يكون لا مما ونحوه للحكم س الأدلة، 
.، ٣١نياما اجتهاد كل وليس اجتهاد، قياس فكل طلنا، وخصوصا 

به:ا،لراد ل الأراء وتضاربت حقيقته، ز العلماء اختلف فقد الرأتم، وأما 
مرادفافيكون عليه« دلالتها ل اكربحة عثر يالموص الاجتهاد » بانه ف فم 

.؛ ٤١للاجتهاد 

نمأصل إل والرد الظتر، على الفلتر حمل لإلإ ،• بأذهرالدهلوتم، وعرفه 
.لهرادفا فيكون القياص، معي هو وهدا والآثار« الأحاديث تتبع دون الأصول 

،٧١انحمول" " ق رازتم، وال^٦، أصوله" " j المرخي به جزم وند 
والأنل وارد الال—رأي نفتر ق ومجشتيه القياس نفاه محن كل عليه وجرى 

.القياس« والاحهاد بالاجهاد، ف الحق سل على الدلالة 

.)0ا\١( والبحرانحط الأدلة)i/،■(، قواطع وانفر: القاصي أدب )١( 
.القول هداية ١(، )م/ءأ لام؛ني واسص را/،/،/1(، القاصي أدب انفر: )٢( 
اروصةمحمر وشرح )\/آآأ(، وانتمفى )\/ا'\،إ(، و١لبر٠١ن ها، أنفالصادر انفر )٣( 

, ٢٢١ ؤصإ٨ نوانا موصى محمد للدكتور العصر هدا ز إليه حاجتنا ومدى الاجتهاد انظر؛  ٢٤)
٠)\ا\\\( البانمة الق ححة  ٢٥)

()(٩٢/٢)٦.



الأصولكب j ايالة صٍاغة 

امموالاخرون الذم، سياق ق الصحابة عن ورد حث فالأولون الصحابة، 
رارالرأي س به عملوا 

.؛ ٢١القياس عدا  ١٠اجتهاد نوع الرأي إن وقل: 
.ابماعار؛، ولا نصا، يكون لا مما وضرل، القياس يشمل ل وقل: 
والقياس،الاستدلال جهة س الشرعي الحكم إل، به يتوصل ما إنه وقل* 

.الأئمة من وغيرهم الصحابة من مبق من أقوال على بالتخريج أو 
مموصاالحكم كان أو الإجماع، كدلألة قاطعة، دلالة محاك كان فمي 

وهه لأنالرأي؛ تعريف ق، ذكر فيما الأقرب ولعله ؛، ررأيا يم لر عليه، 
ا. ١٠١وامتعمالامحم الرأي بشان يعدهم، ومن الصحابة عن أثر مجا مع المنّجم 

الأول؛ن مأعم فهو والاجتهاد، القياص من الرأي مترلة منه ضنن كما 
أنواعمن نوع الرأي إذ الاجتهاد، من أخص وهو ،، روغئرْ القياس يشمل لأنه 

•١(  ٢٨انمر)'/،هذا ل إله حاجتنا ومدى والاجتهاد (، ٣٥٦/١٣)اياري نتح )١( 
.الفحولإرشاد )٢( 
عنمحارة » نمال: الماس أيضا منه اسى ولكن للأستدلأل، حد أنه على نحرم الامحدي وساق )٣( 

•الأصولتتن محن جماعة عليه وتاثعه نياما« ولا إجماعا، ولا نصا، يكون لا دليل 
١(،ابزمحفلح وأصول )،//آم*ئ(، الوصول وغاية ١(، )أ/،/ا للامحدي الأحكام انثلر: 

.ال> الكوكب، وترح (، ٠٢)ص• الهام لأبن والتحرم 
الطرفي - الجد على الأداة عن نحدث أن نعد ١(  irii)المواممات j الشاطئ عليه وحرى )٤( 

المحامطوهي؛ التفصيل، على الأدلة ز اكاني الطرف، » قال: - لها عقده الذم، الحث، دن الأول 
سأيضا عليم وصار . الثلاثة لجذه ومقابلا نسيعا الرأتم، جعل فكأنم « والرأي، والإجماع والسنة 

٨(،)صرلأ، ه فينص لا فيما التشريع مجصادر كتابه ؤ، خلان، الوهاب، عبد الشيخ المعاصرين 
•١( ١ ٠ )ص الجن بكر با خليفة للدكتور الفقهية الحجاز مدرسة ل بالرأي، الاجتهاد وانفلر: 

،)_rAلليوطي نرض عمر كل ق، الاجتهاد أن وجهل الأرض ؛ل، أخلل- محن ءل، الرد ١^ )ْ( 
•(١٢)صإو العصر هذا في، إليه حاجتنا ومدتم، والاجتهاد (، ٤٨ 

•)صلأ؟0 انمر هذا في إليه حاجتنا ومدى الاجتهاد انظر: )٦( 
•٢( ٤ )م؛ زهرة لأي، الإسلأمة المذاهب تاريخ اطر: )٧( 

-١١٠-



فللرأي محال لا فما اكحاير قول الثائ المحن 

•ا ل وضروبه الاجتهاد 
—.> المسألة عن ب؛ر التعالعلماء من كئتر إيثار وجه لك يفلهر هنا ومن 

بعارهآخره امتدل من وممعناه ، «أ؟انيه نالوأي مجال لا فيما المحاي ول ق» 
•أ؛؛ الرأي« فيه يجري لا فيما بلفظ:» أو بالرأي«رم، يدرك لا يما ف» 

مجنشيء يعوزها ٢ ١ القياس« يخالف فيما المحاي نول » عبارة ثانيا؛ 
يكوند نبحال، فيه للعقل كان إن القياس، بمضيه عما عدوله لأن الدقة؛ 

.، القي1سأ' صحة عدم لاعتقاده أو أقوى،نه، دليل حول لو 
ال» أو ، ، لقياص«ر١١يدرك لا فيما » : نال من عبارة منها وأجود 

ئبارأي والاجتهاد ، )>_A( خلاف الوهاب عبئ لل؛—ح ب نمى لا فا التشريع مصائر اطر: )١( 
(.١١)محي• الحن بابكر خليفة للدكور الفقهية الخحاز عدرة 

ومع—ال((، )ب٠١للششش الفقه أصول ومذكرة ١(،  ٩٢)t/الوصول ّالم ي: ذك اطر )٢( 
(.)ص٢٢٢الجيزاد محمل. للدكتور والجماعة الستة أهل عند الفقه أصول 
)ا/آاا■،اري المتح ون-أأ(، )ا"/ا"والابماج (، ٥١)؛/للامدي الإحكام ن: تحوم واطر 

سيوطيللللنماوي والحاوي ١(، )ا/،/1 الغيث ونح '٢(^ )صA٩الهحرت؛ن وطريق /٩ْْ(، ١١ 
٩vاضاة ثرح والرقاة ٤(، . )إ/. الخالية واطالب \ه )٦ا(va/u  )١.

.(Wyfy)الرحموت وفواتح الخمار)ءىمل*ا(، ونع .٧(،  ١/٢)الأصول ميزان اطر: )٣( 
•)آ/'ااا(وادمء ومم (، ٣٦١ام)ص الهلأبن التحرير ذ: به اشر اطر )٤( 
،)ص٢٢الخحاح زب ئ المنهاج (، )ص٩٩٣والتمرة )\احا\(.أ اللمع شرح ق: ذلك اطر )ه( 

ث١كمحول،)آ/اا""اا(، اد والرم\١(، ٩rوالدة)^ا)صا'ما(، العكري ورسالة ١(،  ٤٤
٢(،١ )ص؟ هى النترمختصر ١(،  ٤٩)؛/للامدي والإحكام ٢(، ١ )ْ/- والواضح )ءىْ/'؛(، 

١(، ٤٠)أ/" ح مفلابن وأصول )ءى٣م١( الإصابة واجال )ءيىْأل(، الفصول تنقيح وشرح 
وانمم١(، ١ ٤ اللحام)U/• لأبن والقواعد .٦(، انحيْل)آ'/ا<ه، والحر \<-ا(، )t/. والفروع 

.١( الإرادات)ا/إ.وص آ-/١ْ(، اكاع)ا/إ-اإ، وكثاف (، ٣٨١)٨;. شرح١^ 
.( الإصابة)_rVإجال اطر: )٦( 
 ،V( الماص لأبن الوصول محايأ ق: ذلك اطر(oyrlr ، النظر وبذل ،)ْللجانيوالغي )صم'ا

-الزدوي وأصول (، ٤A٢/٢)الفقه أصول وتقو:،( ١(،  ٢٧٢/٢)للمعاني والواق )ص٩[•٦ه 



الأصولكب ل السألة ص؛اءة 

لللقياس مدخل لا » أو ،، ٢١للقياس« فيه مجال لا أو» ، ١١قياس« إليه يهتدي 
.ا ر « فيه الحكم معرفة 

ححةغير المحاي نول » ت بلفظ ألة المبكي الالدين تقي ذكر ت ثالثا 
بالتعبدا،لراد لأن ؛ آنفا المذكورة الثلاثة العناوين .ممعى وهو ، ('،ر التعبدي ل إلا 

السابق.المبحث ق تقريره تقدم كما الخصوص على مجمحاه يعقل لا ما سا: 

(v/f  ١ ،)ت آخر *وضع وق ٢(aIt  ١ )بالماس« بمقل لا فا » بلفظ: عم ٢.
•)ب،'؟.( المردة ي: ذلك انفر )١( 
.( ٤٩٧)،//انحهد بدايآ ق: ذلك انفر )٢( 
.)-آ/ا\<آ( القي الجرم ق ابذاكركاد رشد ابن اد نب )٣( 
•( ٣٥)أ/أ انحلي برح الجوامع وجمع )صآْئ(، المكي لأبن الرابع متع انفر؛ )٤( 



فيهللرأي مال لا ءٍما المحاي، قول الئائ الحث 

الثالثالمبحث 
املأْجألمأيضاالأثطء 

تأبرزها من كثثرة صورا لدلك العلماء محماق قد 
.؛ ١١اuمة الأمم وأمحار الخالق دء من الاض؛ة الأمور عن الإمحار أولأ: 

ني،بن ك يرؤإذأحد ؤ وجل؛ عز اس قول ق كعب بن )و كقول 
نال:١[ ]الأماف/آ>ب 4 أضم' غو و1ئبمنم' ;اثلمس>محورهزدبملم 

العهدعليهم أخد م فتكلموا، فاسطقهم صورهم م أرواحا، فجعلهم عهم مج) 
يكمعلأشهد فإل قال• بربكم؟ ألذ أنقمهم، على وأشهدهم والئاق، 

وميوا تقولأن آدم أباكم عليكم واشهد السجع، والأرصخن الع الموات 
بييشركوا تفلا ي خمو رب ولا غتري، إله لا أنه اعلموا بمذا، نعلم لر القيامةت 

يكمعلزل وأنوميثاقي، عهدي، يدكرونكم رملي إليكم ّأرمل ك شنئا، 
يرك،غا ملإله ولا غيرك،  ijرب ولا وإلهنا، ربنا بانلث شهدنا قالوا؛ كني، 
وحسنوالمفر، الغي قرأتما إليهم، ينفلر آدم عليهم دن يدلك، فأقروا 

أنأحست إق قال: عبادك، بقز محوت لولا رب فقال: ذلك، ودون المحورة، 
لآخر اق .مميئخصواالنور، عليهم المثرح مثل فيهم الأنياء ورأتم، أشكر، 
قوله؛إل 4 متفمهم م،آمحم، ؤإدأحد؛؛ا ؤ ذعالت وله قوهو والمرة الرسالة 

(ر-■،( مإل فأرسله الأرواح تلك ؤ، كان االأحزاب/با ؤوعيميىآز(ء4 
•، ٢١( فيها م، دخل أنه ) أي: عن فحدث 

وتوضيح١(، )ص١٤ التقلد ونزهة (، ٠٣١رأ/ححر لابن الصلاح ابن كتاب على الكن انقلي: )١( 
.(TA)\/\الأفكار 

١(،١  ٥٨)الخارة الأحاديث ل والضياء )ْ/ه"ا\(، المسد زوائد ي أحمد بن عياذ أخرجه  ٢٢)
رواةالة مدايئى مملمقه ي ١'^ ناو الذمي، وواممه وصححه ( ٣٢-٤ ٣٢٣/٢)والحاكم 

•٠ رأي فل من يمال لا لأنه ا،لدغرع؛ حكم ن ولكنه عرقوف، حن ثلم >> :٢١١)٨ 

-١١٨-



لياللرأي مال لا الي الأشاء 

اوإهمارس، ذأهل من جميلة امرأة الزهراء لكث ) ه؛ علي وقول 
إلاعليهما فأبت ها، نفعن فراوداها وماروت، هاروت إل حاصمت 

إلنعرجت فعلماها السماء، إل به يعرج به تكلم إذا الذي الكلام يعلماها أن 
٠آ كوكبا فمخت، السماء، 

.ا١ واكن الخوادث من ميع عما الأخبار ; ثانيا 
ليلا،عليه يسرى أظهركم، بتن من القرآن نزعن ) معود: ابن كقول 

.، ١ ( شيء منه الأرض )، نبقى فلا الرجال، أجواف من فيذهب 
ةالأمهذه مجن قوم فيكم سيكون ؤ البر؛ على الخْلاب بن عمر وقول 

ا،مغربممحن الشمس بطلوع ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالرحم، يكذبون 
ارالنمن يخرجون بقوم ويكذبون بالشفاعق، ويكذبون الفر، بعذاب ويكذبون 

.، ٤١( وثمود عاد نتل لأقتفهم أدركهم فكن امتحشوا، ما بعد من 

الدعم.ووانقه وصححه ( ٢٦٦- والحاكم)أ/ْ،-أ (، ٣٦٣/١مءْ)ئ جرير ابن أخرجه )١( 
صنيوهذا » طريق من صاقه أن بمد )ا/آآ"ا( الأساب بجاد ن العجاب ي يم ابن تال 

،ا3ىاب« أعل عن يآخد •صلي كان وما نه، للرأي بحال لا لأنه َمءا؛ يكون أن وحكمه صحتح، 
.حدأ« غرب وهر ممات، رحاله الإسناد وهدا » )ا/ء٢ه(: ستر j كتم ابن محه وقال 

(،١٨)آ/.للٍوطي ساوي والحاوي ؛،(، r\/T)الملاح ابن كتاب ض النكت اظلر: )٢( 
.( ٢٨١)ا/الأفكار وتوضح 

.نحوه( ٣٣٤)١ الدارص وأيضا (، ٨٦٩٨)امحِ ؤ، والءل؛راني )٣/•١"٣(، الرزاق ب- أخرجه )٣( 
دالروالبحمع ر « ة صوهو معقل، بن خيال غتر الصحيح، رحال ورجاله » اليثمي! وتال 

موثوق«.لكنه صحيح، »وسنده : )٣ا/آ١( الفتح ق، حجر ابن قال و. 
يدرىلا حمح، الئدب وشي يدرص كها الإسلام يذرص ) ُرمءات البمان بن، حذيفة عن شاهد وله 

هالأرض،نل يقي تلا ليلة، ب، ال،تماب على وبرى صدتة، ولا لئ، نولا صلاه ولا صيام ما 
شرطعلى صحيح » وقال؛ ( ٤٧٣)،/والحاكم (، ٤٠٤٩)ماجه ابن أخرجه الحا-يث ( شيء 

.حجر ابن وقوام الرصتري، أيضا وصححه الأل١ني، م الدهي،، ووافقه لم م
.)٧٨( الصحيحان واليلة (، ١٤٢٩)الزحاحة مصباح انظر؛ 

-( ٢٣))/أحد محتصرأ وأيضا (، ٢٨٣اكحم،)ؤ، الواردة السنن مح، الدال عمرو أبو أخرجه )٤( 



لهللرأي محال لا لما اكحاي قول ايائ الحث 

ئامالإ__ين أمية، ُني من الشاب الخليفة قتل إذا ؤ الدرداء؛ أم وقال 
.، (١ حق بض مسفوك ودم بما، يستخف طاعة تزل لر ما مجفللوعا، والعرا3، 

.٢ ١ محمرص عماب، أو محوص، ثواب بمعله يحصل عما الأخيار ; ثالئا 
الوالأرض، الماء ض موقوف الدعاء إن ) الخطاب; بن عمر كقول 

•، ١ ( ه سك على تملى حى شيء منه بمعد 
أضاءالجمعة، ليلة الكهف سورة قرأ من ر قال; الخيري سعيد أي وعن 

.؛(لالعتيق البت وبغ، بينه فيما النور من له 
وموييوم، ألغا يوم بكل العشر أيام ق يهال، كان ) قال،؛ أنس وعن 

.،(لالفضل ل يعي; ) قال; وم( آلامحّط عثرة عرفة 

نمةوؤ، المنة، ظلال ق إساده وحن ،(، ٩٧المنة)ق"محاب عاصم أي وابن 
•٣( • لياْ)ص وقتله الملام عله م-■،( بن عيي ونزول الدجال المح 

:»بمي خماد: بن نعم إل أضده >عدأن ا//؟(، ٢٠والهاية)أ/.الداية ل كثم ابن نال )١( 
.توقيف« عن تقال إنما الأشياء هذه ومثل • يزيل بن الوليد 

الغثتح ون١(، ٤ )'/،١ ر الفلونزهة )آ/ا"اْ(، الصلاح ابن كتاب على الكن انفلر: )٢( 
(trls  ،)الأفكار)ا/ااّأ( وتوضيح لكاوي والحاوي، ١.
(٨٣١اكهديج،)ْ تترب j كا بجءول« » الأدتم، قرة أم ندم وق ( ٤٨٦اكرمذي،)أخرجه )٣( 

كانوإن هو » الراقيت الحاقنل وقال ٢(،  ٠٣٠الصحيحة)ق ١لأإب١ني حسنه لأجلها شواهد وله 
صرحكما الرنوع حكم فحكمه توقيفي، أمر هو وإنما الرأي، قبل محان يقال لا فمثله عليه موقوفا 

ال«ربيابن وقال (، ١٨٢)أ/اخا، للفتاوي الحاوي ي الميوطي عنه مله الأئمة« عن بماعة به 
.( ٢٧٣/٢)الأحوذي عارضة ل نحوْ 

.(fi-V)الدارس أخرجه )٤( 
أنويويدْ هوظاهر، كما بالراي يقال لا ثما لأنه المرفوع، حكم وله صحيح، صتدْ الأاباني; وقال 

انفلر:) النمي ووافته مسلم« شرط علمي صحيح » وقال: رفعه، )ا/أ1ْ( التدرك ق الحاكم 
.(٩٤/٣الغليل إرواء 

•٦( )ص٦ الحديث علوم ٌعرنة محا الحاكم أخرجه )ْ( 



انيلأءالمايفهاالأشاء 

•را، والأخر الرذخ أمول عن الإماد رابمات 
الأرض،من ملاه حمعليه بكى الص-الح انمد مجان إذا ؤ علي■ كقول 

ذناذألاوهن الثناء خنخز بكث، يما ؤ رأ؛ نم ( ماء المن عمله ومجصعد 
.، ٢١لانمخان/؟'آ[ كائوأنظرس4 

،٣١الأسماء( إلا الدنيا )وسفيالجةخي\شهُافي هماس: ابن وقول 
وكربم—اخصر، زمرد س جذوعها الجنة نحل ) أيضات عباس ابن وقول 

أمجثالوثمرها وحللهم، مجقطعافم مجنها الجنة، لأهل كسوة ومشها أحمر، ذهب 
وليسالزبد، من وألن الخل، من وأحلى اللحم،، مجن بتاصا أشد والدلاء، القلأل 

•، ٤١( عجم مها 
.٠ ر وانمادايت، الدين أصول ت خاما 

،٦١( فدتْ بمدر لا والعرش ندمجيه، مرصع الكرسي ) ءباست ابن كقول 
وبم_ينعام، خمماثة تليها والي الدنيا ماء البحم، ) ت عود مابن وقول 

ام،عخمماثة والكرمي السايعة ماء الوبئن عام، خمسمائة وسماء سماء كل 
يخفىلا العرش فوف، وافه الماء، فوق، والعرش عام، خمسمائة والماء الكرسي وين 

وأضواءايان)آ/؟7ا(، ساوي والحاوي ١(،  trls)الغث انظرفتح )١( 
.( ٢٣.منيم)٥ ي الجعل ابن أيضا وأخرجه (، ٣٣٦)الزهد ق ايارك ض أخرجه )٢( 

.٤( والدرالثور)'ا/آ١ (، ١٣)ص؛والغورلل؛وءلي الوني حال الصدوربشرح شرح وانفلرت 
الألبايوصححه إمناده، الذري جود وقد • ، ٣٦٨)والنشور العث كتاب ق اليهقي أخرجه )٣( 

.٢(  ١٨٨الصحيحآ والميالة ، ٣٧٦٩الترغيب صحيح نظرت ا) 
انظرتر اه إيوتصحيحه والحاكم الدنيا أي ابن إل عراه أن بعد إمناده وحول الدري ذكرْ )٤( 

.( ٣٧٣٥والترمب الترغيب صحيح 
بقولهالاحتجاج س العلماء وُوتف المحاي وكاب )آأ/(ْآ(، الم عبد لابن التنمهيد انفلر: )ْ( 

•ال-روض الرحمن تمد للدكتور 

الذ،م.رواممه « بخريْ ولر اكخض شرط على صحح » ونال،: )أ/آلأآ( الحاكم أخرجه )٦( 



فللرأي محال لا  ١٠٠٠اكحاير قول الئائ الحث 

٢(أعمالكم من شيء عليه  ١.
الخضرق ركعت؛ن ركعين فرصها -من الملام اف فرض ر ت عائشة وقول 

.، ١ عليه متفق الحضر( صلاة ؤ، وزيد الفر، صلاة فأقرت والسمر، 
ومع—هالإمام يقوم أن الخوف: صلاة إل ) حئمة: أي بن هل ّوقول 

بالدينويسجد ركعة الإمام فئركع للعدو، مواجهة وطائفة أصحابه من طائفة 
يسلمونم الباقية، الركعة لأنفسهم وأتموا ت قائما استوي فإذا يقوم، م معه، 

نرذين الالأخرون يقبل م العدو، وجاه فيكونون قائم، والإمام ويممرفون، 
ونفيقوميسلم، م ويجد، الركعة بمم فئركع الإمام، وراء فيك:رون يملوا 

،يسلمون م الباقية الركعة لأنفسهم فيركعون 
.اأ والوفات ا،لقدرات : مادما 

لينالعشرين ون، شيء، دينارا عشرين من أقل ق، ليس ) ؛ علي كقول، 
•ا ل ( فبالحساب زاد فما دينار، دينارا أربعتن وق دينار، نمق 

اءالأسمي واليهم—ي (، ٨٩٨٧)بئر الكن والْلبرانى (، ١٤٩)التوحيد ق خزيمة ابن أخرجه )١( 
وتال،والدهم القيم ابن إسادْ وصحح ، )\/و'اا( المهيل ن الر عيد وابن ( ٨٥١)والصفات 

.)ا/آ-خ(الزوائد 
.( ٦٨٥)ومسلم (، ٣٥)٠ البخاري أحرجه )٢( 
اله ومثلالمهيد و الر حمد ابن ونال ( ١٨٤-١٨٣/١الوطأ)ق أ-خري.الك )٣( 

نمبمحاخ ص محمد، بن القاسم ءث الإسناد بمذا نيا ممرغومحا روي وتد الرأي، جهة من بمال، 
لموم(، ٤١٣١)الغاري أخرجه وقد . — إه M الني عن حثمأ أي بن ّهل عن خوان، 

•أيضا مؤتلفا البخاري وعند مرفوعا، محمد بن القاسم طريق من ( ٨٤١)
.٣( •  ٥/١)اليان أضواء وانفلر: 

.١( ١ )آ/. المرخي وأصول الجصاص أصول انفلر: )٤( 
.١( ٠٧٣)داود وأبو ١(، ١ شيبة)م/؟ أبي، ابن أحرجه )٠( 

-١٢٢-



لهاللرأي يال لا الي الأب 

نةموهي رد، أربعة ق ومهلران يقصران عمر وابن عاص ابن وكان 
ال) مكة: لأهل عاص ابن وقال . ، ١١معلقا الممحاري ذكره فرسخا، عشر 

ندمتفاذا وجدة، والطائف فان عإل وانصروا نحلة، وبملن عرفة إل تقصروا 

.<٢١(قام ماضة أو أهل على 
.ار الأضحى، بعد يومان الأضحى ) : عمر ابن وفال 

معنده، وتابا الخهلادو<، بن عمر صربه لما ٢ عسلر بن صبيغ قصة وقا 
جر،حإلا عنه يْلهر ولر الحول حال فلما هجره، السلمين أمر البصرة، إل نفاه 
.، ربكلامه السالمان أمر 

ق،وأربع الأول، ق، خمس المدين؛ قا التكم ) نال،ت مسعود ابن وعن 
.، ٦١( اكان؛ة 

.( ١٢٩ - ٢ ٩ • الخلل)آ/ إرواء ن الأيان فال ُرمف جد وسيم 
إرواءق إضادْ وصحح الكرى ق المهئي لومك ١(، • )٦٨الحديث قل )١( 

•صمحالخاري)ا/*آأآ( (ومحصر ٠٦٨الخلل)
.بساملابن الخلأم سر انظرن ُم) كيلوات خمة غو ت والمرّخ 

.١( ر-ا/أ إرواءالخلل ق \لأو\ني إسادْ وصحح (، It،>/r)شبة ل ابن أخرجه )٢( 
(١٤١٨الرواة)عدايأ على المملق ل الألماد إّنادْ وصحح >أآ/م"حأ(، ١لوءلا ن مالك أخرجه )٣( 
نني: أيما وانظري الإصابة كتابه ي سر ابن قصته >ق استرق )٤( 

)أ/•الئرطي ومر ١(،  ٤٨)الدارمي 
.٥( ١ ه—, )ص{<. الرسول ■؛L؛،| على الملول الصارم انثلر: )٠( 

•المهقي)'ا/لا،آ( )0مج 
لأنهرننا؛ إلا يكون ولا رأيا، يكون لا هذا ومثل (: VAا/7-ا، )٦ المهثد ق الم عد ابن ونال 

•— ٠ إ والقياس الرأي جهة هن وأكر وأتل مع ض فرق لا 
ييكم ؤؤ اذ رسول كان كيف وحديفه الأشعري مرمى أبا سأل انه الخاص بن صعيد وص 

