


ام،اهالسكان، مكنية ج
/ّكة/دنئء/رثشردٍمء ءعت،ة/ممض يهمسان 

سالرميميميوس 

•-*liY — بمتوب مدامحيم / الأصول• _( أش امسول تيسير 
*م،ادامياض، 

٩٧٨- ٩٩٦•— ،٠ — •٩ ٠ — V ودمم: 

واسوانا-سمواسد 

\ir'/\r\\ ١٠١.١سوي 

،\r*/vn\وأمالإبداع! 

٣٢٠١٠^١٤٣١

للتاشرمضوْلة الطباعة حقؤق 

سمح'ا0اهسهو
ال*ال؛لة'k،،^!؛،^ — الخام اثماليا هارخ ~ امياض 

٢٩٢٧٠٨٨هامس:  ٢١٢٧٠٨١،¥ْءامااأ/ماتف: 

ا1رمز¥اْا١ ٦١٢٦١٢ص.و\: 

اهسة،مةمحص
—هاءلعءلريقاهدسمعارصوة—اثمليا امياض 

ااا'ْا٦ْ،1افامى! t٢/،l١٦••١٨ماتف: 

اورمزْا،اا ٦٢٨١

بما.ام إل؛ئترونية سواءاضانت اوواسطة، ئستل اي اونملي.ف؛ الكتاب رمدارمذا بإعادة سيمح لإ 
الناسرمن خطي رذن اوالتينينوالأسرجاع<لون اوالسجيل، "ظوءطءبي" التمؤيربادنمهخ ذلم 











مباحث;وأربعة تمهيد على يشتمل 

للمعى.وضعه باعبار اللفظ تقسم الأول: الحث 

وابمامه.وضوحه باعتبار اللفظ تمم اكاق: الحث، 

العي.على دلالته كيفية باعمار اللفظ تقسيم الثالث: البحث 

العي.و استعماله كيفية بامحار اللفظ تميم الرابع: المحث 
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صه،د

تممي
٦٣

والةالكر.م القرآن من مستمدة الشرعية الأحكام أن الثابت من 
ومنتهعربي، المرمل. والني ١^^؛(، باللسان أنزل الكرم والقرآن السوية، 

معرفةبعد إلا منهما الحكم امتنباط يمكن ولا ال*ربي، باللسان كانت الشريفة 
الدلالة.طك ودرجة دلالخه، على والوقوف اللففل، معي 

أمرمن العربية اللنة مقرئات ُ*اني عن يبحثون الأصولي؛ن جعل ما وهدا 
ومومفهومجمملوق ومجاز، وحقيقة وتقييد، وإءللأق وخصوص وعموم وهي 
ودلألاها.ومعانيها بالألفاحل، المتعلمة اللغوية الباحث من ذلك وغتر 

المصوصمن الشارع مراد معرفة إل بما ليتوصل عامة، فواعد رروا قم 
للتحرم(،ورالنهي للوجوب(، )الأمر ت كقاعدة والسنة، الكتاب ق الواردة 
قو)الأصل الشائع(، الفرد على يدل ورالمقللق أقرائه(، جميع يشمل و)الءام 
معرفةإل بما يتوصل الي الأصولية القواعد مجن ذلك إل ومجا الحقيقة(، الكلام 

والسنة.الكتان ق الواردة النمبموص محن الشارع مراد 

٠تعاJد٠:حيثيات محن اللفظ ق الأصوليون بحث ذلك وعلى 

ويندرجومشترك، وعام خاص إل فقسموه لعنا٥ت وضعه حيث مجن . ١ 
والمقيد.والطلق والنهي الأمر الخاص، تحت، 



الأصولعالم إلى الوصول تيسير 

اهرظإل الواضح موا فقوخفاثه; اللفظ معي وضوح حث من ٢, 
ومجملومشكل خفي إل الواضح، غتر فسموا كما ومحكم، ومفسر ونم 

ومحتشابه.

كلأوقسموا وبحاز، حقيقة إل فقسموه اللفقث استعمال حيث من ٣. 

•وكناية صريح إل وانحاز الحقيقة من 

ارةبالعبدال إل فقسموه العي: على اللفظ دلالة كيفية حيث من . ٤ 
بالاقضاء.ودال بالدلالة ودال بالإشارة ودال 



اإبمث|الآول

سنيباعتاروس اللفثل سيا( 

أنواع;ثلاثة إل الاعتبار بمدا اللفظ وينقسم 

الخاص.الأول: الوع 

الخام.الثائ: الرع 

الشترك.اس: الوع 



سبمرق ولا كلمة، دلالة له الوص الم ض الخاص دلالة 
Uنمق صار: ر النمم، لفظ كدلألة بدلل، إلا 

ولدهلهن يكن لم إن اذداجكم رك 

•ء

سامكان وإن الخاص، ص بمد الأفظ ممالة محمورا كان لفظ كل 
وعانة.وءغرة خمسة كلفظ: الممرة، عر يدل 

اللفظ،لع رضع  ١٠إلى بالفلر كان إمما والخنس النوع عر الخاص لفظ إءللاق 
لا.ام الخايج ازادم لع كونه الئفلرعن بمص 

٩،
۴

.ء
-ى
٢

وحموان.إنمان طل: يابس، حاص 

واصد.واعراة دجل *قل: بالهمع، خاص 

وعلي.عحمد •فل: الأعلام، كامماء بالشخص، خاص 

٢٠-

<
■<

الانفرادض واحد لم وضع لفظ كل 
..ردار.ركابه زيد، كذ 

.٠٠٠

مار:قال به، آنره بكيا وحمه الخام، نبض ع
يشاءهص رحم يختص ٠ؤو١لك 'َه 



١٣اسوية الباحث الثالث: القسم 

اههLص٠١٠

الخاص؛مريق الأول؛ الطلب 

علىبه مء إذا بكيا، فلأنا خص يةال،ث العام، نقيض اللغة؛ ل الخاص 

١ه اء ثنتن ء محنته عئظذ ؤوأاة< تعال؛ نوله ومنه ع غ؛رْر 
الانفراد.على واحد لمعي وصع لفظ كل هو الاصعللاح: وي 

حالات:ثلاث على وهو 

وعلي.محمد مثل! الأعلام، كأسماء بالفخص: خاص ٠ ١ 
وأسل.وامرأة، رجل، مثل: بالنوع: خاص ٢. 
وحيوان.إنسان، مثل: بالجنس: خاص ٣. 

الأدلة)\اأ0ا-قواطع (، XOA-YXU)ا/اكقرن البر،ران ز: بالخاص اكُاشة السائل انفلر )١( 
(،-٣٤/١v٣)التوضح عاد الطويح شرح رحي الأصول (، ٢٥٥
)ص/اأا-الفحول إرشاد )\إ\\-0م الغفار فتح )"ا/.؛آ-اأ'آ(، اتحط البحر 
٢(.• )ص/؟١- الحفي الشاتم أصول (، ١٦٤

مائة)■ص(.الوسبمل) والعجم )صإا'\<لأ(.( اقبل القاموس انثلر: )٢( 
١صورة )٣،  ٠٥,



الأصولعلم إني الوصول تيسير  ١٤

شيهان؛

نسالجوعلى وامرأة، كرجل النوع على الخاص لفظ إطلاق إن . ١ 
عنر النفلبغض اللفظ، له وضع ما إل بالنفلر كان إنما وحيوان، ان كان

ووهواحد، لمعي موضوع مثلا، فالرجل لا، أو الخارج ق أفراد له كونه 
يهم.لا الخارج، ق أفراد له المعي هدا وكون الصغر، حد جاوز ذكر ان إن

نمد يمه، ومادتاللففل نفس بدلالة محصورا كان لفظ كل إن . ٢ 

ة،ومائوعثرة، خمسة، كلفظ الكثرة، على يدل معناء كان وإن الخاص، 
كلأن فكما زيد، أحزاء .ممترلة العدد، أجزاء لأن العدد، أسماء من ونحوها 

الخمسةأجزاء من حزء كل فكذلك زيد، على يدل لا زيد، أجزاء من جزء 
فلفظعليه، يدل منه جزء كل فان العام، أجزاء بخلاف الخمسة، على بميل لا 

أخ—سرى،ة ميتوأي الكلب وميتة الغنم، وميتة البقر، ميتة يشمل عام، الميتة 
الميتة.وهو العام لفظ على يدل أفراده، من فرد وكل 

يفهملا الحصر هدا ولكن الخارج، ل محصورا اللففل كان إذا هدا وعلى 
ولوعام، فامحا السماوات، كلفظ الخاص، من فليس ومادته، اللففل نفس مجن 

الواقعمن يفهم وإنما اللفظ، مجادة مجن يفهم لا حضرها لأن محصورة، كاث 
الأمر.ونفس 



١٥اللغوية الباحث الثالث: الننمم 

الخاص:حكم اكائ: الطلب 

هلالموضوع معناه على يدل فانه نرعى، نص ق خاص لفظ ورد إذا 
الصفكالففل بدليل، إلا له وضع الذي معناه عن يمرز ولا قطعية، دلالة 

ثهرىv؛_ ر إن أروثجاًظم ثرق ما نمعل ؤولهًظم ت ال تعه ولقذ 
ىعلفدلألته أكثر، أو أقل مقدار على حمله يمكن لا خاص فانه ؛، ١١ه ولد 
غيره.نحتمل لا قعلعية، دلالة المقدار هدا 

له۶ الموصو معناه عن وصرفه الخام لففل ناويل على الدليل قام إذا وأما 
ا:قلنفإذا الدليل، اقتضاه ما على الحالة هذه ؤ، يحمل الخاص فان غره، إل 

ديع بمهلالقاصي قيام الحقيقي: معناه كان ارز<'ا، اليد القاصي قهلع 
فقتلبدللث، القاصي حكم منه الراد أن على الدليل دل ولكن بنفسه، السارق 

الح\كمهو القاصي عمل أن ذلك، على والدليل اليد، شقلع شخصا قيامه لا 
اكفبذ.لا 

فانبالاماق، القهلع سبيل على مدلوله تناول هو الخاص حكم أن و.مما 
امذلك: من ائل، الممن كئتر ق مجذهبهم لتاييد وسيلة ذلك اتحدوا الحنفية 

مآلعثمتؤ ت ال تعه قولق، القروء لفظ من المراد أن من إليه ذهموا 
ذلك:ذ وقالوا العلهر، لا الحيض هو 

.١ ٢ النساءت صورة آ اث 

.٢٢٨البقرة! صورة ^٢( 



الأصولعلم رثى الوصول تيسير  ١٦

قاولهوالحيض، الطهر معي ض مشترك الكريمة الأية ل )قروء( لفظ إن 

أي،، ر ه ؤثل؛إمهى ت تعال لقوله بالأطهار، اممه رحمه الشافعي 
رالطهق إلا رع يثب الطلاق لأن الطهر، وهو عدهن، لوقت، فهللقوهن 
ةالأيق رولأث__ةآ، ة بدلالبالحيض، اتذ رحمه -محيفة أبو وأوله بالإحماع، 

قإلا رع يثل؛ والطلاق والمصان، الزيادة يحتمل لا خاص لأنه الكريمة، 
أنمن يخلو فلا الطهر، هي أيضا العدة وكانمآ الطهر، ق طلقها فإذا الطهر، 

مذهسرهو ~كما منها احتسب فان لا، أو العدة مجن العلهر ذلك بحتب 
قلمنه بعضا لأن الثالث، من وبعضا فرأين العدة يكون ~ اس رحمه الشافعي 

القرء،هدا محوي مجا أخرى نروء ثلاثة ويوخد منها، بحتم، لر وإن مضى، 
وهذي الاص الحموجب يعلل تقدير، كل وعلى وبعضا، ثلاثا يكون 

شيءدم لر الطهر، ي والطلاق الحيض، هي العدة كانت إذا وأمحا )ثلاثة(، 
مضيد بعحيض ثلاُن، تعد بل عليها، الزيادة أو الثلاثة عن المصان من 

وءعفيهالطلأق"رآ؛.الذي الطهر 
قأخرى قرائن والشافعية الحنفية من لكل أن إليه، الإثارة يجدر ومما 

ه،إليذهبوا ما لتاييد شوي ومجن الكريمة الأية نفس من تستنبط المقام، هذا 
ثاء.مجن فليطالعها والفقه، التفسير كتب وتفصيلها طها بومحل 

١.الطلاق: محورة )١( 

التصرف.من ء بثي (، ١ )ص/ح ايار شرح الأنوار نور )٢( 



١٧اتلغوه الياحت الثاتث: القسم 

الخاص:أنواع الثالث: الهللب 
رديقد لأنه أنواع، عدة إل بما، ورد الي الصيغة باعشار الخاص يتنوع 

يردوقد القيد، عن مهللقا يرد قد كما النهي، بصيغة يرد وقد الأمر، بصيغة 
البيان.وإليك مفيدا، 







الأصولظم إثى اتوصول تيسير 

الخاصأنواع ص الأول الوع 

الآمرُاء

الحال،كان.ممعى إذا وأما أوام، على وبجمع الطلب، اللغة: ي الأم 
٢.أمحورر 

الأتلاءرم.جهة على النمل طلب هو الاصطلاح: ول 

الفعل:طلب على الدالة الصلمغ 

منها؛كئئرة، وأساليب بصيغ يتحقق الفعل طلب 
محر٤؛.كقوله صءغة)اس، ١. 

الأدلةنواطع )ا/اكقرة البرهان ز: ماحث من بالأم يتعلق >ا انفلر )١( 
ورآ/آ-المض )ا/اا-اّ'\(، الرحي أصول )ا/آآ'اا؟أ(، 

\^At-\r\lyالإحكام)ا(، )ا/'ا-اا--اآ'>^، ٧١روضة (، YUU-U/X)انحمول (، ١٥
ثرح(، YU-l-Yf'Y)\/للخاري الأّرار كثف ا-ا1ا(،  Yn)-_/الفصول تمح ثرح 

انحعلالحر (، ١٧٢رأ/ا/"ْا—التوضيح على التنقيح ثرح •٤(، — y/y)الإمنري 
(٣٤Y/Yْ-٤Y ،) الغفار نتح/\(i.-Yn ،) اكر الكوكب قرح■(UI-o/y ،) ابنثرح

١(،)صا'\لأ' الفحول إرشاد )ا/7-أ-ْأ'-\(، الرحوت نوانح )٨• ملك 
الوصولتهل 

)أم(.مادة )ص/خ(، المتم المصباح انفلر: )٢( 
انغلر؛الأموليبن، مجن أوردها كثحرة لتعاريف حلويلة مجناقثة يعد الأمجدي التعريف هغ.ا اختار )٣( 

/Y(١٤١-١١٣٧لإحكام.)
.٤٣البقرة: سورة )٤( 



١٢ اللغؤية ائباحث _: J_Iاوقسم 

ؤمحشأ1ميمال: تمكقوله الأم، بلام اكرون اص السل ٢. 

•؛ ١ ه مصمأ معتز تعال:ؤ كقوله الأم، تحر عن الناب الصدر ٣. 

و\ؤه\ته ؤ ال! تعقوله مثل الهللب، على الدالة الخيرية ايملة ٤. 
/ه؛ ■مل؛نمه أنلندص بجس 

الأم:دلالة 

جهورعد به ^٢; وجوب على دل القرائن، عن المطلق الأم ورد إذا 
وولأث_ينليسق الأم صيغة نرد فحسد بقرية، اصملحب إذا وأما العلماء، 

أشهرها:

•، ره جإ نؤم علمتم إذ ئ؛توئم ؤ تعال: كقوله اكدب، . ١ 
تعال:قوله •ثل الإباحة، مآ.

ورجمح١م•

. ١٨٥: oyL؛؛سورة)١( 

.٢٨٣الترة: ّورة )٢( 

.٢٣٣\وقو1: ّورة )٣( 

)آ/'اْ"آ(.انحط الحر انفر: )٤( 
.٣٣الور: مورة رْ( 

١٣المساءت ّورة )٦( 





٢٣اللغوية ائياحث القسم 

الأمر:لصيغة الخقيقي المعي 
المعانيهذه جميع ق حقيقة ليسستح الأمر صيغة أن على الأصوليون اتفق 
اختلفواولكنهه والإباحة، والندب الوجوب، عدا فيما مجاز فهي المذكورة، 

 jأقوال:أرمة على الثلاثة المعاق هذه على لالتها د

الثلاثة.المعاق هذه ض مشتركة أمحا . ١ 

عداها.فيما مجاز الإباحة، j حقيقة أمحا ٢. 

فيها.المعاق لازدحام انحل، قيل ص أئ  ٠٣

ورجمهه بال قة، بقرينإلا غيره إل بمار فالا للوجوب، أمحا . ٤ 
الأصوليين٠

إنماالقرائن، عن بجردها عند الأمر صيغة لأن الأصح، هو الأخير والقول 
فناهرةأو مشتركة، كانت ولو غيره، دون الفعل حللب منها الفهم إل بق ي

منها:كثيرة أدلة القول هذا ولمحة كنللئ.٠، الأمر كان لما لإباحة، ال 

ثتندرؤ ال: تعقوله منها: كثترة، آيات j وذلك الكرئ،(: القرآن ١. 
هوجا، عدابأJث أؤ..ييلم فثنت مجمم أن مِْء قالموثع0 أؤبُا 

دالتهديذا هومثل اممه، أمر خالف لن شديدا محييدا الأية ق أن الدلالة: 
واجبا.امتثاله كان مجا محالفة ز إلا يكون لا والتخويف، 

.٦٣الرر! سورة 



الأصولعلم إني الوصول تيسير  ٢٤

دعبت حتعممت -وقد لثريرة قوله. ذلك من المرية: المنة ٢. 
اأنإنما »لأ، فقال: اممه؟ رمحول يا بأمرك فقالت: راج،ته« »لو وكرهته-: 

رهبريأن الحديث: من الدلالة وجه ٢، فيهر ل حاجة لا فقالت: شافع«، 
الفهم.هدا على ه الرسول أقرها وقد واجبا، لكان أمرأ كان لو أنه فهمت 

الصلاةإيجاب ق ترجع تزل ل؛ عصر كل ؤ، الأمة أن وهو ١لإءاعت ٣• 
الشأن،دا هق ة والرآن القق الواردة بالأوامر والزكاة 

سنءَائأآه؛هلأل
يا،عاصبكونه الأمر، خالف من وصفوا اللغة أهل أن وذلك اللغة: ٤. 

فعصيتي.أمرتك قولهم: ومنه 

نرفلو اللغة، أهل مخاطبة ل المهمات من الإيجاب أن وذلك المقول: ٠. 
ممتتع.وهو عليه، يدل لففل عن الوجوب لخلا للوجوب، الأمر يكن 

الخظر:بمد الأمر ورود 

إذافيما محله الوجوب، على دلالته ق الأمر على الكلام من تقدم ما 
الوجوبعلى دلالته ففي المابق، الحظر بعد الأمر ورد إذا أما ابتداء، ورد 

أقوال:أربعة الإباحة أو 

(،٣١ ٩١٩يريرة)زوج ق، ه اليي شغاعأ باب الطلاق، كاب الممحاري، أ-؛مجه _، متفق )١( 
رقم١(، ١ )أ/ا مواله غثو انمق تول تحر-؛ باب انمق، كاب لم، وم(، ٥٢٨٣رقم)

(١٥٠٤.)

.٤٣ت ألبقرة سورة رآ( 



٠٢ اللغوية الباحث الثالث! القسم 

رازي،الالإمام مذهب وهو للإباحة، الأمر هدا مثل أن الأولآت القول 
نمكشره نصوص لذلك واستدلوا الشافعي، وأصحاب الالك؛ة، وبعض 
ذلك:من اللي، لهذا مؤيدة وردت الي المرية والمنة الكر-م القرآن 

ؤي؟أةاتعا,لت قوله بعد ة>نئل\ثو\ه، ١٥ؤ^!تعالت نوله ١. 

^^غِأؤ،آءنيوآثمأينذع-اإا؛ نوله ٢> 
بنءانوأِإدا تعالت فوله بعد ؛، 

رم.ب آثح ودروأ ذَئ_اس آسعوأإق، الج-ثمن ثرمحِ 
لاث،ئوق فالأضاحي لحوم ادخار عن محيتكم »كت، ه.' قوله ٣. 

؛.لكم«ر بدا ما فأمسكوا 

وأبوالقاضي الحنفية، عامة ذهب وإليه للوجوب، أنه الئائ: القول 
ىعلة الدالالأدلة بان لدلك: واستدلوا المئرازي، إسحاق وأبو العلمب، 

وأجابوابعد ورد أمر وض ابتداء، ورد أمر يثن مرق لها الوجوب، 
ىعلالأتلة طك j الأم دلالة بأن الأول: القول أصحاب به امتدل عما 
فيه.خلاف لا وهذا عنه، صارفة لقرينة كانت الوجوب، غ؛ر 

.٩٥الماتدة؛ سورة را( 

١اضة: سورة )٢(  ٠.

٩.الجمهة! سورة )٣( 

(.٩٧٧)رنم ٤(، )f/• القبرر زيارة باب الخناتز، كتاب لم، مأخرجه )٤( 



الأصولعلم إثى الوصول تيسير ٢ ٦

أنذلك! ل ودليله الحرمن، إمام مذهب وهو التوقف، الثالث! القول 
أحدهماوليس والإباحة، الوجوب من كل ق مستعملا ورد الحظر  Jjuالأمر 
الاحتمال.ل لاستوائهما التوقف، فوجب، الأحر، محن عيه بالدلالة أول 

هبالمأمور ومحقي فقص، الحظر يرفع الحظر بعد الأمر أن الرابع• القول 
امباحان كوإن فواحب، واجبا كان فان الحفلر، نل عليه كان ما على 

الخفية.مءن الهمام ابءن الكمال اختيار وهو الحائلة، بعضآب ذهب وإليه فمبام، 

القرآنمن النصوص واستقراء الأخئر، القول هو رجحانه يظهر والذي 
ذللث،!مجءن له، يشهد والمة 

افلمالإحرام، بسبب التحريم قبل مباحا كان بالاصهلياد الأمر أن , ١ 
الإباحة.من عليه كان ما إل رجع الإحرام، وهو المانع زال 

داءنسماع عند عنه ومنع الأصل، ق مباحا كان المعيشة طلب، أن  ٠٢
ُءنعليه كان مجا إل عاد الجمعة، أداء بعد به الأمر جاء ولما للجمعة، الصلاة 

الإباحة.

الحرمالأشهر انسلاخ يعد المشرَين بقتال المؤمنين أمر تعال انذ أن ٣. 
JUi : صمد أم زث و^؛لآلإثصآمأسيم>'<، ؤ

الحرم،مر أشقل واجما قتالهم كان لما ولئن الحرم، الأشهر ؤؤ قتالهم عءث 
الوجوب.وهو عليه، كان ما إل الأمر رجم 

.٥ اكوبةت سورة 



٢٧اممغؤية الباحث الثاتث: انقسم 

وإذاالصلاة، فدعي الخيضة أقبلت »فاذا للستحاضة: محال. . ٤
عنة المّتحاضنحى محالرمول ، وصلي« الدم عنك لي فاغأدبرت 
ر،الحفلبعد أمر فهذا الحيض، إدبار بعد بما أمرها م الحيض، حالة الصلاة 
Uعلى السابق الحكم عاد الحفلر، قبل عليها واجبة الصلاة كانت لما ولكن 

الصلاة.وجوب وهو الحظر، قيل عليه كان 

به:المأمور تكرار على الأم دلالة 

كقولهقهلعا، به ئد ما على حمل التكرار، أو بالمرة مقيدا الأمر ورد إذا 

وذلكالصوم، "كرار على دل ، ٢٢^^هيتمنة ألقبن مدؤأ شيد ثن ؤ تعادت 
كلماقال! فكأنه السهر، شهود وهو متكرر شرط على الصيام طلب لتعليق 
٠فليشمه السهر أحدكم شهد 

التكرار:أو بالمرة النفييد عن عاريا ورد إن وأما 

غيربه، المأمور كرار على يدل لا الأمر أن إل العلماء جمهور فمذهب 
نمرة المارت صمرة، من بأقل وحوله يتحقق يكن ل؛ لما به المأمور أن 

وجهين;مجن ودليله الوجه، هدا مجن عليها فدل به، الإتيان ضروريان 

لاثثل العمهن.ا افعل يقالأ أن اللغة عرف ل يمح الأول؛ الوجه 
كرارابالتكرار تقييده لخان التكرار، يفيد بنم-ه الأمر كان ولو مثلا، مرات 
تؤيده.اللغة أن مع اللغت، تأباه ة القائل. ءمن خاليا 

(،٢٢٨)رنم را/أآم،، الدم فل باب الوضوء، كتاب الخاري، أخر>ه عله، متفق ]١، 
(.٣٢٣)رنم ١(،  ٦/٢وصادها)لها وغتحاصة المباب الخض، كتاب وسلم، 

٠١٨٥اوقرئ: .ّورة، ٢١



الأصول ٠٠١٥إلى الوصول تيسير ٢ ٨

خبزا،يشتري أن أو يصدئ، يتصدق بأن خادمه أمر من اكاؤات الوجه 
تحقلامذلك، على زاد لو حى واحد، وشراء واحدة بصدقة منه يكتفى 

كيلك.كان a التكرار، يفيد الأمر كان ولو والتوبيخ، اللوم 

الفورية:على الأم دلالة 
ورللفر الأميكون به، المأمور فعل إل المادرة على القرينة دلت إذا 

رمضان،كصيام شره، يسع لا يوقت مفيدا به المأمور كان إذا كما بالاتفاق، 
لأنرمضان، شهر شهود وهو سببه، وجود للغور.ممحرد مفيدا يكون فالأمو 

فورأ.طلبه على قرينة منالشارع، العللب وجود مع للاداء اتحدي الونت، ضيق 
ه،معه جنمن غتره ويسع عه يبوقت مقيدا به المأمور كان وإذا 

يجوزل بور، الفعلى يدل، لا الأمر فان المقروصة، الخمس كالصلوات 
اتحددؤالونن، أجزاء من جزء أي ق به المأمور بالفعل يأق أن للمكلف 

ارات،بالكفكالأمجر والتراخي، الفور قرائن عن الأمر نجرد إذا وأما 
هإليذهب مجا فعلى الواجبة، الصلوات مجن أو الصوم، من فات ما وقضاء 
هعلييترتب لا وجه على به المامجور تاخير يجوز أنه الأصومح، جمهور 
بالشيء،الأمر مجرد لأن وذلك بفعله، البادرة تجوز كما المعللوب، فوات 

رالأمن مالقرائن م، ذلك بمهم وإنما التراخي، أو بالغور له إشعار لا 
ذاته.

الأداءإل المبادرة أن إلا والبادرة، التعجيل على يدل لا الأم كون ومع 
ذ»انثعنأالخيئبمثتعال: قال، الأداء، قبل الأجل انتهاء من خوفا أول، 



٩٢ اتلغوية ائياحث الثالث: القسم 

ئلسدما وعنا، أ ه هئت1)نون فه يتآكتت جميعا متحع،ءظم أس 
وءتها«رأ/لأول »اكلأة قال: أفضل؟ الأعمال أي الق رّول 

.٤٨الماتدةت صورة )١( 

رنم(، ٣٢الفضل)\ا' من الأول الوئت ماجاءؤ، باب الصلاة، أبواب ث، الترمذير، أخرجه )٢( 
الخديث،'اوهذا شاكون محمد أحمد محققه ونال حن، غريب حديث هذا وقال؛ (' ١٧)■

(•٣٢١)ا/مات ورواته صحيح، إصنادْ 





١٣ اللغوية ائباحث الثالث: القسم 

الخاصأنواع من الئائ الموع 

ي

^٢١٨١ظ واسه: الهي 
الاستعلاء,وجه على الشيء عن الكف محللب الاصطلاح: وي 

'■ضص 
أشهرهاتكثترة، صتغ للنهي 

كأيهاؤ ث ال تعه كقولالشامة، )لا( د اكرون اكارع الفعل . ١ 

\-r\l)\الأدلة قواطع (، ٢١-،" ١٩٢)ا/الفمة ^Uj ق: باض المملقة ائل المانفر )١( 
-٢٧٩/٢رامحمول تض ال)ا/،ا/م"-*آآ(، ؛ارمحي أصول (، ١٤•

الفصولتشح شرح (، ١٩٤-١٨٧/٢رالأحكام \{., Tr-\x-\l)\الماطر روضة ،-•٣(، 
)آ/ائ-الاضري شرح را/"آأآْ-'المْ(، للمخاري الأّرار كشف (، ١٧٧-١٦٢)ص/
نح-٤ْْ(، ٤٢ر٢/،■انحط المحر )ا/ءاأ-؛آا(، الموضح نحى المشح نثرح •د(، 
—)ص/خْأ مللن، ابن شرح ١(، ■ ~' Yyly)المتر الكركبؤ فرح (، )ا/'الأ—٤٨الغفار 
هلتا-آاا(، )ص/بم.الفحول إرشاد )ا/هآ-ا-ء.أ(، الرحموت فواح (، ٢٨٣

.٣-)ص/ازيدان الكرم همد لالد'ممور الفقه أصول ق الوجمر آ■(، ر'ص/آْ-'الوصول، 
إ.م(.

مائة)هي(.(، ٢٤المتر)ص/• الصباح (، ١٧٢٨)ص/انحط القاموس انغلرت )٢( 
.٢٩اء: المّورة )٣( 



الأصولعلم إثى اتوصول تيسير  ٣٢

ثكهرآلاز^دروأ نمال• كقوله الكف، على الدالة الأمر صيغة  ٠٢

ةطثث1يملُ

ؤال: منكقوله الخل، نفي ٣. 

ى:التعوله قثل هي، المحادة ٤. 

٠■ه؛ ؤأتهم( رالثهًني 
.٢٤^^1قهشةثم عقا؛طلم جنن ؤ تعال: كقوله ١^٢، مائة ه. 

الهي:صح معائ 
منها.كثير٥، لمعان النهي ص^،ع تستعمإ 

نلآةثنؤ\\إزخؤ تعال: كقوله ١^۴، ١. 
تننمؤننه الثيق ولائئموا ؤ تعال: كقوله الكراهة، ٢. 

(٥)

١٢•الأنعام:  سورة١( 

آا.اىء: مورة٢( 

•٩•الحاب:  سورة٣( 

.٢٣اء: الم سورة٤( 

.٣٢الإ.ماء:  محورةءا 

٢٦٧المقرة:  سورة٦( 

وليسمكروه الرديء المال من الإنفاق أن على العلماء إخماع وهو اكأحريم، عن له الصارخة 
مطلق.بحرام 



٣٣اللغوية الياحث الثالث: القسم 

/سسا _J^ ثرك ربمالأئ ؤ تعال؛ كقوله انمعاء، ٣. 
^١^١٠^ كأي ؤ كقوله \لإوس 1.
(٢)^٣٣

أرؤاجمايدة مقط  C، ^Jii_شدق ي ؤ ت ال تعكقوله اكحمهر، 
اي4>هل

أوغسيل\ق ي ثمرأ \ؤئ عتمت ولا ؤ تعالت كقوله العاقة، بجان ٦- 
^جمآءطه(بممنهر؛ا•

لأنءظأمحمهرًا•^^َهمحلإإ كقوله ص ■ ٧ 
والخور:التكرار على الهي دلالة 

الفعلعن الكف طالب، على يدل الهي أن على كلمة اتفقت 
قيتحقلا واجتنابه عنه المنهي عن الكف لأن الفور، وعلى دائما عنه المنهي 

واحدة،مرة ولو عه المنهي فعل فمن الأوقات، مع ومحا فورا، بتركه إلا 
للمهي.ممتثلا يكن ر الأوقات، من وفت، أي ول 

٨.عمران: آل مورد ١( 

١الاJدة: مورة ٢،  ٠ ١.