.صدق حديقة: فقال . الجنازة على تكارْ أريعا يكم كان موص: أر فقال والمعلر؟ الأضحى 
(١١)"١٥ داود و أبأخرجه • عليهم كستث حيث البصرة ق أكبر كستث كيلك موصى• أبو فقال 

صحيح.حمن بأنه الألباي ل ورمز (، ٤ ١ /٦ )٤ وأخمد 

-١٢٣-



فيهللرأي محال لا فيما المحابي قول الثائ الحث 

٢(ل أم مسافر، وهو ليال أربع إقامة على أجمع ُن ) المسيب• ابن ونال 
،.٢١والأدال الكفارات : مابما 

،١ ( دما فليه;ّفى تركه، أو شجا، كه نمجن ني من ) عياس: ابن كقول 
•، ١ ( كسا بذبح ) ابنه؛ يذبح أن نذر فيمن قال عاص ابن وعن 

.ا ر ( كفارة.ين فكفارته معصية، ق نذرا نذر من ؤ وقال؛ 
.، ر الدية يثلث أحدث، حى إنسانا صرب فيمن عثمان وقضى 

ولا، صلحاولا ، عبداولا ، عمدا العاقلة: تحمل لا ) عباس: ابن وقال 
.، ٧١( اعترافا 

.، ٨١والقوبات الخدود : ثامأ 
.، ربالسيف( صربة الساحر حد ) الأزدتم،؛ جندب كقول 

قالهودلس« ويرمل كمحرأ يهم صدوق » اق الخراّعطاء ممده ول (، ١ ٤ /٩ )١ مالك أخرجه ر١( 
٤٦٠)التهذيب قريب تل  .(١٤)*؟/a الك>ركا ق البيهقي علقه مثله، عثمان عن وروي . ،٠

.( AU/t)القول هداية انفلر: )٢( 
•إم— صحح إمنادْ ٣(؛ • )م//" اليان أضواء ق الشفلي ونال (، ٤ ١ ا/؟ ) أخرجه )٣( 

.الخم اسمحص وانفلر: 
•( ٤٦)a/٠ الصنّف ق الرزاق عبد نحوه وأخرج (، ٧٣/١)٠ البيهقي أخرجه )٤( 
)ئ/ا/لأ~د(شيبة أيؤر ابن أخرجه موقوفا، محه بعضهم ورواه مرفوعا،  ٢٣٣٢٢^داود أبو أخرجه )٥( 

.٢( ١ )a/١ الغليل إرواء انظرت . أصح وهو 
ا/اْآ•()• انحلي ق حزم وابن (، ٣٣A)٩/قيبة أي وابن ).\ا1!>-ْم الرزاق عبد أخرجه )٦( 
•( ٢٣■)٤ الغل؛ل إيواء ق الألباق إسناده وحن ١(، •  i/A)البيهقي أخرجه )٧( 
 )A( :العقول وهداية ١(، )أ/ْ القناع كشاف انفلر(AU/T )■
٠« مومحوف جندب عن والصحيح » وتاوت ( ١٤٦٠)الترمذي أحرجه )٩( 

(و-ساحرة ساحر كل اقتلوا أن ؤ ت بتة موته قل عمر كتاب أتانا تال؛ عبدة بن بجالة وعن 
وإمنادءوأخمد (، ٣٠٤٣)داود أبو أخرجه . سواحر ثلاثة يوم ي فقتلنا 

•الخاري شرط على صحيح 



فهاللرأي محال لا الي الأشٍاء 

•، أ ( طئر ل تطع لا ) عئمازت وقول 
لكاملة الدية عله صحيح، ع؛ن فقأ إذا الأعور ل وعمان عمر وقضى 

•ا ١ ( المأمومة ل نماص لا ) علي• ونال 
,، ١ وفعلها الدواب سح عن الإخيار : تامعا 

ارالنتنفخ المقدس بيت أحرق يوم الأوزاغ كان ) قالت! عائشة عن 
ال) ال: قعمرو بن الذ عد وعن ، ( بأجتحها نطفتها والومحلواط بأفواهها، 

ت،ييحرب لما فاته الخفاش، تقتلوا ولا بيح، تنقيقهن فان الضفادع تقتلوا 

٢(أغرقهم حى الحر على سلطي رب يا قال؛ المقا-س،  ١,
.عه اخدوإلا ممكن لا ما أو الترول، بسب اكلق القرآن تمر عاشرا: 

أحولالولد جاء ورائها من جامعها إذا تقول؛ اليهود كانت جابر: كقول 
_U؛متفق قئم خنه؛أل هأتوأ ماؤم ؤ نترك: 

ساق( ٢٢ا/• )' الرزاق همد وأخءّجه • يم ب رجل سنده ومح، ( ٦٦٣امحهقي)خ!)١(أخرجع 
.عتروك« » ائي: النقال الجسي، جابر نده •وق أًلول، 

ختقايدوإلا السماع، حكم فحكمه فيه، للرأي بحال لا مما هذا كان إن رح القاري؛ علي وقال 
(١٧٨؟/المشكاة شرح )ازقاة « واجب عندنا اكحاي 

ينالآم؛ دن >ض، س ( ١/٤٢ ا )٠ ص ن س ابن دم (، ٣٣٣/٩)ارزاق همد أتمحه )٢( 
ءاوأوتد االما'دة/ْت[ ه بالص وآمحرتت> ؤ كتابه ق المصاص اذ أنام ) 'نالب: ^ بن علي 
.مدلس وهو جريج، اين عنعنة سنده ول ( نسيا يكن ئإ الق فإن القصاص، فعليه هدا 

.محادوحدْ عن أخرمح، >ض ص )خ/أا،( والمهقي ، orrl)^همدالرزاق وأخرجه 
.( قصاص المنقلة ولا وال1.ممة، الجاممة ق لص ) وكفله: نمة)ا'/ْْأ( ش ابن أخرجه )■٢( 

اليالشحة والتلة: . الجوف تلغ الي اسة والجاممة: . الدماغ أم إل الواصل الجرح المأمومة: 
.(١٦٤/١٢ْ،١٦٦،١٦الغنيتقلالخقإام)انفلرت 

٢()٢/iْ _ وأضواء ٤( ١ ا/ا، ) لالدُيري الجنرال وحماة ١(، )ئ/"اْ الحثر التلخمى انظر: )٤( 
إسادهماصحح.ونال: المهقي اأخرجه)ْ( 
الراويوتدرب ٢(، )ص، الصلاح ابن مقدمة انفلر: )■( 
.١(  ٤٣٥)لم وم(، ٤٥٢٨)الممحاري أخرجه )٧( 

-١٢٥-



فيهللرأي مجال لا فًما المحاير قول القائ الحث، 

رهزإق ئدعوت اوك؟كمس ؤ معودت ن ابوعن 
مننفر' يعدون كانوا العرب من نفر j، نرك ) قال ]الإسراء/يْ[ ب< مسلأ 

:نترك عرون، يثلا يعدوهم كانوا الذين والإنس الجنون، فاسلم الجن، 
عليهمتفق ه زتيزم^ إل نطورتن ندعورئ وكألثحمس اؤ 

زمراآلجئة ال نيم آئموأ ؤ مال؛ فوله ق علي؛ وعن 
نمبجرج شجرة الجة باب عند وجدوا ) االزمجر/ُآماا ه جاءوها إذا حى 

شتنفلا بما الوا فاغتها، امروا فكاهم إحداهما، إل فعمدوا عينان، ساقها 
بالدهان،ادهزا كأنما أبدا، ذلك بعد جلودهم تض ولا أبدا، ذلك بعد رؤؤسهم 

رتفطهها، منفشربوا الأخرمحا إل عمدوا م النمم، نضرة عليهم وجرت 
االحدبتار ( خرج إلا سوأة ولا أذكا، ولا فدكا، بملوهم ق بجمي فلا أجوافهم، 

الإذ المرفوع، حكم وحكمه صحيح، الحديث، هدا » ، حجرل ابن قال 

:قال زئاءئقملإلم;/؟أ[ ؤ : س ب ي لمفينيس؛ 
إلام عفلى عللجا تترك فلا لفحة، فتلقحهم القيامة، يوم جهنم لقاهم ت) 

•ا ر ( العرافيب على وضن 
...

.( ٣٠٣).وسالم (، ٤٧١)٤ اJخارتم، أخرجه )١( 
.( ٢٥٦٩)السند ي الحد بن طي أخرجه )٢( 
.( inU"\-inUiرنم .٤ -• ٣٩٩/١)انا الثالساند بزوا'د المايه الطالي، )٣( 
•٢( )ص؟ا~• ١لحيث طوم •عرفة ق، الحاكم أخرخه )٤( 



المالةل الراع موضع نجرض 

الرابعالمبحث 
المسألةفي النزاع موضع دحرير 

بلبه، العمل على العلماء يتفق لر فيه للرأي مجال لا فيما المحاي قول 
نمله يعرض قد ما ذلك إل اصف له، وراد به آخذ ض مجا نزاع موضع هو 

امإل فيحتاج اإصحابي، نول مءث الأحرى الأقسام وض بينه وتداخل اتجاه، 
:الأل المحو على وذلك عنها، ويفصيه مميزه 

محلمن يعد لا فانه الصحابة، باقي ووافقه قولا المحاي قال إذا ت أولا 
.اإجماعحجة يعد حينئذ لأنه لا؛ أو بحال فيه للرأي فيما كان سواء التراع، 

يجتمررهو كما أيضا، حجة يكون فانه به، علمهم مجع عنه سكتوا إذا وكذلك 
.ار الأصوليين، جمهرة عند 

الفانه السنة، أو الكاب مجن قال، فيما مستنده ذكر إذا ثانيا: 
كحديث،، ار ذكره الذي الدليل ؤ، حيمذ الحجة لأن المسالة، بجث، ق، يندرج 

ال) عباس: ابن فقال ابي. أبجر أن نذرت، إي، فقالت: أتته امرأة أن عباس؛ ابن 
ؤ،يكون وكيف عباس: ابن عند شيخ فقال ( ممينلئ، عن وكفري ابنلئ،، تنحري 

ننيتم يفلنهروز آلذنن ؤ نال؛ تعالؤ اف إن ع؛امات ابن، فقال ؟ كفارة هذا 
•٢ ل ( رأيت قد ما الكفارة من فيه جعل م رامحادلة/أ[ ه مآبهجر 

يتاتىلا ، والاجتهاد بالرأي إدراكه يمكن، فيما الصحاي قول أن ثالثا؛ 

الرخموأمول (، iUt)_القمرل وإحكام )ا/-*آ(، للماوردتم، الخاومح، ان>: )١( 
وكثف(، ٣٣)ص.ل مر القتشح وشرح ^ ٦٩٢١٦)اللمع وفرح (، Vyrlr)واب 
رحوث(، ٤٩)٤/ْانحط والحر (، Itt/t)القول ومناهج (، ٢٣٩)م/ْآآ، الأوار 

.انوي)أ/أبم(ونشر )آ/1ْآ(، المم الكوكب، 
)_Ai(الدروض الرخمن •مد للدكتور بنوك الاحتجاج من العلماء وءومح٠ المحاي، كناي، انظرت )٢( 
صحح.وإسادْ ، ثسة)أ/ا/ْآ( و١ينأبي الوًلآ)آ/ا"يإ(، ن، ياللث، أخرجه )٣( 

-١٢٧-



لهللراي مال لا نيا ١سبي ؛ول اكاي الحث 

٠ال|<ااة عنوان تحت انضوائه لعدم ~ التراع فيه قوي وإن ~ هنا بحثه 
من^٥ على ححة يكون لا الاجتهاد مائل ل الصحابي نول أن رابما؛ 

.، والآءدي١١عمل وابن _ lJiحكام كما الخلماء، باتفاق امحتهدين الصحابة 
؟آخر صحاي على حجة قوله يكون فهل والاجتهاد بالرأي يدرك لا فيما وأما 

.العلماء ي؛ن خلاف 

يمكنلا قسا المحاي قول هو ت المسألة بحث محوصع أن ذلك مجن نتحرر 
عنيعرف ول؛ ذكر، فيما يصرح.عستده أن دون والاجتهاد، بالرأي إدراكه 

حى، غءرْ تلزم حجة القول هذا يكون فهل فيه، له موافقتهم الصحابة باقي 
؟•ثله آخر صحايٍا كان لو 

$٠$

.١( )أ/ا،1 للأيي والأحكام )ْ/مآآأ(، والواضح )'ا/آْأ(، سويي اكلخبمى انفر: )١( 
تشهولذا محور، ف نزاع« عل يس الخته ن وذا » الكوراي: قول أن يورك محا وس )٢( 

.ذكر ما المادي 

وحاشأ١(، أ )ْيى• رغايآالوصول (، ٢٦٦)،/المات رالآ.أات )ص٣٦ْ(، اللوم الدرر انقر: 
(٣٠الجوامع)آ/أ بمع شرح ض ص 

-١٢٨-



^١^٧،  ١١٣٥١ jاد1لأن

الخامسالمبحش 
المسالةفي المتقولة المذاهب 

فيهللرأي مجال لا فيما المحاي نول ألة متناول من على الغالب إن 
هيالاحتجاج ز ا،لمماولين المد ذكر على فيها الذاهب حكاية ق يقتصر 
ذاهبمعلى الوقوف أمكن وعترها الفقه أصول كتب بمع ولكن ( وعدمه 

تالاق النحو على وهي مذاهب، خمسة المسالة ق فتحمل اخر، 
وصرح؛ ناطة١ الحنفية مذهب وهو اتياعه، يجب حجة أنه الأول؛ القول 

ااإدبوسي١٢زيد أنجب ميل وإليه الساعال، وابن والزدوي الكرخي منهم ;اختياره 
كالعكريأصحابه أكثر عليه وجرى ، مجواصعلق أحمد الإمام عليه نص وند 

الحسينوأبو الجيار عبد القاصي ;ه وجزم قدامجةر٤، لن والموفى يعلى أنجا والقاصي 
حابه،وأصمالك الإمام مذهب مقتضي وهو ،• الزيديآر أئمة وعليه المصري، 

.محالفر٦، له يفلهر لر إذا مجطالقا المحاي قول حجية يرى مجن وكل 

والغي(، T\a/t)'الزدوي وأصول (، ١١)x/• رخي الأصول ق: عله اممانهم حكايأ اطر )١( 
•واكم.ر)صاا"ا( )م/آتماأا(، لينام _ لنمازمح،)ص؟ا"آ(، 

وصاحّيه،حنيفة أبير عن المالة و رواية ولا » ت الشكور عبد ابن وقال الأسمندي، أيضا واختاره )٢، 
.١(  aa/xالرخموت )نراتح عمالهم« اختلف يل 

زدويالبوأصول (، tA®/X)الفقه أصول ومو-بم ٦ْ'X(،  iT٦)٣إ^الجماص أمحول واطر؛ 
(X١vIy ،) الوصول وغاية )ص*ابْ(، الطر وبدل <، ١٩)ص؛لالسج-تاني والغنية(nUx"/x ).

.١( ١ ٤ )x/• اللحام لابن والقواعد ٥(، )ص\،؛—• والوجه؛ن الروايت؛ن اطر: )■٢( 
٢(،١  ٦١٦)والغي ١(، ١ )؛/ا"بم والعدة ( ١٤.، ١٣)ص؟للعك^ري الفقه أمحول ي رسالة اطر: )٤( 

والسير١(، )أ/ا'ْ؛ مفلح ابن وأصول (، ٣٣٩، رصA٣٣والمودة )t/؛،x®(، النايلر وروضة 
(iXi/i)المم الكوكب وشرح )ءناا"ا(، اللحام ابن والختصر (، ٣٨١)a/. التحرير شرح 

.( Aa/x)العقول ومداية )yا\'^١•^ه انمي اطر: )٥( 
احومفت(، ١٤٤، )ص٣xاج الححترتيب والمهاج )صْ؛ئ(، الفصول تنقيح شرح اطر؛ )٦( 

.)ص'\ا"ا(الوصول 
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فلداي محال لا فبما قول الثائ الحث 

أسدنقد ٢ ر احديث اختلاف كتابه ق الشافعي الإمام إليه وأومأ 
تقال م ، مجدات أربع. ق ركعات ت زلزلة ق صلى أنه ، تهم "على ^.1، 

,(( به لقلنا عنه، تعال الئه رصي علي عن الحديث هدا ثت ولو لإر 
عنإلا ذلك يقول لا أنه رأى لأنه وهدا » ; ٢ ر عليه معلقا الغزال قال 

.فيه« للقياس مجال لا إذ توقيف؛ 

،الق—١٠۴ل الشافعي مذهب تفاريع ،من ١لرازيروالفخر هو جعله وقد 
ممابالرأي، يدرك لا فيما المحاي بقول الاحتجاج أن حققوا أصحابه وبمهور 

ا.١ والقدبم الجديد ل مذهبه فيه يختلف لا 
الحلافق الكامل كتابه ق الصباغ ابن ت منهم باختياره وجرم 

،، رالمنخول ل والغزال ، ، ررهان وابن ا، "١ التلويح " ل الهلتري وإلكيا 
•١، السبكير الدين ومي م اخصول"ر " ق والرازي 

.عليابحىأدزك ين تزمة كان إن ممات، رم )٢( 
.)*ا(اسى)ا/ا'ا:آ(
.)أ(امحمول)آ-/ْ'اا(

والوصول(، UiT/x)اللمع وثرح )*ا/اْ؛-أاءأ(، ر١سمط \(< y٦y)rاالرهان انفلر: )ْ( 
(،١١٠٦،  ٤٩)؛/للامدي والإحكام )■آ/آاّأ-اوأ(، الأدلة وتواطع Y(VU ،)/؛الأصول إل 

■واقصر)آ/*ااأ( والتقرير )٦إهلأ٦م والإبماج (، ٣٩٩١الوصول وغاية 
■( ٦٣)■/انحط والحر )مإ؟؟أ(، للأسنوي المهد إله: سه ؤ انئلر )٦( 
.نفه المصدر ت إليه نته ق انظر )٧( 
.رآ/ا¥آ( الأصول إل الوصول انفلر: )٨( 

.)؟()ص7ْا(

.٤( ٤ )م/أ ايامع وتثيف )صمْا-1ْ؛(، الوانع ت إي: تجء ق انقلر ١( )١ 
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المالةو المقولة 

النيإل المرفوع ني المحكم حكمه هال؛ من الذهب هذا من وقرب 
رأيللمجال لا فما الصحابي، قول علك، الحكم لأن ،تلازمان؛ همابل ^؛، له 
.حجة أنه يستلزم ، ء الني إل كالمرفوع بأنه فيه 

القد عبأبو به صرح وقد ٢، والأصوليإز،ر اخداين، مجن جماعق قال وتجدا 
ئ١^ ابن ونسبه ، ، أ الحنفية وبعض ، ، ٤١الداق عمرو وأبو ،، ١ الحاكم 

وقالالإجماع الر عيد ابن وحكى حنيفة، وش مالك ر'"،إل لمس" ا "
كماحي، الأئمة كار من كمحر خلق معتمد هو وهدا » ،ت ححرر ابن الحافظ- 

بكردايا الطحاوي جعفر وأي الهلري جعفر وأي الشافعي والإمام الصحيح 
•آخرين« ق الثر همد وابن السند، تفسترْ ل مردويه ابن، 

احتمالعن لا وقطع، جزم م، الصحابي قاله إذا حجة أنه الثاني،؛ القول 

واسة(، ٤٦ا/« ■ ٥، • ، iv)؟/انحلي )،: ذلك انظر ، « اكونبم، » بلفظ عنه يم وبعضهم )١( 
.١( )ا،/ْأ ومحايآانحاج ١(، )أ/*اْ الجم والتلخص (، ٢٠والتهايأ)ا■/• 

.« والأصول الخدين؛ عياء به صرح » (ت ١ • ١  v/v)ألمنه خرح ل الُُاوي قال )٢( 
.)أ/أآأ( المم الكوكب وشرح (، ٣٨١)ه/ا التحرير ثرح التحبم وانْلر؛ 

.الحديث ^١ ق المعرنة انظر: )٣( 
.١( )ا/ا<؛ الغث ونح )•ا/امْ(، الصلاح اي كاب على التكت اليه: فته ؤ، انفر )٤( 
•( AU/X)العقول محدايه ق: إلهم فته j انظر )٠( 

)0)االأ'0.
.( ١٨)آ/• للفتاوي الحاوي عنه: الحكاية هن-ْ نقل j انظر )٧( 

وشرح(، ٨٥)x/• ارحلي رمة للدكور الإسلاض الفته أصول ؤ،؛ الإجماع حكاية أيضا واطر 
■)صْ؟( القرنان اف مد للمدكور الورقات 

ولننحو عن الحلاف نفى إنما ا/هم>ا( )• التمهتد ي فإنه نفلر، الم تمد ابن عن الممل هذا ول 
القاصمأبا عصى سد مذا أما ) وقوله: ( ورموله اذ عصى نقد الدعوة يأت نا من ) مريرم: أي 
ندانجمأهما وذاك هذا ق محلفون ولا » قال: حث، . الأذان بعل. المحل من حرج نيمن ( ه 

.١(  ٤٨/١الغيث؛)فتح وانفر: مرفوعان« 
.ْ( )T٣/٢الملاح ابن كاب على الكن، )٨( 
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لهلارأي مال لا محما اسي قول اكائ ال،حث 

•الخديي؛١، الحرمان إمام به قال واجتهاد، 
أمحلن مليس قاله الذي الصحاي ك1ن إذا حجة أنه الثالث: القول 

والمشهور• الكرخي الحسن أي إل التمي القاسم ابن الحسئن نمه الاجتهاد، 
.، ٢١الجمهور تول هو كما نقيتي، دون مهللقا حجة أنه عنه 

الصحايحال محن عرف إذا هؤ الني إل الرتع حكمه أن ارابع؛ القول 
وجعحجر، ابن وتلميذه الما٠ي الحافظ به جرم الكتاب، أهل عن يأخذ لا أنه 

.، ربمدهما جاء ممن 
أنكما القول، عنه صدر مجن حال فيهما لوحفل قبله والذي القول وهذا 

إلأيلة الحقيقة ل الثلاثة وهذه ، القوور؛، صفة إل فيه نفلر تبلهما الذي القول 
•وشروط محول عليه محها زيي• أنه غم الأول، القول 

بتوقيفليس فيه للرأي بحال لا فتما المحاي قول أن الحامحس• القول 
إسحاقوأي ،، كالماوردي١ الشافعية أّكثر قول وهو الرفع، حكم له يكون ولا 

ولقه أنا ١ امحموع ل النووي وصحح ،، ال٠عانيروابن ، ، الش؛رازير

انظر:)١( 

■)ا/لأار( سايأالقول انظر: )٢( 
المحثونح ١(،  ٤٢٠١)صا1 اكظر ونزعة )أ/ئ'اْ(، الملاح ابن كاب على الكن انظر: )٣( 

الممهأصول ومذكرة )؛/•اءا(، الحير والسم )ئ/ئارآ(، الأنكأر وتوضح )ا/ئْا(، 
لانمشروط بمحث ن ا،لذاعب: س هرمه ما وإق إف إثارة وساتي ١(، )صْآ' لالشس،لي 

(.١٠•رص ب لألراي بجال مالا الص«ح1بي بتول 
)بآ-أ(.الموانع مع )ئ(ا>: 

.>ْ/ار،/:ا-وخأآ( الخاوي انظر: >>،( 
•والمحمرة)•،u؟؟■؟( (، ٧٤٨-  UtU/x)اللمع شرح انظر: )٦( 
.( iVi-iVf/Tالأدلة)قواظع انظر: )٧( 

•( ١٠)٨()ا/• 
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ألةادسj النقولة الذاهب 

حزمواJن الحائلة، عقيلء وابن ،، ١لخهلاب١ أم به وقال الجديد، ق الشافص 
نوم،، ل ان ححسن صديق ومحمد ،، ر الشوك١ني ورجحه ،، ل الذلاهرى 

.، شاكرر الشيخ المعاصرين 

...

اظر)ا(

اطر)٢( 

اطر)٣( 

اطر)٤( 

اطر)٥( 

اطر)٦( 

.( Yxrlr)الممهد 
.هماضح)ه/ا-\آ-ب\\(

.(٤٦ا/..>،، .، ٤٨بم/7أ، ، ٤٤٦،//، ١٨٩،ا/١٦٩-١٦٨)ْ/انحلى 
.٤( • ٤ ٠ )*/،٦ الفمل،إرشاد 

.( ٣0٦)ص٣ْ٥-المأمول حمول 
)صْإ(ا-كثا واواءّث، رص"اآإ، شاكر أخمد للشيخ اليوطي ألغية شرح 
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فللرأي محال لا لما ١سبي قول الئاد الحث 

السادسالمبحث 
ذاهبالمة أدل

.حجةأنه : الأول القول أدلة 
:بأدلة المذهب هذا أصحاب استدل 

والقياس،الاجتهاد بملرق عارف أنه المحاتجب حال من الظاهر أحدهات 
ا،جزافينقله لر أنه به الظن فحن مجال، فيه للاجتهاد كن لر قولا نال فإذا 

•رم ق الني عن الحادثة ق، ه توقف عن ناله وإنما 
الأحاديثرواية الصحابة عادة من فان يسلم، لا هذا بأن عليه; اعترض 

ولهذالغيرهم، أو لهم حجة يكون فيما مواء الحوادث من بعن فيما هؤ اليي م، 
يذكرها؛ولا ه الييا "ما ححة لقوله ويكون قول، أحدهم عن يصدر أن يبعد 

علماكتم م، ) ' ه المحي نال وقد العلم، كتمان مفسدة مجن عليه يترسب، لما 
ةروايؤ، التحري عنهم والمعروف ؛كيف (؛ نار من بلحام القيامة يوم الجم 

نبسمرة حديث ؤ، كما ؟ كلامه عن كلامهم ونميتز ، ه المحي عن الحديث 
نجيحاولا رباحا ولا بارا غلامك تسمى لا ) قال؛ ه اف رمول أن جندب 

أربعهن إنما سمرة؛ قال ( لا فتقول؛ يكون، فلا هو، أم تقول؛ فانك أفلح، ولا 
.، ١ مسلم أحرجه , علئ تزيدن فلا 

منظهر فد لأنه ظاهر، جؤ الني من السماع احتمال بان عنه: أجيب 

•)صم°ا الفلر لذل ١(، ١  ٩٦)؛/وانمدة )'ا/ْا"ا(، الجماص أصول انفلر: )١( 
•اللفظ هذا ص بن اذ عد عن وصححه، ١(، • )\/x والحاكم (، ٩٦)حبان ابن أخرجه )٢( 

(،٢٦١ماجه)وابن (، ٢٦٤٩)والترمذي ،، ٣٦٥٨)داود أم نحوه: هريرة أي حديث محن وأخرج 
اكموالح(، ٩٥)حسان وابن ح.ه(، ، ٤٩٩، ٤٩٥، ٣٥٣، ٣٤٤ْ.ا، ، ٢٦٣/٢)وأخمد 

.« حسن حديث » ١لترمديت وقال الذهي، ووافقه وصححه ( ٠١ 
 )(٢١٣٧))٣



الذاصأدلة 

يوردونهنتارة هؤ الني عن حر عندهم كان وإذا حكمها، بيان الفتوى ل عادهم 
. ٢١الإiتاءرق الأعظم القصود هو إذ الحكم؛ ببيان اكمماء عنه، يسكون وتارة 

همعنشتهر المبل امحلواده، لم يلا يكر ما بان الجواب: دفع ويمكن 
اور.ءبدليله، الحكم يذكر أن يأل ل( أمر عن استقي إذا أحدهم فكان خلافه، 
هأنعباس ابن عن جاء كما عليه، يدل ما ذكر على السؤال جواب ل اكتفى 

:فقال ؟ ذلك عن هو اف رسول سألنا قد فقال: امحوس، ذبائح جلد عن سئل 
.٢ ١ مسلم أخرجه ( طهوره باغه در 

بالرأيناله يكن ب القياس يخالف ما قال إذا الصحاي أن : الئاق الدليل 
ووه— دليل بلا الدين ؤ، القول منه يلزم لئلا ملية حجة مجن فلابد ، قهلعا

وواجبالرفع، حكم له القول هذا فكان ~ ذلك ^-١^، المحاي وحال محرم، 
.٢٣١الأتاع 

مثاله،صحاي على حجة قوله يكون أن يلزم لأنه بالنقض؛ عليه: اعترض 
المعيفان غيرهم، مع امحتهدين وسائر التام وكذا اباعه، يجب كالمرفوع لأنه 

. ٢٤١فرق فلا بعينه، فيهم آت المحاي ل ذكروه الذي 
ىعليجحة ليس قوله أن يسلم فلا المدعى، مخلف *يمع : دفعه ويمكن 

هوإذ ، النيمجن السماع جهة لتعئن ؛ ٢ بالقياسر يدرك لا فبما آخر صحاي 

.٤( ١  o/t)واكمم وض )■ا/-اآ٢(، الزدوى أصول انظر: )١( 

اموالإحك؛(، aa/x)الرخموت ويواتح (، xvx/x)ليابرق الحاجب ابن محصر شرح الطر: )٣( 
.للأمدي)ئ/؛ه؛(

.)ص؛؟( الإصابة وإخمال ٢(، ١  ٩١٣)الأّرار وكشف )ص'آلإْ(، الطر بدل انظر: )٤( 
حمملن ابوأصول (، ٤٧)ص• ودة المؤ،: نميا دون المعال أي، إل وب الحفية، به جزم )٥( 

-إل ذلك الأخ؛رين الكتاض محققا عزا وند (، ٣٨١ x/a)التحرير شرح والتمم ١(، )أ/؟ْأ 
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فللرأي مال لا فبما ١سبي قول اص الحث 

الانقطاعيثت فلا يوجد، ولر بالرأي، قاله أنه على دليل ظهر إذا إلا الأصل، 
هبكونالحكم لأن بجحة؛ فليس بعدم ومن التابعي قول بخلاف بالاحتمال، 

هعليان فحاكهمة، للقرائن مشاهد غير وهو الثبوت، مقطوع ليس موعا جم
يرغبعدالته فالحكم ذلك ومع دليلا، بدليل ليس ما وظن اجلراد، فهم ق الحقنأ 

٠ا ر دليلا كونه ظن فيه فصعق عليه، منصوص 

:وجهع، مجن الجواب دفع ويمكن 
أنهلاحتمال غيره، دون الذهب صاحب الصحابي يلزم إنما أنه أحدهمات 

فلادليلا يكون لا أن جواز ومع كذللئا، وليس دليلا، ظنه لخحر القياس خالف 
•، ١ غبرْ يلزم 

هبرفعكزح . اليمح، م، السماع جهة مجن قاله كان لو أنه ؛ ثانيهما 
أحوالن جمعلم مجا مع والتلبيس، الإيهام من فيه لما ذللئ،؛ يغفل ول؛ أم، إليه 

نمهو ما وتقصيه ه، ال؛ي أحاديث نقل ق والتحري التدقيق من الصحابة 
الأول.الدليل على الاعتراض ق مجر كما منه، ليس ومجا كلامحه 

إذاصحابة الأن اليرت كب استفراء من المعلوم أن الثالث،؛ الدليل 
انكإذا ما ، يخلامحنوقيف،، عن يكون فانه به، وجزموا شرعيا حكما أطلقوا 

،•نمارم، أنه يتوهم من دهم ويرفُون رأيهم، إل يضيفونه فاهمم لهم، رأيا 

الجزئية.بمن«ه يتعلق ما على غءرْ، ؤ، ولا منه المرصع هذ.ا ن أقف م و ( ١٣١ ٦/٢للحويي)الترهان 
•)ص،ملمم( الغفار وفتح ٢(، ١  ٩١٣)الأ-راد كشف ق،: الحنفية ُنهب وانفر 
)ا(ان>

انفر)٢١( 

انفر)٣( 

.( AU/X)القول ساية حوافي )٤( 

-١٣٦-

•ارخموت وفوانح (، ١٢ ٩٨)®/الرئوي لأصول القرير 
٠لأآ اه }خ الشثرازي للقطب الفقه أصول ق المختصر وشرح (، ١٣٢)"/اخصول 
.؛u( a/y)اللمع وفرح (، ٣٩٩التمرة 



الذاهبادلة 

قعليه الأسرار ولا ذك، على إجماعهم يلم لا أنه عليه: واعترض 
المسالةق الكلام أٍللق س - حال س - ١^ فيكون الصحابة، ناله ما كل 

تعدروإن الاجتهاد، فيه أمكن إذا والاستدلال النفلر من بنوع صادر كلامه أن 
لعضكحال غ؛رْ، عن تلقاه أنه لاحتمال ه؛ الني مجن سمعه يكون أن يلزم فلا 

الكاب.أهل عن الأحد عهم عرف الذين الصحابة 
:هاد واجتاحتمال عن لا وقطع، جزم عن قاله إذا حجة أنه الثائ: القول دليل 

نيره،يقدر لا والرش قدميه، موصع الكرسي؛ ) ~ المتهدم — عباس ابن كقول 
نولهقمار قهلعي، سمعي مّتند عن إلا هال( ما على يقدم لا الحال هذه ق هو إذ 

.٢ ١ الأتباع متمن حجة المعي لهذا 
قولأن ق ينازعون لا الأول القول أصحاب أن الاعتراض؛ إليه ويتوجه 

محكله يكون لا أنه احتمال، إليه تهلرقا أو اجتهاد، عن صدر إذا المحايي، 
إليه—التنبيه مجر كما — المسالة دراية نهلا3، عن خارج هو م التوقيف، ولا الري؛ 

.الأحر عن أحدهما لإفراد وجه ولا المال، j تحدان إذن فالقولأن 
الأجمال:أهل من ليس قاله، الذي المحاي كان إذا حجة أنه الثالث: القول دليل 

عنناله يكون أن احتمال فيه نوى امحتهدين مجن يكن لر إذا القائل لأن 
يصدرأن يبعد لا فانه مجتهدا كان مجن بمنلأف الني.، مجن سماع أي؛ نوفنط 

. ٢٢'الشرعية للادلة الأستقراء بعلريق أو واستنباط، استدلال بنوع عنه 
اعتمدوأنه سمعه، لص ناله المحاي يكون أن ممتنع لا أنه عليه؛ اعترض 

دلالةإطلاقه ق يكون فلا وحينئذ إليه، قلده من اجتهاد أو اجتهاده، لتأدية عليه 
. ٢٣'التوقيف جهة مجن قاله أنه على 

.البرئن)ما/اآ*ا>(انفر: )١( 
ا٨ ١ / ١ ر٥ القاري عدة • انظر آ )٢ 

.( ٨٨/٢)الفول هداة انظر: )٣( 

-١٣٧-



مهللراي بحال لا فيمأ اسي قول اكائ المحثؤ 

الكاب:أمل س اخدم عدم المحاي عن عرف إذا الرفع حكمه أن الرابع: القول دلل 
ترس فيه له فلابد بالاجتهاد يدرك لا قولا قال إذا اكحاي أن 

عنناله كونه احتمال صعق الإصرائيلية الأخار ق الطن عنه عرف فإذا نقلي، 
أهللمة معن تلقاْ أنه الأخر الاحتمال وترجح ، الني. من وسماع توقف، 
ولاإماّ )حدثواءنبني فيقولالييس:بدلك الإذن لورود - الكاب 

دففاص؛ العبن عمرو بن الله كمد مكثرا كان إذا ميما ولا ~ ٢ ل ( حرج 
مجنفيها بحدث.عا فكان الكتاب، أهل كب امن ر رامحكن اليرموك يوم أصاب 
ولاه، ني العن حدثنا له: نال ر.دا أصحابه بعض كان حى الضة، الأمور 
,الصحيفة عن بحدئنا 

بمصيرولا الرفع، له الئقلية الأمور من به يختر فيما يكون لا هدا فمثل 
.اأ الاحتمال لقوة الأتباع، تين حجة 

؛وجوهمن عليه واعترض 

مجنحكم على استدلاله الصحابة، مجن بأحد يظن أن جدا يبعد أنه أولا: 
حصلالأكيد.يا علمهم مجع الكتاب، أهل عن تلقاه مما بشيء الشرعية الأحكام 

 jالكتابأهل تسألوا لا ) : هؤ الني نال وقل والتبديل، التحريض من تبهم ك
تكدبواأو بباطل، تصدقوا أن إما فانكم صلوا وقد يهدوكم لن فامحم شيء، عن 

(٤)بمتبعيأن إلا له حل مجا أظهركم، يى حيا موسى كان لو فانه بحق، 

.( ٣٤٦١الخاري)را(أخرح، 

•( نمل ؛ ١ ٣ • ٦ ص انج؛ط القاسمس > وغءها ا'لآل ُن يلنه بحل  ١١٠^١^؛؛ )٢( 
.١( )؛/)ْ الغث ونح ١(، الطر ونزهة (، ٣٦٦/١٣)الفتاوى مجموع انفلر: )٣( 
ئدامحهس (• ٤٣٠)والدارص )دأ(، الحديث م.ب j مد وأم (، TtkIt)أخمل ب رأ( 

•جام عن الشمي، عن ٌمل، بن مجالي عن'ريق ( ١٧٠)الإيمان لشعب الحاح 
(١٧٠رواة)الهداية ق الألباى له رمز ذللد ومع وغرما، سعيد بن وبجي أحمد صعقه ومجالي 

.(١٥١، ١٠.الغثونتح (، ٤ ١ ٢ / ١ )٣ ازري نح وانظر: . محنرتهلكرة بالحسن 

-١٣٨-



الذامبأدلة 

عنالرواية ق اكساهل وعدم التشديد، عنهم ورد الصحابة أن يانيات 
هالني بقول حدت لما هريرة أبو فهدا كتبهم، ق عما وموالهم الكتاب، أهل 

إذاأر، الفإلا اراها لا وإد _، ما يدري لا إسرائيل بي س أ،أ قدذ ف) 
كعبله تال ا ثرت الثاء ألبان لها وضع وإذا تشرب، ا الإبل ألبان لها وضع 

فماك:. مرال ذلك قال . نعم قلت: ؟ يقوله ه الني سمعت أنت الأحبار: 
.٢١١عله .تفق .التوراة أأقرأ 

امومعناه: إنكاري استفهام ( التوراة )أأقرأ قوله: » : نال
نمغيرها ولا التوراة، عن أنقل ولا ه، الني عن إلا شيء عندي ولا أعلم، 
الكتاب«أهل بعلم علم له ممن وغئره الأحبار كعب بمنلأف سيئا الأوائل كتب 

ه،معبعصا فضربه نبس، عبد بي من برجل الخطاب بن عمر اق وند 
انطلق) نال ؟ أتبعه بأمرك مرني، قال• دانيال( كتب خن نالذي أنك ) وقال: 

اس،النمجن أحدا مرئه ولا أنت، تقرأه لا م الأبيض، والصوف بالحميم فامحه 
وقال، ل( عقوبة لأمحكنك الناس من أحدا أفرأته أو قرأته، أنك عنك بلنن فلئن 
وجاء؛. ٤١القردة(بأرض لألحسك أو الأحايين لتركذ ) الأحبار: لكعب أيضا 

الأولالكتب ينعت لكونه رجل؛ ها-ية قبول من امتنعت أمحا عاتشة: عن 
شرعنا،ه بورد ما وافق لو حى لدلك، عباس ابن منع مجته وأصرح 

زلأنالذي وكتابكم الكتاب، أهل تألون كيف المسفن، معشر يا ) فقال: 

.( ٢٩٩٧وصلم)(، ٣٣الخارمح،)٠•أخرجه )١( 
.١(٢ ؛/٤ مسلم)٨ صمح شرح )٢( 
صعقهالوامحطي إسحاق بن الرحمن همد وغيه يعلى، أبر رواء رر ٠ ؛( )؛/UAانحمع ن الهيثمي قال )٣( 

.نم ١ اراوم،)؟آئا(سطريذا لأخلاق الجامع 3، الخطيب وأخرجه ، وحماية« أحمد 
علىتعليقه ن الأرناووط شعيب الشيخ وتال ١(،  ٤٧٥تاريخه)ن الدمشقي زرعة أبو أخرجه )٤( 

,صحيح إساده ٦(; ٠ )آ/١ البلاء أعلام سم 
.١( )ا/آه الغيث فح ن ذكرْ )٠( 

-١٣٩-



فللراي مال لا لما اكحاير قول الئاي الحث 

أهلأن اس حدثكم وقد يشب؟ لر تقروونه باس الأخبار أحدث هؤ نبيه على 
عدمن هذا ؤ الوا; فقالكاب بأيديهم وغيروا الذ، كب ما بدلوا الكتاب 

عنالعلم من جاءكم يهاكم.مما أفلا إاوقرة/آتماا ^ ملة يني يب-، ليشموأ آممب 
(يكم علزل أنالذي عن يسألكم قعل، رجلا منهم رأينا ما واذ ؟ مساءلتهم 

.، ١ البخاري أخرجه 

هعنعرف عباس ابن أن ا،لصهللح علماء عند اشتهر لما تمنيد هدا وق 
آمنهم يأخذ هو م بمالهم، من على هنا ينكر كيف إذ إسرائيل، بي عن الأخذ 

.، ر بعيد هذا 

كتبالي الصحيفة يمي فكان عمرو، بن اس عيد عن جاء ما وهكذا 
معركةق عليها عثر الي الكب عن لها تميما ، ادقة بالمح ه الني أحاديث فيها 

م.١^ 
قطا وم( حرج ولا إسرائيل بي عن حدثوا ) ه التي نول أن ئالئات 

ليرد ل؛ مما عنهم، امحكية والأحار الحوادث من فيهم وقع خاص.مما هو معناه، 
بهوالعمل قبوله ق التوقف بجب فهذا كذبهر*ا. ولا صدقه على يدل ما شرعنا 

ْ()(٢٦٨)١

٤(٤  ٤/١)عبسن لابن النموح ازب لثاء انظر: ر٢( 
.)ا/اْا( الغث نح انظر: )٣( 
ولإقاعةبه، للاصتشهاد وروابمه ذكره بجرز وحينئذ حق، نهو بمدنه، وشهد الإّلأم أنره ما وأما )٤( 

اذرّرل إل الأحّار من حم حاء فال: عود ماس كحديث وذللن، كتبهم، من عّ الخجة 
علىوالشحر إصع، على والأرضز إصع، على موامتف اليجعل الله أن بجد إنا محي يا فقال: غو 

ؤوالني كحلث، . اللي؛، أنا نغول: إصبع، على الخلائق وسار إصبع، على ثاضءا والما، إصبع، 
ّعقدره حق أس قدأروأ وما ؤ : هؤ اس رسول قرأ م الخم، لقول يما تما نواجذه، بدت حى 

ؤJعزاأ1ح1هُ مقوينؤت،ييمينه.، وآلثنثوت ألهيتمة يوم ؤالأزءسفتصتهُ 
.( XT/YVAn)ومسلم (، ٦٩٧٨)افمحاري أخرجه |>-,/Ul[ غثا 



الذاهبأدلة 

بالعرسةويقروها إالعبرا}ية، التوراة يقرأون الكتاب أمل كان ت هريرة أم قال 
تكدوهم،ولا الكاب، أهل تصدقوا لا ) : اس. رسول سال الإسلام، لأهل 

.، لالبخاري أخرجه لالبق-ر/آ'ّآ١[ ه إتثا ومآانزل يائي ءاثا ؤ وقولوا• 
ولادين الق قانية يدي ليس النوع، هدا من عنهم يروى ما وغالب 

أين مى مجوموعصا كلبهم، ولون الكهف، أصحاب أسماء ^*؛؛^ الدنيا، 
.ع>سممرآا اخكية والأخبار الحوادث، مجن فيهم وقع مما ونحوه ؟ كانت، الشجر 

الد قلأنه ؛ محذور عاليه ترتب لر إذا الوع هدا التحديث جاز وإنما 
الف، ١ ( الأعاجيب فيهم كانت، فانه ) الحديث; وق والعظة، المرة من يخلو 

دالهذا » قيل: مجا أحن ومجا للاعتماد، لا للاعتبار ذلك مجثل يذكر أن حرج 
.للحجة« لا للفرجة سماعه على 

عرفممن الصحابة مجن وغيره عمرو، ن اتله عيد صنع يترل هذا وعلى 
كتبهمق مما بشيء والتحديث الكتاب، أهل عن الرواية عنهم 

الرفع.حكم له يكون ولا بموقيف، ليس أنه الخامس: القول أدلة 
;بائلة المذهب هذا أصحاب استدل 

سانمقرونا إلا روايته، ولا ذكره يجوز لا باءلل فهو كذبه، وشهد الإسادم أنكره ما القابل؛ ول 
٤[١ ه|الاودة/ مواضعهِء بعد من ألكبنز '■محرفون ؤ تعال؛ نال وبذلوه، حرقوه ثما وأنه كذبه، 

مةكتلام، الشم عصمتهم ق تهلس أحار مجن الأنماء، نمص )، ذكروه ما ذلك؛ ومن 
.اللام عليهم وصليمان داود وأخبار يوسهف، 

وينح>،(، )ص*اْ-؛ ين لابن الضر ل وأصول (، ٣٦٧-٣٦٦/١)٣ الفتاوي مجموع انثلر: 
١^١ ٠٠٠٢)^ثهبة أي محمد للدكتور والوصوعات والإ*صراثيليات را/آآهاإ، المغيث  ٠)•

)ا()ْخإا(.

.)ص*آْ-لْ( الضر ن وأصول الغتاوي بحموع انفلر: )٢( 
كانبغيءإلاوقد ينهم تحدثون لا فإنكم ) بلغفل: مرفوعا مد )"ا/'آا(ءنأبي أحمد أخرجه )٣( 

■ائي والنالل-يني وابن أحمد صعقه أملم، س زيد بن الرحمن تمد منيم وقا ( ُنه أشجب نتهم 
.)صْ؛( الخيل وازعث (، ٣٦٦/١٣)النتاوي مجموع انغلر: )٤( 



فهللرأي يجال لا فما المحاي، قول الثائ الحث، 

أنفيحتمل القياس بخالق نولا نال فإذا معصوم، عنت المحاي؛ أن أولها؛ 
قتعلأو ، قال فيما غلهل له وقع أو ، صحيحا فلمه فاسد قياس عن قاله يكون 

النيمن وسماع توقيف، عن قوله بان الجزم يمكن لا وحينئذ ، ضعيفة بشبهة فيه 

حالمحن الظاهر لكن مشيحة، كانت وإن انحامحل هده أن عليه: اعترض 
لأنرأيهم؛ سقوط إل تفضي فالها يأباها، والورع العلم ق وتقدمهم الصحابة، 

دافهيقبل، لا التساهل وخر مبالاة، وقلة اهل نفيه دلياؤُ بدليل ليس محا فلن 
رم.كيلك إليه يودتم، فما فاسد، بمم الظن 

ه،عليوالسهو الخطأ ونجويز أحدهم، عن العصمة نفي أن عنه؛ أجبس، 
علىوآراء أقوال لبعضهم وجد ولدا الاحتمالأين،، تللث، مجن شيء ق وقوعه يجيز 

نمثيء j بعضا بعضهم خطأ ر.ءا وأيضا ه، الني عن ثبت ما حلان، 
درهمقمحن الجهل ولا المبالاة، وقلة اهل بالتوصفهم ذلك يستلزم ولا أقواله، 

.ومكانتهم 
الرفعحكم له كان لو للقياس، الخالفج المحاي، قول أن الماق: الدليل 

ولمالعرذ، ذللئ، فعل ولو للعلم، كاتما يكون لئلا ه؛ الني إل بته بنلمرح 
الرفعحكم له يكون ولا ح، بتوقيفّليس أنه على دل بحال عرف يب 

توص، م، عليه اعترض 

أوذللثؤ، يبلغنا لر و ه الني إل الجر رفع الصحابي, هدا أن بحتمل ~ ١ 
•ونحوه لشلئ، مرفوعا يرويه أن كره أو غئره، بفعل فاكتفى رفعه غ؛رْ أن ظن 

<!)١(

)آ(ا>

اطر)٣( 

.( uia/y)اللمع وشرح (، ٢١٨)؛؛/والواضح )آ/ه'ا؛(، الأيك ثواطع 
واكحير)ْ/خاء٢(والتقرير الاصابة)_؛U(، وإجال، (، ٢١الأسرار)"ا/ا،كشف، 

.والواضح)ء/خا٢( اللمح)أ/ا/ئ؟(، وشرح ^ التمرة)^٩٩٣



الذاعبأدلة 

١٠ برفعه بمرح أن يلزم لر توقيفا، وكان ذلك، قال إذا المحانجب أن ~ ٢ 
رأ؛ا عاليهدليل لا بعيدة احتمالات هذه أن الأول: الوجه عن أجب 

النيعن به الإخبار يرد ب المحايٍب قاله ما أن وهو ~ باإظاهر معارصتها ويمكن 
رصرفى وعلمنه، أرجح هو ما يسقطه أن إل فلاهر J١بمدا فيتمك ~ س 

٠ثائما بالدليل التمساث ويبقى تتساقط، فامحا له مساوامحا 

Mالمي س سمع إذا ويقال: ؟ الموال يقلب لا ب الثالث الوجه وص 
ا.١ الرواية ؤ، والتيلير العلم، كتمان حذر إليه؛ برفعه بمرح أن لزمه حثرا 

التوفو،على للقياس المخالف المحاي قول خمل لو الثالث،؛ الدليل 
يتعارضا،أن الحكم ق له مخالف، الني. عن متصل خم عارصه إذا لوجب، 

لهيكون لا أنه على دل عليه الخير قدم لما ولكن المتصلان، الخيران يتعارض كما 
. ٢٤١التوقيف، ولا الرفع، حكم 

:جهغ، و من عله اعترض 

ولوقالظن، فيه فغلب، بالفل ثبمت، لأنه عليه؛ قدم المتصل أن، ~ ١ 
الخيرينكأول، الممل فكان والاستدلال، الاجتهاد محلويق من نونفا يكون المحابج 

ا.صحته١ الفلز على يغالي، لأنه يقدم؛ فانه رواة أكثر وأحدُما تعارضا إذا 
طاقؤ البى ص لأنه يقدم؛ لا واحد '؛لريؤح من كال إذا المتصل أن ~ ٢ 

.؛ ر' الفلن ق لتساويهما فتدافعا مثله، هذا وكدا 

انظر)١( 

انظر)٢( 

انظر)٣( 

انظر)؛(
انظرره، 

انفر)٦( 

(٣٨١٣التحرير)A!شرح واكعم ١(،  ٤٠٦مفلح)؛/ابن أمحول 
.( ٣٨١٣التحرير)،//شرح اكعتر 
.الأدلت)آ/أب؛(تواطع 
.٢( )ْ/خا والواضح ؛u(، a/T)اللمع وشرح ١(، ١  ٩٧)؛/العدة 
.\(>؛/U\،\العدة 

.المهدر-ا/-بما(



فللرأي مال لا فا المحاي قول الثائ الحث 

اسللقيالمخالف المحاي نول أن سلمتم إذا الأول؛ الوجه عن أجيب 
يتندلر أنه حيتي بمضح لأنه اعتراضكم؛ سقط واستدلال، باجتهاد عنه صادر 

أوآخر، قياس إل استنادا قاله وإنما ه، الني من السماع ولا التوقيف، إل فيه 
•ض من استنباط 

وهالمرفوع الخبر فان ذكرم، ما لم يلا أنه اإئاني؛ الوجه عن وأجيب 
المعصومغير كلام به يلحق فكيف الظن، غلبة إثارة ق أبلغ وهو المعصوم، كلام 

.؟ والغلط الخقلآ عن 

—القالخ محانجب القول أجله من جعل اليتم، المعي أن الرابع؛ الدليل 
بابعي التبقول ذللث شن إ فإذا التابعي، قول ق آت بمنه هو سنة، للقياس 

.المحاي بقول أيضا بثت 

؛وجهغ، من عليه اعترض 

للقياسالمخالف قوله جعل إنما المحالجب فإن بينهما، التسوية منع ~ ~١ 
رقمن منالوه ولما ، ه البي منا السماع احتمال لظهور المرفوع؛ كالخبر 

شاركهموإن التابعيب، حق ق مفقود وذلك التتريل، أحوال ومشاهدة الصحبة 
.، ١٢١^ ؤ، 

النولا قال فإذا بالصحابي، له إلحاقا التابعي ق الدغى غثلف تع - ٢ 
توقيفاذللي قال أنه الظاهر لأن المرفوع؛ حكم ل يكون فإنه فيه للاجتهاد مجال 
عندهثبت نص عن أو الصحابة، عن 

I ٥٥)أ/أْف للأيي ام والإحكوالواضح (، UiA/x)اللع شرح انظر: )١( 
.( r<\A<\/A)الوصول ونحاية 

I )•سام والواق )ص؛/>ْ(، المفلر وبذل (، T-u/t)التوضح على التلويح انثلر: )٢(  rv،)/T
.( ٣٤)_A الغفار ونتح 

ًهر ، مه للرأي بحال لا فيما كان إذا ا،لرفوع، حكم ي توله أن ل باك-حابي التابم إلحاق )٣( 