.٨٨الححر؛ سورة ٣( 

.١٦٩عمران: آل سورة ٤( 
٧.سورة ه( 



الأصولعلم إلى الوصول تيسير  ٣٤

وجدتإذا وأما الفورية، عن الصارفة القرائن عن النهي نجرد عند هذا 
صالامتاع لزوم فان بشرط، مفيدا ككونه الفورية، عن للنهي صارفة قرينة 

تعال:قول ق كا ^ط، محق محي إلا كون لا حيشد، بالفعل الإتيان 

ثلأ•قننؤ ؤ0عيئثتؤهى ُاشإن آعنم أممه ق\مثحؤئن مهتج؛0 .ثآآط؛jآكؤطت ؤ^١ 
بإيمامحن،والعلم الامتحان وهو الشرط تحقق فإذا ،، ١١ه (تغار إق يثوثة 

فلاذلك قبل وأما الكفار، إل إرجاعهن عن الامتاع وهو الفورية نحقق 
شرطه.تحقق لعدم للنهي، حكم 

.١ ٠ ت الممتحنة سورة 





الأصولعلم إثى الوصول تيسير  ٣٦

الخاصأنواع من الثالث النوع 

ولاس غير من الرمل م اللغة: ي اكللق 

شاملةحقيقة باعتبار معن غير واحدا تناول ما هو الاصحللاح: وق 
بحيثجنسه، أفراد مجن شائع فرد على دال لفظ أنه أي يدليا، شمولا لجشسه 
واحدة.ماهية نجمعهم الدين الأفراد لجميع بدليا شمولا شموله يصح 

والكرة:الطلق بين الفرق 

المقللقفكان المطلق، أفاده مجا أفادت الإثبات، سياق ل اوكرة وقعت إذا 
سياقق النكرة عن عبارة الطلق الأملي: قال واحد، حينئذ.ممعى والنكرة 
واشتريترجل، جاء يقال: كما متصادمان، الحالة هده ق فهما ،، لالإثبات 

ار:الظهكفارة ق تعال قوله الكرم القرآن مجن ومثاله أسدأ، ورأيت كتابا، 

شرح(، A-r/f)الإحكام ا(، ا'-'\ا')أ/اا'الناظر روضة ق: بالطلق، اكُلقة الل الماطر )١( 
شرحرا/ُاا'~ه،(، التوضيح ملي التلويح شرح (، ٢٦٩)ص/"آ'آ—الفصول تنقيح 

الرحموتفواتح )ص/حْْ-ياْ(، ُالك ابن شرح (، ٤١١-٣٩٦/٣)اكر الأكوك 
(i(r-\v-r-\ls  صأ\\-سالوصول تسهيل (، ١٦٧-١٦٤)ص/الفحول إرشاد(

نحمدالإملأم الفقه أصول (، ١١٩ا—)ص/آ"بدران الع؛نين أي لبدران الفقه أصول 
-٧•٤(.٣٩٦ُمطفىثاJي)ص/

مادة)طلق(.ق كلاهما (، ٥٦را/ئالوسيط العجم ١(، رص/"اأ اكر المباح اطر؛ )٢( 
(.rlf)للامدي الإحكام )٣( 



٣٧اللغؤية ائباحث الثالث: القسم 

ةالجويالسنة ومن ا، ١ ه يثثآظ أن مؤ، من مثميرؤد هاؤأ لما يمدمحن لإ ؤ
الحديث،ق والصدقة الأية، ق فالرمة صدقة«لآ،، معروف كل »فى قوله 

وجنسالرقاب جنس من معز غر واحدا منهما كل فيتناول مهللقان، ذكرا 

الصدقات.

الطالق،عن تشرد قافا الهي، أو القي سياق ق الكرة وقعت إذا وأما 
الأول،ال اكق ذ)رجلأ( تلميد، ياتي ب أو رجلا، تكرم لا يةالت كما 

القيسياق ق نكرة لأنه ليس.ممقللق، ولكنه نكرة، اكاق المثال ل و)تالميد( 
واحدة،حقيقة نجمعها الي الأفراد جميع تعم الحالة هده ق والكرة الهي، أو 

صدقهصح وإن فهو تعريفه، تقدم كما الطلق وأما واحدة، دفعة عليها وندل 
واحدة.دفعة ق لا بدليا، شمولا يثملها أنه إلا الأفراد، جميع على 

واحدة،دفعة ق أفراده جميع يثمل العام بان العام، عن الطلق فيفترق 
واحدإطلاق ق يصدق لا بحيث بدليا، شمولا أفراده يثمل فانه المطلق وأما 

البدلية.وجه على فرد،ثها على إلا 

المطلق:حكم 
آخردليل يدل ب و الشرعية، الخوص مجن نص ل مطلق لفظ ورد إذا 

اتاخرمبيان عند تحال قوله مثاله ورد، كما به يعمل فانه تقييده، على 

٣.امحادلآت صورة )١( 

رنم)م/ه/أ(، إيه الميت عن الصدقة ثواب ومول باب الزكاة، كتاب لم، مأحرجه )٢( 



الأصولعلم إش اتوصول تيسير  ٣٨

مهللما،\لزوجة أم تحرم يفيد فانه ،، ؤوأمهناّتاجاهمحلمهر المساء! من 
دالمقييعن مهللقة وردت لأها بما، يدخل نر أم بروجته الزوج دخل 

ا،إطلاقهعلى تفهم فتفلل المقييد، على دلل يقم ول؛ بالمات، بالدخول 

أما، مبدخل سواء العقد، الزوج.ممجرد على الزوجة أم تحرم وباكالي 
الدخول.قبل فارقها 

قكما المد، يدا العمل قحب المهللق، تقيد على الدليل قام إذا وأما 

ةكلموردت د فق٢، ل ه دعن اؤ نتنا ، 5f^_ومثؤ بمد ئ ؤ ت تعال قوله 
بالحديثئد الإطلاق ولكن الكريمة، الأية ق، المقييد عن مهللقة )وصية( 

نبلمعد ه قوله وهو الملث، من باكثر تجوز لا الوصية أن على دل الذي 
دامقيالأية، ق الإطالاق فصار ،، كثير«أ والالث، »الأك ه\ وقاص أي 

الملث.حدود ق الق بالوصية 

.٢٣اء: المسورة )١( 
.١١التاء: )أ(ّورْ 

١؛ ٩٦/٢)'خولة بن معد ه الني رثاء باب الجنائز، كتاب البخاري، أخرجه عليه، يتفق )٣( 
(.١٦٢٨)رقم ٢(، )أ/ٌ، بالئك الوصفية باب الوصية، َمماب ومسلم، (، ١٢٩٥رقم)





الأصولعلم رش اروصول تسر 

الخاصأنواع من الرابع الترع 

*اإقيد>

ا.الأختلأطل بمع اللفظ.مما تقييد ومنه ا،لقللق، صد لغة: القيد 

نمل قلبقيد كد خانع، فرد على يدل خاص لفظ الاصطلاح: وق 
فقه.وكتاب صادق، وتاجر ب، عا ورحل متفوق، طالب مثل: شيوعه، 

المقيد:حكم 
ه—يايعمل فانه الشرعية، المموص مجن نص ل بقيد مقيد لفظ ورد إذا 

لقارة كفل تعال قوله ق كما إطلاقه، على دليل م يقلر ما القيد 

مقيدةوردت )رقية( كلمة فان ا، ل ه ثؤمكة يمؤ مثير ؤ أ: الخط
مجنالخروج يم فلا التقييد، تجدا فيعمل إطلاقه، على دليل يقم ول؛ بالإيمان، 

القيد.هذا بوجود إلا التكليف، عهدة 

اياظرروضة ق: والقد بالطلق اكلقة ائل الماطر ق: _، ١^٠ ا_ئل الاظر )١( 
شرحالفصول تشح شرح (، A-r/f)الإذكام )آ/اوا-'\اًا(، 

مالكابن دح ؛(، ١ الممالكوكب شرح )ا/-ا--ْآ■(، التوضح على اكالويح 
الفحولإرشاد الرحوت فواتح )ص/خه0-/>آ-ْ(، 

(،١ ١ ٩ - ١ • )ص/؟ بدران السن أق لبدران الفقه أصول ٦—٣٦(، ١ )ص/ الوصول تسهيل 
٤(.• شلي)ص/1وم-ما سلفي نحمد الإسالآس الفف أصول 

)نني(•مادة )أ/آ~ما(، الوسيط العجم ١(،  ٩٩)ص/المير الصباح انطرت )٢( 
.٩٢الماء: سورئ )٣( 



٤١اللغوه الباحث الثالث: انقسم 

اكممعتبر، غير ملغى القيد فيعتبر القيد، إلغاء على الدليل دل إذا وأما 

ij  تعال قوله j ظمآنيؤ،ظورطمتيات: ادمآية
حجرل بكوفن الربائب تحرتم فمحي د-غلث،دئهرآ،، مَابخأم 

علىالدليل دل ولكن حجره، ؤ، يكن ن! إن بمن الرواج بحرم فلا الأم، زوج 
الأولد القيبّمي، اكتمى التحليل مقام ل تعال افه أن وهو القيد، هدا إلغاء 
رم،ه هعكلإ دة"ثث\خ دثلث،ديهرى دؤ>ث\' دم فقال: فقط 

ول:يقكان بل الدخول، يفي اكتمى لما التحريم، ق معتبرا القيد كان فلو 
ىوعلعليكم، جناح فلا حجوركم، ق ولمن هن، دخلتم تكونوا لر فان 
تكن.لر أم أمها زوج حجر قا كانتا مواء الرسة، نكاح بحرم هدا 

.٢٣المساءت صورة را، 

.٢٣المساءت صورة )٢( 
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٤١٠اللغوية الباحث الثالث: القسم 

ص:على الطلق حو 

صوورد ُوصع، ق مطلق لفظ الترع نصوص من ض ق ورد إذا 
د،المقيعلى الطلق حمل حيت، من حكمه فان آخر، موضع ق مقيدا اللفظ 

التالية:للحالاته محلفا بجيف 

الأوق:الخالة 

ؤ-رمتتعال: قوله مثل والسسس،; الحكم ق والقيد المطلق يتحد أن 
تعال:قوله مع ا، ٠ ه ِدء أش لعير أهل وما ألخنزر وثم وأئدم آثثع عوؤأ 

أؤومحت_تة أن محثئاءطابمِسآللأّ آق ثآأجم ق، أحد لا ض ؤ 
الدم،حرمة وهو واحد، ١^٠^، ق فالحكم ا، ر ه أولنهممخربر مسفوحا دما 
لالدم ان إلا الدم، تناول على المتروّا الضرر ومحو واحد، كدإلئ، جح بوال

ا,مسفوحار كونه مقيدا الثانية ق وورد مهللفا، ورد الأول الأية 

الخالة:هذه حكم 

إلاالدم بحرم فلا الحالة، هده ق القيد على المقللق حمل على الأصوليون اتفق 
بحلفانه والعروق، اللحم ل يبقى الذي المسفوح غير وأما مسفوحا، كان إذا 
له.ظ، 

١,٣لاددةت سورة )١( 

.١١٤٥لأنع-١مت سورة )٢( 
مكانه.عن سال الذي المراق الدم هو المسفوحت والدم )٣( 



الأصولعلم إني الوصول تيسير  ٤٤

اكانية:الخالة 

تال تعه كقولان معجب والالحكم ل واشد الطلق يختلف أن 

آئووأقعيكلأتن س1تتا ئوأايديهناءء آيهلؤألتايثع الكارى وؤ 
ؤكآبجأثثءاصأأداثرإلاد؛ تعه فولمع ٢، عغز»كثبر 

ةالأيق دي فالأي؛، ه؛ آلمإفق إق و-دذؤ ظعسلوأ 'ألصثلو.ة 
مختلف،فيهما والحكم المرافق، إل بامحا مقيدة الثانية الأية وق مهللقة، الأول 

وكيلكالغل، وجوب اكانيةت الأية وق القعلع، وجوب الأول؛ الأية ففي 
الحدثالثانية: الأية وؤ، رقة، الالأول: الأية ق فالسب محلف، السب 

الصلاة.إرادة عند 

الخالة:هذه حكم 

هلأنالحالة، هدم ق القيد على بحمل لا المعللق أن على العلماء اتفق 
فيعملالقيد، على التللق خمل تقتضي رابملة أتم، والقيد الهللق بئن ليس 
ال،حالرفق، إل,( اليد فتغسل فيها، ورد الي الحالة على منهما واحد بكل 
النبويةالمنة ورود لا ولو المرفق، إل السارق يد تقطع ولا الصلاة، إرادة 

الس—ارقد يقطع الإطلاق مقتضى لكان الرسغ، مجن السارق يد بقعلع 
كلها.

.٣٨الا'دة: سورة )١( 
٦.الاكْ: سورة )٢( 



٤٥اللغوبت الياحث ا1تاأث; القسم 

اكاكة:الخالة 

اليمين؛!كفارة ق تعال قوله مثل I ثب الويختلف الحكم يتحد أن 

أوما أومط من متكؤن عثوؤ ؤققنرملءلم-ام 
محثاثل وش ؤ الخطأ: قل كفارة ي مال قوله مع رثوهر١،، م>ئ 
الصي،،ق واحد العتق وهو، الحكم فإن ، ه ملمتؤ رقستِ خأتمإر حملثا 

اليمين؛،ؤ، الحنث، الأول؛ الصي، ل السبب لأن فيهما، ، مختلفالس_إ لكن 
امحنالالقتل الئاي،: ق واله، 

الخالة:هذه حكم 

الحالة:هده حكم ق العلماء اختلف، 

أوجدالحكم اتحاد لأن القيد، على المطلق خمل إل الجمهور ذهسإ . ١ 
القيد،على الطلق بحمل إلا بجنهما الجمع إل سيل ولا انمينؤ، ين تعارضا 

ونهالقيد أما ينفيه، ولا عليه يدل فلا القيد، ذكر عن؛ ساكت، الهللق، ولأن 
انفكه، عدمعند وينفيه وجوده، عند الجواز يوجب اليتم، بالقيد :١^، 

بالاعتبار.جديرا كان ولدا الطلق، الص س الراد معي بجع، الدتما كالفسر 

لأن_لث، وذإبدليل، إلا القيد على الهللق حمل عدم إل الخفية ذم، ٢. 
وهذاالشارع، أطلقه لما تغي؛ر دليل، غ؛ر من وتقييده بذاته، قائم دليل ض كل 

والتضييقحادثة، حكم ق للشارع مقصودا التوسعة يكون أن يجوز إذ يجوز، لا 

,٨٩الائدةت سورة )١( 

.٩٢اءت النسورة زآآ 



الأصولعلم إر الوصول تيسير  ٤٦

اكغليظ،الفل وكفارة الماب فان أخرى، حادثة j الحكم هدا j اكود هو 
التوسعة،لكفاره والناب مؤمنة، الرقبة تكون بان بالتقييد، ذلك وي>دون 

كانت.رقبة أي عتق يصح بأن بالإطالآؤإ، يكون وهو 
الرابعة;الخالة 

أوبالصيام، الظهار كفارة مثل وذلك ب_ح: الويتحد الحكم يختلف أن 

3\ؤأث بمؤدؤث م مآمم ين يظهين ^؛؛٠ ؤ ت تعال قوله ق بالإطعام كفارته 
همش"©؟ ير سؤذ يما مأثه يب، وعهلؤق دإلءؤ مثآثأ أن مؤ، من وهبه ممر 

سشنؤئنآم مثئ ؤ من، يتماسا أن مؤ، ين مثتاسيرن ثمنيي همسام محي يِ 
مقيدوالصيام الإعتاق ق لأنه الحالت؛ن،، ؤ، يثتلف فالحكم متك_ناهأاآ، 

والبالمسسمّ،، قبل كونه عن مطلق الإمحلعام ول المسءط، قبل بكومحما 
الفلهار.بعل العود وهو واحد، 

الخالة:هذه حكم 

ذلك:ل العلماع اختلف 

لالمهللؤ، أن إل والحنابلة والشافعية الحنفية من العلماء جمهور ذهب ٠ ١ 
هداوعلى محله، ؤ، منهما واحد بكل فيعمل المقيد، على بحمل لا الحالة هده 

الام الإحلعأنماء 3، مس وإذا تانف، يالصيام أثناء الهلاهر مجس إذا 
ا.ر يستأنف 

ّآ~أ.امحادلةت سورة )١( 

)ا/أْأ:الأر مجمع ١(، ١ )X/؛ المهذب الغني)ا انثر: )٢( 



ع٧ للغوه I ائياحث الثالث؛ القسم 

الصيام،ق يستانف كما الإطعام ق يستانف ،،؛ ٥١رحمه مالك وقال ٢. 

الأتاففوب الفلهار، كفارة أثماء ي وطئ الإطعام أثماء ق المس لأن 
.r٢١١الصيام

امحهد)أأ/ا'-اأ;بداية ;١( 



v

٤

عردل لأنه لكنمن، الشرك م خؤج واحد(: بوضع ١-)وضع 
مسددة.اوضاع كنجرين 

الخللامطء به خؤج لقفك(: س •حمورين غم كيرين )أفراد ٢- 
*حمورة.لأنها كمئة، 

شدلا لأنه كرجال، الكر ايع به حيج الشمول(: سل ٣-)ظى 
١لش٠ول.

لهمالح محا بمض عر الدال اللهفل به خؤج له(: بملح )جمع«ا ٤- 
الخام.خلاف لأته اداسب<، لهم فال >ؤإذ 
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الأصووعلم رش الوصول تيسير 

الفانه رجال، مثل المنكر الجمع الشمول،ت سيل رعلى بقيد خرج ٣• 
جميعأن منه يفهم لا طلاب، نجح قالت; إذا لأنك والشمول، الامحتنراق يفيد 

تجحوارالالطلاب 

ىعلللدلالة استعمل الذي اللفظ ١،■(; يملح ما رجميع بقيد خرج • ٤ 

مآعق ألناس أربحندول ؤ ت تعال قوله ق الناس كلفظ له، يملح ما بعض 
/محمد الناس من الراد فان ،، ^١ ثنؤهء ءائيثّأقثبن 

ضكئم معتاء لأن خاص، هو فلا والعام، الخاص ض وط الكر الجمه إن نالوا: ما ومن )١( 
واحدة.دفعة له يصلح ما لجميع مستغرق غير لأنه عام، هو ولا بواحد، 

.٥٤النماء: سورة )٢( 

القرآنلأحكام الجامع ير نفانفلر: )٣( 





الأصولعلم إلى الوصول تيسير  ٥٢

الخموم:ألفاظ الئائ: الهللب 

»نها;كثيرة، العموم ألفاظ 

نوعتن:طلي وهو اشرف: اطلمرد . ١ 

ودالولتهل ام»إذا ه: كقوله الامضوافة: —)أل( العرف؛المرد أ( 
ألبرف معممرد لأنه عام، النبوي الحديث ق الولود فلغظ ؛، ورث«ل

الأتراب.

فلمظ،، م«ر ظلالغمح، »"طل كقوله بالإضافة: العرف الفرد ب( 
بمدقالي الأفراد كل يثمل فهو بالإصافة، معرف مقرئ لأنه عام، )مهلل( 

حصر.غ؛ر عليهامن 

نوعتن:على وهو اشرف: ايمع ٢. 

لساألثوهو0ؤ ال: تعكقوله راقة: ؛غالأمبال ١لعرف اممحمع ا( 
الامتغرافية.يأل معرف جع لأنه عام، )١لؤمجنون( فلفظ ي،، لم؛ 

رقم(، TTo/f)ممرن م بمنهل الولود ق باب المراض، كتاب داود، أم أخرجه )١( 
•(٢٩٢•)

(،٥٤)؛/٢ الخوالة في يرمي وهل الخوالة ياب ألخوالة، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )٢( 
رقم)1ا1لأ\ه المر ١نتفلار فضل باب وازارعة، المساناة كاب وملم، (، ٢٢٨٧)رقم 

(١٥٦٤.)

١الحl٠وراتت صورة )٣(  ٠.



٥٣اللغوية الباحث انقسم 

^كتث.ِظ0ؤ تعال: كقوله بالإضافة: العرف الخمع ب( 
يالإضافة.معرف بمحع لأنه عام، )ملائكته( فلفظ ٢، ءث،آللإيىبل 

.^٥٠١وما كمن الشرط: أسماء ٣. 

أي،، ره قلعتسمه يئلإوالثلمت شمت ئما ؤ تعال: قوله )_(• مثال أ( 
صيامه.عليه بجب رمضان، شهر منكم شهد من كل 

}ر ب أثث ^ uJuoحنو يى معلوأ وما ؤ تعال؛ قوله رما(ت هئال ب( 
وغيري.واللائي والذين، وما، _، •ثل: الموصولة: الأسماء ٤. 

^^ئتثآمح،هر؛،•مثد س .وؤ تحال: قوله ^j، ؟( 
ا.١ ه وأحلدلإماورآءهظأ ؤ تعال: نوله )ما(ت مئال ب( 

٢.ثثلنا لثيديغم منا جنهدؤإ محأكبى 'عال:ؤ قوله )الذين(؛ ل  ١٤٠ج( 
ؤتعال: فوله )اللاتي(: هثآل د( 

وأين.ومي، وما، كمن، الاستفهام: أسماء ٠. 

.٠٦الأحزاب! صورة )١( 
.١٨٥البقرة! سورة )٢( 
.١٩٧البقرة: صورة )٣( 

.١٥الرعد:سورة )٤( 

,٢٤المساء: سورة )٠( 

.٦٩سورة )٦( 

٤.الطلاق: سورة )٧( 



الأصولعلم رش اثومول تيسير  ٠٤

،Vأهلى«ر j أذاه بلغي رجل من »_ إ قوله )_(: هثال أ( 

٢؟ه؛ مثال يهنئا أشث ت تعال قوله )ما(; مثال ب( 
،؟^١ تعال: قوله )محق(: ٠ث١ل ج( 

أشهُ؛*يؤب من دعون ماَفئر أق تعاد: ؛٠^ )أين(: مثال د( 

إوارث«لُ/وصية »لأ ه؛ كقرل> ت القي مياق ق ١^١٥^ ادكر٥ ٦. 
فسخاوا تقتل»لأ ه: كقول الهي: ساق ق الواقعة الكرة ٧. 

فان؛ا«ر'"؛.

يكن«را/نر ذلك »كل هؤ: كقوله كل: لفظ ٨. 

لإامحىمحَه(تافيامحال: تعوله كقمحع: لفظ ٩. 
اهم)ا(مَ 

uحمم 

(•٤١ ٤١رنم)الإنك)'ا/اا؟إ(، حدث باب الغازي، كتاب الخاري، أخرجه را، 
٢.، قرةتJ١ررة )٢^ 

.٢١٤الترة: سورة )٣( 

.٣٧الأعرافح: سورة )٤( 
وقال:(; ٢١٢).رنم (، rUU>،/وارث رمة لا ,اب ١^^١^١، ض الذي ح، أخر )•-( 

للوارثالوصية ق جاء ما باب الوصايا، كتاب وأبوداود، صحيح، حن حل.وث وهو 
إلو١رئاالوصية إب،طال باب الوصايا، كتاب ائي، والن(، ٢٨٧).رنم (، ٢٩رم/.
رنمرل،،-م(.(. ٢٤٧)-/

•٢( ١ ١ )٤ رقم ٨(، )آ/، المشركتن دعاء ل باب الخهاد، كتاب داود، أبو أخرجه )٠"( 
رنم١(، ١ )م/آ هو السعل-بي و يكثر س باب هو، الكتاب الخاري، أحرجه عليه، متفق )٧( 

رنم(، ٢٢٦/٢)له حول والالصلاة ي هو الباب اجد، المكتاب وملم; (، ١٢٢٩)رنم 
(٥٧٣.)





الأصولعلم إثى الوصول تيسير ٥ ٦

تسهات;

يفيدإنما جعا، أو مفردا كان مواء )أل( ب العرف اللفظ أن الأول! 
هذهمثل وجدت فإذا للعهد، نأل( أن على الدالة القرائن عن نجرد إذا العموم 

إلبمؤأزطآ ^٥١ تعال! قوله المقرئ! مثال اللفظ، لهدا عموم فلا القرينة، 
؛،ر ه أووي محبموث سش وثوي. ؛ؤول ١تبملأإل^ خيإؤ٩ قهدا رمؤ؟* 

فلافرعون، إل أرسل الدي، وهو معتز، رسول على تدل )الرسول( فكلمة 

قألشاش إن آقاش ٣ ئاد وه تعال! قوله الجمع، ومثال العموم، يفيد 
مسعودبن نعيم الأول! الناس مجن الراد فان ا، ج؛تمأمةلأنمهل 

وأصحابه.سفيان أبو اإثاني! الناس ومن الأخحعي، 

جمعالجمع يكون أن بتن للعموم، العرف الجمع إفادة ل فرق، لا الئائ! 
ثرتكجمع أو لمات، كالّالر مؤنث جمع أو كالومت؛زا، مال؛ مجدكر 

كالإنسان.جنس اسم أو كالقوم، جمع اسم أو كالذنوت، 

يفيد)جميع( ولفظ الإفراد، وجه على الشمول يفيد )كل( لفظ الئالثا! 
—نمج كل لتلامجيده! الدرس قال لو هدا وعلى الاجتماع، وجه على الشمول 

ولما بخلاف درهم، ألف ناجح فلكل عثرة، فنجح درهم، ألف( فله نجح 
الألفيستحقون فاهم عشرة، فنجح درهم، ألق، فله نجح من جمح قال! 
بينهم.فيفسمومحا معا، 

•١ ٦ الزمجل؛ تا(ّورة 
.١  ٧٣عمران! آل صورة ، ٢١
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الأصولعلم إلى الوصول تيسير  ٥٨

الخام:أنواع الثالث; اس 
أنواع:ثلاثة إل العام يشم 

قشا:انمموم به أريد عام الأول: النوع 
وماه ؤ تعال: كقوله غنميضه، احتمال تنفي قرينة لخمته الذي وهو 

لتقبلا إلهية منة الأية هدم ففي ا، ١ ه يدلها أش ءن إلا الأرمن ي دآثم بن 
الدوام.على أفراده جميع العام يشمل أل ذللث ومقتضى تخصمصا، ولا تبديلا 

قضا:الخصوص يه أريد عام اكائ: النوع 
وهدهأفراده، بعض المراد«نه أن على تدل قرية لخمته الذي العام وهو 

منآلسيت *مخ دأمءلاألّاَدا ؤ ال: تعه كقولشرعية، تكون ند القرينة 
منؤ قول—ه: ولكن الجميع، يثمل )الناس( فلفظ 

الرص—ى،مل يثفلم المستطيعون، به يراد العام جعلت قرينة ه، أنتجع 
مايتقانؤ تعال: كقوله عقلية، تكون وقل و١محاذين، والصبيان، والفقراء، 

لفأي، ه دبمول،آس ص أزيثخيزأ وسممينآمحاب 
لالعقلأن القادرين، خصوص بمما والمراد عامان لففل١ن والأعراب الدية 
العامان.اللففبين هذين من وامحانين الصبيان بخروج يقضي 

٦.هود; صررة ر١( 

.٩٧عمران: آل سورة )٢( 
.١٢٠التوبة; سورة )٣( 



اللغويةالباحث الثالث: القسم 

اكاك:ع\مْطوق:الوع 

ىعلة دالة قريولا شموله، على دالة قرية صحبه ل؛ الذي وهو 

٢،زووهُ اممسهنيثثه يسبملحشن ؤآلممكت ؤ تعال؛ كقوله نحصيصه، 
ةقطيهي هل أفراده على العام ص النوع هذا دلالة ز العلماء فاختلف 
التال.الرابع المقللب j الاختلاف هدا وبجاد فلمة؟ أو الخاص، كدلألة 

الخام:دلالة الرابع: الهللب 

رادهأفجميع على العام من الوع هذا دلالة أل إل العلماء ُعهور ذهب ■ ١ 
أريدوالمنة، القرآن ل العموم ألفافل من ورد ما أكثر بال لذلك واستدلوا ظنية، 

المهالةهذه إل قالوا بل ، االتخصيص ودخله إلا عام ن ٣٠محا قيل: حى بعضه، به 

وماؤهوم\فيالثتؤت ؤ ال: تعبقوله خصصت فقد عمومها، على ليت 
ىعله دلالتj الاحتمال تورث العام، ق العفءى إرادة وكثرة ؛، هُ آ'لآرض 
دمعبه أريد إذا و)أ'همعين( )كل( ي يؤكد الاحتمال دفع أجل ومن أفراده، 

/أجمئف ٍظئثز آلثلذكه ؤ تعال: قوله ق كما التتخص؛مءلأ، 
اص،كالحقطعية أفراده جمع على دلالته أذ إل الخفية عامة ذهب ٢. 

لذهبهم:واستدلوا 

هذاز استعمل بأنه فيقتلع الشمول، وهو معن لمعي وصع العام لففل أن ١( 

.١٢٢٨^٥! سورة )١( 

.٢٨٤اوقرة: )■ا(ّورئ

٠٣.الححر: سورة )٣( 



الأصولعلم إني الوصول تيسير 

لأنمنه، الحقيمي العي إرادة عن له صارفة قرية تمم ل؛ دام ما عد المعى 
صارفة.بقرية إلا له، وصع الذي معناه عن الاستعمال( عند بمرق لا اللمفل 

امالأحكفهم معا صح لما قرية، عتر من البعصن إرادة جورنا لو أننا 
يوديكما انحال،، وتكليفه السامع على التلبيس إل يودي وهذا العموم، بصخ 

يجوز.لا وهذا بما، الاحتجاج وإصعاف الشرعية، بالنصوص الثقة عدم إل 

الخلاف:تمرة 

ذهب،مى فعلاص، والخالعام تعارض إذا فيما الحلاف، ثمرة تظهر 
دل،ما غثر بالعام المراح فيكون الحاصر، عدا ما على مجمل العام فان الجمهور: 

ةالدلالؤ، لأهما مجنهما، بالتأخر يعمل الحنفية، مذهب، وعلى الخاص، عليه 
بالأخر.أحدهما نسخ فيجوز سواء، 

ارةلهلهالمفيد عرنة، قوم ي الوارد الحديث بشح الحنفية ، قالهنا ومن 
؛،الوأبوالها ألبانحن ميشربوا بان هؤ الرسول أمرهم حث الإل، بول 

لالإبول بيتناول عام )البول( لمقل لأن ا، ال-ولر من، زاه الأستنبحديث، 
،٠غيرهاروبول 

٤(،• ومرابضها)ا/• والخم والدواب، الإبل أبوال باب الوضوء، كاب الممحارير، أخرجه )١( 
(.٢٣٣رنم)

بولهمن يستتر لا أن الكبائر محن باب الوضوء، كتاب البخاري،، أخرجه عاليه، متفق )٢( 
منهالاسراء ووجوب البول نجاسة باب الطهارة، كاب وسلم، (، ٢١٦رقم))ا/؟'ا"آ(، 

رةم)أآأا(.