والامحادالترمح 

السابعانمبحث 
والاختيارالترجيح 

والالأنأن — سالة الق الممولة الذاهب دراسة ق — سق مما سن 

رجيحالتفيكون وعليه الأول، القول إل تزول ( الرابع إل ١^^؛، س ) الثلاثة 
عليهيقدم ولا بتوقيفا، ليس أنه له المقابل الخاضس القول ويخز بينه دائرا حينئذ 

أن•نها مناقشته أمكن ما ومجناقشة اكولن، أدلة استعراض يعد سن وقد القياس 
للاق;أميل الخاص القول كفة كان وإن التقارب، من شيئا بينهما 

عنالجواب أمجكن حيث والنقض، الإبطال من أدلته أكثر سلامة أولا؛ 
ممكنلر ه فانالأول ول القأدلة بخلاف عليها، الواردة الاعتراضات غالب 

.إليها الموجة التقوض أكثر عن ثخلصها 
ذكريلر فيها، ليرأي، مجال لا أقوال عنهم نقل الذين الصحابة أن ثانيا: 

اتوقيفلكونه قال؛ خصمه.مما يلزم أنه والجدال: المنامحنرة مجال ق منهم أحد عن 
.وسنهلأفلهرْ قال فيما مستنده عن سئل لو بل المرفوع، حكم ق وأنه 

وعنلمالك، مذما والعام ٢( )ا/؟• المس ق ١^^؛، ابن به صرح وقد الياء، من •حمامة تول 
متهىز سب بن انحل الغول بمذا وحزم • الرمحة بميم اصحابه متأخرو وقيدْ روايتان، حنغة أن 

الإسلامشخ قال أخمد، الإمام ص رواية وم ١(، ١ اللحام)أ/آْ لابن القواعد ؤ، كا الغاية، 
الذهبن والمشهور « وضرْ الضر ق عام التابمي قول إل، الرجوع ق احمد قلل ء محعتة• ابن 
عنالرواية بملمح، ابر القامحي وجزج وفاق' مل، ءقءز، ام!، دذكرْ بححة، م أنه • صحابه أس 

•إحماعهم على التابمي نول بجمل أحمدت 
والفروع١(،  ٤٦)إ/• •.؛؛1^ ابن وأصول (، ٣٩٩/٣)والواضح )مآ/ْآآ(، الأّرار كثف انًلرت 
 •/X(٣٩ )التحرير شرح وانمر )م،؟مم(، ودة والم(iXAwlA ٣٨١ ،) ن،الموفح

انماجة ونحاي i(\<\rlY)الوصول رّالم )آ/ححا(، الرحموض،وفواتح ١(،  ١٥٣- )ا/آْ 
التوحد■مماب، وحاشية ١(، • )ا/ئ الاراداض،ومنتهى )ا/أ؟إ(، القناع وكئاز )م/ًئ١(، 

.١( اللحام)آآ/أاْا لابن والقواعد )t/؛،u(، انمل الحر )صرآخ(، نام لابن 

-١٤٥-



مهللرأي محال لا لما المحابي، قول الئاد الحث 

ابعين،والتمحابة ال ن مريهم معاصبعض عن مل فقئ ها ومن 

ىعلينكر م فلفيها، مجال لا الي أنوالهم بعغءط j إياهم معارصنهم 
.لهم الخالق 

تكونأن ا إمفيه، للرأتم، بحال لا فيما المحابير قول حجية أن ثالثا; 
يعودفيما تكون أن وإما انحهدين، وسائر التابم لمحانجب ١١فيلحق القول لذات 

بجريما حق أنواله، سائر ؤ، مهلردا ذلك فيكون ~ المحانجب وهو ~ القائل إل 
ال؟ إبم_اع أو نص الوجوه جميع من نوله عارض إذا العمل فما الاجتهاد، فيه 

.حجة نوله يكون ولا المعارض يقدم أنه ريب 
لغئرهم،تكون لا وميزة درجة، وارتفاع فضيلة للصحابة أن ينكر لا نعج 

ضايا،الققرائن على واطلعوا ه، الرسول كلام وفهموا التتريل، حضروا فقد 

مفهبالحضور، إلا تدرك لا الي وانحامل الأسباب من الكلام عليه خرج وما 
الهموأفعأقوالهم مصادفة الفلن على فيغل، بالمقاصد، وأعلم بالتأويل، أعرف 

,، ر الصواب 

.0.

.الإصابة)صا0 إجمال انفر: :١( 



المحالبقول العمل شروط 

ادواْنالمبحث 

فيهللراي مجال لا فيمأ الصحابي بقول العمل شروط 
واتصالوإتقانه، الناقل عدالة من ونحوه، الاحاد خر فول ق يشترط ما 

أنإلا فه، للرأتم، مجال لا فيما المحاي فول ق أيضا مشروط هو اِغ، .. السند 
:آخرين شرطتن ذلك إل أضافوا به، الاحتجاج يرى من بعض 

ولاالإمحراديايارن،، ق النفلر عدم حال من يعرف أن أحدهما; 
نحمبه ُيخرر ئا يكن ل؛ ذللئ، عنه عرف ممن كان فان الكاب، أهل عن الأخذ 
لأهلمة مبعض من سمعه يكون أن احتمال لقوة الرفع؛ حكم الضة الأمور 

سمعفقد الأحبار، وكعب، ملام، بن انك عبد الجليل المحاي أمثال الكتائب،، 
؛>،عمرو م، الق عد وكذلك هريرة، وأي عاص كابن المحابة، بعض منهما 

اب،،الكتأهل كتب من كتترة كتب، على اليرموك وقعة ق عثر وقد العاص، 
ه؛لقال رمما أصحابه بعض كان حى الغيبية، الأخبار من فيها يخير.مما فكان 

.، ر الصحيفة عن تحدثنا ولا ، هف اليتم، م، حدثتا 
الحافظشيخه إليه وسبقه ؛، حجرل ابن الحافظ الشرط؛ تجدا صرح وممن 

•المتاخريز،ا؛، م، جمع وتجهما ، ٢٣العر١فير
اشتراطهيرتض لز فإنه خاويلُ،، الالدين كشمس آخرون فته وخالف 

بحاللا الي الشرعية الأحكام من شيء ذكر على يقدم أن المحايير مجن يبعد إذ 

.الفت،)ا/اها(ونح (، rin/\T)■اكاوي مجموع انظر: )١( 
•)■؛؟/؟■آم( الملاح ابن كتاب على والكتؤ )صا؛ا(، الم نزهة انظر: )٢( 
•١( ٥ ١ / )١ الغين، فتح ي: إليه نسبته انفلر )٣( 
لاشتقينيرص٦ْاالفقه أصول ومذكرة رآ/ه,م( العقول ومدائن ( ٢٨١/١)الأفكار توضيح انظر: )٤( 
.(١٠٢اشزءثا)ا/اها—فتح انظر: )ْ( 



فللرأي كال لا فا المحاي قول الئاي الحث 

عمعزو، غتر س الكتاب أهل عن تلقاه ما على إسايا ل ويستند فيها، للرأي 
تعال:قوله مع ذللث يأتي كيف والحريف، التبديل مجن كتبهم و وقع  Lcعلمه.

•ه اليي وقول ، [ ٠١زالعنكبوت/ ه آلخكممن، عنك  LiJjji IjIنكفهبمز ولز اؤ 
أنإما فإنكم صلوا، وقد يهدوكم لن فانحم شيء، عن الكتاب أهل تسألوا لا ؤ 

حلما أظهركم' يئن حنا موصى كان لو فاته بحق، تكذبوا أو بباحلل، تصدقوا 
.أحمد أحرجه ( بمبعي أن إلا له 

ليحم، الكتاب أهل عن الأخذ من الصحابة بعض عن ورد ما وأما 
هليتعرض لر مما عنهم، اخكية الأخيار رواية من ~ ا ذكرْل تقدم ما لى ع~ 

عنحدثوا ) : قوله. ق كما بروايته الإذن جاء فقد إثبات، ولا ينفي شرعنا 
ولاالدين 3، فائدة بذي ليس أنه ذلك على والغالب . (حرج ولا إصرايل بي 
ترةالعمن شى عن يخلو لا إذ ؛ للاعتماد لا للامتثهاد يذكر وإنما لدنيا، اق 

يهمفان كوقد إلا بشيء، عنهم محدثون لا فانكم ) الحديث: ول والعظة، 
.، ١ أحمد أخرجه إ •سه أعجب 

رأيللمجال لا فيما قوله مل الذي المحاي كون أن اكانى: الشرط 
لثذلال قيكون أن لاحتمل منهم كان لو إذ الاجتهاد، أهل محن ليس فيه، 

امعليه حمل وقد والسنة، الكتاب مجن الأسباط أو الاستدلال، مجن بضرب 

ومعوت وخمس وأربع ثلاث الحيض: ) نال: أنه مالك بن أسم، عن روي 
هأقلأن التوقيف جهة مجن عرف ا أنأن على فدل ؛ ١ ( وعثر وتسع وثمان 

•الماص)صا"اا( الحث ص ارابع القرل أدلة ق )١( 
.١( )>/r؛، الغث ونح الفتاوي بجمرع انظر: )٢( 
بنالجلد عن طرق من ٢( ١ • ٢، • )ا/؟ قطي والدار (، ١uu/t)الكامل ق عدي ابن أ-؛مج* )٣( 

•أس ص زة' بن معاوية عن أيوب، 



المحاييمول العمل شروط 

ذلكثال ان4 على نحمل الاجهاد، أهل من يكن لر لأنه عشر؛ وأكئره ثلاث 
•. اليمحا س والتّمص السماع، طريق س أي• ريقه، طس 

هدايةق المي القاسم بن الحئ الكرخي الحسن أيٍب إل به نهكذا 
لو هكما ~ الحسن أييي عن المشهور فإن نفلر، النسبة هده وق ، العقول 

بالماسيدرك لا فيما المحاي تقليد لزوم يرى أنه ~ ٢ ١ الحفية كتب عامة 
•غتره أو مجتهد عن ذلك صدور ض تمييز دون مطلقا، 

اليه، القائل نحفق لعدم يبوته؛ ق مشكوكا المذهب هذا يكون وحينئذ 
٠الحسن أي غتر إل به ينب حكاه مجن وان سسيما 

محايالول فق الجويي، المعال كأي العلماء بعض يشرطه ما وأما 
لأنه- واحتمال اجتهاد عن لا وقطع، جزم عن قاله يكون أن إلقيا'بىت المخالف 

هتأملتإذا فإنك — ا سمص مستند عن إلا ذلك يقول لا الحال لك تق 
مجاللا فيما المحايب قول بجحية القائلين جمهور رأي عن يناى لا أنه وحدت 

القإذا » بلففل؛ عنه يعبر أن بعضهم آثر ولذا واحد، مفادهما لأن فيه؛ للرأي 

.نماحديثه ساوي لا ا صسناخمد: وقال متروك« » الد١رثطني: نال أيوب بن والجلد 
.( ٣٩)\/. لاين رالمغني (، ٤٢)ا/. الاعتدال ُمان انظر: 

•.>—* قرة بن معاوية عن دينار، بن الحسن خمّيق من ُرمءا ٣( • )أرأ أيضا عدي ابن رواْ وق- 
.ا/؟خ؛( الاعتدال مٍزان ) معتز وابن س وكذبه ووكٍع، المارك ابن تركه دينار بن والجن 

.)ا()آ/'\،/(

اJزدثيوأصول ١(، )صءآ للختان الأصول ق والغية )•ا/أا"م(، الحماص أمول انفلر: )٢( 
vlv)  ولالوصة وقايرآ/،/اْا•(، الأصول وميزان )آ/آمأ(، الغقه أصول و'ئويم ٢(، ١

(lUr/x ،) انحط والحر( . (ir/i
.)آ/اا--اا(الرهان انفلر: )٣( 



فراي محال لا فما اكحاي، قول اكائ الحث 

عنفوله أن يمكن لا ما » بلفظ أو ، ، «ل فيه للاجتهاد مجال لا قولا المحاي 
صدرما بخلاف ، ل « رح مفيه للاجتهاد دكن لر إن » بلفظ أو ا، أ « اجتهاد 

يردإذ الاجتهاد« أهل من ليس المحاي يكون أن » الشرط هدا عن الكلام به 
ذوحينئمنه، سمعه آخر صحابي( لاجتهاد مليدأ أخده يكون أن احتمال عليه 

.، ججة؛ يكون فلا امحتهد، اجتهاد مصدره يكون 
غالبهمفيها، للرأي مجال لا أقوال عنهم نقل الذي الصحابة فان وأيضا 

الاجتهاد.هل أص 
مشاهيربعض عن الاجتهاد صفة بحريي مجن الحنفية بعض ذكره مجا وأما 

اخقمونعابه وقد إليه، يلتفت فلا وبلال، وسلمان وأنس هريرة كاي الصحابة، 
نرهم منكل الصحابة، من الذكورين هؤلاء فان وغترهم، أنمهم الحفية من 

ضكان وما الصحابة، زمن ق يفي وكان الاجتهاد، مقومات مجن شيئا يعدم 

•، لمجتهد إلا زمنهم ؤ، 
٠٠٠

وزوص)أ/اءأأ(، وامحمول ؛(، UWt)الأدلة وقواطع )X/؟-،-(، انمد ق: ذلك انظر )١( 
ارالأوطونيل (، ٢ ٥ /٣ )٤ الباري وفتح (، ٤٩رص؟ للإمنوي والتمهيد (، ٤ • )ص'ا الأصول 
الغثونتح )أ/ا"اه(، الملاح ابن 'محاب على والدكن ١(، ٤ )صرا النقلر ونزهة ١(، )آ/آ7 

.( ٤٢٤)؛/المم الكوكب وشرح (، ٣٨١)لأ/ا التحرم شرح التحم ن: ذلك انظر )٢( 
•( Aa/x)القول هداية انفلر: )٣( 
.( Aa/x)القول هداية حواشي انفنرت )٤( 
)ص"اا'ا(،اري القللملأعلي المنار مختصر وشرح (، ٣٤٠، ٣٤)X/؛ والتحبم التقرم : انفلر رْ( 

.j(xx\-ixالشلأ،)أعلام سر أيضا وانغلر  ،n.U/x  الكاشفةوالأنوار هريرة، أي رخمة
.( ١  ٧٦، ١ )ص7ْ انمي الرحن عد للشخ 

-١٠٠-



علمهالحرجة والسائل الخلاف لوع 

التاسعانمبحث 
الخلافنوع 

اللمظ:إل يؤول مها الخلاف نجعل بصورة المسالة العلماء بعمءي قرر 

يكونلا أنه ق أحد بخالق لر مه، للرأي مجال لا مما المحاي نول أن وذلك 
منإذن به فالاحتجاج ه، الني عن النقل مه يقدر ولكن صربحا، المرفوع من 

الحكمي"المرفوع " عليه أطلقوا ولدا صحابي؛، قول أنه جهة من لا الجهة، هذه 
قولام أنعن الكلام صمن إدراجه يستقيم لا وحينئذ ، " الضمنية السنة ا 'و 

.٢ ر المحاي 
ضيهيمتالذي وهو ثمرة، له معنوي الخلاف أن آخر؛ رأي المسألة وق، 

ائلمj تلاز اخمها التراع على تحرج وقد الأصول؛ئن، من كمحر تصرف 
•وفروعية أصولية 

•ياق ما الأصولية السائل فمن 
يكونهل العصيان، أو الكفر إل الشيء فاعل المحاي دن_، إذا الأول؛ 

أوه، وله ورمحاذ حرمه مما بأنه الفعل على حكم إذا وكدا الرغ؟ حكم له 
وله،ورّالذ ر أمهكذا أو ورسوله، الذ حكم هو أو ولرسوله، ذ طاعة أنه 

،(رء ورموله الله عصى فقد الدعوة، يجب نإ وُز؛ ) هريرة أي كقول وذلك 
القاسمأبا عصى فقد فيه، يشك الذي اليوم صام مجن ) ياسر؛ بن عمار وفول 
Icفصدقه.ساحرا أو كاهنا أو عرافا أتى من ) ؛ ممعود ابن وقول ، اأ ( ه 

.( X'\'\/i)المنان والايات (، foi/x)الجوامع جمع شرح على ^^، ١١حاشة انظرن )١( 
 )X( اللفظ بمذا رفوما عنده وم ١(،  ٤٣٢)وملم (، ٥١٧٧)الممحاري أخرجه.
;١٦٥٤)ه ماجوابن ه١(، ٣/٤)والماثي؛ (، ٦٨٦)والترمذي (، Xx^ri)داود أم أخرجه )٣( 

(١٩١٤)خزيمة وابن (، ٣٥٩٥، X'،>Ao>حان وابن (، ١٩٠٦)الحديث، نل تعليقا والمخاري 

—١٥١ —



فنهللراي مال لا يما المحاير قول الئائ الحث 

.، ١٠( . محمد قلب على أنزل كفر.مما نفد يقول، 
فإنأصربمم، ) — قوما اهموا الدين ق — بشتر بن العمان كقول وأيضا 

(ورهم ظهس أخدن ما ُثل ظهوركم، من لحم أخذت وإلا متاعكم خرج 
.؛ (؛ه رمحوله وحكم ائذ، حكم هذا ) نقاوت ؟ حكمك هذا فقالوات 

;قولن وأشباهه ذلك ق للعالماء فان 

قالحاكم اممه عبد أبو به جزم الرفوع، حكم ل يكون أنه الأول؛ القول 
هأنى علاع الإجموحكى الر عبد ابن ورجحه ٢ ر الحديث، علوم معرفة 

٢ححرأ وابن ا والزركثي؛ السبكير'٢ وابن ا ١لآمدي١ أيضا واختاره ، ٢٤نيرم

وكذاصحح« حن » الترمذي: وقال (، ٤٢والحاكم)ا/أ ١(، >؛ u/t)والداريلي 
.الذمي ووافقه الحاكم، أيضا وصححه 

والهنم(، ١٩٣١، ١٨٧٣)وايزار )A.؛>،(، منيم و مر وأم (، ٣٨٢)اليالي أخرجه )١( 
١(، ٤٥٣)الأوس—ط ئفي ١(، • • )٥• الك—ّيرة ن والط_سأراني (، ٨٩١)مسنده ن كل—-، ابن 

:وقال، ، مرفوعامسعود ابن عن أيضا وأ-حرجه ، لعلل اق 
)ا/خ(اكم والح(، ٤٢٩/٢)أحمد مرفوعا: هريرة أي عن وأخرجه . « موثوق، لصمح ا» 

.)U/؟l( الغليل إرواء ق، ١لألاني، م الذمي، ووافقه وصححه 
•بالحس الأياد له ورمز ( ٤٣٨٢)داود أم أخرجه )٢( 

عباس:ابن محول كريب حديث، ل جاء ما ( ه اف رمول أمرنا هكذا ) فه نال  ١٠ومثال 
تمرأيُتى عباس: ابن فسأله الشهر آجر المدية ندم م الخمعة، ليلة الهلال قرأتم، الشام قدم أنه 

وصامومحامحوا اكاص، ورآه نعم، فقلت،: ؟ رأيه أث فقال الجعه. ليله رأيناه كري-،: فقال ؟ الهلال 
الأو فقلته: ٠ نراء أو ثلامح،، نكمل حى نصوم نزال ذلا الست،، ليلة رأيناه لكنا فقال: ٠ معاوية 
١)٧٨ لم مأخرجه ١ هؤ اذ رصول أمرنا هكذا لا، فقال: ؟ وصيامه معاوية برؤية تكتفي  ٠).

•)م()م،اآ-آآ(

.(١١٧/ْ).التمهيد )؛(انفلر: 
.٥( ١ / )٤ للامدي الإحكام انفلر: )٥( 

(٢٢•١٦/٦لإUج))٦(انفiر:
.١(  ٩١)ا/الراوي تدربي، اليه: ته نن انفلر )٧( 
.( ٣٠و/أ ١، )أ/اْ الباري وفتح )أ/.آْ(، الملاح ابن كتاب، على ١^:، انفلر: )٨( 

-١٠٢-



علهالحرجة رالمائل الخلاف وع 

أنهالحكم، بذلك جزم حينما المحاي حال من لأن ؛ ، ١ شاكر وأحمد 
•، أ البي. عن تلقاْ 

محابي(الإحالة لحواز موقوف؛ بل مرفوعا يكون لا أنه القول 
دليل،من نهمه أنه لاحتمال أو ا، ر الشرعية القواعد مجن له ظهر ما على الحكم 
يخالفالصحابة كان فقد ظنه، مجا غئر محمل له لكان الدليل ذلك يكر لو ولعله 

•الصوص(ر؛، دلالة وجوم س كئم قا بعضا بعضهم 
وال_شأوكانييم القابن وتلميذه تيمية ابن الإسلام شيخ جزم يذا 

•ا ل والآلقيمح، الجوهري القاسم أبج إل تجه اليوؤلي وحكى 
حكمله يكون هل القرآن من شيئا الصءحابي نسر إذا الثانية: المسألة 

مذاهب؛ثلاثة ، ؟رالمرفوع 
هبنال آخر، صحابي يخالفه لر ما المرفوع حكم ق يكون أنه أحدهما: 

صاحبيإل تجه الحاكم وأمحللق أحمدر٩ا، الإمام عن رواية وهو اخدمحن، بعض 

•٢( ٢  t/t)"شاكر أحد الشخ بملق المنن هذيب انفلر: )١( 
.)صار1ا( الفلر رمة )٢( 
.( ٥٣)t/.الصلاح ابن كاب على الكن )٣( 
.١( ٢  ٥/١)الصلة ُن الصيام كاب وغرح )آ/أآآا(، المن هذب انفلر: )٤( 
.أنمهما الصدرين انظرت )ه( 
.( TUA/r)الأحوذي وتحفة ١(، )؛/ْو الأوطار نل انظر: )٦( 
•١( )ا/اا' الرائي ■يريب انظر: )٧( 
تمثرو،ق يرد بقوله الاحتجاج ل الكلام من قيل وما أصعق، فيه فالخلاف التابم تفقر وأما )٨، 

•١(  UU*/،المودة 4 قاله « وءيرْ النغم ؤ، عام التابم قول إل الرجوع ن أحمد قول ل» 
موالتف١(، . )ا/أ الإرادات ومتهى )ا/أم؛(، القناع وكشامح، (، ٣٩)آ/• الفروع انظر: 

•/٧( )١ القاص وتفتر (، ١٣٨ )ح/ْ التحرير شرح واكمتر (، ١ ٢ /٩ )١ والقرون 
•القيم وامن، الخطاب أبو واختاره )٩( 

وكئاف(، ٣٩)آ/• والفروع )ل/آْا(، الوسغ، واعلأم )ص\لأ\-م\ه المردة انظر: 
.١( )ا/إ. الإرادات ومنتهى (، ٤٣٤/١)القناع 



لألراي،٠٠مال لا لما اكحاير ؛ول اكائ الحق* 

لهمبين . الني فان السماع، احتمال لفلهور ؛ ، ومسلم؛ البخاري الصحيحين 
هإليم  Jjjما لائامبمر لسئن ؤ بقوله؛ تعال وصمه كما لهم وفره القرآن، معاي 

اْ،,ممعنوتارة بلففله، عنه ينقلونه فتارة القرآن تفسير لنا نقلوا فإذا ؛ا لالنحل/ة 
ارةتالسنة عنه يروون بالمعى،كما الرواية باب س بألفاظهم مروه ما فيكون 

,، ١ ها ,مما وتارة بلمفلها، 
زميللا فالمرفوع حكم له يكون لا الصحاي مسءر أن ،_؛ القول 

بمرحب لما لأنه ا؛ شاكر؛ أخمد الشيخ واختاره العالماء، بعض قاله به، الأخذ 
نقلولذا وبميب، يخطئ وامحتهد باحهاد، ناله أنه علم ، الني. إل برفعه 

.، ٤١القرآن آيات تسر ق كث؛رة اختلافات الصحابة عن 
أوة آينزول بسبب يعلق ما ذكر إذا منيا يكون أنه الثالث؛ القول 

والخْليب، ١ الحديث علوم معرفة ل الحاكم اس عبد أبو به قال ذللث، نحو 
،.ر اوغتره ١ النووي وتبعه ٢، الصلأح١ وابن ،، البغداديازر منصور وأبو 

هلايرام ألمأ وشرح (، ٥٤٢، ١٢٣الخحمن ض التدرك انظر: )١( 
.رأ/امْ( الملاح ابن كاب على والكن والمودة 

•والمرود)ا/ْآ( واشم )ا/ب(، العام وتمم (، ١٠٤)،/الرسآن اعلأم اطر: )٢( 
.)صْإ( الخيث اس اطر: )٣( 

 )t( :١،>؛^>^ الغدير ونح المصدرنمه، اطر ،)والمرود)ا/ْبم( والضم )ا/أم.
تعي.ومحن الملاح ابن الإهللاق إله م، الأخذ.٠، ٢^٠ المنيرك وؤر ما، شدء ٢( )ْ()محي• 
)ا/ما(،ام التم ونغ)ا/م؟ا(، اراوي، وممريب )صء٢(، الملاح اين عقيمة اطر: 

.والصهروالمرود)ا/ارآ١( 
.( ٠٣)أ/.الصلاح ابن كاب ض الكن ن: إلهما تسم ن اطر )٦( 
■٢< )ص، الملاح اين ُغا،ة اطر: )٧( 
•)ص^٦.( هوللودي الذم البشم لنز والمحسم التغريب اطر: )٨( 
١()ا/مأ الغث ونح ١(، )ص٩٤ جامة لاين اروي( والمهل ١(،  ٩٣/١)الراوي تدريب اظرت )٩( 



عاليهالحرجة رايالل الخلاف توع 

رئمقكتمثر السها، وأماللنة معرفة عن ينشا فد التفسم لأن وذلك 
فيكونال، حبفيه للرأي مما ذلك ونحو شرعي بحكم متعلقا يكون أو .عفرد، 
لالقبيدا هنحو مجن يكون لما بحكم فلا الشرعية، الأدلة مجن مجتبطا الحكم 

.٢ ١ الشارع إل إضافته تحتم لعدم بالرفع، 
قتعللا مما كان إذا مجرفوعا يكون أنه ءاليهت وزاد حجر ابن واختاره 

عوقمحايي( الكان إذا مجا يامشاء فيه، للرأي بحال، ولا به، العرب للسان 
١٠وفق على ، ٢ ١ الرفع حكم لتفسيره يكون فلا الإسرائيلية، الأخبار ل بالنظر 

. ٢٣١افتراثلمه يرى مجن دليل مجناقشة ق تقريره تقدم 
الأخذلزم حجة كانت فإن ٢، ١ أقواله المحاي.عترلة تفسير أن والفل١هر 

ولاتقامرهم، إل يرجع بأن غترهم من أول أهمم ريب ولا . فلا وإلا بتميره، 
نوابسعود وام، الأربعة كالخلفاء ير، بالنفوالعناية منهم العلم ذوو ميما 
•رْ، ءام،

بخلاقآخر ونال آية، بظاهر الصحابة بعض نال إذا الثالثة؛ المسالة 
:قولتن فيها يعلى ابو القاصي ذكر ؟ يقدم فائهما ظاهرها، 

ه،علياس قأصلا يعئن لر إذا أول للظاهر التارك فول أن أحدهما؛ 
لتوفيق.تركه إنما بأنه العلم لحصول 

.)\(نحاكث)ت/-آأا(
وتوضح١(، )ا/*ا؛ انمث ونح (، ٥٣٢)آ/ا"آْ—الصلاح ابن 'مماب على النكت انفلر: )٢( 

.الأغكار)ا/أه'ا-'ا،رآ(
.١(  ٤٧)صآ-آ\، الحث محيا مجن والثامن السائس الحث ق )٣( 
.١( )أ/ْْ الوسن إعلام انفر: )٤( 
اشرق وأصول )ا/لإ(، القاسمي وتقم )ا/لأ(، كثم ابن وتقسم (، ٣٩)أ/• الفروع انظر: )ْ( 

•)صة'ل( لأبن 

-١٠٠-



فيهللرأي محتال لا فا المحاي قول الثائ الحث 

ا.١ أقوى جانبه لأل الذلاهر، وافق من قول يقدم أنه ثانيهما؛ 
أحدهماان وكقولن، على الصحابة اختلف لو المسألة؛ هذه وكعى 

؟أول فائهما بالرأي، بمال مما وليس له مخالفا والأخر للقياس، موافقا 
نولمقتضى وهو ،، الخطاب<ر أبو إليه أومأ القياس، وافق ما بميم ؛ فقيا 

وهإذ بالقياس، الاستدلال يكون وحينئذ ، المحاي قول حجية يرى لا مجن 
أحدهمافيترجح ، اكاارصين كالحرين يصيران القولن ولأن بانفراده، حجة 

. ٢٣١للقياس .مموافقته 
عنمنهم صدوره الغلن لأن للقياس؛ المخالف بالقول يؤخذ بل وقيل؛ 

ابنصرح وبمدا • القياس أحكام عليه نجري لا التوقيف على واخمول توقيف؛ 
توريثق جرى فقد أخمد، الإمام قول مقتضى وهو ٢، ر الحنابلة من الذ نصر 

ممعود،وابن رأى على الزنا، وولد باللعان كالض له، أب لا الدى المستتا 
فعصبتهاأم له تكن ل؛ فان أحمع، مجاله ترث أمه الملاعنة ابن عصية ) قالا؛ فقد 

بيتففي بقي ومجا للأم ) ثابت؛ بن زيد وقال ( الزنا.ممترلته وولد عصبته، 
(ص.المال 

.( TXoIr)المهد انفر: )٢( 
.شرح انفر: )٣( 
نحي القتر به وجزم (، ٤١٨)؛/القناع كشاف صاحب ذكر كما الغي على له حاشية ل قاله )٤( 

وولالتوقيف، على امحمول اكّحابي قول تقلم يرى بل )أ/هآأ~آ'أأ( الم الكوكب فرح 
.هتصلأ خثرا عارضي 

ألن واب)ما/أأا(، رزاق الب• وأخِج* (، ٢٩٠٧)والدارص (، ٢٠٨)،■/التهمي أخرجه )ْ( 
والدارمي١(، )U/؛،Y ارزاق محي أيضا وأخرحه . وحده عود مابن ص ( ٣٣٧، ٣٣٦/١)١ ش_ة 

من( Yo-,؛،ToA/n)واليهقي  Urvis)١ شيا ش ابن وأخرجه . وخدم زيد مث ( ٢٩٥٠)
بوارواية » اليهقي: تال ( المال محت ن ض رما لأمه، الثلث ) قالا؛ الملاينة ابن ل وزد علي 
.محتلمة« ه علي عن 



عاليهالحرجة رالسالل الخلاف لوع 

ولعلالقرآن، وظاهر القياس مقتضى هو » زيدون: قول، عن البهوق نال، 
معهمأن فلولا له، الصحابة مجن تقدم مجن لمخالمة يه يقل لر — أخمد ~أيث الإمجام 
عالمزيادة معهم فيكون بالرأي يقال، مما ليس لأته إليه؛ صاروا لما ذلك ؤ، توقيفا 

.لدلك« أرجح قولهم فيكون غهرهم، يعلمها نإ للا، ذل 
:سها الفروعية الل الموأمجا 

:أقوال( على فيهما اختلف، وأكثره، الحيض أقل تقدير الأول،؛ 
ةحنيفو أبقال وبه عشرة، وأكثره ألأم ثلاثة الحيض أنل أن الأول: 

خمى،ع، أربثلاهمثا، المرأة: قرء ) ُاللأا: بن أنس لقول والثوري؛ وأصحابه 
وابنعول جموابن وعلي عمر عن مجثله وروي (، عشر تسع، ثمان، سع، ستإ، 
•، لالعاص أيٍ، بن وعثمان هماس 

الشافعيمذهم، وهو يومجا، عشر خمسة وأكثره يوم أقله أن اكاني؛ القول 
أبيرن باء عينلقول ،، يومجاوعشر سبعة أكثره أخرى: رواية وعنهما وأحمد، 
■ ٢٤١يومجا( عثر خمسة أكثره وقال: يوم، الحيض وقت ألمح، ) رباح؛ 

ارهواختمجالك، قول وهو حد، لأكثره ولا لأقله ليس الثالث،: القول 
أني،إذا ) الني.:لقول تيمية؛ ابن الإسلام وشيخ الشافعية، مجن الدارمجي 

متفق( وصلي الدم عنكه لي فاغقدو*»\ لهج، فإذا الصلاة، فدعي حيضئلن، 
.ا١ عائلها من المرأة تعرفه مجا إل وكله بل يقدر، ذللن( يقيد فلم ،، ءليهأ

.اكاع)أ/خا؛()١(كشاف 
.٢( ١ ٢—> )ا/و. الدارنطم أخرجهما العاص: أي ين وء؛مان عود مابن أثر )٢( 
ورذوس١(، • )ا/؛ دجهم،والروامح، وال(، rUn/x)وامحموع (، ٦٧الأم)ا/أآ، انفلر: )٣( 

\(.ro-\rrl)\الخلاب المائل 
ياسادين.( ٣٢١اوهقي)ا/.آم، )!(أخرجه 

ء\ئثة.حديث( ص ( ٣٣٣لم)وم(، ٢٢٨الخارمح،)أخرجه )٥( 
.( ٣٧٤/١)قام لأبن الربع اروض جائب انفر؛ )٦( 

-١٠٧-



فهللرأي محال لا فنما المحاير قول القائ ال؛حث 

د،تحديغئر من مطلقا الشرع ق ورد مجا لأن الأفلهر؛ هو القول وهذا 
.ا ر والعرف العادة إل، فيه فالمرجع الشريعة، ؤ، ولا اللغة، ل له حد ولا 

رعي،فتقدير ل وهي، الصحابة، أقوال متنيهم فالأولون كل وعلى 
.باشاسلأ،تدرك لا المقادير لأن الني.؛ عن كالمروي فتكون 

ولقلكنه ~ تابعيا كان وإن ~ عهلاء بقول تمسكوا الأخرون وكدللث، 
.فيه للمراي مجال لا فيما 

لهادليل لا قائلها، من اجتهادات بحرد هذه أن فترون الثالث، الفريق وأما 
لبينهابه، ف والتعبد فهمه العباد على بجب مما كانت ولو السنة، ولا ا3ىاب ؤ، 

احونكوصيام صلاة مجن عليها المترتبة الأحكام لأهمية ءلاهرا، بيانا الشارع 
•، روعدما وجودا بالحيض يتعلق الحكم أن على فدل وءللأو،، 

محللوعياقبل أو الشمس، غروب قيل الحائض طهرت إذا ١لثانيةت المسألة 
قولانللعلماء ؟ والعشاء والغرب والعصر، الفلهر تملي أن يلزمها هل، 

.وأخمد والشافعي كمالك الجمهور قال وبه ذللئ،، يلزمها أنه أحدهما؛ 
ولفوهو وحدها، وقها ؤر طهرت الغر الصلاة إلا نجب، لا ثانيهما: 

ركعةأدرك من ) ؛ ه. لقولوأصحابه؛ خميفة وأيٍ، واكوري البصري الحسن 
(صلاة ال) قوله: ق أل و ا، ر علته محتفقر ( الصلاة أدرك فقل الصلاة من 

فقدقبلها الغ، الصلاة وأما ركعة، وقها مجن، أدرك الي، الصلاة أدرك أي: إلعهل، 
.؛ ١ ؟ تجا يلزم فكيشح للوجوب أهلا ليس وهو كاملا، وقها به مر 

والاختارات(، Yr'U\/)٩ الفتاوي ومجموع (، rAi)\/للنووي وامحوع المغني،)ا/؟\،-آ(، انظر: )١( 
.•٠(، ٤٩والمدونة)؛/(، اكسة)؛/١٧الجرام وعقد الممهية)صرخ٢(، 

.(٤١)\/؛ واكصر واكقرير ١(، ا-آا■ ٦ انماية)ا/ا وبمات اكدض نح انظر: )٢( 
."١( ١• "٣، ■ ١/ )١ ءث؛مين ابن فتاوى مجموع انفلر: )٣( 
•^٠ أن م، ٦( " )٧ لم وم(، ٥٨)• الخاري أخرجه )٤( 
.( ١٣المتع،)أ/.الشرح انظر: )٥( 
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منيدرك ب لو كما تجب فلم عيرها، حال ل خرج الأول وقت ولأن 
, ٢١شيئا؛اكانية وقت 

اأهممع-اص وابن عوف بن الرحمن عد عن جاء ما الجمهور؛ وحجة 
وإذاوالعصر، الفلهر صلت الشمس تغرب أن قل الحائض طهرت إذا ) قالا: 

.،،روالعشاء المغرب صلت الفجر قل طهرت 
اداتالمات أوقهاء انتلأن المرفوع؛ حكم له منهما القول فهذا 

.ار محض تعبدي لأنه فيها؛ للرأي مجال لا كابمدالها، 

فقط؛اط الاحتيجهة على ~ صح إن ~ محمول أنه يرون والأخرون 
الحائضأن صيما ولا الأول، وقت خروج قز زال قد المانع يكون أن من خوفا 

.، لمدة بعد إلا بملهرها تعلم لا قد 
؟عزيمة أو رخصة هو هل السفر ق الرباعية الصلاة قمر اكالثة؛ المسألة 

;للعالهاء قولان 

.، ر العلماء جمهور مجدهم، وهو رخصة، أنه أحدهمات 
همودليلا-لحفيةره، قول وهو عزيمة، فر الق الصالة قصر دانيهما:أن 

قتن ركعتن ركعفرصها، حى الصلاة الق فرض ) قالت،؛ عائشة حديث 

(،)؛/XAالمنة الجواهر وعقد ١(، ٠ )؛/. الخلافة ائل المورووس (، ٤٧)أ/ائ، المني انفر: )١( 
.)v/•٩( واروض ؛٦(، ١٣)للمودي و١سمع 

ب.( ٣٨٧)؛/والمهقي -م ضة)\إ\ل ابن أخرجه )٢( 
.وحد0 عوذ ين ارحن مد عن ( ١/٣٣٣ ) ارزاق، تمد وأخرجه 

.( ٣٦١)؛/المان أضواء اض )٢( 
•لأينءفين)\/-آ؛( المع ص انظر: )٤( 
القمرية والغاي(، ١ ه . / ١ ر النسمة الجواهر وعقد (، ١٧٨)؛/والوجهم ١رو١لآين انظر: رْ( 

.•٣( )ل/" الخلافية المائل ورووس (، )ا/،/٢٣للماوي 
.\( Xi/x)امحار رد وحاشية )ل/'،م(، موص الهداية انظر: )٦( 

-١٥٩-



فتهللراي يجال لا فتما المحاير فول الئاي الحث 

٢،ل ه عليمتفق الخضر( صلاة ؤ، وزيد المفر، صلاة والفر، الخضر 
فقرصتهق الني هاجر م رك*تين، الصلاة فرضت ز ت ، رواية ول 

.( الأول على المفر صلاة ذرَكت، أربعا، 
فيكونفرصه، تمام هما بل حقيقة، قصر"! ليستا افر المحق ل فالرك^رتان 

.، رللمنة ومخالفة إساءة أربعا للصلاة أداوم 

منأل( جثاح ■غنآؤ يلمز ؤ ت ال تعقول الخمهورت ودليل 
فرصاالقصر كان فلو ١[ • ١ هزالساء/ آلذننكمزوا يثتئكم ان خفم إن آلصلوة 

ك—سائره، وتركه فعلبين( محر رخصة أنه على فدل ا-لجناح، بثي ذكره لما 
:تال الناس، أمن وند الأية، عن مر عسأله لما الني. وقال . ؛ ٤١الرخص 

لممأخرجه آ صدقته فاقبلوا عليكم، 4،ا اش تصدؤ( دقة صر 
ائتم.ممميمإذا انر المأن على العلماء بإجماع ءائثةت حدين، عن وأجابوا 

.٢ ر بحال أربع يلزمه إ ركعتتن فرصه كان لو إذ أربعا، يملي أن لزمجه 
الحلافالمنير ابن حكى ففد نظر، فيه إجماع بانه جواهم; دفع ويمكن، 

يمالمقصلاة ل يدخل، افر المل الإجماع ؛■^، ٠١فمن، » : ، ٧١ونال المالة، ؤ، 

.( ٦٨٥لم)وم(، ٣٥• ر الخارتمر أخرجه ( ١ر 
ركعات،أربع الخضر ن، هو نبيكم سان لعلى الصلاة الق فرض ر ت قال عباس ابن حديث وكعناء 

•( ٦٨٧لم)مأخرجه ركعة( الخوف وق ركعتع،، غر الوق 
.)ما()ْما<م(

.\(Yi/T)اختار رد حاشية )٣( 
(١٩)ْ/أ للنووي ملم صحح وشرح ١(، ٢ )م/؟ والغي ١(، ا/آب ) الأم انفلر: )٤( 

.)ْ()أحآ(

الغيق ممه امة ند ابن ومله (،  ٢٣١ ، ٣١ا/ا )٦ التمهيد ؤ، الر عبئ ابن الإجماع حكى )٦( 
.المهد من المطوع ق عما زيادة رقيه ١( )م/م'اأ 

.١( العلماء)٦^٩ مذام، علير الإشراف )٧( 
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هدمل والاختلاف بالإجاع العرفة قلل فيه، اختلاف من ذكرناه ما مع 
مجاويبقى يه، مجتثناة الخال هده تكون ١لإ"^م١ع ثبوت فرض وعلى , ه المسألة 
•القصر وجوب من الأصل على عداها 

إنؤ ال: تعنوله ق كما الوجوب، ياف لا الجناع فرفع الأية؛ وأما 
انعليه جناح قلا اوآعثمر آلبيت حج قمن ثنانجرأش من وآنننؤْ ألصما 

قصان النقوهم تدفع لالجاح رفع وأيضا ١[، راوقرْ/ا/ْ ه يهما يطويثن 
مان،الفوهم تمجفلة وذللئ، الحضر، ل الإتمام على دوامهم بمسبب صلاهم، 

.٢١١٣٣ذلك فرفع 
رعا،شالرد خيار يبقى فلا الصدقة، بقبول أمجر ففيه عمر؛ حديث وأما 

٠ ٢٢١للوجوب الأمر إذ 
١٢لخهل١بيل نال الخلاف، مجن خروجا فيه أن بالقمر؛ القول يعضد ومما 

إذافيها واختلفوا حوازئ، على أجمعوا لأهم الصلاة؛ السافر يقمر أن لأول ا» 
.الخلاف« على مقدم والإجماع أ؛،(، 

حكمهلكن 'ّومذا كان وإن معناه، ي وما عائشة حديث كل وعلى 
القمرر؛،.يرى مجن ملاذ وهدا بالرأي، فيها يكلم لا الركعات أعداد لأن الرفع؛ 

مركعتان، الصلاة قرصية ابتداء أن بيان أرادت عائشة فيقولون؛ الجمهور وأما 
الأخذة الحفيفيلزم المفر، ل الصلاة نتم كانت وليلك الهحرة؛ بعد اتمت 

•، ١ برأيه فالعتره روايته المحاي رأي عارض إذا ناعيهم؛ على بناء برأيها 

.( Yaa/V)^ القاري عمدة انفلر: )١( 
.هنفالمدر انغلرت )٢( 

•٦( )ا/أ١ ائاري ونتح (، YAUY)"القاري وصية (، ١٢)م/؛ الغي انفلر: )٤( 
ؤ olr)الأحرذي وتحفة ٦(، ١ )؛/٢ ازري نتح وانفر: )آ/آ"ا(، الهام لأبن القدض فتح )٥( 

.)ْ/آا■( انيان وأضواء 



فللرأي محال لا فا اكحاي  Jyاكائ الحث 

Iقولان للعلماء ا؟ ل انمنة بح حكم ت الرابعة المسالة 
.ا١ انملماء أكثر ذهب وإليه وفاسد، محرم بجع أنه الأول؛ 
يجوزثمن لأنه ؛ ٢٣١وأصحابه الشافم مذهب وهو الجواز الئاد: القول 

لرإذ ها، منل باعها.ممثلو كما منه، يعها فجاز بائعها، غ؛ر من به محيعها أن 
•، ٤١الربا إف النحل إل تمد منه يظهر 

ايعتمبإذا ) ؛ الني. تال قال؛ عمر ابن حديث الجمهور: ودلل 
ذلاعليكم ّلط الجهاد، وتركتم بالزرع، ورصيتم البقر، أذناب وأخذتم بالعينة، 

•، ١ ( دينكم إل ترجعوا حى يرعه لا 
بنزيد ولد وأم هي عائشة، على دخلت أها أيقع، بمت، الخالية وحدت 

نيثة،م درهبثمانماثة غلاما زيد مجن يعت إق زيدت ولد أم لها فقالت أرقم، 
رمول*ع جهادك أبهللت ند أن زيدا أبلم ) فقالت: نقدا، بستمائة واشترته 

■( امتريت ما وبتس شريت، مجا بمس تتوب، أن إلا ، الق 

•ص اقل حال بمن يشتربمامنه م مص، اجل إل •علوم صن ّلعأ آخر عن بجع أن صورته؛ )١( 
(.١٠)ْ/\< افن وهذب (، TTtiT)الحديث رب ن اوها،ا؛ انظر: 

■( TxWU)امحهد ودائه الماثل)ْ/آ'آه(، ورزوس ١(، )>،/a\' بدائعالمناثع انفر: )٢( 
■تور الظاهريأوام أيضا به وقال )٣( 

•( iv)؟/وص (، ٤١)ج الطاين وروضة الأم)مسم>(، انظر: 
•رْ/ْارا( للياظي والوافقاُت، ندامة)٢\ا\«١(، لأبن المأني انظر: )٤( 
ؤنمه ابن الإملأم وشثخ التطان، ابن وصححه )آ/خأ(ا وأخمد (، ٣٤٦٢)داود أبو أخرجم رْ، 

الكرك،)آ/أأ(.اكتاوك، 
الهدؤ حزم دائن (، ٣٣)ْ/• وال^ء٠غما )جآْ(، والدارهلي (، ١٨٤)،//ارزاق عد أخرجه )٦( 

العاقةزوجته ض المم، إمحاق، )اْأ(مجنءرق،ءنابي المد ن الجعد وابن (، ٤٨)؟/
•ءالدة ض ارتم ين لزيد ولد وأم ص دخلت أغا أيفع: بنت 
ائي،الهعد وابن النم ابن وييزاء تمة وابن ندامة ابن عن كل احمد الأمام إل إخراجه وعزا 

وتمذيبالكرك،)ا/لأل(، والغتاوك، (، ٢٦١/٦)الغي انظر: . افد ن أنه ض يمرا لر ولكن 
.>أ/ا<أ( الهادي ما لابن التضق وتشح ١(، • )>،/• المن 
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حزم،وابن الدارقعلي أعله فمد ضعيف، حديث، بأنه عاليه؛ واعترض 
.را، العالية بجهالة 

اإهI ، ١ — العالية عن — الجووتم، ابن نال، نظرا، فته بأن، عنه؛ أجيج، 
العاليةفقال؛ ٢ ١ الطبقات، ق سعد ابن ذكرها معروفة، القدر ،، l_L?rامرأة 
.إه— ٢ ل عائشة من سمعت، بيعي، الإصحاق أبٍ، امرأة شراحيل بن أيفع بنت، 

النكما ~ ولأنه به، استدلوا ما لصراحة الجمهور؛ قول هو والراجح 
الربا،هدا نحرم ق ورد ما لكال، شئ الباب، ق يرد لر لو ر> — الشوكانى العلامة 

.، ٠١« غيرْ عن مجغيا كافيا 

نبد زيجهاد ببطلان، جزمت، عائشة لأل، البيع؛ بمساد حكموا وإنما 
الرأي،بم تعللا الأفعال أجزية فان أمره، وتعقلتم تحريمه يقتضي وهذا أرقم، 

،ه اف ول رمن مسمعته بتوفيق، إلا ذللئ،، مجئل على تقدم لا أمحا فالفلاهر 
•، ١ عنه ذللئح روايتها مجرى فحرى 

ابنزيد إليه ذهس، مجا حمل ق ,ممثاله مقابلته يمكن بأنه الشافعية؛ ذللئ، ورد 
.ا ر به الاستدلال سقط الشيء.ممثله عورض وإذا ، التونيف، على أرقم 

.)ا'/آأ( وانحل )م/آاْ(، الدارتْلي م، انظر: )١( 
.١( إ0أ حديث،  ١٨٤):؛/الخلاف، أحاديث، ؤ، اكحمق )٢( 

()٣(au/a)؛.
وسكت،محفوظ، أن،، إل القيم ابن ومال، اكركّاني، ابن وقوام الاادي،، •مد ابن إمتادْ جود ولدا )٤( 

.منيه ق الذكورة بالعالية يعله ب و البيهقي، منن محذيب فيي الذيم عنه 
يمالقلابن المنن ومحديب (، ٣٣)ْ/• القي وا>هم (، ٢٣٧٨)^J'٦ح ص تشح انظر: 
.٢(  ٢U/U)للقارئ اليدايأ تخريج والهداة ١(، . )ه/. 

.٩( )ج، الأزuر حدالق على الدفق ا>ار الميل )ْ( 
•)ا'اس{ رانمايآ^١^.^، المغمح،)آ"/اا"آ(، ١>؛ )٦( 
 )V( :وانحلى (، ٢٨٩للماوردم،)؛،/الحاوي، انفلر(n/A ،)iانحتهد وبدايأ ؛(TX،>-TTi/U)
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لهلإر(ي محال لا د«ا اضحاي الفائ المحن 

اءجأرقم ين زيد أن القصة! روايات بمص ؤ ورد بانه عنه! وأجيب 
رؤبِ*ين موعطة حاءُْ فنن ؤ ال! تعه تولعليه فنلت معتذرا، عالئة إل 

. ٢١نذو،ه]اوقرة/ه7أ[ نا ئتُ هاتقئ 
أوبمائط أو ببول فأحدث أفزعه، أو إنسانا صرت محن ! ة الخامجالسألة 

!للعلمام قولان ؟ الدية له بحب هل ريح، 
ووهة، روايل أخمد الإمام به تال الدية، ذلك ق عاليه أن الأول! 

٠ا أصحابه عند ا،لدهب 

الأخرىوالرواية الثلاثة، الأئمة قول وهو عليه، شئ لا أنه الئاي! القول 
ولاال، مجإزالة أو عضو، أو محنفعة لإتلأف بحب إنما الدية لأن أ؛ ١ أحمد عن 

. ٢١هاهنا ذك مجن شيء 
السيببن سعيد إل أرسل العزيز عبد بن عمر أن الأول: القول ودليل 

عيد:حمال فققضاء؟ ذللث، ق هل ٢ ّّّإحأ حى رجلا صرب رحل عن يسأله 
.، ٦١الدية ثلث، فيه عفان بن عثمان قضى 

تالإذا الصحاي لأن الرفع، حكم له فيكون القياس يخالف حكم فهدا 
•، ٧١ض. عن توقفا يقوله فإنما للقياس، مخالفا نولا 

س،آ)اءاس.انماياثرح انظر: )١( 
.وامدع)ا'/ا'ْأ( ١(، )٢ الغي ا>: )٢( 
(١٧)٧/•اس وروضأ ١(، )٢\ايم والغي )ْ/أ\ْ(، الخلايا السالل رؤوس ا>: )٣( 
.( )ْ/آ٢٠الخلايا الماثل رؤوس ا>: )٤( 
•رمختارانمحاحم،اخأ( الغاثط وم افم اي؛ الملاح امج إذا)ْ( 
.صحح وإضادء (، VVA)؟/شية ش واين ٢(،  il\). الرزاق مد أخرجه )٦( 
.)آ/آ؟أ( الإرادات وص ١(، )ا"/ْ المناع وكشاف ١(، ا/•!. الغي)٢ انفلر: )٧( 
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ةجائفأو موضحة، لو •ئ ينتفض بأنه تعليلهم؛ عن وأجيب 
ذهابهناك يكن لر وإن الضمان، وجب نقم، ولا _،، خمو على غاندملت 

.٢ ر مفعة نمليل ولا جال، 

...