(.)ص/١٧الوصول تهل انظر: )٣( 
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الأصولعلم ^^رامصولإلي  ٦٢

:٢١٣١نحصيص الخامس: الطلب 
عرفهلدا العام، تخصيص به يكون ما على ١لأصوليين بين الخائف جرى 

متهورين؛مذهذأن على وذلك إليه، ذهب ما مع يتوافق كل.مما 

امالعنمر بأنه؛ ^^^٧ ١١فعرفوا الأصولمن؛ لجمهور الأول؛ الذهب 
مستقل،غير أو ضستقالآ بكونه الدليل يقيدوا نر فهم بدليل، أفراده بعض على 

له.مقارن غير أو للعام مقارنا 

بعضعلى العام نمر بأنه؛ التحتبس فعرفوا للحميه: الئاي؛ الذهب 
شرطان؛نمحدهم التخصمص دليل ق فيثترط مقارن، مستقل بدليل أفراده 

مستقلا.كونه . ١ 

مقارنا.كونه . ٢ 

ولكنمستقلا كان أو مستقل، غير التخصيص^ دليل كان إن هدا، وعلى 
بيانه.ياق ما على عندهم تحمحما مي يلا طارنا، كن، يب 

رحيالأصرل (، T-oX-TYU)ا/اكمن الُئو ق: ؛اسيو اكُلفة الماحث انظر )١( 
الإحكاءرآ/\ااما-)■ا/د-.أا(، امحمول الضى)ا/خو-آآا(، )ا/،أا-اْا(، 

)ا/اآا•-للخاري الأّرار كشف (، XXi-X.x)_/الفحول تقيح ثرح (، ٣٣٧
X،X ،) الحممي الشافي أصول(X-^-XXU ،) اللمع/_(X.-XU ) المالكوكب ثرح

(٧/٢  - X - - ٤ ،)٨(.• - ٧ ١ )ص/ الوصول هيل ت-٣(، . ٣- . . ا/ ) الرخموت فواتح ٣



اللغوهالياحث الثالث: القسم 

التخصسص:أنواع 
الجمهور:صد أولا: 

علىالعام قصر هوت الأصولي؛ن جمهور عند التخصتبمى بان القول تقدم 
مستقل،غير أو مستقلا الدليل هدا كون عن الفلر بقطع بدليل، أقرائه بعض 

أقسام:ثلاثة على عندهم التخصيص م ينقهدا وعلى متصل، غير أو متصلا 

قيشه يستقل >^، ٧١الكلام وهو السقل: المخصص الأول؛ القمم 
يرغأو سمعي، بدليل العام النص كتخصيص لفغلا، كان سواء المعى، إفادة 
أنواع:ثلاثة على فهو العرف، أو بالعقل العام النص كتخصيص لفظ، 

ا،قياسأو ا إجماعأو سنة أو كان كتابا الممص: الدليل الأول: النوع 
قسمين:على وهو مغصولأعنه، أو موصولابالعام 

هنثثتةثؤد•ذلإوآتقبل متن ؤ ال؛ تعقوله نحو 
الكر.بمةفالآية ا، ١ خةأدكثاولمحره سمرهمدء هث آد هموبما محقان وش 

خصمهاf الشهر، سهد من كل على الصيام وجوب على دك بعمومها 
والمسافر.المريض بغير فخصصها بما، متصل مستقل كلام 

لأ،عبمثآشؤىؤ تعال؛ قوله نحو المنفصل؛ المستقل ب( 
أوكانت حاملا مجطلقة، كل يشمل بعمومه المهللقات فلفظ ، ^ همءلو يقثه 
لكهبعده، أو الدخول قل ءللأئها كان كبيرة، أو كانتا صغيرة حامل، غير 

.١٨٥^٥; ٠١١ممورة )١( 
.٢٢٨البقرة: سورة )٢( 



الأصولطلم إلى الوصول تيسير  ٦٤

ين\كءمد،يس واقي ؤ تعال: قوله وهو منفصل، مستقل بكلام خصص 
كلهن٦^١ي ءئ سن ثقثة و؟ؤإنآهسمن 

الحيض،من يثت الي الطالقة الأية، بميم فحصهس ٢، ر ه خملهن يثص أن 
نلالطالقة أخرى بآيات خصصت كما والحامل، تبلغ، ل الي والصمرة 
الدخول.

يعدتعال فوله ت بالسنة منفصل مستقل بكلام القرآن عام تخصيص ومن 

»لأه.' ه قولفخصصه ا، ١ ه ماوراء ثكم وأحل ؤ ت اخرمات بيان 
ا.ثخاكها«ر المرأة بينر ولا وعمتها، المرأة يجمع 

أكبربحلم ثهد ممن ؤ ال' تعه قولمثل ١^^١؛ الدليل الئائت الوع 
العقللكن وغتر المكلفين تشمل عامة )من( فكلمة هر؛أ، هلتصسثة 

كالصبيانليسوا من فخرج فقتل، ١لكالفان على العموم هذا قصر 
وانجانين.

الوصيوكان دوابه، بجميع أوصى كمن والخالة: الخرف الثاك: النوع 
كالبقرالأخرى، الحيوانات مجن الحيل عدا مجا على العرف لففل يقمر لد بق 

٤.الطلأقت سورة )١( 

٤.٢ اءت النسررة )٢( 

رنمعمتها على المرأة تنكح لا باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجه عاليه، متفق )٣( 
)"آ/خّآد(،وخالتها وعمتها المرأة الجمع تحر-م باب النكاح، كتاب وسلم، (، ٥١ ٠٩)

(^١٤٠٨•)
.١٨٥البقرة! سوره )٤، 



٠٦ اللغوية الباحث الثالث: القسم 

لجميعالشاملة العامة الوصية هذه يخصص العرف هذا فان وغيرهما، والغنم 
الخيل.عدا .تما الحيوانات،

مثنأؤلندئى يبجعن وآوإد'ث ه ؤ تعال؛ بقوله أيضا له ومثلوا 
مجنخص العرف إن المالكيةت فقال ،، ١ ه آر»تاعمح يم آن أوال لمن 'كاملؤن 

أنمثلها عادة مجن ليس الي القدر الرفيعة الوالدة الكريمة، الأية ق الوالدات 
ذوىق ابىهاJية، ق جاريا كان العرف هدا إن وقالوا؛ ولدها، بارصاع تلزم 

يعيرْرفلم عليه الإسلام وجاء الحب، 

لبشمه يستقل لا الذي وهو المسفل: غر الخمص اكائ؛ المم 
أنسام:أربعة على وهو للعام، مقارنا إلا يستعمل ولا المعى، إفادة 

أرمةامإ ز م آلستحشتا تيحير محألإي، ؤ تعال؛ كقوله الامتثناء: ١. 

اخصنات،يرمون من كل فق تفيد بعمومها فالأية ،، ئابإاك؛ن إلا 
هدامن خارج التائب أن يفيد ؤللأاقم،ثابجأه، تعال؛ توله وهو والاستثناء، 

٤٣١.،

.٢٣٣القرة: سورة )١( 

الربي)ا/مبآ(.لأبن القرآن أحكام )٢( 
؛.انور:سورة )٣( 

فكماالكل، إل يعود التعاحلفة، الجمل بعد الاصتثناء أن فترون الشافعية وأهما الحنفية، عند هدا )٤( 
تزيلكيلك شهداء، باربعة يأتون لا م امحصنات يرمجون عس الفسق صفة تزيل التوبة أن 

الشهادة.رد صفة عنهم 



الأصولعلم إلى الوصول تيسير  ٦٦

إنأرو؛حهكم نرك تآ ننف ولطم ه ؤ ت تعال كقوله الشرط: . ٢ 
زوجالاستحقاق نصر الكريمة الأية ق فالشرط ٢، ١ ه ولد ثهمى ر جبؤ 

لأستحقالشرط، لا ولو لها، الولد عدم حالة على روجته، تركة من النص-زا 

الأحوال.جميع ل النصف الزوج 

ثن-ثجوريتقي 1، آلي ووقثاءظم ؤ تعال: كقوله الوصف: ٣. 
ثادُجكثإخي4رى د-ئلثار قؤ،ؤا لم ئ د-خشي آقي 

الدخولالماء، *مع *ن الربائب تحر"؛( يميد الأية نمير ،، عقاءكتم
نكاحتحر.بم صار بمن، بالدخول وصفى لما ولكن هن، الدخول وغر هن 

فقط.بمن المدخول المساء على قاصرأ الربيبة 

محأإذاسرإوآمحآكقوله الغاية: ٤. 
الأهمض )أيديكم( فكلمة ١^٦، اد فأشلوأمجس 

ؤءثاه؛ وقولالنك—جن، إل ها كلاليد فتشمل العرفة، إل مضاف جمع 
والرافمحا•الأصابع بان الأيدي غل وجوب نمر ه، ١^١٥^، 

.١ ٢ اءت النسورة ( ١) 
.٢ ٣ النساءت صورة ، ٢ؤ 

.٦ \_o: صورة )٣( 
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انالرف م وكان دوابه، اوصى كمن  ٢٠
 Vكوابلأيثقضازل،»اأربلأا

,تشْاه 

ؤوجاسوامالكحقجهادههالسل
خمصادجانينوالماد.ي ا

كانوس فسه الشهر سكم فهد 
اخره.ايام س ئدة مفر •ريضأاوعر تآ 
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V
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قارن.ممل دلل ازاده يمض على الخام صر 



علمالأصووتيسراضملرلى  ٦٨

U\j : ا-دفة:محي

نماممارن، ستقل بدليل كان ما على العام تخصيص نصروا الحنفية إن 
شاءكالأممتصلا، ان كولو ليس.ممستقل، فا عرفا، أو عقلا أو كان 

٠قصرا مي ييل عندهم، نحصيصا مي يلا وعيرهم.ا، والشرط 

مستقل،غر متصل بدليل عمومه عن العام صرف مأ محدهم فالقصر 
هول مستقلا، كان ولو ليس.ممتصل، ما عندهم بالتخصيص مي يلا كما 

المخ•أنواع من نوع 
قرغمستقل بدليل عمومه عن العام صرف م• عندهم النسخ وهدا 

متصل.

تقلمجمبدليل أفراده يعص على العام قصر هو• عندهم والتخميمن 
مقارن.





الأصولعالم إلى الوصول تيسير 

التخصيص:من والخمية ا-بجمهور موقف ب؛ن مقارنة 

الخمصل وث-__ترشمل ة الحنفيأن نرى ١^٥٥؛، بين، المقارنة لدى 

شرطتزت

الاستقلال.الأول: الشرط 

الاتصال.الئائ: الشرط 

ثهي أمور بثلاثة إلا العام نخصص بج؛زّوا ئا هنا ومن 
بالمص.المقارن المستقل الكلام . ١ 

دائما.بالممى مقارن وهو العقل• ٢• 

دائما.بالمصن مقارن أيضا وهو العرف: ٣. 

خصنالذي العام وأما ابتداء، فيه المخصيص يكون الذي العام ق وهل.ا 
اكمعندهم متراخيا ثانيا تخصيصه يجوز فانه مقارن، مستقل بدليل أولا منه 

الأصوليغ،،ن جمغترهم وض الحنفية بع، ذلك j( خلاف لا متصلا، يجوز 
ا،ظنيبح أصل، متمدليل بشيء منه خص الذتم، العام لأن وذلك 

تخصيصهفيجوز كان، كما ظنيا بقي ل حكمؤ4، يتغير لر الماق وبالمخصيص 
لغيرهم عع الحنفية اختلاف ذلك عن ونتج ،، متصلار جاز كما متراخيا 

وهى:ألا مهمة، ألة جم

:١٦٧الخاص)ص/الاسشرح 



خ

القليوتأمحمءاص ، ٧٥يمح اكمحسس بمد الخام لأن 
حث<، ٣١علكم ؤ-مت م: كما يجوز بالقلم 

،خمة.ب،م اضهلر اؤفس وهو: محمل حمصت 
الخل»\ذ» الخلهور •*و ه: فوك تخميمه جاز فحسد 
م=ما.

بمارضلا والطي ظي الواحد وخم محنمي، القرآن لأن أ غ؛ 

،V،؛؛

>
ي

،أآآءأ 



الأصولعلم إش تيسيرالوصوو  ٧٢

الواحد:بخر القرآن عام تخصمص 

ايداء،يجوز الواحد بجم القرأن تخصيص أن إل الأصولمن •ههور ذهب • ١ 
القرآنعمومات الصحابة تخصيص ذلك ق ودليلهم التخصيص، بعد يجوز كما 

اخرمحات:بيان بعد تعال قوله عموم تخصيصهم ذللث،: من الواحد، بجر الكرم 
هاعمتعلى المرأة تنكح »لأ ه' بقوله ،، له دا.لخظلم ماووآء ٣ أحل وؤ 

ؤال: تعه قولوم عموتخصيصهم خالتها«لأ،، على ولا 
القاتل«ر؛ا،يرُئ، »لأ بقوله ا، ه١ أؤثبتطرللدئمحقيحثلآ[دمحلي 

الاحاد.بأحادبمث، خصصوها الي الايات عمومجات مجن ذلك خمو إل 

ابتداء،الواحد بجم القرآن عام تخصيص جواز عدم إل الخفية ذهب ٢. 
الث\شبى الثبوت، محلي الواحد وخم الثبوت، قْلص الكرم القرآن أن وذللث، 

العملترك الواحد، يخر الكرم القرآن تخصيص جواز وق القهلعي، يعارض 
جائز.غر وذللن، ثبوتا، الأصعغ، الدليل إل محونا، الأقوى بالدليل 

تحميصهذللث، بعد جاز ثعلعي، بدليل الكرم القرآن خصص إذا وأما 
يصبحالتخصيص بعد لكه دلالته، ق قهلعيا كان وإن العام لأن الواحد، يخر 

ة،الظيق يساويان فحينئذ الفلز، إفادة ؤ، الواحد الحر مع اوى فيتظنيا، 

أئئؤقأ بزنت ال: تعكقوله وذلك يجوز، بالقلي القلي ونمس 

٤.٢ الماءت صورة )١( 

(.٤٦٤/٢همبم)تقدم )٢( 
.١ ١ اء: التسورة )٣( 

مبم)ا/-و(.)أ(تئدم 



٧٣اللغؤية ائباحث الثالث: انقسم 

ؤاآصطر شي ؤ ث ال تمقوله إل ب أشِدء لعم يل وتآ أهزر نثم يألدم 
ر١،.ه رحيث عس أئن لإ0 لأم وثئجانف محتمته 

ةوميتالبحر، ميتة تشمل عامة، اوكريمة الأية ق الواردة )المتة( فكلمة 
خمصفلما إليها، الضتلر غير والميتة إليها، المضهلر الميتة تشمل كما الير، 

ه،ِلإم ْئجإيلني ع؛ر ظني ؤا آصئلر ث ال تعبقوله العموم هذا 
وهي- أفراده بقية على دلالته أصبحت متصل، مستقل قهلعي دليل وهو 
حمابدليل تخصيصه جاز فحينئذ محلنية، دلالة — الاختيار حالة والبحر البر ميتة 

الحلماؤه، الملهور »هو البحر: ق قوله. ذلك من عنه، متراخ أو متصل 
آخر،طي دليل بحليا صار الذي القرآن عام خصص حيث متته«ل؛ 
الاختيار.حالة البحر غير ميتة على قاصرة الحرمة وأصبحت 

همعنالله رصي الصحابة أن من الجمهور به استدل عما وأجابوا 
ادآحار الأخبتللث بان الأحاد، بأخبار الكرم القرآن عمومات خصصوا 

ةللهلمانيندة مفيمشهورة، هتفيضة جمكانت لهم بالمية وأما لنا، بالمية 
كذلك.عندنا جائز الأخبار تللئ، القطعي.ممثل وتححيم اليمح،، من القريبة 

٣.ت المالية سورة )١( 
اثي،والنرقم)٣٨(، )ا/ئأُ(، المم الوضوء.مماء باب الهلهارة، كتاب داود، أم أخرجه )٢( 

وسنها،الهلهارة كتاب محاجة، ابن (، ٥٩رقم))ا/'ْ(، المم ماء باب الهلهارة، كتاب 
قجاء محا باب الطهارة، أراب والترطي، (، ٣٨٦رنم)زا/أ'ااإ، المحر الوضوء.مماء باب 
صحيح.حن حدث ها.ا وقاوت (، ٦٩رقم)(، ١ • • / طهور)١ أنه المحر ماء 



سالحمات عر U نمق ضيهن . .ؤ.تخميص: غ• 
الخالة.عذْ م عذابه تصيف م الأعة عر انمي بماس إ. 
h

ح

يانتنiاجانموهم . .اشحمنات.ير،ون >ؤوالذين تخمنص: ٢; 
عله.ابك بمصيف انمد حق م خهمها حيث الإجماع: ب آ
&

I
٤

»ءامحسمموبا(،تخميص:
واوبارها؛أصوافهأ  jAjhمار: بموله 

انمشرء،فميه الماء مشه *•ا خصيص: ت ح
رصدفة أومق خمسة دون فيمأ >الس هو: رك مب ع

ء
ة

إ. .اولادكم.م اممه >ؤيوصءكم تخصيص: 
يرث,.لا ,القاتل قو: بقوله 

>
<I

أ
ازواجا.ويذرون محكم ؤوفون >ؤوالذمح تخصيص: 

حمالهن^<.يصن ان اجلهن الأجمال ؤواولأت د: 



٧٥ال1غودات الباحث الثالث: القسم 

الأدلةل١،:ب؛ن التخصص ْن صور 

ط،فقبالسنة القرآن عام بتخميم خاصا ليس التخصيص وقوع إن 
إليهذهب ما على ذلك من أيضا، الأخرى الأدلة من كض ق ذلك يقع وإنما 

العلماء:جمهور 

يتدمفولإئ ؤ تع—ال: قوله ؤ، كما بالكتاب: الكتاب تخصمن ١. 
امعوهذا ،، ١ ه أثيروعثمأ آلته يأسهن يربمس وبدردةينم 

لكنل، حامغر أو كانت حاملا زوجها، عنها مجان امرأة كل يشمل 

فعدهما،، لب عهن ربمص تعال: قوله خصصه 
ضيا,بأقل أم وءشرا« أشهر »أربعة من بأكثر أكان سواء حملها، وصع 

ال:تعقوله ؤ، كما بالسنة: الكتاب نحمص ٢. 

أصنافجمع يثمل عام وهو آوقزْطمإلئ'ؤ-ثقلءآ'محمحءاهر؛،، 
ه:٠قولخصصه ولكن يكونوا، أم لورثهم قاتلين كانوا مواء الأولاد، 
يرءث،«ر'ً'/لا »القاتل 

)•t/؟>،V(.الز الكوكب شرح خاص: بوجه ذلك و انفلر )١( 
.٢٣٤القرةت صررة )٢( 

٤.الطلاق: صورة )٣( 

.١ ١ الشساء: صورة )٤( 
تخربجه)ا/•؟(.تقدم )٠( 



الأصولملم إر تيسيرامصول  ٧٦

هففيالسماء قته سؤحمسا كقوله دالسة1 السة تخصيصن  ٠٣

،ه صدقة أوسق "خم-سة دون فيما ؤحإيسرٍإ هق* قوله خصصه ، العشره 
وكثره،الأرض ن ميخرج ما قليل ق العشر يوجب عام الأول فالحديث 

علىأوسق خمسة من بأقل الزكاة وجوب فينفي مض، خاص.ممفدار والئاق 
العلماء.جمهور إليه ذهب ما 

وفهلحإ من امحن )رما ه: كقوله بالكتاب: الة تحميص . ٤ 
ومالعمهدا خص وقد الحي، أجراء جميع يشمل بعمومه رما( فلفظ آ، مست«ر 

،ه جنن يبمثتعا»لا أثثا وأسعاربما وأودارها أصؤافه—ا ؤمن ؤ ال: تعبقوله 
العام.حكم ق والشعر والوبر الصوف يدخل فلا 

...السماء ماء من سقى خيما العشر باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )١( 
(U/r  ،)أندار باب الزكاة كاب وسلم، ١(،  ٤٨٣رنم).٤(الزكاةiv/v ،)(٩٨١رنم.)

أوسنخمسة أيامنا، ق غراما كتلو ( ٠٢٦)ْ,اوتم،يمك؛ال، والرمق وّق، جع الأوس )٢( 
غراما.كيلو ( ٢٦٣٢,٥)بماوي: 

صدثةأوس خمة دون فما ليس باب الزكاة، كاب الممحاري، أخرجه عليه، محممق )٣( 
رنمالزكاة)آ/أئ-آأ(، أندار باب الزكاة، كاب وملم، ١(،  ٤٨٤رقم)(، ٤١)٣;. 

(٩٧٩.)

(،٢٨٥٨رقم)تطعة)آ/لأبآ(، محنه تطع صيغ. ق باب المسد، كاب داود، أبو أخرجه )٤( 
ونال،؛١(،  ٤٨رقم)•(، ٦٢محٍت،)؛/نهو ا-إني محن قطع ما باب الأطعمة، كاب والترمذي، 

أهلس هذا على والعمل أسلم، بن زيد حاث محن إلا نعرفه لا غرب، حن حديث "هاوا 
رقم١(، حية)؟/؟U• وهى الهيعة من قطع ما باب الصيد، كاب محاجة، وابن العلم، 

(٣٢١٦.)

.٨٠المحل! صورة )٥( 



٧٧اللغؤية الباحث اأثاأث: القسم 

باص:الكتاب محص ه. 

توجببعمومها الكريمة فالأية خ ١ ثثنثن *أجلدي ئمهء لرأمأ,أرثق 
شهداء،بأربعة يأت لر م اخصنات يرس من كل على جلدة الحد 
اببق كالأمة عليه، الجلد بتنصيف العبد حق ق حصصها الإخماع لكن 
الزى.

وه»ا-بملدأإملأؤنة ؤ ال: تعكقوله بالقياس: الكتاب، محيص ٦. 
ةالأممنه خصت م ورانية، زان كل ق عام وهدا ،، رت؛ثايا'ةه،إه ئؤد 
يصماماعئينقين يضحشت هك آحمبمى؛ن ^دا ؤ ت ال تعه بقول

عليهالحكم ن، الأمة على العبد قيس م ،، ره برى^لعداد، آلمحصشت 
العياب.بنصف 

؛.الرر:سورة )١( 

آ•سررةالور؛)٢( 
.٢٥اء: المسورة )٣( 
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٧٩اللغؤية الباحث الثالث: انقسم 

والخاص:الخام مارض السائس: الهللب 

همابينوكان خاص، والأخر عام أحدهما نصان، الشارع عن ورد إذا 
ر،الأخه علييدل محا خلاف على أحدهما يدل بحث الظاهر، ل تعارض 

*ذين[على العلماء ، juالخلاف وقع التعارض هدا فلدنع 

انملماء:بمهور الأول: الذما 

علىأحدهما تقدم علم مواء أي مطالعا، النصين من يكل العمل يجب نالوا: 
امغير ق بالعام ويعمل فيه، نص هو فيما بالخاص يعمل بال يعلم، إ أم الأحر 

أحدهما،إهمال أو إهمالهما، من أول الدلين إعمال لأن وذلك الخاص، عليه دل 
وإناإنص__ين، إهمال منه للرم الحالة، هده ق بالتوقف القول إل ذهبنا إن لأننا 

بالخاص،العام خصصنا لو مجا بخلاف الخاص، إهمال مجته لزم وحده، بالعام عملنا 
الخاص.عليه دل ما غير ق وبالعام عليه، دل فيما بالخاص بال؛مين، عملنا فإننا 

للحتمة:الئائ: المذهب 

دلالذي بالمدر والخاص العام بغ، الحالة هده ي بالتعارض حكموا فهم 
مجنالحالة نحلو لا وعندئد عندهم، المهلعية ق لتساويهما وذللت، الخاص، عليه 

دين■'

والعام()الخاص أحدهما تقدم يعلم لا بحيث التاريخ: بجهل أن الأول: الأمر 
فيعميالعام، من الخاص تناوله فيما التعارض حكم حينئذ فيثبت، الأخر، على 

الترجيح.باب، ق بيامحا ميأل الي المرجحات؛ باحد الترجيح إل 



الأصولعلم إش اثوصول تيسير 

؛،العشر«ر ه ففيماء المقته »ما ه أنه روي مجا ذلك مجثال 
أوكان قليلا الأرض، من يخرج مجا كل تشمل عامة الحديث ق )مجا( فكلمة 
تفرنةبدون والثمار، الزروع قا العشر وجوب العموم، هذا ومقتضى كثيرا، 

والكثير.القليل بئن 

خمسةدون فيما »إيس ه.' قوله وهو الموضوع، قا خاص حديث وورد 
خمسةالزكاة، وجوب ق الأدق الحد يجعل الحديث وهدا ا، صدقة«ر أوصق 

خمسةدون فيما والثمار الزرع ل الزكاة وجوب عدم هذا، ومقتضى أومق، 
أوسق.

خحموايالخاص، العام تخصيص من إليه ذهبوا ما على بناء فالجمهور 
انكفيما الزكاة يوجبوا فلم الخاص، الثاق بالحدث العام، الأول الحدث 

أفرادهعلى العام دلالة لأن وذلك والثمار، الزروع من أومق خمسة مجن أقل 
القلي.على مقدم والقهلعي قهلعية، الخاص ودلالة محلية، 

قاص والخام العناوي من إليه ذهبوا مجا على فبناء الحفية وأمجا 
الأخر،عن أحد تاتمحر بملم لر ولما بينهما، بالتعارض حكموا القهلعية، 

يىبومراعاة للدمة إبراء الاحتيامحل، مجن فيه لما أخيرا، الوارد هو العام جعلوا 
الفقراءم.

٠٠٠السماء ماء من يقي قسا انمث.ر باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجه عاليه، متفق )١( 
■(y/t • ،)اركاة أقدار باب الزكاة كاب لم، م١(،  ٤٨٣)رنم ٤(iU/V ،) (.٩٨١)رنم

صدتةأرمق خمسة دون قتما ليس باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )٢( 
 ■/r■(٤١ ،) رقم)مآ/أ؛--اا<، الزكاة أقدار باب الزكاة، كتاب ومسالم، ١(،  ٤٨٤)رقم

(٩٧٩.)

ذلك،على يدل أيضا الصحيح ا'والنهلر الهلحاوي: وقال ٤(، ١ )\/ه الرائق الحر )،؛ نجيم ابن )٣( 



٨١اللغوية الباحث الثالث: القسم 

قسمين!إل م ينقوهو ت التاريخ بملم أن اكائ؛ الأم 

.ممعىبالتخبس،فيحكم للعام: مقارنا الخاص يكون أن الأول: القسم 
ديعمنه بقي مجا على بالعام فيعمل أقرائه، بعض على العام يقصر الخاص أن 

محكاثوش هيقنه الثمت متهم ثؤد متى ؤ ال؛ تعه كقولالتخصص، 
يشملعام )_( لمظ فإن ا، ل ^^ -١منأذكثاؤِ ثمرمدة اآوعك ثوبمس

ولكنمريضا، أو كان صحيحا افرا، جمأو كان مقيما الشهر، شهد من كل 

وشؤ ال؛ تعقوله وهو مستقل، متصل بكلام والمسافر المريض مجته خص 
الام العفأصبح ،، رب لمحل آذكثامّ ئ ثمرلمد، أوعك شبم-ا محكاف 
ريضالمو وهمنه، خصص  ١٠عدا به.تما يعمل وإنما أفراده، جميع يشمل 

والسافر.

أيبالنسخ، فيحكم العام: عن متراخيا الخاص يكون أن : اائاني م الق
تيؤثؤمحأنين تعال؛ كقوله تناوله، مجا قدر ل العام ينمخ الخاص أن 

آممش

معلوم،وقت، بعد معلوم، منها مقدار ق والواشي الأُوال، في، نجب اركوات رأبنا أنا وذللئ، 
منتحرج ما رأينا م معلوم، ووقتا مجعلو_م، ■ممقدار تجبا الأشياء تللث فكانتا الخوله، وهو 

وقت،.به ينتفلر ولا تحرج، محا ونت، ن الزكاة منه يوحد الأرض 
قيهالزكاة __، ثوار؛،؛يكوتنؤ أن ثل بحلوله، الزكاة فيه يجب، وقت، له يكون أن ّمهل فلما 

كاناكما الأخر، 'سقط أحدهماسقط إذا مواء، هدا ق واليقان، القدار حكم فيكون بيلوغه، 
(.ita/x)الاثار ُعاق شرح الأخر ثب أحدهما بته لما مواء، ذكرنا الي لأموال اق 

.١٨٠القرةI سورة ( ١ ) 

.١٨٤البقرة؛ سورة )٢( 



الأصولعلم إلى الوصول تيسر ٨٢

وغرالأزواج تشمل عامة الكريمة الأية نهذه ا، ر أكسعويىب يم ؤأؤيى 
عنمتراخية ترك بالأزواج خاصة أخرى بآية نسخت ولكنها الأزواج، 

أمثمم؛ميلاإلا كق نؤ ؤدأل:ثبجن تعال؛ قوله وهي الأول، 
الآJةهده ،تاكون ،، ره الم؛تيقلآق لمن ^٠ إش مند'>ت، أؤيع قْدهم شهندء 
الأزواج,ق للأول ناسخة 

.٤ الور: سورة )١( 

٦.الور: صورة )٢( 
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الأصولعلم إش الوصول تسر  ٨٤

السسا:بخصوص لا اللففل بمموم المرة الساع: اؤلطالب 
قرآناالشريعة وص نم ق الواردة العموميات من كثيرا أن اليلوم مجن 

ومحنالصحابة عمل فقد ذلك ومع خاصة، أساب على وردت سنة، أو كال 
إلالنظر دون العموميات، تلك نكئر.مموجب غير من العلماء مجن بعدهم 
ذلكتمجن الخاصة، أصبابما 

ناؤنفيهر تن ,تلإ بملتهثون  ٧١ؤ تعال؛ قوله وهو الظهار، آية . ١ 
آلملين ثنهًقك وأنم وددهئ أق، إلا أنهثهل إذ محيهر ئئ 

حغ،الصامت بن أوص حؤ، j، نزلت فاها ٢، ١ ه لعموعمؤن أثن ؤتحأوإث 
بملهينآفين ؤ تعال؛ قوله كال فلما ،، بنت، خويلة امرأته مجن ظاهر 
سواءامرأته، مجن يذلاءر مجن كل فيشمل عاما، إففلا نشره مجن مم 

زوجالصامت بأوس خاصا وليس تشتكح، ب أم الحاكم إل روجته اشتكتؤ 
ثعلبة.بتت؛ خولة 

لونحمالبحر، نركب إنا اذإ رسول يا فقال: ه الني رجل ال  ٠٢
فمالالبحر؟ .مماء أفت—توضأعهلثنا، به توصانا فان الماء، من القليل معنا 

٢.امحادلة: سرره )١( 

ذلكيشكت ثعلبة، سنؤ خويلة امرأته من ظاهر الصامت ين أوس إن قال! مالك بن أنس عن )٢( 
الظهار،أيأ -مال اذ غانزل عشي، وزى سي، كر حئن مجي ظام فقالت: ؤؤ، الني إل 

للواحدياو_زول أساب انفلرت الحديث، آخر إل رب« »أءتق لأوس: هؤ اف رسول، غقال، 
)ص/ا،؛'ا(.امرتم، الي



٨٥اتلغوية اتثاتث: القسم 

ابعمومهاكيغة مهدم ، ميتته« الحل ماؤه، الطهور »هو الله.ت رسول 

خرغة وحالرورة، الضة حالتشمل كما السائل، وغير السائل تشمل 
الوضوء.غير ل أو الوصوء ق امتعمل مواء طاهر البحر ماء وأن الضرورة، 

هماعنالله رصي ميمونة بشاة،لولأة مر ه اتله رسول أن روي ما ٣• 
اإهفقالوا: وه«، فانممعتم يوبغنموه، إهابما، أخاJتم »هلأ فقال: ميتة، وهي 
دففاب الإهدخ »إذا قال: رواية ول ،، أكلها«لحرم »إمما فقال: مثة، 

إذاامحب، إهكل أن فيفيد إهاب، كل يشمل عام رالإهاب،( فلففل ٢، طهر«ل 
علىواردا كان وإن إهاب، دون باهاب اختماصه دون مجن طهر، ففد دخ 

امعكل ل وهكذا عنهما، الله رصي ميمونة مولاة شاة وهو خاص، سبب 
ليعمه فانمعينة، واقعة أو حادثة، أو سؤال من خاص لسبب ورد آخر 

هي:جليلة ناعية الأصوليون فرر هنا ومن سببه، بخصوص عترة ولا بعمومه 
سب(.البمثموص لا اللفظ بعموم )المرة أن 

(.UWy)تخريجه مدم )١( 
•( ٣٦٣)رنم ٤(، )ا/ا يأأد;اغ المبمة جلود طهارة باب الحض، كتاب لم، مأخرجه )٢( 
•( ٣٦٦)رنم )ا/أا(، بالدباغ المنة حلود طهارة باب الخيض، كتاب ملم، أخرجه )٣( 





٨٧اللغوية الباحث الثالث: القسم 

الثالثالترع 
القأواىرا<

المشترك:تعريف الأول: المهللب 

\دذاللغة: ي المشترك 

رأكنأو معت__يين ى علللدلالة الوصوع اللففل م الاصهللاح؛ وق 
مختلفة.باوصاع 

ىعلبوص—ع معانيه أو معنييه من معي لكل وصع المشترك أن يعي وهذا 
وهكذا.الثالثة م ثانية، مرة آخر لمعى يوصع م مرة' المعي لهذا يوصع كأن حدة، 

ؤال: سه قولق )القرء( لففل ذلك: مثال 
)ااع-بن(،وكلفظ والحيض، الطهر على يدل فانه يآشهزههروءهم، 

لعة،والوس، والجامالماء، وعتن الباصرة، منها: معان، لعدة وصع فقد 
ذههلعه ووصالمعجم، حروف من زع( الع؛ن وحرف والفضة، والذهب، 

متعددة.بأوصاع بل واحد، بوضع يكن لر العانى 

١-)\\\' للخاري الأمرار كشف اخصول ق: بالمشترك يمملق ما انقلر )١( 
فتح)\/\:اا-اْا(، انحط البحر )ا/اآ"-،ما(، التوضيح على ^ ٠٣١١شرح ١(، ٥. 

١-)ا/،مو الرحموت فواتح (، ٣٣٤)ص/و-ا-ا-وُلأك ابن شرح ١(، ١ ا-\ الغفار)ا/؟. 
)صإ\\-ص.الوصول هل ت٢(، )ص/و الفحول إرشاد ٢(، ٣• 

مائة)شرك(.(، ٤٨)ا/•الوسيط العجم )U/؟؟(، العرب لسان انفلرت )٢( 
.٢٢٨البقرة: سورة )٣( 



الأمووعلم تيسيرامسملإلى  ٨٨

الاشتراك:أساب اكائ: الطلب 

أهمها:كثئرة، أساب للاشتراك 

تضعم لمعي، اللفظ هذا قبيلة تضع فقد الخرية: القائل اختلاف . ١ 
ينقلم الوضع، فيتعدد ثاك، لمعي وثالتة آخر، لمعى اللفظ نص أخرى قبيلة 
ىعلاللغة علماء ينص أن دون من العانى تلك ق مستعملا اللففل هذا إلينا 

الذراععلى القبائل بعض أءللمها فقد راليد(، كلففو الواضع، أو الوضع تعدد 
نقلةفحاء خاصة، الكف على وبعضها والكف، الساعد على وبعضها كله، 
الثلاثة.الأمور هذه بئن مشتركة اليد إن وقالوا: اللغة 

لففليوضع بان محازكات معي إل الخميهي معناْ من اللفظ استعمال . ٢ 
تعمالهاميشتهر م بحازا، له الموضوع المعي غير ق، ستعمل م معغ،، لمعي 

أنهعلى اللغويون، فينقله للقفل، بحاني معي أنه يشي حى انحازكا عناه مل 
فلففلالألفاظ، هذه مليثة.،ثل اللغويى ومعاجم الأصل، ق للمعن؛ين موضوع 
هبيشتد الذي الحبل ق بحازا استعمل م للدهر، الأصل ق وضع ؤالحم_،( 

دونمن اللففل هذا إل بوا وناللغويون جاء م بطه، إل البعير رحل 

،•وانجازتمارمنهما الحقيمي معي بيان 
اللففليكون بأن اصطلاحي: ْعى إل اللغوي معاه من اللففل هل ٣. 
الصلاةكلففل آخر، لمعي الاصهللاح ق يوضع م اللغة، ق لمعي موضوعا 
لتعملت، امالي الألفاظ مجن ذلك وغير واإهللأ3، والكاح والحج، والزكاة 

العام.معناها غير خاص الثرع.ممعى اصقللاح 

)حقب(•مائة )ص/ْْ( المتتر الصباح انظرت 
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المماصأية في دكورة ءٍر الدية ١. ٢■ 
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الأصولعلم إني الوصول تيسير 

اكرك:حكم اس: الطلب 
ح\ض\من يخلو فلا المموص، من ص ق مشترك لمظ ورد إذا 

الفالمعنين، أحد إرادة على تدل قرية هاك كون أن الأول: الخالة 
ذيالالمعي إل اللفظ ويمرق بالقرية، يعمل أنه على العلماء 'بين خلاف 

نوعين:على القرية وهالْ القرية، أيدته 

صلاحيتهاعلى العلماء اتفق الي ومحي عليها: متفق قرية الأول: الوع 

والثثارق،ؤ ال: تعه قولل مثبالقرية، المؤيدة المعي إل اللفظ لصرف 
يمىالئن بمشتركة )اليد( فكلمة ،، ره ^يهلعواأيدهما ؤآلتايهد 

رووسن مه كليراع الإمحللاقات، بعدة العرب أطلقها كما والسري، 
ابعالأصرووس وص المرففا، إل الأصابع رؤوس ومن المنكب، إل الأصابع 

ووهالوسع، من البن المراد؛ أن على قرينة وجدت ولكن الرمغتن، إل 
الرّغلمن الثمي بقطعه الأية حكم الرسول. تعليق 

صلاحيتهاعلى العلماء اختلض الي وهي فيه—ا؛ محلف قرينة اكائ: النوع 

وآلمملكتئبم^ثؤ تعال: قوله ق كما مجعنة، معي إل اللففل لصرن، 
رالطهعلى اللغة ؤ، بمللق وهو قرء، جمع والقروء خ أ ه روو أسهنهم 

الخيضة.وعلى 

.٣٨المائدة: سورة )١( 
'آ(.)ح/ام"أولا رق يالسارق باب الرنة، كتاب اليهقي، أخرجه  ٢٢ر

.٢٢٨ت البقرة سورة رآغ 



١٩ اتلغوية الياحث الثالث: القسم 

الر الطهيه الراد أن إل والمالك؛ةت الشافعية وهم العلماء بعض ندهب 
ة(،)ثلاثوهو العدد، اسم تانيث منهاث ذلك، على القرائن لوجود الخيمة، 

أريدلو إذ الخيمة، لا الطهر هو والمذكر مذكر، المعدود أن على يدل وهذا 
^١،.أخرى كشره أدلة مع فروء، ثلاث لميل؛ الحيضة، 

الالحيض القرء مجن الراد أن إل والحنابلة؛ الحنفية وهم آخرون وذهب 
نجمأس اليحالة ق الأشهر ذكر تعال الذ أن ذلك على والقرينة الطهر، 

نثنياوقث_ra ثن ؤ فقال• الحيض، 
ع—يهمنتكون الحيض، من يسن إ االأني أن على يدل وهذا ، ه أسهر 

إلاذلك يكون ولا الرحم، لراءة شرعت، الحدة فان وأيضا الطهر، لا بالحيض 
}له-مل كذلك أحرى أدلة عع بالحيض، 

وهي:المشترك، اللفظ مجن المراد تين قريتة توجد لا أن الئانة؛ الخالة 

المشترك:عموم الرابع؛ المْللب 

رجحتفرية توفر ولر مشترك، لفظ يوجد أن المشترك بعموم ويقصد 
قتعماله اميصح هل فحينئذ غ؛ره، على معانيه، أو معنييه من ُعى إرادة 
أنوال:تلائة على ذلك j الأصوليون اختلف يصح؟ لا أو معانيه جميع 

١(.\-U. . )أ/ْ امحهد بداية ١(، )آ/-ا؛ الهدب ا>: )١( 
١.٤اطلأقت سورة )٢( 

٢(.٠ >/اءا،)١ الغي )أ/أ"آا-؟"آا(، الخدير فتح شرح انظر: )٣( 



الأصووعلم تيسراسلالى  ٩٢

كلالحالة هذه ي بالمشترك يراد بأن وم، العمإرادة جواز الأول; القول 
ذاهوإل ه، علييدل ما على شموله ق كالعام نيكون واحدة، دفعة معانيه 
ذلك:ؤ، ودليلهم الأصوليين، من معهم ومن الشافعية ذهب 

ؤأؤرأقممَسممشؤاتعال: قال الكرم، القرآن d ورودْ أولا: 
نأ0ةح ني3 ص ح ثألقش ألاض ي ^ ؛٥^ 
علىالجبهة وضع بين، مشترك )الجود( لفظ فان ؛ ل ه أتا؛ثدا من ؤحكنيد 

معا،بالمعنين الكريمة الأية ق استعمل وقد والانقياد، الخضوع وبين، الأرض، 
الإنسانغم حق وق الأرض، على الحهة وضع ، ٣٧١حق ق السجود فان 

معانيه."مع ق، المشترك استعمال جواز على دليل هدا وق والانقياد، الخضوع 

مجعىفارادة معانيه، مجن مجعى كل إل بته ناستوت ند اللففل أن ثانيا; 
فيجبيجوز، لا وهذا مرجح، بلا ترجيح الأخر، دون المعال تلك من معين، 
ذللا،,من مانع لا حيث الجميع، على خمله 

قإلا ترك المشاستعمال يجوز فلا العموم، إرادة من المتع القال: القول 
لمثؤ:ذلق ودليلهم الأصوليدا، "همهور إليه ذهب ما وهذا فمهل، واحد معي 

جميعفارادة متعددة، بأوضاع بل واحل■، بوصع لمعانيه يوضع لر المشترك أن 
مجنعليه يترفب، لما يجوز، لا وهذا وضعه، أصل يخالف واحد، باهللاق معانيه 
١لقيضين,بي، الجمع 

٨الحج• صورة 



٩٣ال1غويات الباحث الثالث: الشسم 

رادالأن الكريمة: بالأية الأول القول أصحاب به استدل عما وأجابوا 
قا كما اختياريان كسواء والانقياد، الخضوع غاية فيها السجود من 

دونالممحوي المشترك ن مفهو الإنسان، غير ق كما نهريا أو الإنسان، 
التراع.محل هو الذي( ١^^ 

بهنال الإثبات: دون اض ق ذلك جواز أتم، التفصيل، اكالث: القول 
أعتقوهموال وله زيد، موال، يكلم لا حلف لو هدا وعلى الأصوايئز،، بمص 

كالمإذا بجت كما انمق، الأعلى المول كلم إذا بجث فإنه أعتقهم، وموال 
أعتقوهموال وله زيد، لموال مجاله يتالث، أوصى إذا وأما انمق، الأسفل الول 

له.الموصى لجهالة الوصية بللك أعتقهم، وموال 

والتانمة:ايمهور بين الخلاف ثمرة 

وعدمالمشترك عموم ق والشافعية الجمهور بين الخلاف على ترب مما 
الدية.وأحد القصاص بين المقتول ول نح؛ءر عمومه، 

ينبالعمد، القتل ق بالخيار الدم ول أن إل الشافعية ذهب . ١ 
jالمشترك عموم إل استنادا يرض، ب أو القاتل رصي والدية، القصاص 

ظلففان ، ١٢١ ه ثلثنا ِلؤاتؤء جمتا ممل مئل1رما مبل تعال؛ نوله 
لكلالوجوب وصف فيثبت والقصاص، الدية بين مشترك )السلطان( 

يجوز،فلا مرحح بلا ترجيح الأخر، دون المعنيين بأحد وغنصيصه منهما، 

.٣٣الأمراء: سورة 



الأصولعلم إش تيسيرالوصول ٩٤

يقادأن وإما تعمل أن إما الطرين، بخير فهو محتل، »ءمن ه: قوله يؤيده 
أهلاكل«را،.

العمدل القتموجب أن إل الشرك عموم بعدم القائلون وذهب . ٢ 
ىعلبج—ر لا فبما، الجايٍ( رصي إذا إلا نجب فلا الدية وأما فقط، القوي 

لبنؤ ت ال تعقوله وم ذلك، على الأية تنصيص عليه، والدليل نليمهأ، 
يذكرفلم ؛، ٢١هلأ.همىثأنملكأ يؤه، ثه ممد لد؛فلوكإ 

علإالإآلإ؛تاصفيال:ؤ تمه قولوكدلك الدية، 
قوليؤيده فبالتراصي، الدية وأما القصاص، هو علنا كتب فما ، ه١٣٢ألمنل 

بجانق ة الدييذكر لر حث اإقصاص«ر؛ا، اس »كتاب ه: الرمول 
الوجوب.

آآ(،رقم)؟اا(العلمكتابة باب العلم، كتاب الخاري، أخرجه حديث جزءمن )١( 
.٣٣الإّراء: سورة )٢( 

.١٧٨القرة: سورة )٣( 

القصاصعليكم كتب آمنوا الذين أيها يا باب تر، الشكتاب المحارى، أحرجه عليه، مشق )٤( 
لالقصاص إناات، باب امة، القكتاب لم، وم(، ٤۵•)•رقم (، ٢٦)A/... لقتلى ان 

رنم)ْب1ا(.(، الأسان)؛/،-١٣



ا،بمهاثذه
'ميمالافثلباتاروضوحهوإبه1ره' 

إلالدلالة هدم خفاء أو معناه على دلالته وضوح باعتبار اللففل م ينق

الدلالة.واضح الأول؛ النوع 
الدلالة.واضح غير القائ! النوع 

الحفيالشاتم أصول ؤ،: والأم الوضوح باعتبار الكفل يشم الطقة ائل المانفلر :١( 
الإسنويشرح للمخاري الأسرار كثف )ص/خا"-؛ح(، 

مالكابن شرح ١(، ١ ١-٧ ١ )ا/آ الغفار فع ١(،  ١٢٩-٢ ) التوضح على التلويح شرح 
)ص/اخ-ا\،(.الوصول هل ت)ص/ا،ام-ا'أم، 





٩٧اسفؤية ^حث 

الأولالوع 
واضح

علىتوقف غر من بصيغته معناه على دل الذي اللفظ هو الدلالة واضح 

إلم بمموح والونحالفلهور درجات تفاوت باعتار وهو خارجي، أمر 
وحا:وضها فأقلوانحكم، والمفسر، والنص، الظاهر، هي: ام أقأربعة 

هافأقلاخكم، ه وفوقالمفسر، وفوقه النص، الوضوح ل وفوقه الظاهر، 
بياها:وإليك اخكم، وضوحا وأكثرها الظاهر، وضوحا 



ع

صه.البائر بمناه الخمل وجوب 
خلافه.^ دلل يقوم أن إلا 

الرسالة.زس والنسخ والضم اكأويل يحمل 
r

ظ
الماء.من لكم طاب وائ 

ء،يىأاحةالزواج•-ء 

٠٥
-٠

n

.ا؛<

؟الساق من مقصودا كن ولم بمغصه، معاه ظهر ْا 

والكشف.يارز ا ٤
.٠١٠







الباحثالثالث: القسم 

الص:و\و\: 

٢.العروسأ منصة ومنه المرتفع، المكان اسة; ي النص 

ه،منسائر البالمعي على ه ينفدل الذي اللفظ هو الاصطلاح: وق 
زمنق والمخ والتمر التأويل احتماله مع أصالة، المعي لهذا مسوقا وكال 

تعال:قوله كدلألة الرسالة، 

بواحدهوالاكتفاء أربع، إل التعدد إباحة على ، له م؛-ءن* محمحأ ألا جغم ثإل 
الةأصمسقت الأية لأن وذلك بينهن، العدل مراعاة وعدم الخور مخافة عند 

المعي.هدا لأجل 

الص:حكم 

يقمل؛ مجا عاما، أو خاصا كان سواء البائر، العمل,ممعناه وجوب حكمه: 

-رمتؤ تعال: فقوله غيرْ، آخر معي وإرادة المعى هذا عن العدول على دلتل 
الإحللاقهدا ولكن مطلقا، )^٣( /_-•،( على ص ، ٢٣١ه نألدم امحتت ئوقأ 

احدلا ثل تعال؛ؤ نوله وهو آخر، ص j بالمسفوح الدم تقييد بدليل *راد غ؛ر 
^لأأنبجقئمحئثائوثامحر؛،.

مادة)نمص(.النير)ص/ا/اآ(، الصباح (، ٨١)ص/أ انحيط القاموس )١( 
٣.المسا،: )أ(مورة 

١.٣لاددةت سورة )٣( 

.١٤٥الأمام: سورة )٤( 





الملأةبجان ،قل متره، مر الذي كالجمل بممحرء، بجانه كان  ١٠ْإ 
S الزكاةضلاارّولهوملء.و

نفه.الص من بجانه كان  ١٠
الخرمه وإذا جزوعا اكر مه إذا هالوط الإنسان >ؤخالق 

ظ

٢
انفلرانواء4.

r

درنس هيا العمل؛فتياه وجوب 
ا-ءت»الآحر.

والتخمض،التأويل يحتمل لا 
الرسالة.زمن المخ ويحتمل 

م

٢٠.

ي
فضة.دلالة  ٠١٥٠٠على دل  ١٠

والكشوف.لوضح ا ع
٠٩.



الأصولعالم رثى الوصول تيسير 

القسر:ط: 
ا.والكشوفل الموضح اللغة: ق الممر 

البحث قطعية، دلالة ماتاْ على دل الذي اللفظ هو الاصطلاح; رق 
الرسالة.زمن للمخ قابلا بقي وإن التأويل، أو اكخصيص بحتمل 

الممر:أنواع 

نوين■'على المفسر 

إماوذلك مسه، الص دلالة من بيانه كان مجا وهو ه: بمفضر . ١ 

ولاًظمه ؤ تعال: نوله j، كما المعي، على ودلالته النص وضوح لشدة 
ولدلهى >ءفان ؛ن وأد ثنى ؤ إن أروآخًظلم ثزق تتآ ننم 

دلالتهق الوضوح غاية j الص هدا فان ، ^١٢٢
ببيانوإما أويلا، تولا تخصيصا يختمل لا بحيث معناه، على 

أو'إداسهأمملوعا خلى ^١^٠^٠ ه ؤ تعال: فوله ل كما بالنص، ملحق 
وضوحويدم مجمن، )هلوءا( فلفظ ؛، ١ ه نزعا نإدانثه -زوعا. 

-روعا٥^١إدا ؤ ت تعال بقوله النص نفس j مر ولكنه معناه، 
:ثئأمحمكامحر٤/

•)فسر( مادة (، ٦٨٨/٢رالوسيط العجم (، ٢٦١ا/)٠ العرب لسان انظرت )١( 
.١٢المساء؛ مورة ؤ٢( 
١.٢ — ١ ٩ المعارج: محورة رم( 
•أ-اآ.المعارج: محورة )٤( 



اتلغؤيةالياحث الثالث: القسم 

الالإجمهذا عه أزيل م أصله، ق مجملا لكن ما وهو بمهره: مفسر ٢. 
منوعترها والحج والرلكة الصلاة فرصت الي لكلإيات وذلك متأخر، بنص 

أوة المولييمه الرسول. ينها م مجملة، القرآن ق فرصت، الي الفرائض 
قاطعا.بجانا الفعلة 

المسر:حكم 

وإرادةالتأويل احتمال غثر من قهلعا عاليه دل العمل.مما وجوص، حكمه: 
ةالقابلام الأحكمجن لكن إذا الرسالة عهد ل المخ يحتمل أنه إلا غتره، 

للفسخ،قابل غير فيصبح الوحي، وانقطاع الرسول. وفاة بعد أمجا لفخ، 
اخكم.حكم ل ويكون 



r

الأويلاحتمال ءٍر س ممأ عله دل بما العمل وجوب 
والمح.والتخمص 

ولاالتحميص ولا التأويل لا!حتمل 
يعده.ولا الرسالة زمن لا المخ 

ذ

-p؛
أبعده ين أزواجي تنكحوا أن 

r<

.ه

الوضوح.غاية ساه عر دلالته وضحت يا 

اققن.

م

0



١اللغوية الباحث الثالث: القسم  ٠٧

امحكم:رابما: 
الض١١/انحكمفيالالغة: 

ةغايمعاه على دلالته وصحت الذي هو الاصطلاح: وق 
اةحيز لا ح، المولا المخصص ولا الماويل يحتمل ولا الوضوح، 

دين،البأصول اكيلمة الأحكام أمثلته: ومن وفاته، بعد ولا ه الرسول 
يتعلقمما أو الأخر، واليوم ورمله، وكتبه، وملائكته، تعال، باس كالإيمان 
لكنجزئي، بحكم يتعلق مما أو بالعهد، والوفاء كالعدل الفضائل، بأمهات 

منأرقجه« ذنيمن؟' ولأ ؤ ال؛ نعكقوله نابيده، يفيد ما ه برن اقت
يدلاقترن.مما بالا-ه، من هؤ الرسول أزواج نكاح فتحر.بم ٢، ^ أبدا بمدهء 

تأويلاولا نسخا يقبل لا محكما فاصبح أبداه، ؤ قوله؛ وهو التأبيد على 
دهبعمحن ه الرسول أزواج من زوجة أي نكاح يحل لأ نحضيعا، ولا 

المصفهدا ا، القياُة«ر يوم إل ماض »الجهاد ه: قوله ذللث ومحن أبدا، 
تمرار،والاسالمأبيد يفيد ,مما اقترن لكنه الجهاد، هي جزئية يتعلق.ممالة 

تأويالأولا نسخا يقبل لا محكما فحار القيامة«، يوم »إل ه: فوله وهو 
تخصيصا.لا ٠ 

مائة)حكم(.(، ١٩)ا/• الوسيط اظلعحم (، ٦٢الصحاح)ص/مختار انظر• ( ١١
.٥٣الأحزاب: سورة )٢( 
رقم(، ٦٦)!/والفاجر الم مع ماض الجهاد باب الجهاد، كتاب .ممعناْ، الخارى أخرجه )٣( 

؛.٢٨٥٢١



الأصولعلم إش الوصول تيسير ١ ٠ ٨

انحكم:حكم 
احتمالير غمن قطعا، عليه يدل العمل.يا وجوب امحكم حكم 

هالرسول حياة ق لا المخ يحتمل لا أنه كما التخصيص، أو التأويل 
ولداالسابقة، الأنواع من أقوى الحكم، على انحكم فدلألة وفاته، بعد ولا 
امعلى عليه ندم الأخرى، الثلاثة الأنواع من نوع أي مع تعارض إذا 

بيانه-يأل 
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الأصولعلم إلى الوصول تيسير 

الدلالة:واضح أنواع لإن التعارض حكم 
هويليانحكم، فاقواها: مراسها، تتفاوت الدلالة واضح أن مبق مما ين 

تعارضعند التماوت هدا ثمرة وتظهر الظاهر، بعده ويأق النص، م القسر، 
الأربعة.الأنام هده 

المص.قدم والمص، الظاهر تعارض فإذا 
مر.المققدم والمفسر، المص تعارض وإذا 
امحكم.قدم وانجكم، ر المفتعارض وإذا 

jالمعارض عند الأفق الدليل على الأقوى الدليل _،؛ عملا وذلك 
الأمر.وص الواقع ؤ، الشرعية الأدلة ض تعارض لا لأنه الفل١هر، 

المص:مع الظاهر تعارض . ١ 
ىعلاض يقدم اض، مع نعارض إذا اإفلاهر إن قليل: قبل قلّا 
وراءما لم وأحل ؤ المكاح: ل انحرمات بيان بعد تعال قوله مثاله الذلاهر، 
قبلهاالذكورات بمر الزواج على تدل، بقناهرها الأية وهده ا، ر ه د''لءثلم 

والكتم،القليل فيشمل العموم، صيغ من فيها )ما( لفظ لأن مهءن، عدد باتم، 
تنأم قذيمإماكاب ألاثميعلؤأؤ،آلقن< جهم وإن ؤ ال: تعه قولولكن 
نملالأربع، ض الخل انماد ق ص ٠، هء هء ءلأه ألنء 

ا٠—حل ؤ، ظاهرة الي الأول الأية ل حلال فهو الأربع، عدا فيما المعارض 
ىعلالاقتصار ز ص ي الالمائية الأية ز وحرام ا، الأرح على زاد 

٠٢٤النساءت صورة ا ١ ر 

٣.الماء: سورة )٢( 
عدالن الحل لإفادة مشت لأفا الأربع على زاد ما جراز على الأية دلالة كانت وإنما )٣( 



اسوبةائباحث التائث: السم 

ةالثانية الأيترجح الأربع، على زاد فيما الأيتان تعارصت ولما ا.، الأربعر 
الظاهر.س الدلالة j أقوى واض ظاهر، لأها الأول الأية على ص، لأهما 

القسر:ْع النص تعاوض . ٢ 
تتوصار>المتحاصة ه■' قال المفسر، قدم المفسر، مع المهءى تعارض إذا 

فلاصلاة، لكل نومحا أن المستحاصة على أن ق ض وهدا ا، صا>*ة«ر لكل 
واحد،وفت ل ولو واحدة، صلاة من أكثر واحد بوضوء تصلى أن لها يصح 
إلالغرب صلاة بان صلوات عدة تصلى أن المستحاصة أرادت لو هدا وعلى 
صلاة.كل إرادة عند نتوضأ أن فعليها العشاء، صلاة 

كللوقت توضأ »المتحاضة قال: ه أنه أحرى رواية ل وجاء 
صلاة،كل لوقت المستحاضة على الوضوء إيجاب يفيد ممر وهدا ا، صلأة«ر 

إلرب الغصالأة ض صلوات عدة تصلى أن المتحاطة أرادت لو هدا وعلى 
نمه بتصلي وأن واحدة، مجرة توضأ أن إلا عليها فليس مثلا، العشاء صلاة 

آخر.بسبب وضروها ينتقض وا باقيا الولت، مادام تشاء ما والنوافل الفرائض^ 

الالأية. ؛٠ ٠٠.وأخراتكموبناتكم أمهاتكم عنتم وحرمحت تعال• قوله ئ المعدودة اخرمات 
انحرماتغير نكام إباحة على دالة بفلماهرها فكانت الأزواج، ٌن معيار عدد لتحديد 

عدد.حديد بدون المذكورات 

هداوعلى أصب، محنا لدلك سنت لأفا الأربع، على الأنصار j نما دلالتها كانت وإنما )١( 
سأكثر واحد ونت، ن عصت ق بجمع أن للسلم يجوز فلا العدد، هذا على الزيادة تخرم 
زوجات.أرع 

رنم(، ١٩)ا/"الصلاة ناع الحمة أنلت، إذا باب العلهارة، كتاب داود، أبو أخرجه ر٢( 
(١٢٠)رنم را/'ااآ(، التحامه ي جاء ما باب الهلهارة، أبواب والترمذي، (، ٢٨٠)

(.٦٢٦رقم)٢(، • ا/ه ) ... المتحاصةل حاء ما باب وفتها، الطهارة كتاب ماجة وابن 
•٣(.رقم)٦ الامحتحاضة)ا/ما\/ث(، باب الخ-ضب، كتاب بالعي، الخاري أخرجه )٣( 



الأصولع1م إثى الوصول تيسير  ١١٢

ىعلصلاة لكل الوضوء إيجاب ق نص الأول الحديث فان نرى وكما 
والحديثالتأويل، ويحتمل مماقه، من ا،لقصود هو المعي هدا لأن المستحاصة، 

المقصودهو المعي هذا لأن صلاة، كل لوقت الوصوء إيجاب ق مفسر ^، ١٠١١
بحتم—للا الذي ١لئانى الحديث، فيقدم التأويل، بحتمل ولا الحدين(، ساق من 

التأول.بحتمل الذي الأول الحديث عر التأويل، 

،:١٣١ْع الممر مارض ٣. 