ْ/-اآه) الخلاب المائل رزوس ;١( 



لهللرأي مال لا لما المحاي ^١، القاي الحث 

انمثخاتمة 

التاثجالسألات هذه بملق فا البحث هذا ثنايا من ل ظهر 
اجمكل به: يراد ب" للرأي بحال لا فا الصحاي ثول " أن : أولا 

نجملكوها مها؛ للرأي مجاغ لا مما وتقريراته، وأساله أهواله فيعم عنه، بمدر 
كانوما الوحي. على معرفتها تتوقف ل بإدراكها، العقل يتفرد لا الي الأشياء 
." انمدي " و " التوفيقي " اسم عليه بمللق فإنه كذلك 

يلحظوغيرها، الأصول كتب ق المالة صياغة على يهناغ من أن ت ثانيا 
صيغ;ثلاث إل ذكروا مجا إرجاع ويمكن ذلك، ق، الكحر الاختلاف 

فيه.للرأي بحال لا فا الصحاي فول - ١ 
.فيه للاجهاد بحال لا فا اكحابي؛ أ-نول 
.القياس يخالف فيما المحاير ّآ~قول 

يستدعيذلك فإن الثلاث، الصغ ، jwالفروق، أبرز عن الكشف ولأجل 
بواحانمصيغة كل مردت الي الثلاثة الصهللحات بين العلاقة أوجه على اكرف 

ةرتبق، الرأي أن ذلك؛ مجن سن وتد . القياس الاجتهاد، الرأي، وهي؛ مجتها، 
هلأنالاجتهاد مجن وأخص وغثرْ، يشمله لأنه القياس مجن أعم فهو الاث؛ع،، بئن 

عنالنمير العلماء مجن كتم إيثار وجه للت، يفلهر هنا ومجن وصروبه، أنواعه أحد 
.البحث يجا عنون الي الأول يالصيغة السألة 

يقتصيها عمعدوله لأن الدقة؛ مجن شئ فيعورها الثالثة الصيغة وأمجا 
فلبلفسالة العن التعير وأيضا , مجنه أقوى دليل لوجود يكون قد القياس 

ذكورةالمالثلاث الصيغ هو.ممعى " اكمدي ل إلا حجة غير الصحاي ول ق" 
الخصوصعلى مجعتاه يهئل لا مجا هنات ياكمد ا،لراد لأن آنفا؛ 
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افصث،خاتمة 

ضأخمار عن الخحدث ب: للراي مجال لا الي الأشاء من : ثالثا 
الحوادثن جمالستمل ق سيقع عما والإخبار الأنبياء، ونصص الخلق كسدء 

دينالأصول ل والكلام والأخرة، الرزخ أحوال عن الإخبار وأيضا والقس، 
دال،والأبارات اوكفوأحكام والتوقيتات، والتقديرات التمدية، والأحأكام 

تفسيراوللث، وكوأنعالها، الدواب بيح تعن والإخمار والعقوبات، والحدود 
ذلك.ونحو الأية، نزول بسبب ايعلق القرآن 

الا فيمالمحانجب بقول والعمل الاحتجاج على العلماء يتفق ب رابعا 
وتداخلاشتباه له يعرض قد ولكن قبوله، وعدم رده على ولا فيه، إلرأتم، بحال 

ها،عنويفصله ممتزه مجا إل فيحتاج المحاإِب، لقول الأخرى ام الأنويس بينه 
إدراكهيمكن لا فيما المحاتجب قول هو البحث؛ موضع أن ذلك؛ مجن تحرر وقد 

اقيبعن يعرف ول؛ ذكر، فيما بمرح.ممده أن دون والاجتهاد، بالرأتم، 
؟به العمل يلزم حجة يكون هل فيه، له مجواضتهم الصحابة 

علىفيها المذاهب حكاية ق يقتصر المسالة تناول مجن غالب أن ؛ احامج
الأصولكتب بتتبع ولكن ( وعدمجه به الاحتجاج ر التقاباين الدهبان ذكر 

هي؛اخر، مداهب، ثلاثة على الوقوف أمجكن وغيرها، 
واجتهاد.احتمال عن لا وقطع، جزم عن المحاتج؟ قاله إذا حجة أنه — ١ 
أهلعن يأخذ لا أنه المحاتجب حال من علم إذا الرغ حكمه أن — ٢ 
الكتاب.

هاد.الاجتل أهمجن ليس قاله اليتم، المحاتج؟ كان إذا حجة أنه ٣— 
غير( حجة أنه ) الأول القول إل آيلة كلها الثلاثة هده ~ الحقيقة ل ~ ولكن 

٠وشروط قيود عليه فيها ريي أنه 
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فيهللراي محال لا فا اكحاي قول الثائ الحث 

دنعاص والخالأول ول اشين( بدائرا الترجيح كان إذا ات مادّ
التقارب(،من سيقا بينهما ان قخن مناقشته، أعكن ما ومناقشة أدلتهما، امتعراحض 

للأق1أمجيل، الحجية بعدم القول كفة كاث وإن 
عنالجواب أمجكن حيث والنقض، الإبطال عن أدلته أكثر ّلامجة ~ ١ 

نجمتحضها يتحقق لآ فاته الأحرى الأنوال أدلة بخلاف عليها، أورد ما غالب 
.إليهاالمولحهة الاعتراضات أكتر 

ذ/يل؛ فها، نارأتم، مجال لا أنوال محهم نقل الدين الصحابة أن - ٢ 
توقيفا،لكونه قال؛ حممه.مما يلزم أنه والجدال المناءلرة مجال ؤ( منهم أحد عن 

معارضتهممعاصريهم بعض( ص نقل قد بل ق، النمح، إل المرفوع حكم ق وأنه 
.لهم الحالم، على ينكر فلم الأقوال، تللن، عض بق 

ذللئ،يكون أن إما فيه؛ للرأي مجال لا فيما الصحايي( قول حجية أن ٣— 
الحليكون أن وإما • امحتهل،ين وسائر التابم باإصحابي فيلحق القول لدات 
فيهيجرى محا حى أقواله، مائر ؤ، ذللث، يهلرد وحينثد ~ الصحابي( وهو ~ القام، 

ريبلا ؟ إجاع أو ص الوجوه جميع من فوله عارض إذا العمل فما الاجتهاد، 
.حجة قوله يبقى لا وحينئذ والإجماع، النمرا يقدم أنه 

تيالواتصال الناقل عدالة مجن الواحد خير قبول ؤ، يشترط مجا مائعا؛ 

العمليرى مجن عند فيه، للرأي بحال لا فيما الصحابي( فول ؤ، مجشروط هو الغ، 
آخرين؛شرطن، ذللث إل أضافوا بعضهم أن إلا به، 

وةلقالكتاب؛ أهل عن الأخد عدم الصحابي( حال منن يعرف أن ~ ١ 
دميقأن المحايى، مجن يبعد إذ اشتراؤله؛ عدم والظاهر . مجتهم سمعه أنه احتمال 

أهلعن تلخاْ ما إل إثبامحا j( ويستند الشرعية، الأحكام مجن ثئ ذكر على 



المثخائ 

•والتحريف التديل من كمهم ق وقع ه.ئ علمع عزو، غم من الكتاب 
ونعمجا على محمول فهو عنهم، التحديث ق الرخصة من ورد مجا وأمجا 

ولابنفي شرعنا له يتعرض ب مما عنهم، اخكية والأخار الحوادث مجن فيهم 
اوإنمدنيا، الق ولا الدين ؤ، فائدة بدي ليس أنه ذلك على فالغالب إثبات، 

.والطة المرة من شئ عن يخلو لا إذ ؛ للاعتماد لا للاصتشهاد يدكر 
منليس فيه، للرأي بحال لا فيما نوله مل الذي الصحاي يكون أن ٢" 

نموع يذلك ال قيكون أن لاحتمل مجنهم كان لو إذ الاجتهاد؛ أيل 
الاّسباط.أو الاستدلال 

هسمعآخر صحاير لاجتهاد تقليدا أخذه يكون أن احتمال ت عليه ويرد 
مجنم جلهفيها، للرأي بحال لا أقوال عنهم ثقل الذين الصحابة إن f منه، 

•امحتهدين، 
إنرزول يفيها الخلاف نجعل بصورة المألة العلماء بعض قرر ت ثامنا 

الأنه ق، أحد يخالف لر فيه، لرأي مجال لا فيما الصحابي، فول أن ذلك اللففل، 
بهفالاحتجاج الني.، عن النمل فيه يقدر أنه غئر صريخا، المرفوع مجن يكون 
"عليه ص محنا ومنر صحافر، فول بحرد أنه حهة مجن لا الجهة، هذْ مجنر يكون 

الكلامق إدراجه يستقيم لا وحيممذ '، الفنمية السنة و الحكمي المرفوع 
.الصحابي، قول أقسام عن 

هولمجمحوي، الخلاف أن يقتضي الأصوليئن مجن كثير تصرف وءلا٠ر 
.وفروعية أصولية مجماثل ق خلاف فيه التراع علؤر ترتب ولذا ثمرة، 

...





الثالثاليحث 

دليل؟يلزمه هل اكاي " مسألة 
رم.ة ودراسجمعأ 

ه—١  ٤٢٥شوال ( ٤٨)العدد الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة مجلة ق البحث هذا نشر 
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الحث،•قدمة 

4:أقس.ش
إلاإله لا أن وأشهد اصطفى، الذين عباده على وملام وكفى، ف الحمد 

,ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده اس 

ر؛النفلا مهوأجيل الفقه، أصول كت_، ق أثس كط فلما بعد؛ أما 
يلزمههل الناق ألة حماّتوقفتني الجزئية، اتله مإحدى ق بحث، كتابة لأجل 

الفقه،أصول ق ث كاب منها يخل ل؛ إذ واشتهارئ، أهمتها فع ؟" دليل 
.، رُهلاوها جل فيها استوق متخصصة، دقيقة كتابة على فيها أقف لر فاني 

إذدقيق؛ والتالتحرير إل البالغة حاجتها دراستها، أهمية ق يزيد ومما 
فإذا، ، والتكأولكاللتحأ جعلها إل — بالقليلة ليمسن، — اكافلرين مجن فئة تعمد 

افنأنا وفال؛ النفي، محوره ق، رأيه صاغ دعواه، على الدليل أحدهم أعي 
ضباطه؛انوعدم الحجاج، اصهلراب إل يفضي وهذا . عليه دليل لا والناق 

•باطل، وم الجميع، عن، الدليل، سقوط إل ذريعة لأنه 
:، ٣١،- jLJطى؛دليل لا أن يرى من بعد.ناقشة - الحرمن إمام قال 

عف،أضوهو الحال؛ يامتمححاب القول صروب من صرب هدا أن واعلم )ر 
ائل،المبعض ع—ن، سئل حنن دلالة له يغلهّ لي من أولا به خ أنواعه، 

مواقعمعرفة ق يقو نر مجن يعص فجعله الدلالة، تحضره أن إل هدا إل واصتروح 

دوانم١(،  IvIT)النف أصول وتقو:؛ )-ا/ْاا"ا(، للجماص الفته أصول : مثلا انظر )١( 
(aa\/y —٨٨٢ ،) يعرلأبير والعدة حزم)ا/ْلأ(، لابن والإحكام (، ٤٨٢/١)القاصي وأدب

الفتهأصول ز والتلخيص ٧(، • • )ص الفصول وإحكام (، ٩٩رآ/هاللمع وثرح (، ١ ٢ V • )أ/ 
.٢( ١ )آ/0 رحي الوأصول (، TAT/rالأدلة)وتراٍلع ١(، 

.( وكأ ; صا7 اخيط القاموس ) رءير٠١ عصا من عله يكأ ما : التكأئ )٢( 
.رصاآ<-ا-آ؟-ا( الجدل ز الكافية )٣( 
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دلل؟الاوهلطرمه .الة:الئالث الحث 

وى،الغتعند به الحكم تصحيح ق ؛عتمي أن دول المناظرة، ق طريقا الأدلة 
.كلامه آخر إل والتعريض« والتعاليم 

—ال الحتجده ذيه فيها ~ مناظرة نمة هتا أورد أل الناسب من ولعل 
امالإمبحضرة حكما ذكرت )ر ت تال له، جرت وفد ابن الإمام حكاها 

الوالاj ناف، لأق علي؛ دليل لا فقلت: بالدليل فهلولت عميل، بن الوفاء أنجب 
يليقلا هدا قلتن: ؟ عليه دليل لا الناق أن على دليلك ما ل: فقال . عليه دليل 

؟بالدليل تطالبي فكيف \و\و" على دليل لا " نول: j أضأ ناف أئ .صبك، 
والفتوىمفت، المثبت أن ءمنإ،كما الناق يقال: بأن اللزوم على يدل فأجاب: 

أنهرجل على البينة نامت لو أنه وهي• ألة، وامتشهد.مم. بدليل إلا تكون لا 
لبالسبت، يوم ها يكن ب أنه أحرى وسهدت بت، اليوم ، بالكرخ١ كان 

الوحدانيةوليست بالدليل، يطالب واحد اس إن قال: من وكيلك بالموصل، 

ووهمحال، إبان يه تروم لأنك باطل؛ دليل هدا بأن فأجبت . التانجب نفي إلا 
ارنوتقطرقها، تشعب مع المقتضية الأسباب لأن وذلك المال، على الدليل 

وهدا. بهالحكم تعلق فرض ويجوز إلا لإبهلاإه يتعرض سبب من فما أطرافها، 
وب—ا-ائعالأدلة، على العثور من المفلر مقصود هذا يفوت أنه يع إليه، طريق لا 

.الأحكام«لأ،
ل٠ متعددة جوانب ل الأصوليين روى المألة هذه ل تباينت وقد هذا 

أومحاب الأست.محن، ين.يلهامجن قمتهم بحثها: موضع ل وأيضا لها؛ العنونة 

•بغداد منها العراق، ل كلها مواضع عدة على يطلق اسم الكرخ: )١( 
.( ٤٤٨)؛/اطر: 

.( Vi/T)انحط البحر ق الزركثم ذ/ئ )٢( 
.٢( .  i-T)ص*ا. ١كاني القول أدلة ضانثة ضمن اى به ض ئ ضانثة.ثل ._سأتي 



الحثض،ة 

الاجتهاد.انل .ممتعهاوثالث العلة، بتخصيص يلحقها آخر وفريق الاستدلال، 
والالأنعلى فيها المذاهب ذكر ق الأنصار حاولها من على الغالب أن كما 

:المشهورة الثلاثة 

والا-ليل.مهنالب أنه ؛ أحدها
.مهللقابالدليل مطالب غير أنه ت ثانيها 
الشرعي.دون العملي، التفي ق بالدليل مطالب أنه : ثالثها 

عافأصيزيد وبعضهم منهما، الأولئن على يضر الأصوليئن وبعض 
دنوأيضا ا، ر الأخر بعضها ق يتدرج المذاهب هده بعمر أن كما العدد، هدا 
همم ، رأ؛ ناطيها إل بتها ونالمذاهب، ذكر j أوهام بجثها س ض من وقع 

أنهيرى وبعضهم ، نيها تاتيه يرى لا فعضهم ت فيها الخلاف نوع ز مختلفون 
٠وفروعية أصولية مائل ق اختلاف عليه رثج، لذللث مثمر؛ معنوي 

منأجد ولر المسالة، هذه تلقاء الأصوليغ، عند التباين همذا رأيت ولما 
دسإل أوفق أن رجاء أ أ فاهتبلتها فرصة وجدهما والحث،، بالدراسة أفردها 

مجنوخفي دئ مجا وبيان محتها، تشتّت، مجا ول؛ فوائدها، بجمع منها، خلة 
بج__نجما وذكر ، وأدلتهاالمذاهجظ ورصد فيها، الزاع *وطن وتحرير مطالبها، 

حديدةوإضافة فكريا نتاجا الحث، هذا ق أن كما . عليهاالفقهية الفروع محن 
,الأصولية المكتة إل 

ذههالمباشرة لصلته نظرا ~ إليه الإشارة بجس بجتا هاك فان وبعد 

Iنوان بعوهو ~ والشمول التوسع من بشيء فيه بجثتج أهما يعتقد مما الة، الم

•١(  ٩٣ال-الة)^،ق الذكووة سهب من عشر اكالث، الذم، ق كا )١( 
٢٩ - ١ ٩ الة)١ المق الذكورة الذاهب من الثاس إل الراح المذهب j كما )٢( 
•( هل • ١  ٣٨٢ص اتحط القاموس ) اغتنمتها ت أي )٣( 
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ادافيعل,طر.مدّ؟:مالأناكالث الحث 

دمحمالر حممحمد إعدادت ماجتم، رصالة الأصوليقن عند والإسات النفي 
هدهمها تناول ،، — ٤٠١ ٢ ٤ ر عام بالرياض الشريعة كلية ي نوقشت أخمد، 

فحات،صنمع نحو ؤ، " الاصتدلأل ؤر النفي أثر ' سماه بحث صمن المسالة 
الأصول،كنب ق بحثها *واصع ولا لها، العنونة كيفية محيان فيها يعن ب أنه ضر 
ولا، التراع موحلن بحرير ؤ، ينوّع ب وأيضا الأسمححاب، بدليل صلتها ولا 
أمك4ا مومناقشة أدلتها مجع منها خمسة على اقتصر إذ ، الأقوال كر ذق 

وعنان بيي أنه كما — وزيادة العدد هذا أضعاف المسألة وق — مجنانثته 
حقيقي،أنه الأخر الرأي عن وعمل لفثلي، أنه يرى يجن نول على اقصر الخلاف 

•ونوعية أصولية همرات وله 
علىوخاتمة يجباحث، ونمعة وتمهيد مقدمة إل الحث، هذا ثمت، وتد 

:الأل النحو 

والدراساتاخ؛نيار0، وأساب، الوضوع أهمية بيان على• وتثنمل اللى«اة 
.كتابته ق الشع والهج السابقة، 

.العنوان ,ممفردات التنعريفه ق اكهٍد 

.المسالة حقيقة : الأول الحث، 

الأصول،ج، كتق بحثها ومواضع لها، العنونة كيفية ت الئائ المحث 
.الاصتصحاب، بدليل وصلتها 

تمهللبان وفيه 

الأصول.هم، ل ض العنونة كيفية الأول: ١^، 
.الاصصحابربدليل وصلتها الأصول لج، ل بحثها مواضع الثانىت اكللب 

الراع.موصع بحرير •' الثالث المحث 
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الحث•فدمة 

.المألة و المقولة الذاهب : الرابع الحث 
ستحقيما ومنانثة المسألة، ل الرئيسة الأنوال أدلة : الخامس المحث 

.•نهاالمانشة 

;مطالب ثلاثة وفيه 

." كالشت بالدليل ^١^ أنه " القول؛لأول أدلة : الأول ١^^ 

." مطلقا بالدليل مطالب غئر أنه " الئاق القول أدلة : الئاق المطلب 
العقليالقي ق بالدليل مطالب أنه " الثالث القول أدلة الثالث: المطلمب 

•" الشرعي دون 
.أدلتها ومجناقشة المسألة، أنوال من تبقى مجا دراسة : السائس الحث 
.والاختيار الترجيح : السابع الحث 
.وسببهالمسألة ق الخلاف مبى : الثامن ايحن، 
.المسألة ق الخلاف نوع : التامع الحث، 

.الحث، هذا ق إليها توصلت، الي التائج أبرز على وتشتمل الخاتمة 
•الأل النهج على البحث هدا كتابة ق سرت وقد 

رهوتحريألة، المهذه حول كتبهم ل الأصوليون ذكره ما تتبع — ١ 
والإيضاح.الدفة من بشيء 

كتب،أو كتبهم من ذلك وتوثيق ، أصحابماإل والمقول الأراء نسبة ٢" 
الأراءتلك فيها الي الكتب إل أحلت، ذلك عالي تعدر وإن مذهبهم، علماء 

.أصحايما إل منسوبة والقول 
قهالعيلا دلأجد لر فان ، وأدلها المسألة ق الأقوال استقصاء ٣— 

دون٠ ا نقليأم عقليا الدليل كان سواء للقول، يه يستدل أن يمكن ما ذكرت 
ضالفصل بملول لملأ عقبه؛ دليل كل على الواردة الاعتراضات وضع رأبت 
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دلل؟طرمه هل ، jLli:مالأ الئالث الحث 

.المدر بيان عع والاعتراض، الدليل 
أوه ليستدل أن يمكن ؛قوق•' صدرتهباجتهادمي ذلك كان وإن 

•وهكذا عليه يعترض أن يمكن ^i،؛ 
•السور  ٧٢٠أماكنها إل القرآنية الايات عزو ٤- 
لان كفان البحث، ق واردة الوالاثار الأحاديث تخريج ه— 
.وصعقا صحة درجته بينت وإلا إليهما، بالعزو اكتفت أحدهما أو الصحيحى 

والمزقبالأماكن والتعريف مم، إل نحتاج قد الق الألفاظ شرح ٦— 
•المشهورة غثر 

وتاريخومولفه، الكتاب، اسم ت يثمل البحش، لمادر نهرس وصع ٧"■ 
.الهحاء حرون، بجب ذك ب، ترتيمع النشر، وتاريخ وجهة وفاته، 

بعينإليه ينغلر أن رجاء القارئ؛ يدي بين أضعه مقل جهد فهذا ؛ ويعد 
حطان مفيه كان ومجا ، تعال الذ فمن صواب من فيه كان فما ، الأنصاف 

٠الشيهيان ومن فمي 

،رأه قومن به ينفعي وأن ، لوجهه خالصا عملا يجعله أن أسأل والق 
.ليما توصلم وصحبه، اله وعلى محمد نبينا على الله وصلى 

...
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انموانبمفردات اكريف 

الغوانيمقردات التميف في التمهيد 
٦دليل يلزمه هل النافي "

;القي ريق م— 
Iله ناف نهو ، نفيا ينفيه الشيء ثقي عن الإثبات، صد ت اللغة ق النفي 

.ا ١ وأاعا-ه نحاْ إذا 

• ٢٢١إنراره وعدم الشيء ترك عن الإحار عن عارة الاصطلاح: وق 
علتإذا كاييدوم ، ، لالثابت الغتر المعلوم المتكلمين؛ عند والنفي 

.، لالوجود قا ثايت غ؛ر كونه مع حقيقته 
:اللزوم ريق م- 

نمودام، ت إذا ولزُا: لزومجا ثلزنئ الشيء لزم من اللغة: ق اللزوم 
.أً، عليه وحب إذا المال: لنمه 

أنبجون لا أي؛ الشيءر'،• عن الانفكاك اُتناع النطق؛ين: اصعللاح وي 
.ار الواحد صعق الأنمن ككون غ؛رْ، ق، وجد وإن يفارقه 

بأن، آخر لحكم مقتضأ الحكم كون :  ٢٨الناظرة؛أهل اصطلاح وق 

١( irvlv)الفنون اصطلاحات وكشاف ( ٤٠١)أ*/ا الرب ولماد اللغة)ْ/،"هأ( محفاهس انذلر: )١( 
.الفعل« رك ص الأخبار عن عبارة الممي: » )صْأ"آ( للجرجال ن )٢( 
.١(  tyviv)الفنون اصعللاحات كشاف )٣( 
.١( . ٦٧نفسع)؟/المصدر )٤( 
.لزم; مادة ٢( ١ )ص١ المنتر والممباح ٤(، • )ً/'اآ العرب لمان انفلرت )ْ( 
.( )صء٩٧للكفوي والكليان (، ١٣•)م/أ الفنون اصعللاحات كشاف انظر: )٦( 
•)صا"ا"ا( ه نفالمدر انظر: )٧( 
تمحصصبنها ولكل التقارب، من شئ محنها فترن ثلاثة والمنهلق، الكلام علم وكذلك الناظرة علم )٨( 

دقق-سم)ي*ءولأخو■'
وجهعلى ا بينهالبحث، ترتيب لكون المتخاصمين؛ أحوال أصول عن يحث علم : الناظرة نعلم 

•ا محنهالحق بملهر حى الصواب، 
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؟دلل يلزمه هل ائاو : مسالة اكالث الصث، 

ةطالعالشمس ككون ، وجوده وقت القتصى وجد المقتضي وجد إذا يكون 
.، ١ بالأخر للحكم *فتض بالأول الحكم فإن ، موجودا النهار وكون 

.، ١ رفعه يمكن لا بحث التصرف كون عن همارة الأصولمزت وعند 
لبتركه، المرء يع لا ما وهو اللغوي، المعي يفيده ما هنا به والمراد 

يهنالهل بلففل — ميال كما — ذلك عن بعضهم عبر ولذلك عاليه؛ يجب 

•واحد والمعي " ؟ دليل عليه هل " أو " ؟ بالدليل 
:الدليل مريم، 

ما-ممعى: ودليل، دال فهو ذلا يدل الشيء على ذل من اللغة: ق الدليل 
الأصوليونعنه وعم ، العنىر٣، على اللففل كدلألة ، الشيء معرفة إل به يتوصل 
.الرثد"ر؛< ب" 

؛خبريلمهللوب إل فيه النفلر بصحيح التوصل -ممكن ما الأصهللأحت ول 
ذهب،مهو كما الفلز، أفاد وما القطع أفاد ما يتناول عام الحد وهدا 

دونالمهلعي ى علالدليل اسم قصروا قائم للمعتزلة خلافا ، العلماء جمهور 
٢.فامدر بنفلر فيه توصل مجا دون منه بالصحيح خاص هو وأيضا القلي. 