عيرؤوأأنإدوأدوتم، ت تعال فوله تعارض الحكم، مع الممر تعارض من 
ا،ر أبداب إثأثتنده ماؤأ وي ؤ ،ث الم_ذز AjTق أعال ٠^١،، مع ا، ر يءه 

قمحدودا كان ولو العدول شهادة قبول غتر بحتمل لا مجمرة الأول فالأية 
دمعق ة محكمالثانية الأية بينما حينئذ، عدلا صار لأنه تاب، إذا القذن، 

منلأن عليه، الحد إقامة بعد تاب وإن القذف جريمة ق حد مجن شهادة قبول 
شهادتهقبول لعدم المفيدة الحكمة الأية حكم ق داخلا زال مجا شأنه، هذا 

منشهادة تقبل فلا عاليه، ئدم المفسر، من أقوى الحكم أن ومما التأبيد، على 
ةإقامد بعتاب بان الشهادة، وق1، عدلا كان ولو القذف، حد عليه أقيم 
عله.الحد 

كلألأن امة، ل ك—اويهأا والمسر، انحكم ض يفع لا اكعارض أد الأصوو؛ن بعض يرتم، )١( 
منأقل بجعله لا امحكم دون للنخ المر واحتمال، والتأويل، افحصص بجتمل لا •نهما 
الرصول،;وفاة الوحي امطاع وبمد الرسالة، زمن في كان الاحتمال سا لأن القوة، ؤ، انحكم 
كذلك.للمح احتماله عدم في كانحكم الفر اصح ثإااتالي الاحتمال، ط؛ ارتمع ه، 

٠٢ت الطلاق صورة )٢( 

٤.الور: سورة )٣( 



١١٣اللغؤية اثباحث الثالث؛ انقسم 

ه:تنبي

المضريقدم فأن بينهما، التعارض عند الفلاهر على النمر ؛ ijJttjبت لما 
النصمن أقوى المفر لأن أول، باب من بينهما التعارض عند الظاهر على 

هما،بينالتعارض عند النص على المفسر تقيم بت، لما وكيلك لدلالة، اق 

انحكملأن أول، باب من، بينهما التعارض عند النهى على انحكم يقدم فان 
أقوىأحدها دلالة كان لففلين كل بينر وهكذا الممر، من الدلالة ق أقوى 

التعارضثيوت عند دلالة الأصعض على يقدم دلالة، الأقوى فان الأحر، منر 
•بينهما 



الأصولعلم إني الوصول تيسير 

اصالنوع 

الدلالةواضح ه؛إو 

رادالممعرفة وبموقض ممح-اء، خفي الذي اللفظ هو الدلالة، واصح غر 
هيام، أقاربعة إل غموضه مراتب بجب وينقسم خارجي، أمر على منه 
التشابه.م امحمل، م المشكل، م الخفي، الغموض: j الأعلى إل الأدي من 
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الأصولعلم إني امصول تيسير  ١١٦

الخفي:أولا: 

والكممر١،.المتور اللغة: ق الخفي 
معناهانهلباق ق خفي وإنما ه، نفق معناه محلهر محا هو الاصطلاح: وق 

تعال:قوله مثل الأفراد، تلك ق زائد وصف لوجود الأفراد بعض على 

١،٢ آثوه تن يهلا ت1تتا جزآآ أدده1ا سصأ ةههلوالتاييع ألكارى وؤ 
منهو الشرع ق السارق لأن فيه، غموض لا الكريمة الأية ق السارق فلففل 
لولكن المعى، هذا ق، ظاهر وهو مثله، حرز مجن حفية غره مجال ياخذ 

لفظانطاق ؤ، فان غموض، نوع والباررم كالهلرار الأزاد بعض طى انطافه 
وهذاالسارق، امحم غتر آخر خاصا اسما لهما لأن عموحض، نوع عليهما السارق 

السراق.من والناش الخلرار اعتار ن، يختلفون الفقهاء جعل مجا 

اانعلباقالعلرار على ينهلبق السرقة معي أن يفلهر والنظر بالتأمل ولكن 
التيقفلة،الأعن ارق يوالعلرار الاJمة، الأءين ارق يالسارق لأن كامجلأ، 

نص،البدلالة سارقا العلرار اعتبار على الأئمة اتفق لذا وزيادة، مارق فهو 
فيه:فاحظلفوا الباش وأما 

يجعلهنقص فيه الباش أن إل الحسن بن ومحمد حنيفة أبو الإمام فذهب 
لأمجرين:وذلك السارق، مجن أقل 

)خفي(.مجادة (، )_/UUالصحاح محار ١(، ٦ )أ/. الرب ان ئانقلي: )١( 
.٣٨الائدهت مرره )٢( 
الذيم و)اكاش(: اليد، وخفة الهارة من نوع يقظتهم ي اواس يسرق الذي هو )الظرار(: )٣( 

خفية.الوني أكفان ويأخذ القبور ينبس 



١١٧اتلغوية ائياحث اتثالث: القسم 

١أن الأول: الأم  ولاللوارث لا لأحد، مملوك وغتر مرغوب غتر أخدم  ٠٠
•للميت 

الأموالفيه تصان حرزأ لمس الال، منه أخذ الذي الكان أن الثائ: الأمر 
يعزر.ممابل المد، قطع وهو حكمه يأخذ ولا السارق، لفظ يتناوله فلا عادة، 

يردعه.

فتقطعمارنا، النباش عد إل الحنفية من يوصف وأبو الثلاثة، الأئمة وذهب 
أحذلأن السارق، معي عن خارجا يجعله لا خاص بامم اختصاصه لأن يده، 

أنيملح لأنه مقبول، فغير حرز، غير القبر كون وأما السرقة، من نوع الكفن 
يرغالكفن وكون ينامبه، ء.مما شي؛ كل حرز لأن للكفن، بة بالمحرزّا يكون 

نفسعلى دليل هذا عماله أن عن فضلا وحرمته، تقومه بمع لا فيه، َغوب 
والمرة.العقلة موصع ؤ، جربمه على أندم حنث الشر، فتها تأصل 

لكنواضح، النص هذا فمعي ،، يرثلا »القاتل ه.' نوله وُنهت 
 ،j قبحد ذا ولحمنأ، كالقاتل غموض، نوع الأفراد بعض على انلجاقه

الأئمة.نختلف المطيق 

كمايرث، لا خطأ القاتل إن وقالوا: ذللئ، ق المسوية إل الحنفية فذهي، 
والحذر.الحيهلة ق لمقصثره عمّدا، القاتل يرث لا 

لانعدامالحديث، عموم ق، يدخل لا خهنأ القاتل أن إل الالكية وذهب 
الميراث.من يمنع فلا عنده، السيئ القصد 

نحربجه)ص/•؟(•مدم :١( 



الأصولعلم إلى الوصول تيسير ١ ١ ٨

اص؛حكم 
الخفاء،بسببه كان الذي العارض ل امحتهد على والتأمل النغلر وجوب 

هقيكان فيما الشرعي الحكم بيان من ويتمكن الغموض، إزالة إل ليتوصل 
ةالمتعلمالنصوصن إل الرجوع ذلك، ل معتمده يكود أن ويجب الخفاء، 

تلكمثل ل الشارع محصيه ما وتوجي التشرع، حكمة ومراعاة بالموصوع، 
وفدالقلرار، ق كما ويفلرهم، تامجلهم نتيحة ق الفقهاء يتفق وقد الأحكام، 
المباش.عقوبة ول الميراث، من المانع القتل ل كما يختلفون، 





الأصولعلم إثى امصول تيسير  ١٢٠

المتكل:ئ: 
٢,;*؛;٠١ والختلط اللتس اللغة؛ ق الشكل 

اللقط،نفس بسبب •نه المراد خفى الذي اللفظ هو الاصعللاح: وق 
الخارج•من بدليل إلا منه الراد بمهم ولا 

أكثرفلمعنيئن وصع اللمءي اللفظ وهو )المشترك(، الشكل ومن 
ؤال: تعقوله ق زالقرءا كلففل متعددة، بأوصاع 
مح،إل ميل ولا وللحيض، للطهر مرصوع فإنه ٢، ^١ يمله؛ 

الخارجية.والأدلة القرائن ؤ، بالبحث إلا ١^٠^ أحد 

منها:أدلة، عدة إل اسندوا الطهر، )القرء( محن الراد بان القائلون فالشانمة 

والطلاقعدمحن، j أي ،، ١ ب لمد"ِبك ثليموس ؤ ت تعال قوله . ١ 
الطهر.ق إلا يكون لا لعدة ال 

الجمعمعناه: القرء لأن الاختماق، إل أقرب بالهلهر القرء تأويل إن ٢. 
دةومالرحم،  ijالدم فيها يجتمع الي هي العلهر، مجدة ان شلئ، ولا والضم، 
وإلقائه.الدم لفظ ونتإ هي الخيض 

أخرى،بأدلة )الخيص( القرء من الراد بأن القائون الحفية استدل كما 
ذك:من 

مائة)شكل(.٤(، ٩  ١/١)الوسط )انمعم (، ١٣١)ص/ي انحط القاموس انفر: )١( 
.٢٢٨الترة: ّررة )٢( 

.١ ت الطلاق صورة )٣( 



اللغوهالباحث الثالث: القسم 

أزشزسمندآتمأن ثن ثراآكية0 بيس 5^، ؤ ت ال تعقوله • ١ 
لرلمن الحيض مكان الأسم جعلت ^١^٠^ ا، ل ه أقهر ئقثة 

بالحيض.عدهن تكون يحضن، اللاض أن ذلك ومعي بحضن، 
قصريح وهدا ا، حيضتان<<ر وعدها اثنتان، الأمة »ءللأق قوله ٢. 

أنإلا ة، الأيق أشكل لما توضيحا الحديث فوقع بالحيض، تكون العدة أن 
يمح.لر الحديث 

غترإل حيضك، أيام أي أمالك«لم، أيام الصلاة »دعي M' قوله ٣• 
الفقه.كتب ق تفصيلها ئء الي الأدلة من ذلك 

المشكل:حكم 

والبحثالمظر م اللفظ، يحتملها الي ١لعاني ل النظر هو الشكل حكم 
أدىانمل.ئ م الشكل، لمقل س الراد المعي على الدالة والدلائل لقرائن اق 

والمث.الاجتهاد إليه 

١.ت الحلاق سورة ( ١) 

(.)\/UAتخريجه م )ي 
(،٢٢٨)رقم >ا/،"؟*ا(، الدم غل باب الوضوء، كاب الخاوي، أخرجه س متفق )٣( 

(.٣٣٣)رنم ١(،  ٦/٢)وصلامحا لها وغالمتحاضة باب الحيض، كتاب لم، وم
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و)الزكاة(ق)الصلاة( كلففل الخاص، الاصطلاح 

)الهلؤع(.كلفقل اللففل، غرابة 

)ا،لرالي(.ككفل مرجحة، قرية دون الأفتراك 

أمابه.انظر .& 

م
ِْ

٢٠.

ى

٠١٠.

الميمل.هن يٍان إلا لايدرك خفاء صه اللراد خفي ما 

ءالكلام من جز الو _ع 
٠١٠•



١٢٣اللغوه الباحث الثالث: القسم 

امحمل:ط: 
ا. ١١٠٠٨^من الموجز اسة! ق انجمل 

إلادرك يلا اء خفعنه المراد خفي الذي اللفظ هو ١لأصطلأحت وق 
٠الحمل من ببيان 

الامحال:سب 

•نهاتعديدة، أمحباب 

قريةيوحد نز و مشترك، لفظ وجد فإذا مرجحة: قرينة دون الاشتراك . ١ 
إلاه، منالراد المعي معرفة يمكن فالا مجملا، يكون منه، الطلوب المعي تعين، 

أعتقهم،موال وله لواليه، ماله بمك أحد أوصى إذا كما أجمله، من مل مأن 
ولهداأجمل، ممن ببيان إلا يعرف لا الوصية بمده الراد فإن أعتقوه، ومجوال 
تلمجن Jالوالي يقصد ما بيان يتم ر إذا الوصية هده ببطلان الفقهاء حكم 

الوصي.

تع_ال:ؤإنألإضيخه قولق وع( )الهلكلفظ اللفظ: غرابة ٢. 
ذاولهه، معرفتبالإمكان يكن ب أحمله، من قبل من ر يفنر فلو ، ه نف، 

ته بقولوجل عز الق رء ق
َهممأ/ِ)'آ(

دية)جمل(.ا/،-*ا١(، ) رط المعحم (، ٣٦رآ/؛ المب لمان انظر: :١( 
.١ ٩ ٢ت العار صّورة ( ٢ل 

.١٩اiعارج:صورة )٣( 



الأصووعلم إلى الوصول تيسير  ١٢٤

الصلاة،كلفظ خاص: اصطلاحي معي إل اللغوي معناه من اللفظ نفل ٣. 
نمالشارع ها نقلالي الألفافو من ذلك وغتر والنكاح والحج والزكاة، 

أمكنلما الشارع، من البيان لا ولو خاصة، شرعية معال؛ إل اللغوية، معانيها 
ةالمولينته بهؤ الرسول بينها ولدا الألفافل، هده من المراد العي؛ معرفة 

قال ون، أصلي(( رأيتموني كما »صالوا ت الصلاة باب ق وقال والفعلية، 
مناصككم((لآ،.عي »خدوا الحج: باب 

ايمل:حكم 
منيرد حى به العمل يجوز فلا منه، الراد ق التوقف انحمل حكم 

ىعلالشارع مجن ياين؛ الذي والبيان معناه، ويكشف إجماله يزيل مجا المجمل 

لالكامالواؤ، البيان بمزا امحمل يلتحق وحينئذ الوال: الكامل اليان . ١ 
كبيانوذلك التخصيصن، أو التأويل يجتمل لا بحيث، حكمه، ويأخذ بالقسر، 

الفعلية.أو القولية بالمنة وأمثالها والحج والزكاة الصلاة ألفافل 

منبشيء امحمل لففل مجن المراد الشارع بع، بأن الوامح،: غم القلي المان ٢. 
امحم—}،يلتحق وحينئذ امحتهد، إل الكامل، بيانه إل بحتاج ما وترك البيان، 

رائن،القعن والبحث الهللب وهو المشكل، حكم حكمه فيصتر بالشكل، 

ىعلفانه ^٢٢^١ ؤ تعال: قوله مثل منه، الراد العي، على، للوقوف 

تقدم)١( 

■تقدم )٢( 
.٢٧٥البقرة: سررة )٣( 



١٢٠اللغوية الباحس الثالث: القسم 

ذهب،بالذهب )راله؛ يقولهؤ الرسول بينه وقد مجمل، العلماء يعصن رأي 
مثلابالتمر، والتمر با،للح، والملح بالشمر، والشمر بالحر، والحر بالفضة، والفضة 

إذاشئتم كيف فسعوا الأصناف، هذه اختلفت فإذا بيد، يدا بسواء، صواء .ممثل، 
ه،لبيانالاجهاد باب اشح واف، ض البيان هذا كان فلما بيد«لاا، يدا كان 

الحكم.علة ق اختلافهم ض بناء فيه، وقول رأي إل فقيه كل فذهب 

الوزن.أو الكيل مع الحس اتفاق هي العلة إن الحفية: فقالت 

الطعم.عع الحس اتفاق إمحا الجديد— —ق الشافعية وقالت 

والاقتيات.الادخار عع الحس وحدة إمحا المالكية: وقالت، 

؛.١^٠١٠١ مع الحس وحدة إفيا : عنهم— الشهور ق — الحابلة وقالت، 

(٢١٧).رنم (، ٤٤)ئ/ا بالمر اكر باب الموع، َنحاب انخاري، أخرجه عله، ُتمق ;١( 
نقدابالورق الذب ويع الصرف باب والزارعأ، المساناة َنحاب لم، وم(، ٢١٧٤و)

(.١٥٨٧رنم)ا(، ر؛/\،\،
أنإل والحابلة! الحشة فذهس.، التقيين، ق وأما النقيين، عدا ما الأربعة الأصناف ؤ، هذا :٢( 

العلةأن إل والمالكية؛ الشافعية وذهبت تدية، العلة وأن الوزن، عع الجس وجدة فيهما العلة 
(،١٤٦/٦رالقدير فتح مع الهد.اية كله؛ ذللث. ق انفلر قاصرة، وأها الأثمان، رووس كوفا 

الإفصاح)آ/لأا(، الإكليل جواهر (، YUU/X)المهلب )آ/ا"ا(، الحماس كشغ، 
\(rr\l.)





١٢٧اللغوية ائياحث الثالث: القسم 

ال؛شابم:رابعا: 

وادططرُاي اللغة: ل الشابه 

لأنإدراكه، إل سيل ولا خفى.عاه الذي اللفظ م الاصطلاح: ول 
امتوجود على والدليل منه، المراد لعرمحة رجاء فالا بعلمه، استاثر الشارع 

نهالكثب ظك أزو ؤ ال: تعفوله ١^•،؛ القرآن j الألفاظ هذه 
مققمحئنقلإصه:صه''/

ن،م، حال؛، مثل: الور، بعضِإ أوائل ل المقطعة الحرون مثاله: 
لحلمه،تعال الله محشابمة توهم الي النصوص وكيلك وغيرها، ؤ،، كهيعص، 

وأصج(لمألئ،ؤ ال: تعوقوله ؛، ه؛ يأس ؤ 'نعال؛ فوله مثل 
M■'وفوب ، ^١٥٢>،آيي،آنتئ ال:ؤآليش منوقوله إمحناهل؛ا، 

الليلثلث، يقي حى الدنيا، الماء إل ليلة كل وتعال تبارك ربما ))بمنل، 
و«تغفرنيمن عقليه، فأ يالي من له، فأسجيب يدعوي مآن فيقول: الأحر، 

مشابمةبظاهرها توهم الي والأحاديث، ١لآيارث٠ من ذلك وغير له«ر'ُ، فأغفر 
للحوادثر٧/اس 

رثبه(.مادة )ا/،ملأة(، الوسط العجم )U/؛؟(، العرب لمان انظر: )١( 
٧.عمران; آل صورة )٢( 
٠.١ ث الفتج سررة )٣( 
.٣٧هري: صررة )٤( 
ئ.طه؛ مررة )د( 
رما/أما(، )١ اللل نصف الدعاء باب الدعوات، كاب الخارتم،، اعرجه عله، مض )،"( 

(.٧٥٨)رنم (، ٣٧٦/٢روالوتر اللياى مائة باب السافر_، كاب لم، وم"(، ١٠٣٢ ر 
والأحاديثالأيات ق ;وجد لا وأهما قليلة، المريعة في الشابمات أن هنا ذكر أن القيد وس )٧( 

منببيان وإما نفسها، ل إمجا واضحة، مبينة كلها قالأحكام المرعية، الأحكام لبيان الواردة 
وإنمابه، له شأن فالا الأصول نحث، من التشابه يخرج لذا عملا، أو قولا المريقة البرية المنة 

الكلام.علم مباحّثه من هو 



الأصولطم إلى الوصول تيسير  ١٢٨

المتثاهات:من الخلماء موقف 

تمقهوران مذهبان المتشابمات ق لالعلماء 

تعال،اس إل ذلك عالم وتفويض الخفية، اعتقاد مع فيها التوقف الأول: 
والتابعين،الصحابة مجن السلف عامة مذهب هو وهذا تأويله، عن بجث بدون 

والجماعة.السنة أهل من امحتهدين والأئمة 

ه،بيليق لا عما تعال الله زيه تنويلائم اللغة، يوافق •مما تأويلها اكائ: 
والجماعة.السنة أهل من الناخرين وعامة العتزلة شذفب وهو 

الخلاف:هذا مرجع 

قوردت الق الأية من الراد فهم ق اختلافهم هو الخلاف هذا مرجع 
ءايثتمنه ألكئمب، عثك أزل آلذكا هو ؤ تعال• فوله وهي المتشابمات، شان 

سننماصتنه

ءاثن\مؤلؤف ؤ(أيز وأ)أذو0 إلاآث، وأويلهُ ومات—الم ئلييله، تآثثاء آثعاءأكنة 
،•ه دماؤمللأ٦ولأآلآش، ,هءو 

ه،أقع إلا دآويإهُ ملم دما ؤ فوله؛ ل الجلالة لففل على بالوقف قال فمن 
قحظ للرام،محين يكون فاد تعال، الله إلا تأويله يعلم لا المتشابه أن يرى 

به.الأيمان حفلهم وإنما تأويله، معرفة 

٧.هممرازت آل صوره اآ 



١٢٩اللغوه الباحث القسم 

إنت يهولون الجلالة، لفظ على ه ؤ،آيز وألأبترة ؤ عطضأ يرى وس 
عنتعال اس زيه تنيتناسب التشابه،.مما تأويل يعلمون العلم ق ١لراسخين 
والع__ينأدرة، بالقاليد؛ اولوا لذا بجلمه، التشبيه عن وتقدمه الحوادث، 
والامتلاء،لطان يالوالعرش: والذات، بالفوذ والوجه: والرعاية، بالإحاطة 

وهكذا.والفضل، بالرحمة نول: وال



إإ|
إ

ي
ا
م،

Y

صاحبس الكاح نجديي نوت عدم 
اصغلناّتق\ص.

الالأسرار الإماك: م اقادر 
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١٣١ال1غوبت الباحث القسم 

الأويررمخاصا: 
قبرا واتحوالمص، الظاهر وق والعام، الخاص ق التأويل كلمة ترددت 

القيدمن لذا له، مولها وعدم لكاويا المصهليحات تلك نول حث ن ٢٠المتشابه 
يصح.لا وما منه يمح مجا وعلى حقيقته، على نقف حى والكاؤ*م، نتناوله أن 

.٢٢و١كفرروالتقدير التدبير اللغة: و التأويل 

إلالظاهر معناه عن للتأويل انحتمل الغفل صرف هو الاصهللاح: وؤ، 
إلالتأويل يحتمل لا الذي اللفغل حمل التأويل س بمتر فلا بدليل، آخر معي 

بقسكما التأويل، يحتمل لا منهما كلأ لأن وانحكم، ر كالمفمعناه، غير 
دليل،بدون آخر معي إل التأويل يحتمل الذي اللفغل صرف j وكما ذكره، 

مقبول,غير فاسدا تأويلا يعتبر هذا فان 

التأويل:شروط 

هي:شروحل، أربعة وقبوله التأويل لصحة يثترط 
إنفوالمص، كالفلاهر للتأويل، ءاُاد" طوياله الراد اللففل يكون أن . ١ 

باطلا.التاويل كان وامحكم، كالمر للتأويل، قابل غثر اللففل كان 

الإحكام.ئ(، )ا/؛ا/-ا--انتض ئآ؛-ا"اّئ(، )١/الفقرة الرهان ذلك: ق انفر )١( 
١(،)\ا\\\-\\ الغفار نتح ١(،  ١٢٣-للخاري الأسرار كشف ."(; )م/آء-أ'

الفحولإرشاد )ص/. دلك اس شرح (، ٤٧١-٤٥٩/٣)المتر الكوكب شرح 
.( ٨ ٤ - ٨ ٢ )ص/ الوصول هيل ت(، ١ ٧ -٨ ١ ٧ ْ )ص/ 

)أول(.ماده ا، ١ إ٣ )صالمحا۶ محار ١(،  ٢٤٤رص/ انحيقد القامرك انظر؛ )٢( 



علمالأصووإلى تيسيرام٣ل  ١٣٢

أوناص أو إجماع أو شرعي، ص من دليل إل التأويل يتند أن ٢• 
مصلحة.

الااحتمو وله إليؤول يالذي للمعى محتملا اللففل يكون أن ٣. 
مرجوحا.

فواعدها.أو الشريعة نصوص مخالمة إل التأويل يودى لا أن . ٤ 

أيالحصر، عر ااسئة«رن، ى الربا »إنما M: قوله أول من هذا وعلى 
دا،فامتأويلا هدا تأويله كان الموجلة، المعاملات ق إلا يكون لا الربا بأن 

مييالذي وهو الحالة، المعاملات ق الربا بجريان القاصية النصوص لمنافاته 

الفضل.بربا 

اداديل: ٤٧١
وقاسمي.وبعيد، فريب، أنواع! ثلاثة إل دلالته باعتبار التأويل ينوع 
عنه،صرف فيما ظاهرا اللففل يكون الذي وهو المربت التأويل أولا; 

عليهيدل دليل أي إثباته ق حينئذ ويكفي عليه، خمل الذي للمعى ومحتملا 
الذهن،إل لتبادره تأمل، بأدق يفهم لأنه القوة، ق الغاية بالغا يكن نر وإن 

أدخئكأ؛ا ؤ تعال: قوله j الصلاة إل الشام على بالعزم القيام كتأويل 
ألمتا.تيإق وجوخم ظعسأمأ آلصنلو,ْ ,١^، همنتر ^١ ءاننوأ 

أ.^١ إقآه؛يرنا وأنثلا=ظلم إثثو1ّآفير ن\شكخ\ 

٢؛١ )٨٧ رنم ٤(،  ٤٥/٤ر ناء بالديار الديار بح باب البيوع، كتاب البخاري، أخرجه ( ١ر 
٦,المائدة؛ سورة )٢( 



١ ٣٣ال1غوية الباحث الثالث: انقسم 

يؤمرلا ادكلف لأن ظاهرْ، على الأية هذه ق القيام حمل يصح لا إذ 
قشرط الوضوء لأن فيها، والدخول للصلاة، بالقيام التلبس ص بالوضوء 

قوالشروع المشروط مباشرة قبل تحصيله يجب والشرط الصلاة، صحة 
تحصيله.

امالقيعلى والعزم الإرادة على بحمله الأية، ل القيام تأويل وجب لهذا 
علىعزمتم إذا آمنوا الذين أيها يا التأويل: بعد الأية مجعى فصار الصلاة، إل 

....وجوهكم.. فاغسلوا إليها، القيام وأردم الصلاة 

عند بعيمجعى على اللفظ فيه بحمل الذي وهو اليعيد: لتاويل ١ ثانيا؛ 
بهينحر قوي دليل على يعتمد أن بد لا التأويل مجن النوع وهذا فيه، الفلاهر 
نمن الفنعلى أغلب البعيد، الاحتمال ذلك ارتكاب يكون حى بعده، 

البعيدة:التأويلات ومن الفناهر، 

فقالنسوة، عثر على أسلم أنه روي فقد الثقفي، غيلان قضية تأويل • ١ 
يقضىالحديث هذا ظاهر فان ، ساJرهنكك وفارق أربعا ؤ)أمك الني له 

علىنوقض غر من نكاحهن، باستصحاب الزوجية على منهن أربعا يّتديم أنه 
احتمالن؛من يخلو لا إنه وقالوا: أولوه الحنفية أن غئر نكاحهن، تجديد 

نكاحهنيبطل فحينئذ واحد، عقد ق معا تزوجهن أنه الأول؛ الاحتمال 
أربعا.منهءن أنكح أريءا« ))أمسك قوله معي فكان كالمسلم، 

؛١١٢٨رقم))f/*،■؟؛(، لم...يالرجل ل جاء  ١٠باب المكاح، كتاب الترمذي، أخرجه ؛١( 





١٣٥اللغوه ائباحث الثالث: القسم 

دونوالمروع ول الأصالخدين،، س الراد كال لو أنه الثانيت الوجه 
عأ"العدول يقع لا أل يستلزم وهذا قربمم، لشرف إظهارا ذللئ، كال غثرهم، 

خاصيتهم،إهمال س ذلك ل لما غترهم، ويعم يعمهم ما إل عليهم التنصيص 
ذيالالمسعد الهجور من كله ثذللئ، حفهم، وغمط حرمتهم، وإسقاط 

الحكيم.الشارع كلام عه ينزه أل ندّج 

الذي الالعي إل اللفظ فيه بمرز الذي وهو الفاسد: التأويل ط: 
ىعله بليحتج وهواه، رأيه وفق على القرآن يتأول كمن أصلإ، بجمله 

وهوبدعه، تصحيح على القرآن أياينن، إ وبعفِبجح كالذي غرضه، تصحيح 
علىيلبس أن مقصوده ولكن ذللئ،، بالأية الراد ليس أن يعلم 

هدمعلى دعوفم قامننج البامحلية تاويلأت، اكأثيالآاته: أفسد وم٢ن 
الإمحس__الآمركر• هدم فحاولوا الخصوص، على الإملأم وهدم عموما الشرائع 

نمانك، أراد محا غير إل القرآنية الآيار؛ن، قاولوا الكر.بم، القرآن وهو الكع، 
قولهم:ذلك، 

الإمام.موالاة عن همارة )الوصوء(• 

الحجة.هو ١لخي الإمام غيبة خد الاذون مرن الأخذ هو روالتيمم(؛ 

هقولل بدليرسول، الهو الذي الناؤلق ءأن عبارة ورالحادة 

(.٣٣/١القرآن)لأحكام الجامع تر نفمقا-مة انقم؛ ( ١] 
.١٤٥نمكءوتت صورة ^٢( 



الأصولعلم اش امصول تيسير  ١٣٦

أسرارهم.من سر1 أفشى ممن العهد نجديد و)انمل(: 
الدين.ض عليه هم ما القس.ىُرءة تزكية عن عبارة و)الزكاة(: 

الني.و)الكمة(: 

علي•و)الاب(؛ 

منذلك غير إل ،، السبعةأالأئمة موالاة سٍعا(ت بالبيت ورالتلواز 

الدين.عن والخروج الكفر إل الودية الفاسدة تأويلاهم 

•( ٣٩)a/• الواقف عن نقلا )آ/آْأآ( التصرف من بشيء والقرون التس؛ر 
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الأصولعالم إني تيسيراتوصول 

الخصر:وجه 

أفصحما -على الأربعة ام الأنهده على اللفظ دلالة كيفية حصر وجه 
نفسمن مستفادة تكون أن إما الحكم على النص دلالة أن اكفتازانى- عته 

مقصودةتكون أن قاما اللفظ، نفس من مستفادة كانت فان لا، أو اللفظ 
غيركان وإن النص، عبارة فهي مقصودة كانت فإن مقصودة، غير أو منه، 

النص.إشارة فهي مفصودة 

تكونأن قاما اكهوم، مجن بل اللفظ نفس من تمتفاد لا الي والدلالة 
شرعا،منه مفهومة تكون أن وإما النص، دلالة فهي لغة، اللفظ محن مفهومة 

النص.اقتض-اء فهي 

المن:همارة , ١ 

مقصوداوكان منه، البائر اييى على الكلام دلالة هي: النص عبارة 
ةكدلألتبعا، مفصودا كان أم أصالة مقصودا أكان مواء النص، سياق من 

ىعل٢، ر ب وركع ^أماكابمح٢ينألسااء ؤ تع—ال: قوله 
هما:ُعتيين، 

ماء.النمجن طاب مجا زواج . ١ 

أربع.على الزوجات عدد قصر ٢. 
وردتا لأهالأصلي، المقصود هو اكانى المعي على الأية دلالة أن إلا 

ةإباحو -وهالأول المعي وأما الأربع، عند التعدد ق الوقوف لزوم لمحن 
الأصلي.المعي لهدا مقدمة فهو اء— اكمن طاب الزواج.تما 

٣.اءت النصورة )١( 



١٤١ائغوه الباحث اتثاثث: القسم 

الص:إشارة ٢.

لازمولكه منه، متادر غير ماُنى على الكلام دلالة هي المص إشارة 
تتعال فوله كدلألة المأمل، من نوع إل إدراكه بحتاج ولهدا المتبادر، للمعى 

على؛، ره ظْكئثوث محش أحم إك ه؛اث ثداينم إدا »اممحأ ١^^ آقا كؤ 
هما:معنمن على المص هذا فدل الإثبات، ق الكتابة حجية 

مسى.أجل إل كان إذا الدين بكتابة الأمر ٠ ١ 

والإثبات.الكتابة حجية .٢ 

القمودوهو الدهن، إل المتبادر لأنه المص، بعبارة يفهم الأول، والمعي 
اتالإثبق الكتابة حجية -وهو الماد المعي وأما الكلام، سوق من الأصلي 

هأنإلا ه، لبيانالأية نز لر وإن المعي هذا لأن المص، بإثارة فهم قد ف— 
طلبهالما الإنكار، عند حجة الكتابة تكن ل( لو إذ بمارلها، عليه دك لما لازم 

الديون.داد ل الاصتيثاق آية ذ الشارع 

فانهؤ تع١ل: وكقوله 
الفجر،بطلوع ثتهي الي الصيام ليلة ذ الزوجة ماشره حل على بيارته ، دل

المتبادر،المعي لهذا لازم مجعى على باثارته ودل المص، من المتبادر المعي وهو 
الليل،من لخطة آخر إل المباشرة هالّه حل لأن الجنابة، مع الصوم صحة وهو 
إلالمباشرة استمرت إذا الاغتسال محن المكن قبل الفجر طلوع منه يلزم 

.٢٨٢الترة: )ا(ّورة 

٠١٨٧القرْت صورة )٢( 



الأصولعلم إلى الوصول تيسير  ١٤٢

مجسا يصبح كان ه الرمحول أل ثبت وقد الليل، لحظات من لحفلة آخر 

ر^٠٢١ 

الص:دلالة . ٣ 

للمكوتبه المنهلوق الحكم ثبوت على اللفص دلالة هي• النص دلالة 
إلم تنقسوهي وتامل، اجتهاد إل حاجة غر من اللغة، فهم .بمجرد عته، 

ت^ ٦٠٠٠١٠^

هكقولبه، وق ايهلمن بالحكم أول عته الكون يكون أن . ١ 

ولاأذ-ا ثمآ مل مإد آوَخ'هما همآ أحد ألختكهد عندك مثمن إما ؤ تعالت 
النهيعلى دل مارته النص فهدا ١^ ه ًكربما محرلأ لهثا وثل نمرهتأ 

أولوإمحما والشتم، الضرب عن المهي على المص بدلالة ودل الخافق، عن 
الخص.مجنعلوق هو الذي الخأفف من بالهى 

قولهق، كما الحكم، ل به للمتعلوق مساويا عنه المكون يكون أن . ٢ 

فيتجلء-بيمكألأ'يلون إقثا ْللمتا آمحكى آملأد يألكلون آقه إن ؤ نع—١^ 
أَكلأموالتحر.بم هو الص، هذا ز به المعلوق فان ،، ^١ وّثتتشىثع؛، 

جماعص جبا لمح كان ان قو الق رّرل على "أشهد غالت: عها اف رضي ءا'وثة عن )١( 
كتابالخاري، صحيح ذلك. مثل عنها اف رصي سلمة أم وقالت يصوم"، م احتلام، غتر 

صحةباب الصيام، كتاب ومسلم، (، ١٩٣١)رقم (، ١٨٢ر؛/الصائم اغتال باب الصوم، 
•اا( )ّآ/وبا(،رتم)؟ءجنب وهو الفجر عليه طلع س صوم 

.٢٣الإسراء: سورة )٢( 

٠١النساء: سورة )٣(  ٠







١٤٠اللغوية ائباحث اتثالش: القسم 

الص:افضاء  ٠٤

هداصدق يمتضي ما تقدير على الكلام دلالة عن عبارة النهى اقتضاء 
بعدإلا منه، الحكم امتباط حيث من الكلام قهم يصح فلا وصحته، الكلام 

يمتبطما على التقدير، يعد النص مجن يستنبط ما يقدم ولهدا التقدير، هذا 

المص.عبارة على مقدم النص اقتضاء أن أتم، التقدير، قبل منه 

تكرهوااسا وموالمسان الخطلأ أمي عن »رءع ه قوله ذالئ، مثال 
اإكراهأو نسيانا أو ^١! يقع الذي الفعل رفع على بمارته دل، فإنه ٢، علمه«ل 

أيرفعه، يمكن لا ونوعه بعد الفعل لأن محال، الوايع قا هذا ولكن، ونوعه، بعد 
ووهصدقه، يقتضيه معي تقدير مجن الكلام لصدق لابد وإذن وقوعه، عدم 

والنسيانالخْلآ إم أمجي عن رفع قال: M الرسول فكأن )الحكم(رم، أو )الأم( 
عليه،استكرهوا ومجا واكبان الخهلآ حكم أمي عن رفع أو عليه، استكرهوا وما 

بكلامه.الشارع. قصا_ه الذي وهو وشرعا، عقلا صحيح كلام وهدا 

ولخمنأذم آتظ عوقأ ؤ-رمت تع—اإ،ت فوله النص اقتضاء أمثلة ومن 
عيهمحقمؤ ال،؛ تعه وقولخ أئب.يمحء ^ ٠١يل أيبجدثآ 

دوايت،بالتتعلهم، لا الحرمة أن حيش، ٢، ر ه ومتأ==كلم أقهث>صأومالنثم 
قدر فيقالمعي، لأستقامجة شيء تقدير المصان فيقتضي بالأفعال، تتعلق وإنما 

٢(.•  ٤٥رقم)والناسي)ا/؟ْا"(، الكرم طلاق باب الئللاق، كتاب ابنماجه، أخرجه )١( 
النص.ضنى ي بجانه سءأتي التقدير هذا ق، خلاف على )٢( 
٣.المائدة: سورة )٣( 

.٢٣انء: )؛(سورة 



الأصولعلم إلى الوصول تيسير  ١٤٦

وماالحرير ولحم والدم اك أكل عليكم خر'لم أي كلمة)أكل( الأول الأية 
زواجيكم علحرم أي )زواج(، لفظ الثانية الأية ول به، الله لغر أهل 

وأخواتكم.وبماتكم أمها'نكم 

المص:اقنياء حكم 

ه،بالعمل وجوب حث مجن القطع يفيد الص، باهتضاء الثابت الحكم 
عندعليه يقدم منهما كلأ فإن إثارته، أو التحى عبارة مسم التعارصى عند إلا 

•بيانه يأل ما على التعارض 

اكضى:عموم 

ولآكنأفراد، عدة تقدير بجمل المقام كان إذا أنه المقتضى بعموم يقصد 
أمها، كلالأفراد تلك يعم مجا يقدر هل فبثي مجنها، بواحد يستقيم الكلام 

ذلك.ق الأصوليون احتلض فمهل، •نها واحد يقدر 

اجموهذا الأفراد، 'طك يعم ما يقدر أنه إل معهم ومن الشافعية فذهب 
ه،بالحكم ثبوت ل المنصوص المقتضى.ك-ارلة لأن المقتضى(، )عموم يسمى 

كانإذا الص أن فكما يالص، الثابت كالحكم به، الثابت، الحكم كان حى 
ه،عمومعلى يبقى عاما كان إذا المقتضى ، فكد١٧عمومه، على يبقى عاما 

بينهما.فرثم، فاد 

ردفإلا در يقلا أنه أي له، عموم لا المقتضى أن إل الحفية وذهب 
مارالإضلأن ك، وذلأفراد، عدة تقدير يخمل المقام كان ولو فقعل، واحن 

دفعتنالضرورة ومادام الضرورة، بقدر فيقدر الكلام، صحة لضرورة بت، 
أفراد.للقدر كان ولو ذلك،، مجن أكثر لتقدير حاجة فلا واحد، فرد بتقدير 



١٤٧الباحث التاتث: القسم 

الخلاف:ممرة 

منالفقهية، الفروع من كئتر ي القتضى، عموم ق الخلاف ثمرة تظهر 
المخطئ.طالق ذك 

الالمخطئ طلاق أن إل المقتضى: بعموم الفادلين الفقهاء خمهور قده—، 
اوميان والمالخطأ أمي ءن »رءع ق: بقوله ذك محلى واحتجوا يقع، 

مليشعام وهو الكلام، لصدق )حكم( لفظ فيقدر ، ه عليه استكرهوا 
طلاقه.يقع لا وJاإتالي والأخروتم،، الدنيوتم، الحكم 

اقياسطلاقه، وقوع إل المقتضى عموم بعدم القائلون الحنفية وذهب 
كليهما.من القصد عدم بجامع الهازل، طلاق على 

ه،لعموم لا والمقتضي المقتضى، باب من بأنه الحديث، عن وأجابوا 
رفعوهو فقط الأخروي الحكم للضرورة، قدر الذي رحكم( لفظ س فتراد 
عداه.مجا تقدير إل حاجة فالا محليه، متفق لأنه الإم، 

التعه فانحطا، تقع الي الدنيوية العقوبات يرفع نإ تعال اس ولأن 
الالكتاب يوافق مجا الحديّث، ؤ، فيقدر الخطأ، القتل ل والكيارة الدية أوجب 

بجالفه.ما 

تخربجهتقدم ١( 





١٤٩الا1غوية الباحث الثالث: القسم 

محنها؛التعارض وحكم الدلالات ترسب 
قوى أقبعضها بل واحدة، درجة ق ليت العاق على الألفاظ دلالة 

ةدلاليليها م النص، إشارة يليها م النص، عبارة فاقواها بعض، من الدلالة 
النص.اقتضاء ذلك يلي م النص، 

بينها،التعارض ظهور عند الدلالات مراتب ين التفاوت هذا أئر ويفلهر 
حكميقدم باشارته، ثبت، حكم مع النص، بعبارة بت حكم تعارض فإذا 

نص،البإثارة بت حكم تعارض إذا وكذلك الإثارة، حكم على العبارة 
بالإشارة،ت الثابى علبالدلالة الثابت يترجح بدلالته، ثبت حكم مجع 

النص،باقتضاء ثبت حكم مع النص، بدلالة ثبت حكم تعارض إذا وكذلك 
بالأنتضاء.ثبت الذي الحكم على بالدلالة الثابت الحكم يترجح 

الص:إشارة مع الص همارة تعارض . ١ 

تانؤا'ةثالخن يمخ( ؤ تعال: بقوله الثابت الحكم تعارض ذلك: مثال 
ومنؤ تعال: بقوله الثابت الحكم مع ، ٢١١ه آلقل، ؤا اثقمتاص عوم 

عثهجهشرمحليايتاوعني،بآمح قمحزاوم موهنساممنيا يثنل 
.١٢٢ عظثنا^ عدا، وقثغك»رأعدلت 

أرادإذا المتعمد، القاتل مجن القصاص وجوب تفيد بعارهما الأول فالأية 

قولهي  ISعليكم، فرض ه عيهأ ^٢٠ معي: لأن ذلك، القتيل أولياء 

.١٧٨^٥؛ ١١صررة ( ١ ) 
.٩٣الطء: سورة )٢( 





١٥١اللغوية الباحث الثالث: القسم 

هول الرمأن من بالمارة ئت ما عع الإشارة هده تعارضت ولكن 
بالإشارة،ثبت ما على بالدلالة نبت ما فيترجح ا، الشهداءر على يصلي كان 

الأموات.مجن عتره على يصلى كما الشهيد على فملي 

انمي:دلالة ْع اثمن إشارة تعارض • ٢ 

مويناحمقاقثل وض ؤ ال: تعقوله ق اكابت الحكم تعارض مثاله: 
الث١بتاالحك_م مع ٢، ه؛ ١^^٤ وديق تويتث رمؤ ئثم؟؛ر 

جهئثِذج_زآؤمح اممنيا مويثيمشل وش ؤ ت ال تعه ولنق 
ا.ر ه عظيما ئل١ب١ وتنه>ؤأعئك عثؤ ذ؛تامحإرا 

نحبايعمد القاتل أن على بانارها الأول الأية دك الشافعية: فقال 
وجهين:من وذلك الكفارة، عليه 

قحالا أئن وهو خطأ، القاتل على وجبت لما اوكفارة أن الأول: الوجه 
اببمجن جريمته ق درجة أعفلم وهو عمدا القاتل على تجب فلأن جريمته، 

أول•

صلائهسن ثماني، بعد أحد كلى على نملى يوما، خرج قو اف رّرل أن عامر _، ■ثة م، )١( 
)U/؛•'(،أحد غزوة باب الغازي، كتاب الخاري، أحرجه عليه، ُتءوه ، • ■ • الت ^١ 
بعدي...تشركوا أن أحشاكم لم، إق باب الفضائل، كتاب لم، وم)T؛•؛(، رنم 

(.٢٢٩)،"رنم )ْ/ْْأ(، 
.٩٢الماء: سورة )٢( 

.٩٣الماء: صورة )٣( 





١٥٣اللغؤية الياحس الثالث: القسم 

تطهم،الهو أحد كل يعرفه الذي منه الآخوذ المعي لأن وذلك دالارعات، 
ا.الادعات١ من وبغتره بالماء بحمل وذلك 

ةلمعارصبما مثلوا الي الأمثلة من وغتره المثال هذا فان ترى كما ولكن 
اله أتفالحق تكلض، صرب عن يخلو لا مما النص، اقتفاء مع النص دلالة 

البزدوي:أصول على شرحه ي الخاري نال وند لدلك، حقيقي مثال يوجد 
تمحلوفد زفليرا، تقدمجته الي الأقسام مع المقتضى لمعارصة وحلمت، »وما 
...«رم.فقال: المثال إيراد ؤ، الثارحتن بعض 

٥(١ - ٥ • )ص/ التام (، ١ ٥ ١ )ص/ الأنوا; نور انظر؛ ( ١) 
(.٤٤)آآ/آ*ائ-• الأسرار كشف )٢( 





الباحثاتتلث؛ اكسم 

الخمهور:منهج يانأت 
اتمهفسمين، إل معناه على الكادم دلالة الأصوليين من الجمهور م ق
المفهوم.ودلالة المنطوق دلالة 

الكلام،j مذكور شيء على اللفظ دلالة وهي ايهلوق: دلالة الأول: 
وإنللوالدين، ، اكافنتحربم، على ٢ ه؛ أي قط ئثل ^ ١٥ؤ تعال: فوله كدلألة 

ةودلالارة، الإثة ودلالالمارة، دلالة يشاي المعي بمذا المنطوق دلالة 
لها.الأمثلة وذكر بما، التعريض تقدم وقد الخنفية، عنلء الاقتضاء 

jذكور مير غشيء على اللفظ دلالة وهي اكهوم: دلالة الئاي: 
ذوع؛نتعلى وهو الكلام، 

مفهومالأول: النوع 

أونفيا عنه السكوت به المنطوق حكم ثبوت على اللفظ دلالة وهو 

هأي كما هلامل ؤ تعال• قوله كدلألة الحكم، علة ل لاشتراكهما إثباتا، 
النم.بدلالة الحنفية ّمماه الذي وهذا والشتم، الفرن تحر-م على 

الواقفة:مفهوم حجية 

(٣)

عنروي ا مإلا الموافقة، مفهوم حجية ق الأصوليآن ض خالان لا 
نمم وهالقياس، • ٣٠صربا يعدونه أفم إذ بحجة، ليس أنه ُان اإظ١هرية، 

.٢٣الإَرا،: سورة ( ١ر 

الجلي،والقياس الحطاب، ولحن الخطاب، فحوى ت الشافعية عند ويمي ( ٢) 
.۴٢٣^١،: سورة )٣( 





١٥٧اللغوية الباحث الثالث: القسم 

:٢١الخالفةرمفهوم الئائ: النوع 
ه،عنللمكوت به المنطوق حكم نقيض ُبوت على  JsjLU؛دلالة وهو 

الحكم.ق المعترة القيود من قيد لانتفاء وذلك 

ءطاءمِمحزنا تآأو;ثيىله ؤْللأابمق ال: تعه قولدلالة مثاله: 
ترغ—دم  ١١حو على ،، ر ^ مثدو.ثا أودما ة؛فين.مثه أن بملعثه7للأ 

التحى،ز الذكور وهو موح، المالدم نحريم على يدل متهلوقه فان السفوح، 
ه،عنالمكون وهو المسفوح، الدم تحرم عدم على يدل المخالف ومفهومه 
وسلما.إيجابا مختلفان فامان 

المخالفة:مفهوم أنواع 

وممفهواع؛ أنأربعة وأشهرها وأهمها متعددة، أنواع المخالفة لفهوم 
العدد.مفهوم الغاية، مفهوم الشرحل، مفهوم الصفة، 

الصفة:مفهوم • ١ 

هعنانتفي الدي للمكوت بوصف، القيد الحكم نقيقن محبون وهو 
فانه.ممنهلوقه،، له ئتكنأ ث هاص ^إن؛،٦؛^ تعال: كقوله الوصف، هدا 
أنهعلى المخالف ٩يدل.ممفهومجه ينبأ، فاسق حاء إن التبتن وجوب على يدل 

السائمةالغنم »في ه' وكقوله حتره، من السين يجب ل؛ بنيا، العدل جاء إن 

أيضا.ألخطاب( )دليل ويمي ( ١ر 
.١٤٥الأنعام: سورة )٢( 
١٠٦لححراتت سورة )٣( 



الأصولعلم ]لى الوصول تيسير ١  ٠٨

نمالغق الزكاة ب جث ث على يدل .كنعلوقه هدا فإن ، الزكاة<ك 
قاة الزكوجوب عدم على المخالف .ضهومه ويدل الموم، بصفة الموصوفة 

المعلوفة,الغنم أي السوم، بصفة الموصوفة غر الغنم 
الشرط:مفهوم ,٢ 

فيهيتحقق ب الذي للمكوت بشرط، القيد الحكم نقيئض ثبوت وهو 
بمننحئ هأمممحإتخذ ■م أؤك ؤإزئ؛ ؤ ال: تعكقوله الشرط، هذ١ 

أنرط بثالمعتدة على الإنفاق وجوب على يدل فانه.ممنطوقه ،، له خملهن 
دةالمعتعلى النفقة وجوب عدم على المخالف ويدل.ممفهومه حاملا، تكون 

الختانالختان جاوز »إذا ه: وكئوله حائلا، لكنت بان بحامل، ليمسن، الي 
جاوزإذا الغل وجوب على يدل .كنهلوقه فايدبتخ٢، الغسل<<ر وحب فقد 

دمععند الغل وجوب عدم على الخالل،، ويدل.ممفهومجه الختان، الختان 
الختان',الختان مجاوزة 

إلوجهه لما كتابا له كتب بكر أبا أن الصدقات، ق مالك بن أض حديث من طرز )١( 
علىجؤ الق رمول فرض الق الصدئة فريضة هدْ الرحم، الر٠مث الله م بالبحرين، 

الخمزكاة باب ١لزكائ، كتاب الخاري، أخرجه الزكاة"، الخم ّائمة "وق وفه: المسلمن"، 
السالمةزكاة j باب الزكاة، كتاب داود، وأم (، ١٤٥٤)رقم )-ا/ا'ا'ا-آ'ا-ا(، 

(.١٥٦٧)رم (، ٢١)أ/،، 
ا■.الطلأق;سورة )٢( 

وفال،:الخل، وجب الختانان التقى إذا جاء ما باب العلهارة، أواب ءائشة، عن الترمدي، رواْ )٣( 
كتابماجة، وان ١(، )٩• رقم (، ١٨٣—زا/آ\اا صحح حن حديث، ءاJئة حديث، 
٦(. ٠٨)رقم )ا/وو١(، الختانان التقى إذا الخل وجوب ق جاء ما باب ومننها، الهلهارة 



١٥٩اللغوية الباحث الثالث! القسم 

الغاة:مفهوم .٣

ة،الغابهذه بعد لما للمسكوت بغاية، القيد الحكم نقيض ثبوت وهو 

ليالق والشرب الأكل إباحة على .تمطوقها الكريمة الأية دك ، ، ١
الأكلإباحة عدم على الخالق، .تمفهومها ودلت الفجر، محللوع إل الصيام 

بتلفاطمة ه وكقوله الفجر، طلوع يعل. أي الغاية، محنءه بعد والشرب؛ 
الحديث.تمطوقهدل ؛اكه«رآا، عوتذوقى عيلتك، يدوث، حى »لأ، ض: 

وب؛نبينها يتم حى ثلاثا طلقها الذي الأول لزوجها نكاحها جواز عدم على 
زوجللا نكاحهجواز على المحاك ودل.كفهومه الجماع، الثانى زوجها 
الجماع.بعد الأول 

العدد:مفهوم . ٤ 

لءاهق نحقعدم عند اطمكوت بعدد، المقيل. اح،حم نفي ت ب وهه 
يتمؤنوإئ;ن ؤ ال: تعه فولمثل وذللئ.؛ ؛، بالنممِإُ ولا بالزيادة لا العدد، 

.١  ٨٧القرة: سررة )١( 

الزم،ى الرحمءط بعد تززحت ثلاثا، طلقها رنا القرفلي، رناعف نم، كانت، نيم نمت، فاقة ( ٢ر 
أنين تريا »اعاللئا ه! فقال اكوب؛، كهل.رة ُعا، أن وذكرت، ه افر ل م ر عيّ فحا،ت، 
الياس،َك؛اب، اJخاري^، أحرجه ءجالته«، وتذوقي ءساكلنا، ياووث، حى لا، رفاعة، تراحم 

انطلقةتحا لا باب، ، ٠ انمتا كتاب. ومسلم، (، ٥٧٩٢)رنم ا، ٢ ٧ ٦ / ١ )٠ المهيب الإزار باب 
١(. ٤٣٣)رم )؛/ء(، ... حى نطلقها ثلاثا 

)بالخيل، مفهوم محاق قرينة ثجل-ت إذا وأما القرينة، عن الخّد مفهوم ^ إذا هاوا )٣( 
أخاهيهحر أن لم ملاعرئ يحل »لأ قؤ: قوله ت، كا الخيل، ■ممفهوم لا القرينة ه بمن الخمل 

محوبل حاتز، ثالآُثح مءن أنا الأخ محجر أن على يدل السياثه رمحي القرينة فإن نلأدث،«، غر3< 
المطيب.



الأصولعلم إني الوصول تيسير 

هيدل.ممنطوثفانه ،، ١ ه جإد» - همس ة-؛«إموبمز ش؛ةء أتبمذ لرأمأ ۶ آلثثمقت 
الضالمحبالمهوم ويدل جالية، ثمانون المدق ق الواجب الحد أن على 
هوكقولالمدق، حد ق الثمانين على النقص أو الزيادة جواز عدم على 

إلااس، رسول وأد الذ، إلا إله لا أن يشهد لم مامرئ دم بحل »لأ 
ارق،المفه ليبنوالتارك يالمفس، والمفس ١^١^؛(، الثيب ت ثلاث بإحدى 

الحالات،تللئ، ؤ، يباح لم الدم أن على يدل.كنهلونه فانه ا، للجماءة«ر 
عدافيما السالم دم إباحة عدم على المخالف،، العدد ويدل.ممفهوم الثلاث، 
الثلاث.الحالات، 

■٤ النرر• ّورة ( ١ ) 

رقم(، ٢٠٩/١٢)يالنفس النفس إن باب الديات، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )٢( 
مياهافي وما الأصنان ق القصاص إثبات باب القامة، كتاب ومسلم، (، ٦٨٧٨)

(.١٦٧٦^)ا-ا(، )أ/ا-



ء
٦٠

ي

ا
S،■

٩٠.

•ء■

 >%.٠١٠
أ

•بحجن لمس الخالمئ فهوم ١- 
الفئوجوب وم اصك، على الخكم يئء ٢- ا. 1؟ 

•ه■•علتهن نمقوا  ١٠جمل اولأت كن ءؤوإن إ ه 

ا.أ 

\ء

كفرة:موص م .١-ى 
هاشكم >ؤنلأتذلاسمايهن أ. 

اردنإن الغاء ض قيانكم تكرهوا رولا ب- 

فاذا. . هر(وهن.رولأ عله: التمص "٢- 
طهرن.ه.

طهومغم الموص ر أحركا "٣-وجود،وائد 
ادخالس.

^لألكد: احرى وجرد،انده يدم - ١٦
.ماءمةمح.اضعازاالريا -اك،وا 

C
d

ي
١٢
ّا

؛وج،

الء1ويى:اههوم بمارض لا ان ٢- 
الأش؛١^؛<...ؤ.
سادة:ما،ةآ كون لا ان .٣- 

حجودماهم اللام 'ؤدد؛ابكم 
غبلموال: جوابا يكون لا أن ؛- 

مشإذا الملم ءدْ م الفطر صده 

ذلك.عن 

كدممحي المصر عدم الصحابة فهم ١. 

أدعبكم جناح ^لأ س: • ا"مذ 
.ه.حفتم.إن الصلاة س هصروا 

•مهودمحر اكاتدة ح،اواشودس أا_ 

فكلام،، ١٥٧١٣٠في،
دللث،.



الأصولعلم إثى الوصول تيسير  ١٦٢

الخالقة:مفهوم حجية 

الشرعية،النموص غر ق المخالفة مفهوم حجية على الأصوليون اتفق 
تكونبعدد، حددت أو غاية، أو شرمحل، أو بوصف قيدت إذا عبارة فكل 
هنفيى وعلبه، قيدت ما يوجد حيث بما الوارد الحكم ثبوت على حجة 
بدلا عبارامحم ق القيد أن على واصطلاحامحم الناس عرف لأن ينتقى، حيث 

عنان يمأن بجب العاقل وكالم عبثا، به الإتيان كان وإلا فائدة، مآ• له 
أمكن.مهما العبّث، 

يعمل.ممنطوقالفقراء، لأقاربي أملك ما ربع جعلت وقال: أحد أوصى فلو 
يعطىلا ه وئيهومالفقراء، لأقاربه ماله ربع يجعل فبمنطوقه وممفهومه، قوله 

بففتر.ليس ولكه أقاربه من كان أو أقاربه، مجن ليس لمن الوصية هده من شيء 

ينرأيعلى فيه، فاختلفوا والسنة، الكتاب محن الشريعة نهوص ق وأما 

منهوريزث

الأصولمن:•يمهود الأول: الرأي 

نصالأن معي على الأحكام، إثبات ق به والعمل حجيته إل فدهبوا 
ىعلدل إذا دد، العأو الغاية أو الشرط أو الصفة مجن بقيد المقيئ. الشرعي 
د،القيذا هاء انتفعند الحكم هذا نقيهزب ثبوت على يدل فانه حكم، 

تقدمتوقد المفهوم، ودلالة المقلوق دلالة دلالتين: المقيد للص أن ومجقتضاه: 
منها:أدلة، بعدة إليه ذهبوا لما واستدلوا لدلك، أمثلة 



١٦٣الباحث اتثاثث: القسم 

رلعمقال أمية بن يعلى أن وذلك ١^٠<! وأئمة الصحابة كبار يهم . ١

ئيشؤ ال; تعقال وقد أمنا؟ وقد الصلاة قهم بانا ما I عنهما اس رصي 
ل juiه'م فة؛صسنأ ثومحقاع 

فقس_التذللث عن الله رمحول فسءألتا مجنه، عجبت مما عجبت لقد عمر. 
منالصحابيان هدان ففهم صدف،«لآ،، فاقبلوا عليكم، بما الله تصدق »صدقة 

هوالرمول الشرط، هدا وجود عدم عند المخالف مفهومه بالشرط، التقييد 
العمل:محب حجة المخالفة مفهوم أن على دليل وهدا الفهم، هدا على أقرهما 

به.

كانوإلا فائدة، لها يكون أن بد لا النصوص، ق الواردة القيود أن ٢• 
دةالمائمجن القيد خلو لأن الحكيم، الشارع مجن محال وهو عبئا، القيد ذكر 

ذلك،بير أحوله ورمالق فكلام البلغاء، آحاد كلام ق، معهود غتر 

ؤال: منشرف 
ىعلالجراء وجوب على يدل.ممنعلوقه ا، مجا ظ ئجرآم متعمدا 

الجزاءتخي على المخالو يدل.ئيهومجه نر فلو الإحرام، حال الصيد قتل م|ن 
اكلتز الجزاء ب وحبان - محرم وهو خطا الصيد يقتإى من على 

وكانالفائدة، عن ه متعثدا ؤ قوله: لحلا د— الصيقاتل ى علادالتين 
ذلك.عن متره الشارع وكلام لغوا، 

١اءت النصورة ( ١ ر  ٠ ١.

(.٦٨٦)رنم رآ/خاآ(، الساخرين صلاة باب المسامين، كتاب سلم، أخرجه )٢( 
.٩٠الاتدهت سورة )٣( 



الأصولعالم إلى تيسيرالوصول 

الخالقة:بمفهوم الاستدلال شروط 

أهمها:كئترة، شروطا به للعمل المخالفة القائلون.ممفهوم اشترط 

أوالتنضر، كأخرى، قالية الحكم به قيد الذي للقيد يكون لا أن . ١ 
ألنيوأي ءامتؤأ يتأيهااصك ؤ ال: تعكقوله والترهيب، ب، الترغي

نآإذا ا الربأكل جواز على تدل ذالآدة.كمهومها ،، ره مميعمه لثعنما 
يالأص—عافد القيلأن اكهوم، بمذا يعمل لا ولكن مضاعفة، أصعافا يكن 

للتشر.جاءت المصاصة 

البالطوق العمل وحب عارضه فان المطوئ، المفهوم يعارض لا أن ٠ ٢ 

ؤ،عوم ؤ تع—ارن قوله )، كما بالمفهوم، 
لقتلا الخالقة سهوم 

ىعله يدل.كنقلوقنص وجد لما ولكن بالذكر، الأنثى ولا بالأنثى الذكر 

ونجنام؛؛ؤ تعال: قوله وهو المفهوم، وترك به عمل المفهوم، هذا خلاف 
ذ؟والأضاهميم^/

الغالبوللأمر للعادة موافقا جاء فد بالذكر التخصيص يكون لا أن ٣. 