فكرهق يزل أل الذهن مراعامحا تعمم قانونية آلة هو ت اهليزال عام مي ويالنحلق، وعلم 
•عنها الشبه ولغ عاليها، الححج ثإيراد الدينية، العقائد اثنان ن يبحث علم الكلام وعلم 
■( )ص١٠٣والتعريفات (، )'/٠٧النطميئن على والرد (، ١٣٢العادة)آ/ههْ، مفتاح انفلر؛ 

-( ١٣• tlv)الفنون اصطلاحات كشاف )١( 
.الشريعة)آ/آ-هآ( لصدر الفقه أصول ق التمميح )٢( 
دل.مائة: ١( ٤ ١ رآ/أ العرب ولمان ١(، ا-ا؛اءآ" )؛/،/و! للجوهري الصحاح انفلر: )٣( 
٠هتا الراد وهو الإرشاد، به ما على مجازا ويمللق به، يرشد لما الناصح على حقيقة يهللق والرشد )٤( 

.الرشد محي ن أخرتم، أنوال وهناك 
■( )"؛/١٣النفحات وحاشية )ا/؟آ(، العضد وشرح )ا/و(، للأميي الإحكام انثلرت 

را/آْ(١،^ الكوكِح وشرح )'؛/٣(، الجوامع ومٌع ها، أنفالصائر لرن التعريمر هذا انقير رْ( 
•)ا/آْ( 'لتم الكوكب، وشرح ٤(، )ا/• العضد شرح انثير؛ )٦( 
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المالةحمقة 

الأولالمبحث 
المسألةحقيقة 

هيلزمل هادافي المسالة نوان عاكريض.ممفردات مضى فيما سن 

؟المسالة هذه على علما باعتاره انموان هذا بمب الذي نما " ؟ دليل 
رالأمحمجا قال؛ بأن مجا، أمجر نفي ادعى فيمن اختلفوا الناس أن مفاده؛ 

لل الأصأن ى علبماء النفي، مجرد يكفيه هل " كذا الأمجر ليس أو" "، كذا 
لرإذ المثست،؛ ق الخال هو كما نفاه محا على بالدليل يكلف أنه أو الخرم، الأشياء 
.٢ ١ باكليل؟ مهنالب أنه ق أحد نازع 

لاة الزكرى يلا مجن استدلال ؛ المسالة بما تتضح الي الأمجثلة ومحن 
اعليهلكان الخضروات ل واجبة الزكاة كانت لو ؛ يقول بأن الخضروات 

اله أنعلى دل بمرق لر فلما البحث مع لخرفناه دليل عليها كان ولو دليل، 
.، ٢١فيها زكاة لا أن فئت ، عليهادليل 

بيقول؛ ~ كالخنقي ~ الوضوء ق الية اشترامحل يرى لا محن آخر؛ مثال 
يسولناف، أنا م ؟ الدليل فعليه ادعاه فمن قلت، مجا خلاف على دليل يمم 
دلل".ص ض 

"؟ دليل المجا له" يقال فيها زكاة لا الخيل أن يرى مجن ثالث؛ مجثال 
.، ٤١"المسن على الدليل إنما علي، دليل فلا ناف أئ '' فيقول؛

•وخاص عام ؛ بجوابآن منها كل عن محب أن وللمعترض 

.١( )م/\ا■ روضة محصر ^ ١(، ٤ اكلخمىثمني)م/؟آ\-• انفر: )١( 
•)ص؟■؟( الخحاج تريب ن المنهاج )٢( 
•( ٣٨٦٨الخيل ن الكاب )٣( 

.)أ(شرحالوع)آ/ْآ؟-أآو(



؟دلل طرمه هل ائاذ : مالأ القالث الحث 

دميقلا أن يجب النال ل صحيح، غير هذا ؛ JIa؛أن ت العام فالجواب 
. ١١١م كليهما لأن ؛ سهما فرق لا إذ كاف؛ بدليل إلا القي على 

نفيعلى الدليل وأن بحمها، صورة كل عن يجيب أن الخاص؛ والجواب 
.بدلك الأدلة لورود بل فيها، الدليل لعدم هو ليس منها كل ق الحكم 

النيإل كتب أنه ه معاذ حدث عليه دل الخضروات ل الزكاة فنفي 
•٢ (١ شيء فيها ليس ) فقال؛ ~ البقول ومحي - الخضروات عن اله ب. 

بح—ا-ْل لم المعلى ليس ) ؛ ه قوله عليه دل الخيل ل الزكاة ونفي 
.عليه متفق ا صدقة فرمه، ولا 

هفيرط شهي بل كذلك، فليس الوضوء ل النية اشتراط عدم وأما 
الالأعمي فواللام فالألف باليات(ر؛، الأعمال إنما ) : . قوله وم لعم

وعترهالوضوء فيها فيدخل للأستغراق 

...

•)صآ"آ( الحاج ترمحب ي النهاج )١( 
عنطلحت بن عرّى عن هذا يروى وإنما بمعح، لس إذادْ وقال: ( ٦٣٨)الترمذي أخرجه )٢( 

الأل—ايطرتهوكثرغارُزاه ولتعدد .  ٥١اسم أهل عند هذا على والعمل مرملا. الني. 
.١( الترمذي وصحح (، ٢٧٩-  TUn/r>الخلل إرواء ن كا بالصحة 

■هريرة أي حديث من ( ٩٨٢ومسلم)١(،  ٤٦٣)الخاري أخرجه )٣( 
•الخطاب بن يمر ءث ( ١٩٠٧وملم)أخرى، مواصع ون صحتحه قاتحة ن الخاري أخرجبم )٤( 
.)ا/آْ( قاسم لأي الأحكام أصول شرح الإحكام انظر: )ْ( 
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بالأستمحإبوملتها بجيها ومواضع مالغ محونة 

الثانيالمبحث 
وصلتهاالأصول كتب في بصها ومواضع ، المسالة لهذه العنونة كيفية 

٠الاستصحاب بدليل 

الأصولكتب ذ ك الخونة كيفية : الأول الطالب 
لب، واحدة صياغة على المسألة لهذه العنونة ق الأصوليون يتفق ئإ 

ءلر؛قانذلك ز ولهم متقاربة، لكنها ذلك ل عياراهم تنوعلإت\ 

للخلافمراعاة الأكثر؛ وعليه الاستفهام، بمبنة انموال اواد : أحدهما 
بالقفل؛أو . ٢ ١ (< ؟ دليل يلزمه هل النال رر ؛ بلففلعنها كالتعبتر لمسألة، اق 
—التمهيد ق بيانه مر وند ~ متقارب ومجعناهما ٢ ر (ك آ دليل عليه هل الناق ر) 

•أشهر والأول 
قول القرر ولهم؛ بقألة للمالحنفية به عنون مجا ذلك من وقريب 

اإنمبالحكم، الجزم عدم أن إلا امتفهاما يكن ب وإن  ٢٣١دليل« بلا الاحتجاج 
.فيها الحلاف لمراuة هو 

هعلييقم لز ث إثباتا، أو كان نفيا أمرا ادعى مجن أن الخوان؛ هدا ومجعى 
؟منه يقبل فهل دليلا 

بأحدسالة المبحكم فيه ُصتحا يه مجزوما الخوان يذكر أن ثانيهما■' 
اقالنأن الخماء جهور نول فيه روعي قد وجلها فيها، نقلت الي الأقوال 

وإرشاد(، )،"/٢٣انحط والحر (، ٠١)آ/ا اكا> وروضة >ا/أمأ(، التض ؤؤ: ذللن، انظر )١( 
•(٤١)ص• الفحول 

والتشعات)آ/بممم(، عمل ن لأبوالواضح )م/ْاام(، الجصاص أصول ن: ذلك انظر )٢( 
ةوقاي)\ّ/\،'اآم(، الوصول و،اية (، ٢١٩)؛/للأ،ا-ي والإحكام (، ٣١)ص. للسهروردي 

•)صوآ*ا( دذداثدالأصول ■؟(، UWi)السؤل 
وأمول٢(، ١ )أ/ء، الرخي وأصول ١(،  ivlv)الفقه أصول ي الثال: >، على انظر )٣( 

•)ص'اْم( ^۶، دالغمح، )بخ"ا(، الئاشي 
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دلل؟الافيهل,ي مألة:الئالث الحث 

را،بالدلل« طالب اكاق » : بلففل كانمر وذلك " كاكت طااب 
ىعلالدليل وجوب لإلإ بلفغل؛ أو ؛، ١ دليل« عليه للحكم الناي » ت بلفظ أو 

. ٢٢١ازي« 

•ه بقوله عنفمر المذهب، هدا بفيض صرح من هؤلاء مقابل وي 
. ٢٤١<< عليه دليل لا الافي >>

دليل؟يلزمه هل ، jlj؛الأول ياللففل البحث لهذا انمونة اخترت وإنما 

ولمراعاةبه، المسالة تصدير على الأكثر وكون اشتهاره، من آنفا؛ ذكره تقدم لما 
.فيهاالخلاف 

...

•)صو*اا( الأصول ولب )صئ"ا(، العجلان وكلة (، ٢٣١رصالمنتهى مختصر ق: ذلك !نفلر )١( 
)آ/ْ\'؟(،اللمع وشرح حزم)ا/ْ^(، لأبن والإحكام (، ١٢٧)ئ/.العدة ق: ذلك انفلر )٢( 

الففوأصول )؟/؛W ،)A لأبن الفتاوى وبحوع والمهد (، ٠٣)ص.والمرة 
•رأ/ْأْ( المنم الكوك، وشرح ٤(، • •  t/a>التحرير شرح واكمم ١(، ؟>، U/i)مفلح لابن 

•■٧( )ص• الفصول إحكام ي: ذلك انظر )*١( 
.١( >ا/ا٢ وانحصول (، ٤٨٢الخاضي أدب انفلر: )٤( 



بالأستمحأبوصلتها بجثها و،،واءنع الأت مصونان 

الثانيانمطلب 
.الاستصحاب بدليل وصلتها الأصول كتب في بحثها مواصع 

نظراالاستصحاب؛ بدليل المسالة هده تذييل إل ١لأصوإيان من كثير انجه 
يتعرضل؛ ما أن على يدل الفل أن وم استصحابه، يمح الذي بالنفي لتعلقها 

الأحكامرُنفي على إلا إذا دل فلا الأصلي، النفي على باق فهو له الشارع 
واعأنمن نوعا يعد بالدليل النال *هبة عدم أن ا"لّمين إمام ويرى 
.، ١ أصعقها وهو الاستصحاب، 

تبلفظ — قريبا مر كما ~ ألة الملهده نفية الحنون عالمقابل وق 
وجعلوه. الدليل بعدم الشيء إلمات ؤ، لث، التمأي؛ دليل بلا الاحتجاج 
. ٢٢١الحال باّتصحاب الاستدلال : أنواعا،نها 

علىالدليل بعدم متمك والنال، المستصحب من كلأ أن ؛ ووجههما 
•الحكم نمي 

أصلمنهما فكل المسالة، وهذه الاستصحاب يتن تلازم لا أنه والظاهر 
والخصوصالعموم محنهما• والنسبة الْلوفيل اللبن نجم به صرح —كما بنفسه 

نفيعلى الدليل بعدم استدلال أنه جهة مجن أعم الاستصحاب إذا ، الوجهي 
النفي؛متعلمها المسالة هده أن ل-من } بالدإيلر ثابت هو مجا بقاء أو الحكم، 

خلاف.بلا بالدليل مهيالب المثبت إذ 

.( Tvrli)الوصول وسلم )؛/>،؛،T( المنان والايات ٢(، )٦!• اخط المم اطر: )١( 
•'آ( )صاا'الجدل ن الكامحه اطر؛ )٢( 
(،٣٨٩الثاني وأصول ١(،  ١٤٨،  ٤٧/١)الثف أصول مء( المثال: سل على اطر )٣( 

.( ٣٠٦لل؛مازي،)صآْآ، والغي (، ٢٢٢٣، ١ )أا/ْ الرخي وأصول 
.١(  ٦٣/٣)الروضة محمر شرح اطر: )٤( 
٤(الرحن،)ص• نتح اطر: • الأخر خائه بما-ق، ما مض على الثيمحف س كل يصدق أن ير: )٥( 
-عمل لابن والجدل ٢(، والصفي ١(، )أ/ْآا الريال ؤ،: الامحاب حد اطر )٦( 
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دلل؟اواوهلطز.م مالة:الثالث الحث، 

أولعلم4 إما عند الدليل عدم أن جهة من المسألة هذه وعموم 
,فيه شكه أو به، بالجهل شصه عن لإخباره أو يه، علمه لتفي 

.الدليل بعدم ظنه غلبة أو عالمه، على بناء يالنفيا فيتمساك المسصاصبح وأما 
هو؟الأدلة أي من الاستصحاب ق اختلفوا قد العلماء فان كل وعلى 
المقابلوق را، المقبولة- الأدلة - عليها المتفق الأدلة ق أدرجه من فمنهم 

علىوالأكثر ا ر — بما بحتج لا الي — الوهومة الأدلة من ١لأصوJين بعض عده 
.، ٤١الاستدلال" " ب مي يما أو ،، ٢١فها الختلف الأدلة مجن جعله 

علىبماء ا ر " العلة تخصص ق" المسألة هذه بجث إل آخر فريق وذهب 
؟الشرعي بالقياس نفاه ما ق يستدل أن له يجوز هل الشرعي للحكم المال أن 

المرضوايلأم (، VUWI)■الأّرار وكشف ( ١٧٢)صالأصول ض الفروع وتخرج )صاً(، 
..٤( اكر)؛/٣ الكوكب وشرح )ا-ا\\ه انحط والحر )ا/بم"ا"ا(، 

•الإجماع دلل صمن معاد الوابن الجويي لجعله ' والأّنوي ندامة وابن كالغزاق، )١( 
نواسص (، vvr/i)المول وغاية (، ٠١)ما/ا الا> وروضة )ا/آ*ا؛ا(، الحمقى انفلر: 

.الأدلة)■ا/أ\،*ا(وثواًلع )■ا/آ*ا١(، الفف أصول 
•( ٣١)ص• التشحات ذ هروودي وال٢(، ١ أصوله)آ/ْ j كالرحي )٢( 

قمرتندي الت فعله ممن والقاسي، والجائز الصحيح منها أن فيكر أنواعه ؤؤ نمل ويعضهم 
.U_(ir-،rr )>؛المغي ق والحاني (، ٩٤؟-. rr/r)الأصول 

وانحمول؛،T(، a/t)الأصول إل ول والوص(، ٩٩٦-  ٩٩٥)؟/اللمع شرح شلأ: انقنر )٣( 
•( utWt)العقول وهدايأ (، TT/I)الحط والحر ؟-T(، ua/a)الوصول وقاية (، ١٢)أ/> 

■باس ولا إجاع ولا بنص لمي الخاص؛دلل الاستدلال.ممعناء )٤( 
ةوكلم)ص"اآا(، الجوامع وجع (، ٨٨٣-  aa\/yالمعتد)الاسدلأل: ؤ، أدرجه نمن انفلر 

•( ٤١* )ص الفحول وإرشاد )ص؟مل(، الأصول ولب (، )ص٤٣العجلان 
أ/يْ(الأسرار ركشف لماتع علة المدعى الوصف عن الصور بعض ؤ، الحكم تحلف عن عياره هو؛ )ه( 

الأصولإل ول والوص١(،  ivlvه)الفقأصول  fjJuالقياس: ل الممالة بجث نمن انقلر 
)آا/ومم(.والواضح )آ/امحْآ( 

—١٨٦ —







































































عليهالحرجة رالمالل الخلاف وع 

٠، ر وجد إن دليله إظهار عليه ؛يحب ، قبوله بحسن ولا عحز 
بالخاسالأّتدلأل ل بجون هل الشرعي للحكم التاق الئاية: ايالة 

الشرعي؟

،٢ ل دليل بالب مهناله أن" الأول القول على م؛مع فيها البحث 
المما وءيرْ الرمان على بالقياس الخضروات ؤز زكاة لا كقولمات وصورمحات 

.٢٢١فيه زكاة 

منفإن العلة، نحصيمحن ؤر الاختلاف السألةث هذْ ؤا الخلاف ومجغشأ 
يسدلرحل، ثانتماء أو مجاغ لوجود عنها الحكم ونخلف تحصيصها، يجوز 

الحكمعدم إذ النفي؛ على الشرمحل انتفاء أو المانع، وجود بجامع الشرعي بالقياس 
.الحكم على الباعث عدم فيه يكفي يل لباعث، يكون لا 

الفة العللتخلف هو إنما عنده الحكم فتخلف قادحا، يجعله من وأما 
•رأ، بغئرجامع شرعي ولاقياس حامجع، 

نابءذتصرْ فراح مجن وخالفه ، الحاجبلابن الأول القول اختار 
.، ٦١الئاق فاّتفلهر المبكي، 

السابق اللأن الخلة؛ قياص دون الدلالة بقياس الاستدلال يجوز وثيل: 
باللاحق.بملل 

ممتع؛غير باللاحق المابق وتعريف مجعرفات، المرعية الخلل بأن ت ورد 

.( ٣٧-  ٢٦١٦)امحط المم انظر: الأوط. ن يرمجان اس إل الزركشي نب )١( 
•( ٢٢)إ/• للأ-دي الإحكام انفر: )٢( 
.؛( Ia/T)اروضة محمر شرح )٣( 

)أ(اطر
انظر)>،( 

انفر)٦( 

.( ٢٨٨)،/ايررل ونحئة •٣(، )أ/إ انمي وشرح (، XTUA)للشءازي الخمر شرح 

.»،(A»/t)الحاجب رلع 

-٢٢١-



؟دليل يلزمع هل ائاذ : مسالة الئالث العث، 

ق>ق ولا » : الامدي قأل ولذلك المدلول، عن الدلل نحلف ق اُتناع لا إذ 
.ا١ الأصل« معي ق والقياس والدلالة العلة ناس ض ذلك 

:1تي مجا المسألة هده على المخرجة الفروعية المسائل ومن 
.٢٢١الإنكار على انماح :الأول 

:قولن على نيه العلماء اختلف 

قخلال تعاف لأن » ا باؤلل؛ أنه إل الشافعي ذهب الأول؛ القول 
ميقب و وحل، عز اس بخلق المنكر ذمجة براءة فثبت الحقوق، عن برية الدمجم 
.، لالصلح يصح فلا بالدين، شغلها يجوز فلا ذمته، شغل على الدليل 

الإنكارعلى الصلح أن إل وأخمد، ومجالك حنيفة أبو ذهب الثاني؛ القول 
)٠(

٠

حريوثر ر أنه فكما محمل، منهما واحد كل خبر أن أدلتهم؛ من 
الاعتياض،فساد ق يوثر لا المكر خر فان التسليم، عليه المدعى إلزام ق المدعي 

•٢ ُ الأجيي س صح ولهذا 
دليل،بالثت ما لإبقاء بحجة ليس الدليل عدم أن ؛ الحنفية أدلة ومن 

.، ١ الصلح فصح بالدين، ذمته شغل فجاز 
عماالمعاوصة يتضمن لأنه الإكار؛ على الصلح منع من القيم؛ ابن قال 

.)\(الإحكامرأ/.باأ(
.( AX/o)انحط والجر (، Y-u/a)الشوازي للقف الحمر شرح وانظر: 

.)أ/ْ"ا( انحط والجر (، ٢٢)Y/. رحي الوأمول ١(، )■ا/ا<إ الممه أصول موم انظر: )٢( 
■^ Aylt)انحاج وغايأ (، ٣٦٩/٦)اوردي للمالخاوتم، انفلر: )٣( 
.( VWAh)الأّرار كشف ي: نحرم وانظر (، ١٧٣)صذزص الأصول ئى الفروع تخرج )٤( 
رصخخ"ا(الأمهات وجامع )ْ/ا"اأ(، عابدين وحاشتأابن ٤(، • a/aرالهداية على انماية انفلر: )٥( 

(r<\U/Y)الشاع وكشاف )U/،■(، والغي .؛،(،  a/I)الصنم الشرح على الدّرفي وحاشا 
•( rvA/rالأسرار)وكشف (، ٣٠)ص!الغيللعازي )٦( 
•الأصول،)صام"ا( ض الدوع تخريج )٧( 

-٢٢٢-



عاليهالحرجة والمالل الخلاف وع 

وتكاو__ز،؛ّمين والالدعوى من نفسه افتدى إنما وهو عليه؛ المعاوصة تصح لا 
وأصولهئرع الحكمة بل الشرع، لقواعد مخالفا هذا وليس البينة، إقامة 

.٢ ر ذللئ، تقتضي ومماخ وقواعده 
الشترىفانكر ، اشتراهشقص ق الشفعة رجل على ادعى إذا الئانة: المسالة 

٠ا ١ منه للمشفوع ملكا الشممر يكون أن 
وشتاره، إنكإل يلتفت لا أنه إل يومض وأبو الشافعي ذهب 

.االلك؛ اليد من ١إفل١هر لأن بالشفعة؛ الأخذ حق للمدعي 
الشقصأن البينة يقيم حى الشفعة حق له ليس أنه إل الجمهور وذهب 

قحممه ى علحجة يكون فلا محتمل، منهما واحد كل حبر لأن ملكه؛ 
.ار يده ق ما امتحقاق 

.؛ ٠١العنبر من الزكاة إحراج : اكالثة المسالة 
نرر الأثلأن العنبر؛ ق زكاه لا أنه إل الأربعة كالأئمة الجمهور ذهب 

،معدن من خارج لأنه الخمس؛ فيه أن أحمد عن أخرى رواية وقا • ا ل به يرد 

.بمرق ( ToaIT)الونض إعلام )١( 
.( T'wlrالأدلة)وقواطع )أ/آأآ(، الرخي وأصول ١(، )•ا/ااْ الفض أصول تقوم اطر: )٢( 
ىعلأن أص_حابم: كتب ق والثت رحى، والالمعاد ابن الثانم: ُدما نقل هكذا )٣( 

.الشفعة مدعي على اليمتن ردت وإلا اليمئن، أو الينة المشتري 
اورديللمالحاوي (، XYX/X)المرخي وأصول (، TUIt)الأدلة قواطع اطر: 

•٢( ١ )ْ/آ انحتاج وتحفة ؛(، A/f)للمحلي المنهاج وثرح 
تدائلأبن الكم والشرح (، YYy/x)المرخي وأصول ١(، )مآ/خْ الفف أصول موء( اطر: )٤( 

TnA/n ،) قالاختلاف ر وأن(، ٢٨)؛/للمرغناد والهداية ٤(، ١ الأُهاُت،)صاْ وجامع
.ءآ ٤ )ص؟ الفقهاء اختلاف ئ الأصولية القواعد 

■( ٣٩اكاشم،)ص؛دأصرل ١(، )م/خْ الفف أصول تقوم اطر؛ )ْ( 
(٦٧٧٠)خليل ومختصر (، XA\-TA-/r)للماوردي والحاوي (، 1a/X)المنالع بياع اطر: )٦( 

x X-؛<أ )؛/٤ قيامة لأس والغي  l ،) ص٢٣٤محي لأي الأموال وكتاب( )•

-٢٢٣-



؟دلل طزمه هل ائاو : صالة الثالث اليحث 

.،رالبر معدن >ن الخارج فآخبه 
البحر،يلقيه إنما المتر لأن الثر؛ معدن على قياسه بمح لا بأنه نوقش* 

منالأخوذة ا،لباحات فأشبه ، تعب عتر مجن الأرًض على الثر ق ُلقي فيوجد 
هم،كااذرمصل"•

المقود.إرث الرابمة: الهالة 
ابار أم هو أحي يدرى فلا حاله، وجهل خثره انقطع من المفقود: 

أحدمات فإذا حيا يعد أنه أو فيورث، كالميت يعد هل فيه العلماء اختلف وند 
:أقوال غيه للعلماء ؟ ورثه أقاربه 

ه،حياتالأصل لأن ءيرْ؛ من ويرر-ذ يورث' فلا حيا، بم-ثر أنه الأول؛ 
الحسن،بن ومحمد الشافعي مذهب وهو . خلافهيت-ين حى الأصل فيستصمي، 

.ال مالك عن والشهور 
قا حيبقاءه لأن الحفية؛ ذهب وإليه يرث، ولا يورث لا أنه الثائ؛ 

للدفع،ل للاتحقاق، حجة بملح لا وهو الأصل، باّتصحاب الوقت ذلك 
.، ربدليله ثبت، مجا لإبقاء أو 

،الهلاك ه حالس الغالب ما ض الفريق إل الحائلة ذهب : اكالث 

فإن' سنغ، أربع به بمطر فهذا انكسر، مركِا ق أو المفإن بئن يفقد كالذي 
أوارة لتحافر كالمهلاكه، الغالج، ليس محا وبض، . ماله م قخره يظهر لر 

مجدةعليه يمضي أو مجونه، يتيقن حى له مجا م يقلا فهدا ذللئ،، ونحو علم طلب، 

لابن)؛(الغي 
,نصه المدر ( ٢ ) 

.(YI/Y)الفائض العذب )٣( 
١;)؛■/؛،م القدير ونح >،(، — )؛/٤ الأم كام، انفلر: )٤( 
.؛( Ax/t)،^ ٢٠٧الهداة اننلر: )٥( 

-٢٢٤-



عيهالخرجان وايالل الخلاف توع 

عنأخرى رواية وق • الحاكم اجتهاد إل راح وذلك مثلها، ل يعش لا 
اله أنالغالب لأن ففد؛ يوم ث عع ستة وسعين تمام به ينتظر أنه أخمدت الإمام 
. ٢١١القدر هذا مجن أكثر يعش 

غاب،إليها بمش لا مدة إل ماله يوقف أنه إل المالكية ذهب الوابع: 
-حينئذويقدر ومائة عوز، وتوثمانون، سعون، أقوال؛ ذلك تحديد ل وعندهم 

مدةمضت فان فيه، الشكوك ووقف وميتا، حيا قدر له مورث مات ولو • ميتا 
الهدمؤ، فكالونى يستين، ولر التعمير 
.، أوالخيل الخضروات مجن الزكاة إحراج • الخامة المسالة 

قاة زكلا ه أنإل وأحمد والشافعي كمالك العلمام حمهور ذهب 
ُعنىق هي ولا فيها، الزكاة وجوب ل نص لا لأنه الحيل؛ ولا الخضروات، 

تال؛الني. أل عاذ مولحدث ، ٢ ١ الأصلي النفي على فتقى عليه المنصوص 
علىض ) ه؛الني أل هريرة أي وحدث ، ( محدقة الخضروات ت، يس ل) 
٠عليه متفق آ صدقة فرسه ولا عبده ق لم ال

اءمته بزراعشيقصد مجا كل ق الزكاة وجوب إل حنيفة أبو وذهب 
كانإذا الحيل ق نحب ألها كما والحشيش. والقصب الحطب إلا الأرض، 

كلعن دينار وزكالها روايتان، ففيه التو•ص أحد كانت وإن إناثا، أو ذكور"؛ 
.ا١ صاحبها إل ذلك قا والخترة ، تيمتهاعشر ربع أو فرس، 

.( ١٨٧ىوب)آ/أخا- الغيلأس )ا(انفر: 
•( ٣٠٤)'/،خلل ومخممم )صدْْ(، الأمهات >امع انفر: )٢( 
،)؛/٦٦والغي (، ٢٣٨)م/ابما، اوردي للموالحاوي (، ٣١)ْ/ْآ، امحتهد بداية انظر: )٣( 

.)أ(النسئرأ/أْآ(
.( ٢٤٢، ١٨٤-  ١٨٣/٢)الغدير فتح انفر: )٥( 

-٢٢٠-



دلل؟طرمه هل  jbJ؛:مالأ الئاك الحث 

صسقتا فيؤ ت قوله بعموم الخضراوات ق وجوها على وامتدل 
ق، السائمة الخيل ق ) •' بحديث الحل ز وجوها وعلى . ، ١ ( العشر ماء ال

•ا ر ( دينار فرس كل 
ليس ل) اذ: معبحديث مخصوص بأنه الأول: الحديث عن أجيب 

.( صدقة الخضروات 

وهوالمثعدي، ورك غبه تقرئ قد بأنه : الآ~م الحديث عن وأجيب 
.رم الدارقهلي قاله جدأ« عيف ض» 

•نحوْ اف مد بن حام عن ( ٩٨لم)١ عوأخرجه • عم ابن عن ١(  ٤٨٣)الممحاري أخرجه )١( 
جابر.حديث ص ١( ١ )؛/٩ والمهقي ١(،  xn/Y)انمارقطني أخرجه )٢( 