ورشه؛ظمآنيؤ،ؤ انحرمات: بيان ق تعال كقوله الناس، عادات مجن 

.١٣٠عموان! آل ّورة ( ١) 
.١٧٨الترة: محورة )٢( 
هأ.الا'دة:سورة )٣( 



١٦٠اللغؤية ائباحث الثالث: القسم 

قتكن ل( إن الرمحة نكاح جراز على يدل الأية مفهوم ،، ^١ حجوؤوييظم 
اداتععاليه جرت ئا حاء القيد لأن اكهوم، بمذا يعمل لا ولكن الخحر، 

١زوجها من بنت لها وكان تزوجت، إذا ا،لرأة أن ق الناس  فامحابق،  ١١
الجديد.زوجها بيت إل معها تاجيها 

د،القيهدا فيه ورد لموال جوابا بقيد، القيد المتملوق يكون لا أن . ٤ 
صدقةنجب هل وقالت مائل صال لو كما المخالفة، يعمل.عفهوم لا فحينئذ 

فوصلنالسلم، عبده ق الفقلر صدقة تجب فيجاب: السلم، عبده ق المهلر 
قرغده عبق الفقلر صدقة وجون مي على يدل لا لما، مبكونه العبد 

لم.الم

وافقوهم:ومحن للحفية الئائ: الرأي 

يجوزفلا الشارع، كلام ل بححة ليس المخالفة مفهوم أن إل فذهبوا 
ه،عنالسكوت وأما منقلوقها، من يفهم ما على تدل فالنصوصي به، العمل 

أوالأصلية، كالبراءة آخر، دليل من حكمه يفهم وإنما عليه، للنص دلالة فلا 
الأصلي.العدم 

ثللأأثِذآسمحتاءض'سءزلآآنؤ س: فنرد 
وهوفقط، المسفوح الدم محريم على يدل ، ه ممفؤحا مجا أود ميتة لكؤيت 
ىعلة دلالالأية ق فليس المسفوح، غر الدم حكم وأما النص، منهلوق 
الأصلية.الإباحة وهو آخر، دليل من حكمه يسمماد وإنما حكمه، 

.٢٣اء: التسورة )١( 

.١٤٥الأنعام: -ورة )آ(



طمالأصولإلى تيسيرالوصوو  ١٦٦

المخالفة;مفهوم لخحية النافين أدلة 

منها;أدلة، بجملة المخالفة، مفهوم لخحية النانون احتج 

دمعى علتدل الشوية والأحاديث القرأنية الايات من كشرا أن . ١ 
ذلك;مجن المخالفة، الأحذ.ممفهوم 

يكتنس،ق عشت،مع أنا أش عند آلشيوو عده إة ؤ ^١^،: نوله أ( 
ألمإهلاالدن رإد)للثث> - أرمة وأمحيتنإ1آ آلكمو؛ت، ثأى - محوم آس 

الظلملكان حجة، المخالفة مفهوم كان فلو ا، ه١ ^^أفأيىلأىًظم 
قحرام الظلم أن مجع السنة، أشهر مجن الأربعة الأشهر هده عدا فيما مجباحا 

•وشهر شهر بع، فرق دون من وغرها، الأربعة الأشهر 

١٥أردث إذ آلء ؤ علإ' دكيمحأ ولا ؤ ت تحال قوله ب( 
يردننر أم التحمن أردن سواء أي شرحل، دون من حرام البغاء أن 

ؤات: اخرمان بيj ال منه قولج( 
لرأم الحجر ل كانت سواء محرم، الرمحة نكاح أن مع ،، ه؛ غجوريكم 

المعي.هذا j الكتئرة الأيات من ذلك غ؛ر إل تكن، 

نمذلك فان عليه، التنصيص إل احتيج لما معتبرا، المفهوم كان لو . ٢ 
قوم المفه^^، عن يفهم مجا على ص وقد شنثع، والتكرار التكرار، باب 

ذلك؛من كثئرة، آيات 

.٣٦التوبة: سورة )١( 

.٣٣اش: سورة )٢( 

.٢٣الماء: سورة )٣( 

)٢(
مع،

ا



١٦٧اللغوية اثياحث الثالث: القسم 

جوازالخالق: ومفهومه ؛، ١ بمينث ثئ دئنمس ت تعال قوله أ( 
هفولق مباشرة بذلك اكصيص ورد فقد ذلك ومع ، تطهرهم■ بعد قربامحن 

•' بُ آمعمآس ؤمإداثلهنف^٧^١• تعال 
ؤؤ ات: امحرمجان بيق ال تعه قولب( 

عدمالمحاك: مفهومه ،، د-غشربمنآكي دكايحم نن خجوريظم 
ومعتجن، الدخول يتم لو اللأل الماء مجن الخحور ق اللأل الربائب تحر:بم 
لمؤ،ن ال: تعه قولق مباشرة المفهوم هدا على التتميم نرى ذلك 

ثلأممخظضتلمبأ٤/
سنم فإذا كثترة، قواني لها الشارع كالم j الواردة القيود أن ٣. 

أخرىفوائد لها يبقى المخالف، المفهوم على دلالتها سوى أخرى فائدة لنا 
هنصوصمن ۶ الثار مقاصد لأن الفوائد، تلك لما طهر ل؛ ولو كثترة، 
الإحاففان البشر، كلام بجلاز يما، الإحامحلة للبشر بمكن ولا كتترة، 

رالبشالأم كق ة الخالقمفهوم كان لذا ميسورة، وأغراصه .ممقاصده 
ءبراًُ،.

.٢٢٢اوقِة: َورة ١( 

.٥٢٢٢:  ٧١ررة ٢( 

.٢٣الماء: سورة ٣( 

 )i ٢٣الماء: سورة.

بدران.ااع؛ن؛ن أف لدراذ الفته أصول انظر؛ د( 



الأصولعلم إش سيرالوصوو  ١٦٨

الخلاف:ثمرة 

jر أنالخالقة، الاححاج.ممفهوم ق الأصونين لاختلاف كان وكد 
يلي؛فيما اختلافهم ذللث، من الفئهية، اكروع من كئتر )، اختلافهم 

الحامل:غير للبائن النفقة وجوب . ١ 

الشافعيةن مة المحاكمفهوم بحجية ين ١iJلأاالعلماء جمهور ذهب، 
ة،واجبغير الحامل( )غير الحالل البائن نفقة أن إل ة والحابلوالمازكية 

ثأممنأ ١۶أؤك ؤإزاؤ؛ ؤ ال؛ تعقوله .ممفهوم ذللثؤلى عوا دلواست
للم—ائنة النفقالآية.نملوقها، جعلت فقد ،، منعبمننظنهأ

ووهالحكم انتفاء على المخالف، وتدل.ممفهومها حاملا، تكون أن يشرمحل 
وجوبدم عفشت حاملا، كوها وهو الشرط انتفاء عند النفقة وجوب 

الحائل.للباثن المفقة 

ةالنفقوجوب إل المحاكة مفهوم حجية بعدم اكانلون الخفية وذم_، 

اجهماحتجدم لعوذإلئ< حائلا، أم حاملا أكانت؛ مواء البائن، للمهللقة 
ةالنفقبوحوب صرح قد القراد النص كان إذا وقالوا؛ المخالفة، .ممفهوم 

وجوبوهو أصله على الحكم فيبقى ^؛، ٧١نفقة عن اكت، فهو للحامل، 
لاحتباّهاالزوج على واُمة نفقتها كانت الهللاق، تبل الزوجة فان النفقة، 

بانفر3، دون من العدة، ق دامت، ما الهللاق س باق الاحتباس وهدا لحقه، 

وطلاق.طلاق 

".الطلاق:سورة )١( 



١٦٩او1غوية الياحث اتثالث: القسم 

اJكاحتعلى العائلة البالية البكر إجبار • ٢
البكرأن إل ه، عنالروايتين إحدى ل وأخمد ومالك الشافعي ذهب 

هليس—تحب ان كوإن الكاح، على إجبارها لأبيها بحق الحائلة البالغة 
الحديثدل ،، ووها«رمن بشمها أحق »الأيم ه: نوله من أخدا امتثدامحا، 

أنعلى المخالف ودل.ضهوعه وليها، من بنمها أحق الثيب أن على .ممنطوقه 
الأحقيةلأن كيلك، ليت بالغة- عاقلمة كان -ولو ١^ وهي الثيب غم 

 )j ،ذلكمن الحلو عند خلافه ض ثيبا، كومحا وهو بوصف، كد العلوق
الوصف.

البكرتثدان اموجوب إل عنه، رواية ؤ، وأحمد حنيفة أبو وذهّب، 
منقاعدمحم على جريا وذللئ، النكاح، على إجبارها للأب يجوز فلا البالغة، 

حرة»أه-ا وهوت أصله على الحكم ويبقى المخالفة، الاحتجاج.ممفهوم عدم 
ها،عقللقصور المغيرة على والولاية ولاية، عليها للغتر يكون فلا مخامحلبة، 

قوكالممرمح، كالغلأم، فصار الحطاب، توجه بدليل بالبلوغ، كمل وقد 
المال«لأا.

٤٢)١ رقم ^ oivlv)الكاح ق النم، اذن باب الكاح، ■مماب سلم، أخرجه )١( 
)آ(سيأ)ا/-ااآ-إاآ(.





اسق(امادع

الضي اصاص ^تLرممت 

قسمين!إل المعي ل اسعماله كيفية باعتبار اللفظ م يش

اخقيمة.الأول: المم 

الجاز.اكائ: المم 

•إل م ينقمنهما وكل 

صريح.

وكناية.
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>ؤأذ،ماك: اوتهٍأ لكن أم؛ اللخظ، 0< وضع ظ لخكم اص 
الز؛ىيم.مما ^!١ الملاه 

:ء

i

ءٍرنمى الكظ أسال الخاصة: ١^ الخمبمة 
الكا«تي.صد والخرض كالخوم الاعري، •عاه 

ساهغم لص ال،هظ ال*ا«ة امسال الخامة: < Ls_Jالخمقة؛
١^١^١^٠.س حاز ك  ١٠على كالداة اللخوي، 

همرخاص لص الكظ المع امممال اكرهمة: اخقمة 
الخمرصة.للمائة كالملأة اللخري، ساه 

كالملأةك وضع نجما الكظ اسال اللخويت: الجقٍقة 
للقمي.راخج لادءا،، 

أقسامها.انفلر 

<



١٧٣ا اللم الماحث الثالث: م

الأولالمم 
انٍدإقإإأاا؛

وأنواعهاثدمأمها الأول: الطالب 

ال!تعه فوله وعنالثبوت، وهو الحق، من مشتق اللغة! ق الحقيقة 

^٣،.نمت أي ، ^٠٢ندف أ ٠
ام!أقأربعة إل التخاطب اصطلاح باعتبار تقم الاصطلاح! وي 

لغوية.قيقة ح— 

شرعية٠قيقة ح~ 

عامة.عرفية قيقة ح— 

خاصة.عرفية قيقة ح~ 

التمفىرا/.'\ا-7خل(، الرخي أصول (، YAi-T"\l)\/الأدلة نواطع انظر: )١( 
للخاريالأّرار كثف )ص/آ>ل-.ْ(، الفصول تشح شرح  ri\rA,c,l)i)\امحمول (، ٣٤٤

البحر)ةا'-ْ؟(، التوضيح على التلويح '؛مح )ا/اْ~ْْ(، الإّنوي شرح )ل/؟ْا~ْا"ا(، 
)ص/ا'ا"م-طك امؤ شرح -١ْْ(، ١٤٩/١)امحر الكوكب ثرح  iOi'K-\ = rlr)انحيط 
-٩٢)الوصول تهل )ص/لآ-آآ(، الفحول إرشاد آ-ا-آآ(، )ا/م• الرخموت فواتح (، ٤٢٠

(.rri-rr)»_/\اص اصول ؤ، الوجيز (، ٩٦
.٧١ازم: سورة )٢( 

مائة)حقق(.)ص/ْْ(، الم المصاح انظر: )٣( 



الأصولظم إل همٌوو سم  ١٧٤

اللغوية:الخفقة أولا! 

ظلفتعمال كاماللغة، ق أولا له وصع فيما المستعمل اللففل وهي 
احوالنكللزيادة، والربا للقمي، والحج للماء، والزكاة للدعاع، الصلاة 
وهكذا.القيد، لرفع والهللامح، للضم، 

الشرعية:الخقيمة ثانيا: 

وي،،اللغاه مضغر خاص لمعي الشرع اّمتعمله اليتم، اللفظ وهي 
منالخرج المعن للقدر والزكاة المخصوصة، للعبادة الصلاة لفظ كامتعمال 

وهكذا.الماسك لأداء الكعبة لقصد والحج المال، 

الخامة:انمرفية الخقيقة ثالقا: 

بحيثاللغوتم،، مضاه غير أخر لمعتم، الخامة استعمله الذتم، اللففل وهي 
الحيواناتمن حافر له ما على الدابة لفظ. كاستعمال اللغوي، معناه معه هجر 

وجهعلى يدب ما كل على اللغة أصل ؤ، وضع أنه مجع والحمار، كالفرس 
الأرض،ن مالمخفض المكان اللغة: ق >اوِاه فان الخائهل، وكلفظ الأرض، 

الإنسان.من الخارجة المستقذرة الفضلة إل الخام الخرف نقله لكن 

الخاصة:انمرفتة الخقيمة رابعا: 

ك—الجوهراس، المن ممعينة طائفة عند استعمل الذي اللفظ وهي 
وانحمولوالموضوع المحاه، عند والمفعول والفاعل الكامان، عند والخرض 

نمفريمح، كل عند والخروفة علتها المصطلح معانيها ؤ، وذلك الماطقة، عند 
هؤلاء.



١٧٥اللغوة الما-حث ت الثالث الغم 

الخفقة:حكم ي: الثانالهللب 
راأمبه، الحكم وتعلق اللفظ له وضع الذي العي ثبوت الحقيقة، حكم 

وءا>وأؤأنيئؤا ؤ ال: تعه كقولعاما، او كان خاصا محيا، أو كان 
الشرعية،حقيقتهما محما يراد الخاص، من والزكاة الصلاة فلففل ،، ه؛ آلؤؤء 

لأةالموب وجة الأيفتفيد عام، وهو ١لمومجنين، جميع إل موجه والأمر 
حقيقة.الحطاب إليه وجه من كل على والزكاة، 

،،ره المق آئهءالا حزم - أثى منوأأتمل ولا ؤ : تع—ال وكقوله 
فلاالحقيقة، هذ0 على منصي، والهي الروح، إزهاقا هو للقتل الحقيقي المعي 
وردلمقل كل ق وهكذا الحقناب، إليه وجه أحد لأي حق بغتر ارتكايما يجوز 

إذاإلا امحاز، إل يه يمار ولا حقيقته، على بحمل فانه الشرعية، لموص اق 

انجازي.المعي به يقصد الشارع أن على تدل قرينة صاحبته 

.٤٣الغرة: سورة )١( 
١٥١الأنعام: مّورة رم 
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١٧٧اسوة اياحث الثالث: المم 

اسالمم 

العان

افقاز:تعريف الأول؛ الطلجإ 

/والأنتقاور العور هو الذي الجواز س مأخوذ اللغة: ذ امحاز 

الذيالعرف ل له وصع ما غتر ق المستعمل اللفظ هو الاصْللاح: وق 
هؤ:الني إليهم ندم لما المدينة أهل قول ق كما بينهما، لعلاقة التخاطب به وقع 

اليبالبدر يقصدون علينا"، البدر محللع 

اكئ:حكمايا3:المطيب 
كلفظله، انجازي ^ به امم يتعلق اللفظ، من انجاز إرادة ثبت إذا 

ؤو؛انمحامال؛ قوله ذ )الغانط( 
يرك، oiiهئوأضيداهاهم، 

نخفض،المالمكان وهو الحقيقي معناه محنه يراد ولا الأصغر، الحديث، بالغائط 
إرادةد عنيمم التإالمحدرث< فيشرع امحازي، معناه علمي به الحكم فيتعلق 

الماء.له يتيسر ل؛ إذا الصلاة، 

)جوز(.مادة ^آ، i٦)١ا__aJ العحم )ص/؟ق(، الصحاح مختار انفلرت )١( 
.٤٣الماء: سورة )٢( 



الأصولعلم إل الوصول نتم  ١٧٨

الجاز:عموم اكالث،: الطالب 

حميعإيراد بجون فهل له، بحانية معان عدة ز ١للمقل استعمال احتمل إذا 
ذلك.ق الأصوليون اختلف لا؟ ام واحدة دفعة منه امحازية تلك 

اللفغلاستعمال يجوز لا فقالوا: ذلك، من ايع إل الشافعية أكثر ذهب 
واحدفرد على فيه يقتصر بل واحدة، دفعة امحازية معانيه أو معنييه ق انجازي 

رورةوالفللضرورة، كان انجازي معناه على اللففل دلالة لأن أفراده، مجن 
بقدرها.تقدر 

يتناولأن يجوز وقالوا: ذلك، جواز إل الشافعية وبعض الحنفية وذهّب، 
انجازلأن واحدة، دفعة عليها ويدل انجازية، معانيه جميع الحالة هده ق اللففل 
منيراد أن يجوز فكما الضرورة، باب من وليس المعى، أداء محرق من محلريق 
فلاللفن مذللئ، يجوز يتناوله، محا جميع الحقيقي معناه ق المستعمل اللففل 

ا.انجازي؛ معناه ق، المستعمل 

الخلاف:تمرة 

نجمالفقهية، الفروع بعض ق، اختلافهم الخلان،، هدا عن تفرع وقد 
اعالمولا بال—درهمتن، درهم الوا تبيع»لأ ه' قوله ق ورد ما ذلك 

ية،الح)أل( عليه دخلت، مفرد لأنه عام، الصاع ولففل بالصاءين«رآ،، 
الإذ اع، بالإحمللشارع .ممقصودة لبست، الحديث، ق )الصاع، وحقيقة 

)ص/ا،أ(■ادام ا>:)ا(
٢(. ٠٨٠)رنم (، ٣٦)،/٤ التمر، من الخلط بح باب الصوم، كتاب البخاري.ساو، أخرجه )٢، 



١٧٩ iUyJJالماحث؛الثالث: الخم 

اسم،،يالصمثلا الخشب من الذي الصاع نفس بيع جواز ق لأحل حلاف 
فيه.بحل ما وهو انجازي، محعناه به المراد أن فعلم 

قبحل مما الراد أن إل انجاز، عموم م يعل الماJالون الشافعية فذهب 
ذلكعالي ليل والو المطعومجات، وهو يكال، ما أفراد مجن واحد فرد الصاع، 

٠،واء«ر بمواء إلا بالطعام الملعام تبيعوا »لأ قال; ه أنه مآث روي ما 
السورةمن صاع بيع فيجوز الهلعومات، غير ي الربا يجري لا هذا وعلى 

•منها بما۶؛^، 

زبحل ما كل به الراد أن إل انحاز بعموم القائلون الحنفية وذهب 
الماعان(،عه ي.مما الصاع، يسعه ما تبيعوا )لا ت المعى فصار الصاع، 
انفهذا وعلى المطعوم، وغتر المطعوم من بحله ما جميع بعمومه فيتناول 

ورموالمالجص كوم، المطعغير ق يجري المهلعوم، ل يجري كما الربا 

أّغيرهما•

I ٥٩٢رقم)٢(، ٠  y/i)مثلا.ممثل الطعام يع باب والزارعة، الساتاة كتاب مسالم، أخرجه ١( 
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١٨١اللغوية الماحث الثالث: المم 

واياز:الخميقة بين ا-يمع الرا؛عث اكللب 

الواحد،اللفظ استعمال من يراد أن وانحاز، الحقيقة >ين الجمع من المراد 
هماعنواحد بكل يتعلق بحث واحد، ونت ق معا وانحازتم، الحقيقي معناه 

ذلك.ق الأصوليون احتلض وقد باليات، الحكم 

الواحداللففل امتعمال يصح انه إل المعتزلة من والجاثي الشافعية فذهسح 
ذلك.مجن المانع لعدم وذلك واحد، وقت ؤ، معا وامحازتم، الحقيقي المعي ؤ، 

ؤ،وروده دم لعذلك(، جواز عدم إل التكل»ين وعامة الحفية وذهس، 
الصارفةالقرينة وجود عدم يقتضي حقيقته، ق اللفظ استعمال ولأن اللغة، 
الحقيقي،المعي عن الصارفة القرينة وجود يوجب، مجازه، ق واستعماله عنه، 
اللابسعلى بكماله الواحد الثوب يكون أن يستحيل كما مستحيل، وهدا 
واحد.وفا ق عنده وعارية له ملكا 

الخلاف:ممرة 

قولهؤ، اللمس مجن المقصود ل اختلافهم الخلاف، هذا على ترتب وند 

هءإسا صعيدا دئ-ثموأ ماء ب—دوأ هلم آلسأء آولتستم ؤ • تعال 
قازي وانحالحقيقي المعي بين، الجمع بجواز القائلون الشافعية خماله فقاو 

لأحلفيه فالتيمم باليد، اللمس كان فان جميعا، ١^^٧ على واحد، وقت 
اع،بالجمس اللمكان وإن للوضوء، ناقضا اء الملمس فيكون الحدث، 
الجابة.لأجل منه فالتيمم 

٦.الماثدة: صورة )١( 



١٨٢
الأصولعلم إل الوصول 

ازي!وانحالخقيمي المعي  U/Uالجمع جوار يعدم اكائلون الحفية ويمول 
يكونفلا أيضا، الحقيقة راد أن يجوز فلا الجميع، باتفاق مراد ها انحاز إن 

خلفهو إنما بل عنه، خلفا التيمم يكون حى للوضوء، ناقضا باليد اللمس 
فقط١١/الجناية عن 

٩(•رص/؛ الأصول علم إل الوصول تهل اننلر: ( ١ل 



بمعلا اهلك، اخض ءل: فلو ا-يال، دلالة او الحة بها انمل وجرب 
الطلأق.؛/jU 5حال كاد او الخلاق، م نوى إذا إلا للاق ءد 

.٠،-ة

الرجلكقول منه، السبب وإزالة المسب إءللأدا .ط 
فالطلاقالطلاق، مه براد )اعتدي(، لزوجته: _ك 
.مسب والعدة . مجب ؟٢ 

كقولك:يالخنمم. اصود عن التمر ؛|• 
١لآuنأ.رس صاحلي فابك "غ 
آء

'ء.

&
ما

a

^ur  إلاض ولا ب،. الراد انمي اسر
مجازاأو لكن خيمة بمرية، خ  ٠١٠

دادم .١٠٤ 

انتفلوقال: نة، إلى جاجة لود س نمه، بالكلام الخكم صلق 
قهاء.نة ودون بمتن الطلاق ود ^- ٧٠

•0،

ه

.»،-ا

الجقضسام غم ٧، بمد الدي اللقط غ. 
 q' والراد'ضبحالفترة، سْ س أكل لا والله مول: كان
ا

اصرعلى.راد الدال للفظ ا ء
"QI .ءراحغ،كعتوادءربم
ا

٢٠٠
جازراو كان تا،مةة ؛تهورا صه الراد ءلهر  ١٠ء  ٠١٠

ى

الكشف. ٤٠٠٠.



الأصول؛ Jpإل الوصول نم ١ ٨ ٤

اوالكايةر الصريح 

وكاية.صريح إل وامحاز الحقيقة من كل م يش

الصريح:أولا: 
؛.شيء كل من والخالص المكشف اللغة: ق المريح 

تعماله،امكثرة سب بتا، ظهورا به المراد ظهر  ١١٠الاصهللاح: وي 
مجازا,أو كان حقيقة 

ووكلت،واشتريت، كمن، التعاقد، ألفاظ مثل الحقيقي، والمريح 
دونتكلم الهراي على صراحة تدل الي الألفاظ وسائر وطلمت، وتزوجت،، 

آخر.شيء على توقف 

ي،الحقيقمعناها غتر بما يقصد الي المارات مثل انجازي، والصريح 
رادالأن الناس ض شاع فإنه فلأن، دار ير قدمه يضع لا القائل: كقول 

آكللا واس وكقوله: فيه، القدم وضع بحرد لا فلأن دار ؤ، الدخول ُنه 
وعلىالشجرة، عى أكل لا ثمرها، أكل ُن4 الراد فان الشجرة، هده مجن 
الشجرة،■من مجن أكل لو مجا بخلاف بجن،، الشجرة ثمر من أكل لو هدا 
به.بجث، لا فانه 

النائمأصول الرخي أصول لت والكناية بالصريح اكمحلة ائل المانظر )١( 
اكوضحض التلويح ثرح (، ١V١-١٦٦/١رللخاري الأّرار كثف )ص/؛--آا■(، الخفي 

شرح)ا/؟\<ا--ا.مآ(، اكر الكرك شرح ):ا/ا'أآ-"اْآ(، انحٍط البحر 
١(.. الوصول نمهل (، ٢١٢ أأY-؟ ا/ا-) الرحوت نواتح ٥(، ١ ْ-؟ )ص/آ١ ك طش 

)صرح(.دية )ص/آا؟آا(، انمي واإقامس (، ٣١>U/،" الرب لمال اطر: )٢( 



١٨٠اسويآ ايات الثالث: الغم 

الصريح:حكم 

نال:فإذا النية، إل يحتاج فلا الكلام، بنفس الحكم تعلق الصريح: حكم 
د،القيعن الخلاص نوى أنه ق يحدق ولا قضاء، الطلاق وقع طالق، أنت 
نصدلو نالوا: حق بظاهرْرأا، القاصي فيحكم الطلاق، ق صريح اللفظ لأن 
فمدهبغير العللاق يقع طالق، أن لسانه: على فجرى ف، الحمد يقول: أل 

ا.نوى؛ ما فله ديانة وأما قضاء، ونيته 

الكاية:ي: 

غيرْلم,وإرادة بالشيء والتكلم المستور، اللغة: ق الكناية 
ميفهولا الاستعمال، بحسب به المراد المعي استتر ما الاصتللاح: وق 

مجازا.أم حقيقة كان مواء بقرينة، إلا 

لاستتارالكاية، قبيل من الأصوبين عند فامحا كالضمائر، الخفيفة: وكناية 
أندون ا كلاملأحد ينقل أن يريد كمن وذلك الاستعمال، عند بما الراد 

الأمانة.وسلمته صاحبك، قابلت له: يقول الموجودون، الأخرون يفهمه 

ه:لزوجتالزوج كقول بب، الوإرادة المسبب فكاطلاق الحان: كناية وأما 
العدق ر.ممهللأم)اعتدي(، أن جهة مء■ كناية فانه طلاقها، قاصدا اعتدي 

هبأراد أنه جهة من مرمل، بحاز وهو العدة، أيام عد به أراد لكنه والحساب، 

الوصول)ص/ااا'(■هل ت)١( 
)ص/آ؛(.الاس ):أ(
مائة)كي(٢(،  ٤٢)ص/الصحاح والختار (، ١٧١رص/"ا انحط القامس اطر: )٣( 



الأصول•^١ إل الوصول بسر  ١٨٦

وإرادةدة، العو هالذي المميب إطلاق من العدة، مسب هو الذي الحللاق 

العدة.لوجود سبب الطلاق لأن وذلك الطلاق، هو الذي السبب 

الكاية:حكم 
الرحلقال فإذا الحال، دلالة أو بالية بما العمل وجوب الكاية: حم 

هإرادتعالي قرينة دلت أو بالية، إلا الهللاق يقع لا ألحقي؛أهلك، لزوجته: 
أو٠ ر الحمية إليه ذهب ما على الغهب> أو الطلاق، مذاكرة كحال الهللاق، 

،.٢٢■^^إليه ذهب كما فقط الية 

١(.. رص/. الوصول هيل تاننلر: ( ١ر 
بمدئ.وما ■٣( ا/ا■ ر• الغي ان>: ر٢( 



الرابعامم 

ماوامتسوئها

وثساثري|هة

تمباحث خمسة على ويشتمل 

والترجيحالتعارض الأول: الحث 

المخ.التائ: الحن، 

الاجتهاد.الثالث: الحث 

الطلي.الرابع: الحث 

الشريعة.مقاصد الخامس: الحث 





١٨٩اللغويآ الماحث الثأك: الخم 

ا،بمقامو

اص،دضُالأدجيج

تمطالب وأربعة تمهيد على ويشتمل 

الخارض.مريق الأول: اكللج، 

انمارض.شروط اكائ: المطلب 

انمارض.أنواع الثالث: المطلب 

انمارض.دفع هلرق الرابع: المهللب 







ء
ما-

ظ■٤ 
مارض.فلا الرك، انطق فإن 
الإسلام،ابمداء م الخم حل يئ مارض فلا 

ذلك.بمد وتحر؟ها 

آ-إ 
مارض.فلا الحل، اختلف فإن 
وبينوالخالة،، للعمة فيء ءلأ جؤ: فوله لإت تعارض فلا 

له،.وارث لا هن وارث ءالخأل قوله. 

تء
٧

٩■خي
ما

فه.تقابل لا  ١٠بين تعارض فلا 
إلىالرفث الميام و،ة لكم وحل محالى: كقوله 

•بموم ثم جما بمجح كان ق أنه روتم، ْا هع 

تء
|ةى
ط

أق
،اكاوي عدم ى، يارهس فلا 

الهرة.ر مؤ على قتاما الكلب سور بطهارة كالخكم 
.،..الكلب.ولغ وإذا بالص: يمجامنه الخكم ثم 

آ

n

ي

٠٩.

٩٠.

اكانع.سل على اكارهن الدممن تقابل 

عارضاالسحاب سمي ها وهن انيامة، سيل على اقابلة 



١٩٣اللغوة الماحث ااثالث|ت القسم 

الأولالحث 

اصارضوامجيحُا'

التعارض:تعريف الأول: اكللب 

حابالمسمي هنا ومن المانعة، سبيل على المقايالة ق التعارض 
تعال:قوله ق كما الأرض، إل الوصول من الشمس ضوء يمنع لأنه عارضا، 

ؤض١مءمحهر٢/
أنبانم، التممسل على المتساورين تقابل الاصْللاح: وق 

يقتضيهما يخالف حكما واحد، وزمن واحد محل ؤ، الدليلين من كل يقتضي 
الأخر.

الترجح:وأما 

الوزن.ق الرجحان وهنه راجحا، الشيء جعل اللغة: ق فهو 

بما.ليعمل الأحرى على الأم-ارتين إحدى تقوية الاصعللاح: وق 

١/الفقرة )١ هان الم ن: والترجيح بالتعارض اكلمة ائل المانفلر ، )١  أصول(، ١٤١١—  ١٦٧
(،XAX-Tiv/i)الإحكام تمفى المT(TAA-Xi ،)/؟المرخي 

الإسوىشرح (، ٤٢—A  ١٤١)ص/ب الفصول تنقيح شرح ١( " ؟/"آ ) التوصيح على التلويح 
(١٦^-٣٢/٢A ،) نور)ص/؟ْا(، ام اخشرح الماص ا-ئ؟ا(، )،-/٨. اخٍط الحر

علمإل الوصول هل ت(، YA-؛YUr)_/الفحول إرشاد (، ١٩٥)ص/ المار شرح الأنوار 
)ص/؛اأ-أاأ(،خلاف الوهاب همد للشيخ الفقه أصول هملم (، ٢٤١)ص/الأصول 

المنتنأي لدران الفقه أصول )ص/*اآ'ا-هآ*ا(، زيان للدكتور الفقه أصول j الوجيز 
— ٥٢٢)ص/شلي مصعلفى يد لالآساذ الإسلام الفقه أصول (، ٤٦٨)>ص/آهل—بدران 
٥٣٤.)