.(١٢٦/٢)٣(ض١نمارقطني)

-٢٢٦-



الحث،خاتمة 

ةاتمالخ

؛الأتية النتائج المسألة بمده ينعلق فيما البحث هدا خلال من ل ظهر 
تنوع،اختلاف وهو لها، العنونة ق الأصوليتن عبارات اختلمثا ت أولا 

النفيمجرد يكفيه هل ما أمر نفي ادعى فيمن محتلفول الناس أن ذكروه:  ١٠مفاد 
.؟ كاكت بالدليل يكلف أنه أو 

الكوهالامحتصحاب؛ بدليل المسالة هده يذيل الأصولمن غالب ؛ ثانيا 
تحميصمبحث ق يذكرها وبعضهم استصحابه، يصح الذي بالنفي متعلقة 
.الاجتهادمبحث أواخر ل يذكرها وبعضهم العلة، 

بوكذلك بالدليل، >ْرالب لأحكم اف أن ق العلماء يختلف ل؛ لالثا: 
ضرورياأو ، بدهياحكما نفاه مجا كان إذا بالدليل يهلاو_، لا الناق أن ؤ، يختلفوا 
فيماالخلاف وإنما • شلئ، أو جهل عن نفاه الناق.مما يختر أن أو بالحس، مدركا 

.والامثولأل بالنظر مدركا وكان نفاه، ما بصحة العلم ادعى 
ثلاثة:وأشهرها نولا، عشر ثلاثة المسالة ق المقولة الذاهب بلغت، رابعا: 

بالدليل.مهنالب، أنه — أ 
.مجهللقايه مهنال، غ؛ر أنه — ب 
الشرعي.لا العقلي؛ النفي، ق به مطالبإ أنه — ج 

عنا أكثرهلامجة وّأدلته لظهور الأول؛ القول رجحان : خامسا 
أوفيه، قيد زيادة لكولها إما : نحته المسألة أنوال من ٍ ولاندراج الاعتراض، 

انفكاكهلأجل الماظر أن : بالدليل مهنالبته عدم على يترتب وأيضا • له تفصيلا 
بالنفي.مقصوده عن يعتر أن ممكنه بالدليل، المهيالبة عن 

اجمالاعتراضات من عليهأ ورد الأخرى الأقوال أدلة جل؛ أن : ا مادّ
يحلهوعروها نقلها ق، الأقوال بعم، أن كما تجا، الاستدلال ويسقمل يوهنها، 

والتحريف.الوهم 

-٢٢٧-



دلل؟الافيمل,ي مالة:الئالث المث 

إنه لأنخ—لأف؛ المسالة ق يتجه لا أنه الأصولمن بعض يرى مابعان 
كالمت.الدليل عليه يجب فهدا بالنفي، الظن أو العلم يدعي من ^، ١٠١١;أريد 
.وفاقا بالدليل يطالب لا فهدا بالنفي، شكه أو جهله عن يخبر من به أريد وإن 

أحرىبصياغة وذكر المسالة، محدام، أحد أنه على أيضا يكر التفصيل وهذا 
الخلافأن الأصوليئن من كثير تصرف يقتضيه والدي . الأول القول، أدلة صمن 

.ونروعية أصولية انل جمل اختلاف عليه رب ونل مجعتزى، فيها 
قالخلاف ى علممي فيها الخلاف أن إل العلماء بعض انجه ; ثامنا 

٠الاصصمحاب حجية 

ياءالأشعدم هو الأصل لأن ازق؛ على دليل فلا حجة إنه نيل: فان 
•الدليل لزمه بحجة ليس قيل: وإن • الدليل فعليه وجودها ادعى فمن 

دلفالنال، على الدليل وجوب رجحان سن بانه البناء هدا وصعق 
.هبنمأصل المساكن كلتا أن على 

٠٠٠

-٢٢٨-



الرابعالبحث 
عنموال جواب فيهما رمالتان 

الفهومدلالة 

هي؟الدلالة أنواع ي أس 
ر*،ودراّة تحققا 

٠— ١١٨٢ت ) الصنعانى إسماعيل بن محمد للعلامة الأول؛ الرسالة 
إ- ٥١ ٢٨١د ) امحاهد عبدالرحمن بن أخمد للقاصي اكاُيةت الرسالة 

• ٠٠١ ٤٢٥رجب ( ٤٧)العدد ، الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة بحلة ؤي البحث هدا نشر 
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ويرماكاكعائ الأوق الرمالة بمنلف \سموف الدراسي المم 

■تي-إمحآقمحصء-
وأشهدللعالمين، رخمة الحق ودين بالهدى رسوله أرسل الدي يأه الحمد 

•والاخرين الأولن إله له، شريك لا وحدْ الذ إلا إله لا أن 
آلهوعلى عاليه اس صلى الأمن، الصادق ورصوله عبده محمدا أن وأشهد 

•الدين يوم إل كثئرا تسليما وسلم واكابعين، وأصحابه 
عرضهما،ق متميزتان موضوعهما، ق خريدتان رمالتان فهاتان بعد؛ أمجا 

;الزمان من قرن وقاهما ض المي، القهلر من جليلتن لعالمين 
.( ه ١١٨٢ت ) اكنعانى إسماعيل بن محمد العلامة ; أحدهم،ا 
.( — ٥١ ٢٨١)ت انحاهد الرحمن عيد بن أحمد الشيح : والأخر 

علىاللفظ دلالة عن" إليهما وجه موال عن جوابا الرسمالمن وكلتا 

المخالفةمن شي جوابمما ين فكان ؟ هي الدلالة أنواع أي من المفهوم 
كالتعقب— انحاهد أحمد وهو ~ محنهما اللاحق بأن يتبى مما والتقابل، 

بالأخرى،الرسالتين إحدى اقتران ناب ولذلك السابق؛ على والتارك 
تفسمين إل الموضوع هذا ق البحث جعلت وقد . معا وإخراجهما 

الدرامي:المم أولا: 
:مجباحث، ثلاثة وفيه 

.وبرصالتهالمنعاني الأول الرسالة التعريف.ممولف : الأول الحث 
:مجهللبان وفيه 

.بالمزلف التعريف : الأول الطالب 
أعمالهومحته، مذهبه وشيوخه، تعلمه ونشأته، مولده به، وناسمه وفيه؛ 

.ومحولفاته وفاته تلامذته، العلمية، ومكانته 
.الأول بالرسالة التعريف : الثائ المطلب 
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الفهومعلى اللفظ دلالة ين موال جراب فهما رمالتان اراع البحث 

.ذ\رس\]ة الخطية المخ وصف عولمها، إل ونسبتها اسمها ت وفه 
.ورسالته ابجاهد، أخمد الثانية الرسالة  Jtiyالممري،و.:الثائ: الحث 

تمطليان وغيه 

بالمولف.التعريف : الأول ا،لطاو_، 

العلمية،ومكانته اعماله ميوخه، ، ونشأته ميلاده به، وناسمه ; وفيه 
.ومجولفاته وفاته تلامذته، 

.الثانيةبالرسالة التعريف : الئائ الطالب 

.للرسالةالخملية النسخة وصف مجولفها، إل بتها وناسمها وغيه؛ 
.٠^ ١^١مجوصوع الثالث؛ البحث 

:مسائل أرع وفيه 
.الثلاثة أقسامها j اللفظية الدلالة نوع الأول: 

؟الدلالة أم المدلول هو هل ومفهوم، مجمملوق إل م انقما : الثانية 
؟المفهوم اوس النهلوق، من هي هل الألتزامحية الدلالة أنام : الثالثة 

•والفهوم المريح غئر المنهلوق ض الفرق، ارابعة؛ 
اكحقٍةي.الفم ثانيا؛ 

يال؛ما وفته 

•التحقيمح، ؤ، المتع لنهج ا~ 
•التع، الرّنح من نماذج رض ع- 
•للرمالتع، اخقق لنص ا~ 

علىوسلم الق وصلى • الكرم لوجهه خالصا عملا يجعله أن أسال والله 
.وصحبهآله وعلى نبينامحمد 
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وبرمالتهاكنعائ الأوق الرسالة بمولف ١كميف الدرامي المم 

الدرامياصم : ١^٥ 
.وبرسالته الصتعاني الأولى الرسالة بمولف التميف الأول؛ المبحث 

.بالرلف الخريف الأول: اسب 
:ونمه اسمه أ- 

Vينتهي ~ ، ١ الحسي علي بن محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمد 
أماكعاق، م الكحلاق - عهما اس رصي »؛UJ_، ؤح بن علي بن الحسن إل 

.، رالأمتر ب كأملافه المعروف الدين، عز إبراهيم، 
:ته ونقا مولده — ب 

منتصفالجمعة ليلة ق — صنعاء غرب شمال — كحلان مدنة ق ولد 

صنعاءمدينة إل والده مع انتقل م ١ه( • ٩٩)منة الآخر٠ جمادى 
المدينة،،وزار ١ مرارا وحج علمائها، على ودرس بما، فشا اه—( ١ • )٧ منة 

. ٢٤١والمدينة مكة علماء أكابر على فقرأ 
:شيوخه — ج 

محنوغرها، والعربية الإسلامية العلوم شى ف، والتعليم بالدراسة عي لقد 
٢وجدور ومنهلق، وبلاغة، ونحو الدين وأصول وأصوله، وفقه وحدين،، تفر 

ومالعلوأبجد ١(، ١ )\/،-.انحل وصوان (، ١٣٩)أ/مما- الهنالع الدر ي: ترجمته انثر )١( 
)أ/ْ.ْ-الألف بمد المن لملأ، الرف ونثر (، );٤٦٤الكلل والتاج (، ١٩٢-١٩١/٣)

"٧٣/١)ار الأفكتوصيح تحقيق ومقدمة )بم/\آا(، لروكلمان ال*ربي الأدب وتارقخ (، ٥٥١
ومعجم(، ٣٨/٦والأعلام)>أ/مآآ(، الُارغين ومدية )ا/اْ(، الكزي، وإيضاح (، ٧٦

المنمصلح وكتاب، (، ٥١)ا/؛ للكتاد والأئات، الفهارس وفهرص ه-٧ْ(، ٦/٩)
.بعكر حلم، ارحمن عبد • ، تأليف-وآثاره، حياته درامة — الأمهرإسماعيل بن محمد 

.(١٣٣/٢)الطالع الدر )٢( 
.واآااثخآااساظر:صااعرذ،)أ/لأ.ْ-يىْ( ١١٣٢؛ظم\آآاا حج )٣( 
■( ٤٢٣المكلل،)'/،دالتاح )آ/"ا'آا(، الطالع اليد )٤( 
.)آ/،-.ه(العرف نشر )٥( 
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اكهومعلى اللقط دلالا عن مزال جواب فتهما رسالتان الرابع البحث 

:عهم وأخذ عليهم درس من أبرز من وكان 
٢(ه— ٠٧٢)صلاح ين إسماعيل ; والده — ١  ١.
.ار الكحلأني حسين بن صلاح ت الشيخ — ٢ 
—١ • ^٥٧الحم القاسم بن الحسن بن محمد بن زيد العلامة; — ٣ 

٢٣١—( ٠١ ١٢٣.
.، ٤١( اف ١  ٣٩)ن الصنعاق الخم محمد بن عالي القاصي: - ٤ 

. ٢٠١اه( ١  ١٥٨- ١ . )٤ الشامي بجي بن هاشم : الحاففل ٥- 
•٢ ر ه(  ١١٤٢ت— ) الأخفس الحسين بن صلاح ; العلامة — ٦ 
٤١مالوزير) أخمد بن علي بن الق عبد العلامة: — ٧  ٥—( ١١٤٧~٠١
٢٨١( ١٥١  ٥٢- ١ ١ ١ ٦ ) الزجاجي الزين بن الخالق عد الشيح: - ٨ 

الجدحهليب الغيث، أبي؛ بن الخمليب ين الرحمن؛ عبد الشيخ: ٩— 
٠٩٠^■

نلهوباليي به الض، الكردي، حن بن إبراهيم بن، طاهر الشيخ: - ١ •
ه(١ ١ ٢ ز٢ سنة حجها حجه أول بعد الدية، ن؛ 

ئرجته انظر ١( 
jترجمه انفلر ٢( 

قترجمه انفلر ٣( 

أ(ازفلرترجهفي

يترحمه انفلر ْ( 
يترجمه انفلر ٦( 

ؤ؛ترجمه انفلر ٧( 

نترجته انفلر ٨( 
نترجمه انفلر ٩( 

.( ir-nانمنالع)>_.الدر ُالءز، 
١(الفطرة)ص١ لراحعة المكرم إيقاظ ومقدمة'محاب ، ٢٥.رآ/ا•الرف نثر 

.)ا/\'خا•( المن ونملأء (, Wrly)ا/:اْآ، الطالع الدر 
.)آ/.امحأ( الرف ونشر ؛(، U"\-iUoالطالع)\/الدر 

•الدرالطالع)آ/اآم( 
.المن)ا/ا'اّ'لآ(وم ه)ا/آ-ا'أ(، المدرنف

..٥(  U-<J.)آ/ا■الرف ونشر ا/،/د"ا(، ) الطالع الدر 
.y0.V (Y )/؟ه نفالصدر 
.(c.u/Y)ه نفالمدر 

.ْ( • u/y)الرف نشر )،: رجمه انظر ١( 
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ويرساكالمتعائ الأود الرسالة بمولف اكريف الدرامي المم 

١١ — Iه،؛١ • ٦ رد• العريشي الأمدي أخمد بن محمد الشيخ
,، ١ ماجور حسين بن الخسن ; اكرئ الشيخ " ١٢

.٢ ل المري مالر بن اذ عبد بن مالر ت الشيخ — ١ ٣ 
:وصم ميمه — د 

عليها،نشأ الي للمحال نظرا ؛ الزيدية مدهب على أمجرم أول ل لكن 
حولهمن الناس غالب أن إل إضافة اليمن، ق الزيدية أثمة بيت من وأهله فأبوه 
أهلمدهب إل تحول بل ؤلويلأ، ذك على يتمر لر ولكنه الذهب، هدا على 

قالمعممدين المشركين على الرد وق، » نمرته ؤ، الكتب وألم-، ل؛،، السنة 
فلهوربلمغه ولما ... الوجود وحدة أهل على الرد وق، والأحجار، الأشجار 

وحده،الذ وعبادة التوحيد من إليه دعا ومجا الوهاب!، عيد بن محمد الشيخ 
القيامعلى فيها يمدحه قصيدة إليه كئ، المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر 

.ا ٦ X( الإسلام شرائع وإئامجة بالتوحيد، 
الخا،يثاتباع مذهبه بل معي، مدم، إل يتتمج لا الفروع قا أنه كما 

.، ٦١التقليد وترك الاجتهاد عليه غالب إذ بالدليل، والعمل 
وتعرضوالعوام، الحكام مجن زمانه أهل العداء ناصبه كله ذك بسا وب

■ ٠٧٠^؛والحس لكل 

•؛،(u/y)الرف ونثر ١(، )ا"/ا للزركلي الأيلأم ن: رخمته انظر )١( 
ه.نفالمدر في,: ترجمه انظر )٢( 

.هنفالمدر فير: ترجه انظر )٣( 

.( ١٣٤/٩)لروكلمان اكري الأدب تاريخ انظر: )٤( 
.١( )ا/'\. بشر لأبن ابجد عراي )٥( 
.{Wrlvالخلوم)أبجد انظر: )٦( 
.)\/-ا-ا١( الطالع الدر انفلر: )٧( 
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الفهومعلى الأفظ دلالة عن موال جواب ذه«ا رمالتان الوابع ١^٠^->؛ 

:الخلمية ومكانته أعماله - ه 

التصدرمؤهلات نيه تحققت أن ويعد ، اه  ١٣٣سة الأول بح رق 
،،١١المرية المنة عالم نثر واشتهر الوانين، وإعادة العلم تدريس على عكف 

فاششرتباجتهاده وعملوا والخاصة، العامة من أتماعه الطلأب،وكثر فقصده 
مكترث.مماخمئ ذلك مع وهو ؛ فيهاوناموا الماس، عليها وأمل المنة، كت_، 

الذينالزيدي، الذهب أباع من والمتعمسن العوام، مجن له المخالفون به يتوعده 
.ا ر أخرى بعد مرة قتاله وأرادوا له، كادوا أن فتئوا مجا 

والماليف،والمتيا صنعاء، جوامجع بعض ق قيامه ذلك إل أصف 
وب؛ تعال الق إل والدعوة عصره، مجلوك ومناصحة والعامة، الخاصة وإرشاد 

.٢ ر نوj( أن إل ذلك على يزل 
سنةق ~ الحساين بن القاسم التوكل فإن الدنيا عن وتجرده ولرهده 

علىوالصدر العام القضاء م ، الوزارة م ، القضاء عليه عرض - - ١٥١  ٣٦
•ذلك جميع مول س فامتنع ؛ الأعلام 

الطالعالمدر ق ٥—(  ١٢٥•ت ) اكوكاني العلامة له ترجم 
المقللقابجتهد الكبير الإمام :» فقال عليه، الماء ق وأطب ذكره، ق فأطال 

العلمبرئاسة وتفرد الأقران وفاق العلوم، مع ل برع ••• ا التمابفصاحب 
المجا وزيف المقلد، عن ونفر بالأدلة، وعمل بالاجتهاد، وتغلهر صنعاء، ؤ، 

•اك ومحن، خطوب عصره أهل مع له وجرت الفقهية، الأراء مجن عليه دليل 

٥(•  v/x)الرف ونشر )ا/إ'ا(، الأغكار توضيح مقدمة اطر ١( 
آ(اطر

اطر٣( 

أ(اظر

.( ١٣٨)آا/7ما، الطالع والدر ه، نفالمصدر 
.ه( • a/t)الرف نغر 

.)آ/7.ْ(نفسه المصدر 
.( ١٣٨ه():آ/مآا، 
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وبرماكالصعائ الأول الرسالة بمولف اكريف الدرامي المم 

.الدين« لر لعا انحددين الأئمة من نهو وبالجملة » نال: أن إل 
فريدالعلامة العالر الأمجتر » ،: ل- ترجمه ق - بشر ابن المؤرخ وقال 

العلومق معرفة ذا وكان إسماعيل، بن محمد وأديبها صنعاء لر عا تطره، ق عصره 
.والفرعية الأصلية 

الأصولامحدث الكبتر الإمام رر ١ خان حس صديق الشيح ونال 
والورع«.الزهد ل إماما وكان فيها، ورع الحديث كب قرأ الثهئر، التكلم 

وغزارةعلمه، سعة عن تنبئ ممتعة جليلة مصنفات له » قال: أن إل 
قوله عالية، ورئاسة كير علم ذا وكان والعقلية، التقلية العلوم على اطلاعه 

المذاهب،أهل مجن أحدا يقلد ولر المهللق، الاجتهاد رتبة بلغ الملول، اليد النفلم 
.بنفسه« مكملا كاملا إماما وصار 

:تلامذته — و 

:منهم ا، ١ مجتهدون علهاء نبلاء تلامذة له 
الحييالناصر بن الهادر عبد بن أخمد ين القادر عبد : العلامة — ١ 
. ٢٤١اف( ٢ . -٧ ١ ١  ٣٥) الكوكاد 

قامحلنصاخ بن الهادي عبد بن محمد بن أحمد القاصي: ٢- 
لْا.

بابنالمعروف صاغ بن أحمد بن محمد بن محاخ بن أحمد القاصي: - ٣ 
.،٦١ ١٤).الرحال أي 

عنوان)١( 

.( ١٩٢العلوم)■ا/ابما، )٢(أبجد 
.)آ(الورالثلع)آ/بم'آ\(

اسلع)ا/.أ-ا-خأ-ا(الدر ق: رجته انغلر )٤( 
.١( ٤ )ا/؛ ه نفالمدر )،: رجته انفلر )٠( 
.( -٢٦ ٦١/١)ه نفالمهدر ن: رجته انثلر )٦( 
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المهوميلي اللغظ دلالة عن موال جواب لهما رٌايان الداء الحث 

.٢ ١ ه( ١ ١ ٦ • ~ ١ •  ٩٣)المهدي ين إسحاق بن الخن العلأمةت —٤ 
الحسنبن أحمد المهدي الإمام ن إسحاق ن محمد العلامة؛ — ه 

ااه(رم.ا-'اا")•بم-
— ١١١١)الكنسي اف عبد بن محمد بن القاسم ؛ العلامة ~ ٦ 

٢٠  ٣١;( ١٥١،.
الرييديالحسيي الرزاق عبد بن محمد بن محمد بن محمد ت العلامة ~ ٧ 

.ا—(روىعنهإجازْر٠١٢•—ه ١١٤٥)العروس تاج صاحب 
اسوعبد اف(، ٢ ١ -٣ ١ ١ ٤ )١ إبراهيم : الثلاثة أبماؤْ - ١ ٠ - ٨ 

.، ٠١اف( ٢ ٤ -٦ ١ ١  ٦٦)والقاسم ، اه( ٢ ٤ ٢ - ١ ١ ٦ ). 
Iوفاته — ز 

سنةشعبان، ثاك ، الثلاثاء يوم ل بصنعاء — تعال اف رحمه — مات 
بأعلىالمدرسة جامع منارة غري ودخن ّنة، ثلاث عن —(، ٠١ ١٨٢)

.،٦١صعاء 
;مؤلفاته — ح 

سعةعن شئ العالم، فنون ق مقيده عديدة ورسائل كئترة، مصنفات له 
،، ُ المائة على تزيد وهي ٢، ١ والعقلية المقلية العلوم على اطلاعه وغزارة علمه، 
النقادإرشاد ) و (، ط — الكافل منظومة الأمل بغية شرح المائل إجابة ) منها؛ 

.(١٩)ا/أ الطالع الدر ي: ربس انظر ١( 
.١(  yA-\rU/>rه)نفالمدر ن: ترجته انظر ٢( 
•( ٠١را/أ الفهارس وفهرس )آ/آْ(، ص المصدر ا>: ٣( 

.، ٥٢٠را/إاه، ه نفالصدر انفلر: ، ٤ 
آ/مآْ-آْ(، ا-ا<-ا-'\بمآ )ا/أآإ--اأ؛، الطالع ١بمر ي: انظرتراجهم ه( 

ا(انظر

؟(اطر
انظر٨( 

.؛،( tit/y)الرف ونشر ، الهنالع)آ/آأا( البدر 
.( Vils)الأنظار توضح ومقدمة ١(، ؟ y/v)العلوم أبجد 

•غهرصالفهارص)ا/لماْ( 

-٢٣٨-



وبرمالتهالصعائ الأوق الرسالة بمنلف اضريف الدرامي الفم 

الاقتباس) و والفقه(، الدين أصول، ق أرجوزة ) و (، ط الاجتهاد- يتر إل 
،، ط — الفطرة ،لراجعة الفكرة إيقاظ ) و ، ( القياس أنواع ن مالحق لعرفة 

تنقيحلعان؛ الأفكار توضيح ) و ، ( خ المغتر— الجامع شرح اكوير ) و 
قالطر ثمرات ر و (، خ الأهل_،- ق . المضير الروض ) و ، ( ط الأنفنار- 

دلالةعن مزال ) و ، ( ط الرام- بلوغ شرح لام السبل ) و (، الأثر علم 
أنومالي؛ الرسالة هذه (~وهو ؟وجوابه الدلالات إي من المفهوم على اللفظ 

ناثدة) و (، والمقبيح باكحسين لتعلق أبحاث ؤ، اكقيح )غاية و ~ تحقيقها على 
المهلرإسبال، وشرحه) الفكر( نحبة نقلم كر النصب ) و (، المقاليد مسالة ؤ، 

(الأزهار بشرح النهار محوء حاشية فار الغمنحة ) و (، السكر قص—ب على 
فيماالهمة ائل الم) و والريدية(، السنة أهل اماق، بيان ق المرضية ائل الم) و 

.،(؛الأمة حكام البالوى، به تعم 

...

.ورسالة كتاب يئن ما ١( ٢ )٨ الغكرّ إيقاظ تحقيق ث-ءآ ق، حلاق صحي، محمد له سرد ( ١إ 

-٢٣٩-



الغهوممر اللغفل دلالا؛ ص مزال جواب لها اكان رم ١^١^ ال؛حث 

الأولى.يالرسالة : الثاني العهللب 
:اسائ إق،ولمها ونمتها اسمها - ا 

الدرللعلامة السؤال جواب بان التصريح الررءالةأ سخي بداية ق جاء 
.بدابمهما ؤ( ذكر مجا ص إيراد وصيأد الصنعاي(. الأمر إسماعيل بن محمد ايهر 

نسخةمحن انتهى ر) ت نصه ما الثانية النمخة آخر ق أيضا وورد 
.وأرضاه« ع؛ه اس رضي البدر، المصنف بمنهل مجصححة 

تناولجينما — ، أ السائل إجابة كتابه ي ه نفالصنف أن كما 
ولنذكر;» فقال الرسالة هده بحال صرح - ومفهوم مجتهلوق إل الدلالة تميم 
هانقالهما ورأينا عليه خأجبتا أثنائه، ق وبحن هدا، تأليف عند إلينا وصل صوالأ 

الحاجبلابن المختتصر ك المتداولة الفن كتب بمنلو لا لأغا باختصار؛ 
مالفلم« صاحب وتعهم الشيم، هذا ص وسرحها " الغاية و' ومروحه، 

.الرسالة هده ؤ، ذكر محا حاصل فيه ساق 
:للرمالة اخهلية المخ وصف — ب 

تخهليت؛ن خت؛ن نعلى لها وقفت 
)أ(.لهاد ورمزت بصتعاء، الك؛ير بالجا،ع الشرقية الكتبة ؛نسخة إحداهما

•( ٨١ ٩١٦)الهلبوع المكبة فهرس ؤ، ( ١ مجامع ) ت رقمها 
الدلالةأنام أي مجن المفاهيم دلالة عن سؤال » محمله: الذي العنوان 

إسماعيلبن محمد الحرير العامل العالر ، أأمرنا وءاللئ، مولانا ت تأليمح، ؟ هي 
.وآله« محمد بحق وحففله بعمره، اس محلول الأمير، 

ه/ب،ْ/ب)٠ مجن مجموع ضمن صفحات، ٣ عيدصفحامحا: 
.( ّم  X١٣  ٢٣) محقاص ّءلرآ، (  ٣٠) : الأمعلر عدد 

ه. ١١٧٥سنة بحو كتيت، ، مجعتاد نخ ؛ خْلها

)ا(بمآ(•
ممالاث حق ل إلا اٍلاى يلض لا سا )٢( 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