ئأ.الأحقاف;سورئ )٢( 



الأصول•طم إل الوصول تيم  ١٩٤

الخارض:شروط اكائ: الطلب 

ارضالتعأن ود، قيمن 'عله اشتمل ومجا التعارض تعريض مءن يظهر 
هي•شروط عدة فيه توافرت إذا إلا يقع لا الحقيقي 

نران فوالدلالة: القوت جهي من والقلية الفهلعية ل الدليلين تساوي .  ١
أوالثبوت ق —مواء ظنيا والأخر قطعيا أحدهما كان بان الدليلان، يتساوى 

بينهما.تعارض فالا — الدلالة 

محنا إمحبنحس، ليمتف »إىا الهرة: مور ق ه قوله ق كما وذللئ، 

معالهرة مور لطهارة علة الحلوق فجعل ، والهلوافات« عليكم الهلو١فين 
صوربعلهارة فيحكم الحلوفح، بجامع الكل_ج مور عليه فيقاس لحمها، نجاسة 

لحمه.نجاسة مع الكلب 

قالكل، شرب ح>إذا قوله ق النحس القياس هدا عارض لما ولكن 
م'عث، الحدآن ه، ينفاص القسقط ، عاه سله فلغأحلءكم، اناء  Wر • ب • - ا " ء

لداالتعارض، فرع والترجيح بينهما، التعارض يتحقق نر لأنه بينهما، الترجيح 
القياس•على راجح النص يقال: لا 

وتال؛(، ٩٢)رقم را/مآهاإأ الهرة صار ق جاء ما باب الطهارة، أبواب الترمذي، أحرجه )١( 
رنمرا/هد،، الهرة صرر باب الطهارة، كتاب اتى، والم، صحيح حن حديت هذا 

ذلكق والرخصة الهرة بسور الوضوء باب وصنتها، الطهارة كتاب ماجة، وابن (، ٦٨)
(.٣٦٧)رقم )ا/اما(، 

الإنسانصعر به يغسل الذي الماء باب الوضوء، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )٢( 
 ،)r؟U/\( الكلبولغ إذا أحدكم طهور؛٧، باب الطهارة، ّىاب وسلم، (، ١٧٢)رنم

(.٢٧٩رقم)٥(، ١ ا/؟ ) مرات ّبع يغسله أن فيه 



١٩٠اللغويآ الماحث الثالث: القسم 

الأخراكساوقن أحد يناقض بان النقال: وجه على اكافض ٢. 
ااتفقإن وأما الحرمة، والأخر الحل أحدهما يقتضي كان التقابل، وجه على 
هقولب—تن ارض تعفالا ما، بينهارض تعفلا الحرمة، أو الحل على 

أنهروى ما وض تعال: 
حلن، الأخر يؤيد الصتن من كلأ لأن ؛، بمومرم جنبا يصبح ان كه 

الصيام.ليال الجماع 

اختلففان واحد، محل ق اكمحارصان الدليالأن يرد بان انحل: انحاد ٣. 
العمةمترات عن مثل لما هؤ قوله بنن تعارض فلا بينهما، تعارض فلا انحل، 

وارثلا ن موارث ال »الحه.' قوله وبآن ا، لهما«ر فيء »لأ والخالة: 
الحديثومحل والخالة، العمة للميراث، الناق، الأول الحديث محل فان ، ٤ له(، 

ارضالتعشت فلم انحل، ل اختلفا دام وما الخال، للمثراث، المثبت الثاد 
•بينهما 

وفتق واحد محل على المتعارضان الحكمان يرد بأن الوقت،: انحاد ٤. 
بنالحكماع اجتميجوز لأنه تعارض، فلا الوقت، اختلف فان واحد، 

.١٨٧القرة: سورة ( ١ر 

لم،م(، ١٩٣١)رقم >؛/مآ،/ا(، الماتم ال اغتباب الحوم، كتاب الخاري، أحمّحه )٢( 
١(.١ . )٩ رنم ١(، جبزهو الفجر ءل؛ه طلع من صوم صحة باب الصيام، كتاب 

رأ/'ااآ-ماآ(،الأرحام ذوى من يرث لا من باب الفراض، كاب اليهقي، أخرجه )٣( 
(.rivh)المستدرك والخالة، انمة ميراث باب الثراص، كاب والحاك، 

رنم)بمبمخا>(،(، ٣٢!' ٣١الأرحام ذوي متراث )، باب الفراص، كاب داود، أبر أخرجه )٤( 
وقال:٢(، ١ )٣• رنم (، U-U/i)الحال ميراث ل حاء ما باب الفراص، كاب والترمذي، 

الأرحامذوي باب الفراثض، كاب ماجة، وابن ، صحيح حسن حا-ين، وهذا ••• 
(.٢٧٣٧)رقم )آ/ئاآ(ط 



الأصرلعلم إل الوصول ستر 

انكه فانالخمر، ل والحرمة كالحل ونتين، ل واحد محل ق التعارص؛ن 
لخربم الإسلام حلألأفياثJاء 

إذا:انحهد نظر ق ١لدللين ض التعارض يتحقق فاذأ 
والدلالة.الشوت جهي س والظنية الئهلعية ق الدليلان اوي نأآ 

الأخر.أحدهما و0ئض ب( 

اخل.j واتحدا ح( 

منه.والتخلص التعارض هذا بدنع يقوم فحتنثد الونت، ل واتفقا د( 



أ
ء

\أ
S،•
َا

٤

في>رم1عامكاسموابزي:
ضا.عر قاسا نجس، 
ان.الإنسور ظى قاط طام، 
الأول.ءر التام ناس رجح الخائض: دفع طرق 

S،
ا

٤
rz

'ء.
C

١٢
أ-
S،•
ِا

٤

•٤
١٢
-ة-
S،
َا

٤

لرصة:ام 
والأزؤنلأوالدين الوصثة محوا ترك إن . .ؤ.مالي: فولع 

لوارث«.وصة لا ألا . .٠.قوله.؛ مع 
لت،يالخديث.الأية نمخ اكارض: دفع طرق 

فيار،أ:
.افة! م الريا فا  ١٠،ولع. 

١يدا يدا كان إذا فمحم كتف فوا . ء. ٠ ه: فوله •ع 
الخرب.صوله  ١٠ض بماء جاء الأول أن انمارض: دفع طرق 

<

,أ
ة.
ؤ
٤

انمدة:هي،دة 
إخديغم اخول إل ض' لأنءواجهم وصيغ • •ؤ•صالي: فوك 

وعفراه.أشهر اربمن اههن بمربمض ٠ .ؤ.صالي: فوك •ع 
■الأولى؛ال؛ا؛ءي سخ انمارض: دفع طرق 



والأصم علم إل الوصول محم ١ ٩ ٨

انمارض:أنواع الثالث: انللب 
هي:ام أقأربعة إل م ينقمحله إل بالنظر التعارض 

اكدازضمحمحتا-

نييه١^٠١ ^دروف ت تعال قوله كتعارض 

ؤواك؛0—اىت قولهمع ٢، هء ع؛دلحرتي ألحول لآوفيجهُضعاإئ 
*•١ ه أثيروعشرل أرته أنسهن أرو^جايربمس دبدروف ظم يتدمف 

هذينل قطعتان لأهما والدلالة، الثبوت جهي مءت متساويتان والأيمان 
عن—هاالول عدة بان تفيد الأول لأن الأخرى، إحداهما وتعارض ابجالن، 
ام،أيره وعتأقهر أربعة عدها بان تفيد والثانية كاملة، سنة زوجها، 
زوجها.عنها المتون وهو واحد، ومحلهما 

قة متقدمكانت وإن الثانية الأية إن بينهما: التعارض دفع ق وقالوا 
موس الأول، الأية عن الترول، ل متاخرة أنحا إلا القرآن، وترتبب التلاوة 
ا،زوجهعنها توق، من عدة فتكون الأول، للأية ناسخة الثانية الأية تكون 
أيام.وعشرة أشهر أربعة 

محن

دهب»الهؤ: قوله مجع ؛، ر << يئة النق الربا »إنما هؤ: قوله كتعارض 
والتمربالملح، والملح بالشمر، والشمر بالبر، والبر بالفضة، والفضة بالدهب، 

•٢ ٤ ٠ البقرءت صورة ( ١ ) 

.٢٣٤البقرة: سورة )٢( 

رقم)؛/ا"أ؛(، نساء بالدينار الدينار يع باب البيوع، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )٣( 
(.١٥٩٦)رنم (، ٢٠٥)؛/مجثلأ.ممثل القلعام بجع باب وازارعة، المساقاة كاب وملم، (، ٢١٧٩)



١٩٩ا>فمصك:ستي 

فبيعواالأصناف، هذه اختلفت فإذا ييد، يدا بسواء، مواء مثال.ممثل، بالتمر، 
بيد«أاا.يدا كان إذا شئتم كيف 

حالا،متماصاد بجه الشيء يسع بان الفضل، ربا ل الحديثان فتعارض 
حرمإمما والحديث بنسيئة، وليس حال البيع هدا لأن يجيزه، الأول فالحديث 

انكما أجاز إنما والحديث بسواء، محواء ليس لأنه يجرمه، والثاد النسيئة، 
مجا■على بناء جاء الأول الحديث إن بينهما! التعارض دفع ق وقالوا متساويا، 

العرب.تعوده 

وآية:حديث بين التعارض ٣. 

إياعشم 'محن، ؤ ت ال تعقوله يعارض الأصوليآن أكثر له مثاب وقد 
فولهمع ؛، ^١ لأرين ؤإ يلو؛أوقأ( آلؤضيه حيرا ئة أن ألتوين، حثر,أذم 

إوارث«لوصية لا ألا حفه، حق ذتم، كل أعطى قد اس »إن ه! 

عندخيرا ترك من على للوالدين الوصية توجب الأية أن التعارض: وجه 
زوقعت نكرة )وصية( كلمة لأن الأحوال، جمع ق -بمنعها والحدث موته، 
العموم.فيفيد النفي، متاق 

را(مد»تمبمه):آ/ءأا(.

.١٨٠البقروت صورة )٢( 

(،٢٩١-٢٩)*ا/• للوارث الوصية j حاء ما باب الوصايا، كتاب ة.اوة.، أبو أخرجه )٣( 
-rvvli)لوارث وصية لا جاء ما باب الوصايا. كاب واكرمذي، (، ٢٨٧٠)رقم 

الوصايا،كتاب ماحة، وابن ، صحيح حن حدين، هدا وقالج؛ (، ٢١٢١)رنم (، ١٠٧٨
(.٢٧١ ١٢)رنم ٩(، ٠ )٢/ه لوارث وصية لا باب 



الأصولعلم إل الوصول يم 

ميانه—من بمهم ما على - ورودْ ق الأية عن متأخرا الحديث كان ولما 
الحديث،بمذا منسوخ بالأية، الثابت الوصية وجوب إن العلماءت -ماهتر قال 

نواأو0رإل بعضهم ذهب بل مشهور، والحديث 
قياسن:بين التعارض . ٤ 

البهائمساع على والغراب، كالنسر الهلير، ساع محور قياس كتعارض 
تابعالحيوان ومحور لحمه، محرم حيوان منهما كلأ أن بجامع والدب،، كالأسد 
منهماكلأ أن بجامع الإنسان، سور على الباع تاللث، محور قياس مجع للحمه، 
بحكمالأول القياس القيامحان، ضارض الماء، إل لعابما يصن لا بملريقة يثرب 

ه،بهلهارتبحكم واكاني البهائم، مباع كور لأنه الهلير، محباع محور بحرمة 
الإنسان.كسور لأنه 

امونا، خفيحلنا با والأخر جليا، ظاهرا الأول القياس كان لما ولكن 
ام،القيعن، عدل الجلي،، القياس على الحفي، القياس لترجيح دليل للمجتهد 

الخلير.محباع صور بهلهارة فحكم الخفي، بالقياس وعمل الجلي، 
عظمومنقارها .ممفارها، ساغمتشرب اإهل؛ر مباع أن الترجيج: وجه 

النجسلعابما فيمتزج بلسامحا، لعقا تشرب فاهما البهائم، محباع بحلاف طاهر، 
أقوىالإنسان بور الطر ساع محور محبه كان لدا فينحه، الهلاهر، بالماء 

اسالقيك< ءلالحفي، القياس قدمجوا هنا وهمن البهائم، مباع بسور شبهه من، 
بالاستحسان.الترجيح، من النوع هدا وسموا الجلي،، 

بالسنة،القرآن نسخ جراز عدم يرى اس رحمه الشافعي الإمام أن الفصخ، باب ل لك ر-ستين ، ١ل 
صهنا، النسخ لأن صحيح، غير بالسنة، القرآن نسخ همن هنا ادعي ُا لأن الصحيح، وهه 

نسخمن وقع ما أظهرت السنة لأن بالسنة، القرآن نسخ باب عن لا بالقرآن القرآن نسخ باب 
ناسخيهي تكون أن لا كذلك، بالقرآن الثابتة الواريث بآيات بالقرآن، الثابتة الوصية 

للوصية.
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الأصولعلم الوصول؛ل سر ٢ ٠ ٢

التعارض:دفع حلوق الرابع: المْللب 

محلصعن يحث أن فعليه ■ين.( ُصين بين، نعارصا امحهد وجد إذا 

مشهورتان:محلريمتان التعارض دفع ق وللأصوبين التعارض، هذا به ليرفع 

الخمة.ءلرمة . ١ 

'آ.ءلرثةالشانمة.

ذاها مبيدفع الق الأمور ترتيب الهلربمين• ض الاختلاف وجوهر 
هبدفع يفيما ومحلريفتهم الحمية، طريقة بذكر هنا وسكتمى التعارض، 
هي:بالترنبب التعارض 

بالأخر.الاأليألين أحل سخ ن. ١ 
الأخر.على الدليلن أحد ترجيح ١ ٢ 
ا،لتعارصين.، juوالتوفيق الجمع ١ ٣ 
الأدلة.من بعدهما ما إل والصير التساقط . ٤ 

الأصول.تمرير ّ ٥ 

اريختعن بجحت ان امحتهل فعلى نصع،، بغ، التعارض وقع إذا أتم، 
خبنم حكالورود، قا الأحر على أحدهما تقد"؛ عرمحخ فإذا ورودهما، 

بالترجتحقام النصين، ورود تاريخ على يمف، لر وإذا للمتقدم، منهما المتاخر 
دليلين،البيح، واكوفيق، الجمع حاول الترجيح، تعذر ومحي أمكن، ما بينهما 

أولجبالدليلي، العمل ترك والتوفيق، الجمع تعذر وإن أمكن، ما ا،لتعارصينا 



٢ٍ ٣ اسوة اناحث الثاك: الشم 

فيءكل إئات أي الأصول، تقرير وجب وإلا الأدلة، من بعدهما ما إل 
ورودقبل عليه كان ما على الحكم يقرر بأن أصله، على 

المسخ:أولا: 

بحكمأن فعليه المتع١رصاان، الصين تاريخ معرفة من امحتهد ممك•ث إذا 
وأؤ/؛ؤ تعال: قوله تعارض ذلك، أمثلة ومن للمتقدم، منهما المتأخر بنسخ 

عنآلحزل ثتنثاإق %و3له محصيه أرئجا يدووى ينطم يثومكى 
يرثسأرؤأجا محييللف يشمحإ يتومف ؤوأق0 ت نمال قوله ٌع ا،هلل"ًّرإج 

هر٢ا•
ةوالأيكاملة، سنة زوجها عنها المتوق عدة أن على تفيد الأول فالأية 

املولكن أيام، وعثرة أشهر أربعة زوجها عنها المتوق عدة أن تفيد الثانية 
وترتيبتلاوة الق متقدمة كانت؛ ~وإن الترول محا الثانية الأية ناخر بت 

هاعنتوق من عدة فتآكون للأول، ناسخة كانم، الأول، الأية عن — القرآن 

أيام.وعشرة أشهر أربعة زوجها، 

اكرجٍح:ثانيا: 

هعليبحب، والمنسوخ، الناسخ معرفة مجءن يتمكن لر إذا امحتهد أن أي 
نكتفيكفرة وجوه وللترجيح المتعارصتن، النصتن، بع، الترجيح إل الرجوع 

وص:أشهرها، بذكر 

.١.٢٤^٠: )ا(مرة 

.٢٣٤الترة: سورة )٢( 



الأصولعلم إل الوصول سم ٢ ٍ ٤

بالخفلر;الترجٍح أ( 

مثالالإباحة، على الدال المص على على الدال المص يقدم بأن 
فانا،، أباحه١ أنه محه روي وما ٢، الضبعل لحم عن محي أنه. روي ما ذلك 
فيجعلالأخر، على أحدهما تقدم نعلم لا ولكن زمانئن، ق، وجدا أمحما نعلم 

الأكله عن وامتنع مباحا، كان لو الضبع لأن احت؛اهلا، للمبيح ناسخا الأءلر 
إليودي أكله فان حراما، كان لو ما بخلاف مرعي، محظور أي منه يلزم 

الشرع.حرمه ما ارتكاب 

الحءلرجعلنا لو لأنه للتغيير، تقليل للمبيح، ناسخا الأءلر جعل ل ولأن 
ياءالأشي الأصل لأن مرتان، المغيير عليه للزم مجتاخرا، والميح مجممدمجا، 
نسخهفإذا الأصلية، للإباحة تغي؛را كان المبيح، على الحءلر تقدم فلو الإباحة، 

امباحصار م حراما، صار م مباحا، كان لأنه المغيير، تكرر المبيح، المص 
اموافقيكون ه فانسابقا، المبيح المص فرصنا لو ما بخلاف أحرى، مرة 

الضبعيأكل »أو قال: الضع؟ تملفي مايارسولاس!نك: تأل: مء، بن خزيمة عن )١( 
رنم٢(،  Yt-rالضح)؛/■ا٢ أكل ن  jUباب.ا الأطسة، كاب الترمذي، أخرجه احد«؟ 

بناسماعل حديث من إلا لا ^^،، نادْ إّلص حديث "هذا وتال: (، ١٧٩٢)
كتابماجة، وابن ، إسماعيل ق الحين أهل بعض ذكلم وند أمية، أي الكرتم عبئ لم، م

(.٣٢٣٧)رقم ١(، • )؟/٨٧ الضع باب الصيد، 
نعم،نال: آكلها؟ قلت: قال: نعم، قال: ص؟ صيد الضع لجابر: قلت قال: عمار أي ابن عن )٢( 

جاء ١٠باب الأطسة، َمماب الترمذي، أخرجه نعم. قال: ه؟ افه رسول أقاله له: قلت قال: 
كتابداود، أبو وأخرجه صحيح، حن حديث هذا وقال: (، ٢٢٢)؛/الضع كل أن 

(.٣٨• )١ رنم ١(، )أ/ا/ْ الضح أكل ق باب الأفة، 





لالأم يد إى الوصول محم 

الخال:اخلأف بامحار الخمع أ( 

ةحالى علوالأخر حالة، على المتعارصن ^؛^ ١١أحد بحمل وذلك 

همبعضرأ ق،، ضل:ؤولأصؤصؤتلهزفهرقوله ي كما أخرى، 
رنيطهحى الحانقات تقربوا لا العي• فيكون )يطهنن(، بالتخفيف 

فكان)يطهتن(، بالتشديد بعضهم وقرأ لا، أو اغتسلن مواء دمهن، بائهلاع 
دمهن•انقهناع بعد يغتسلن حى تقربوهن لا المعي؛ 

إذاما على التخفيف قراءة حمل التعارض: ولدفع القراءتان، فتعارصت 
انفطاعفبمجرد هذا، على المزيد الحيض بحتمل لا إذ أيام، لعشرة الدم انقطع 

نملأقل انقطع إذا ما على التشديد قراءة وحمل الوطئ، بحل حينئذ، الدم 
يمضيأو يغتسل أن إلا انقطاعه يؤكد فلا الدم، عود يحتمل إذ أيام، عشرة 
كاملةلصلاة وك عليها 

الخكم: ijيالتغاير ابمع ب( 

الوايعكالتعارض خاص، مورد إل منهما واحل كل يصرف بان وذلك 
أنمل هادته بشيائ الذي الشهداء؟ يخير أتمركم »ألأ ه: قوله 0ن 

ذينالم يل—وهمم، الدين م قرئ، القرون »خ؛ر ه؛ قوله وين سألها«أم، 
يستشهد(،أن قبل الرجل يشهد حى الكذب، يفشو م يلوهم، 

.٢٢٢القرة: )ا(ّورة
١(.•  U/U)التوضيح على التلويح )٢( 
١(. ٧١)٩ رقم (، ٠٣٨ الشهداء)؛/ خم باب الأقضيه، كتاب لم، مأخرجه رم، 
أشهدإذا جرر شهادة على يشهد لا باب الشهادات، كتاب الخاري، أخرجه عليه، متفق )٤( 

(V^،/o ،) الصحابة..,محل باب الصحابة، نحاثل كتاب وسلم، (، ٢٦٥١)رقم
رقم>ْمهأ(.(، ٦٩)-/



٢٠٧اللغوية الماحي الثاك; اشم 

تطلبأن قبل شهد من شهادة تحبن على يدل بعمومه الأول فالحديث 
لقبشهد محن شهادة تقبيح على يدل بعمومه، ١لث١ني والحديث الشهادة، منه 
الحديثان.ممعارض الشهاده، •نه  ljlLjأن 

وصرفواتعال، الله حق إل الأول ايديث، العلماء صرف بينهما وللجمع 
اس،حفوق مجن بحق ممملقة كانت إذا الشهادة أن أي العباد، حقوق إل ١لثاني 

الشهادة،هده ت يطلب أن قبل بادانها يقوم أن الشهادة عنده ممن فالمهللوب 
احبصيطلب أن قبل يشهد أن له فليس العباد، بحقوق متعلقة كاك وإن 

الشهادة٠منه الحق 

القيد:على العللق بجمل الجمع —( ج

نثإوأليم أثظ عوءلإ ؤ-رنت تعال؛ قوله بأن الواقع كالتعارض 
تآأبج،لأمح، أجد لا هل ؤ تعال؛ فوله ُع ؛، أممودءبمد أهل 4يرومآ -آ

ينمبحتيوأو مسموحا أؤ؛؛^١ ذآفيتمينه أن بملمثهُإلأ يمقطاعم محزما 
ا.ر ب ُادء أش آهل مما أو يهجل لإد-هُ 

يرغأو مسفوحا كان سواء مطلقا، الدم بحر.بم على دك الأول فالأية 
أنأي القح، د بقيمقيدة الدم حرمجة على دك الثانية والأية مسفوح، 

يبقىالذي كالدم المسفوح، غير وأما مسفوحا، كان ما هو الدم من الحرام 
بحرام.ليس فانه اللحم، ثنايا وق لعروق ال 

٠٣الماJدةت محورة آ ال 

٤٥الأنعام! صّورة ^٢( 



الأصولعلم إل الوصول يم ٢ ٍ ٨

ه،تحرمالأول ة الأيإن حث السفوح، غتر الدم ق الآيتان نتعارض 
د،القيى علالئللق النص العلماء حمل الآيتين، وللحمع تحله، والثانية 
حلال.فهو المفرح غر وأما مفرحا، كان ما الدم من المحرم إن فقالوات 

الخاص:ض الخام بجمل ايمع د( 

زأمألإ نأيي ؤ ت تعال فوله ب؛ن الواقع كالتعارض وذلك 

تدمفية[و\ أنمم م كو نؤ خمحن دقِ ؤ ت تعال نوله مع 
بلمنألصتثدة؛ئ إده» ذأش ثر1ا1ت أتيع 

كانتمواء محصنة امرأة فدف مجن أن على بعمومها دلت الأول؛ غالأية 
وأحلتعنه، الحد نفت والثانية: القذف، حد عليه وجب زوجته، أو أجنبية 

ب—؛نبالجمع العلماء قام التعارض، هدا لدفع ولكن يالشهادات، اللعان محله 
حدإن فقالوا: الخاصة، الثانية الأية على الخامة الأول الأية فحملوا الأتن، 
فيجرىه، زوجتيرمى اليتم، وأما زوجته، غر رمى مجن على يقام القذف 
اللعان.بينهما 

الأخرتم،:الأدلة إل اضر وابما: 

لجااكعارمن، الدليل؛ن ين الجمع أو الترجيح مجن ابجتهد يتمكن لر إذا 
أجلآيتآث، بن التعارض حمل فان التعارصن، الدليلن من أدق هو ما إل 

٤.اش: سورة )١( 

.٢٣٤القرة: صورة )٢( 



٢٠٩اللخدا اياحث الثاك: الفم 

إلأو به، يحتج من عند \محتي قول إل لجا نتين ّض كان وإن السنة، إل 
الأصول،تقرير إل لجا قيابن، يتن كان وإن به، بحتج لا من عند القياس 

ه،بعمل الأخر، على أحدهما رجحان له ظهر فان القيامحان، تعارض وإذا 
قلبه,إليه اطمأن العمل.مما م التحري، لزمجه ذلك، له يظهر لر وإن 

الآي؛مح،تبثن العارض مغال • ١ 

ال:تعفوله مع مالت قوله تعارض 

ا،تنميهة والثانيالمفتدي، على القراءة توجمب بعمومها الأول فالأية 
إلرجعنا بالتاريخ، لما علم لا ومادام فتعارصتا، الصلاة، ق واردتان والأيتان 

»وإذاقال: أنه الني. عن الأشعري موسى أي عن روي مجا وهو الحديث، 
ذأنصتوا«رم.قرأ 

الخدمن:ب؛ن انمارض »فال ٢. 

المهرمول فقام ه^، الله رمحول عهد ل انكسفت، الثمس أن روي مجا 
حيمم يسجد، يكد فلم رفع، م يريع، يكد فلم رَع م يرَبع، كد يب 

ع،رفم يرفع، يكد فلم سجد م يجد، يكد فلم رفع م يرفع، يكد فلم 

.٢٠المزمل: سورة )١( 
.x.iالأعراف: )•ا(ّررة 

بجدرومما .٤(، )٤ رقم )آ/-اآ(، الصلاة ي التشهد باب الصلاة، مماب سالم، أخرجه )٣( 
القراءةوجوب يرتم، س وأما القتدي، على القراءة عدم يرمحا ُن عند هذا ألتا إليه الإشارة 

متفقحديث وهر ااكاب«، بفاتحة إلا صلاة »لأ قوله إل التعارض، يعد فلحأ عليه، 
الفقه.كب ل ومنانثتها الأقوال أدلة وتفصيل عاليه، 



٢١
الأصووعلم إل و الوصم 

لاةصصلى ه أنه روى ما مع ا، .ل . . ذلك مثل الأخرى الركعة ق وفعل 
لأنالحديثان، ارض فتعا، م__جداتأ وأربع ركوعات بأرع الكسوف 

ةركعكل ركعتن، الكسوف صالة صلى ه أنه على يدل الأول الحديث، 
كلركعمن، صلاها ه أنه على يدل الئانى والحديث وّجدتين، بركوع 

وسجدس.بركوعين ركعة 

ائربالاعتبار وهو يعدهما، الذي الدليل إل يمار التعارض هدا ولدفع 
/أ محيبن ث بركوع ركعة كل فتكون ١إركعتين، ذات الصلوات، 

الأثرين:اضارضب؛ن ْثال •ا.

اممهرصي ر عمابن فعن فيه، تعارضت، الاثار فان الحمار، سور مسالة 
 Iالعملالحفية فترك طاهر، أنه عنهما الله رصي عاس ابن وعن نحمسا، أنه عنهما

إليلحووا لآ وإنما الماء، طهارة وهو الأصل، .ممقتضى وعملواالأثرين، بمدين 
يقاسإذا الحمار سور لأن المسالة، هد0 ز متعارض كيلك القياس لأن القياس، 

بنجاسنه،يحكم لبنه، على يقاس وإذا طاهر، العرؤ، لأن بملهارته، بحكم بعرقه، 
ومالأصل، إل، الرجوع سوى دليل محق فلم القياسان، فتعارض بحس، لبنه لأن 

١(،١  ٩٤)برقم •٧(، )ا/ئ ركومن يركع قال: من باب الصلاة، كتاب داود، أم أخرجه )١( 
برقم(، ١١ ٢٩ر)/الكون، صلاة من آخر نوع باب الكرز، صلاة كتاب اثي، والن

(١٤٦٩•)

(،٦٢رأ/• الكرف j الإمام خطة باب الكسوف، كتس، اوخ،ارتم،، أخرجه عليه، مممق )٢( 
القبرعذاب وذكر الكرف صلاة باب الكرف، كتاب ومسلم، ١(،  ٠٤٦)برتم 

(.٩٠١)يرقم  0-0. ٣١٢١
الكسوفصلاة إن وقالوا: الأول على اكاني الحديث فرجحوا غيرهم وأما الحنفية، عند هدا )٣( 

قيامان،ركعة كل ق فيكون "... ى.اَة: ابن يقول ذلك وق ركوعان، ركعة كل ق ركعتان 
ادني)*ا/-آأ-آ-؛أ-ا(.ومحودان" وركوعان، وفراءتان، 



١٢ ١ \1\حث الثالث: النم 

ورحممحوي ماء يجد ن؛ و الطهارة أراد من إن قالوا؛ هذا وعلى بطهارته، الحكم 
ءاحساطا التمم إليه وصم به، توصأ الحمار، 
الماسن:بين التعارض مثال . ٤ 

وانحرىالشرب س الزراعية الأرض مرافق ان من الفقهاء ذكره ما 
قازانلغ ■نالوأن العمد، ق عليها بالنحءى إلا بيعها ق، تدخل لا والصرف، 

نص-م أم عليها نصت محواء لها، تبعا الأرض إجارة ز ندخل 
رانظتلاف اخفمحل ا،لوقوفة الأرض ق ا،لرافق تللث، دخول وأما 
همامنكلأ أن جهة م>ن اليع يثبه الوص أن وبيانه؛ فيه، الأنيسة لتعارض 

قالمرافتللئ، تدخل لا أن يجب هدا وعلى صاحبه، ملك عن الأرض يخرج 
ردبمنهما كلأ أن جهة من الإجارة ويشبه عليها، بالتنصيص إلا لوقف اق 

الوقفj المرافق تلك دخول يستدعي وهذا أصلها، لا الأرض منافع على 
القياماز.فتعارض عليها، ينمن لي وإن 

بةللمنامحارة، الإجعلى الوقف قياس رجح التأمل، بعد امحتهد لكن 
وفللموفالأرض مشعة تمليك الوقف مءن المقصود أن وهي بينهما، القوية 

ةتابعق المرافكانت، إذا إلا يتحقق لا وهذا الإجارة، ؤ، هو كما عليهم، 
عليها•ينم لي وإن الوقف j ارافق فتدخل الموقوفة، نالارض 

١(.—٨٥ ١ )ص/لأه الحسامي شرح الناس انظرت ١( 





اكط

مطالب;وسعة تمهيد وفيه 

المخ.تعريف الأول: ب الطل
المح.حكم القالي: الهللب 

والتخصيص.الداء وبين الخ لإن الفرق الثالث: المهللب 

المخ.شروط الرابع: الهللب 

يعض.يمضها الأدلة نمخ الخامس: الهللجؤ 

المخ.حالات المادس: الطلم، 

اضرخ.هن ايامخ به يمرق  ١٥المابمع: الهللب 





١٢ م ؛ U_Uالماحث،الثالث: الشم 

الئائايحث 

امم،مغُا*

تممي•

كذلكأحكامه، من شرع فيما الناس مماخ راعى الإسلام أن كما 
رعتنن مالأول الفصول لأن أحكامه، مجن لمخ فيما مجصالخهم راعى 

يئر،للتغقابلة المحاخ ، iJUuأن ومادام الناس، مماخ هو وتغيرها، الأحكام 
قمرخمة ذك وكل كدك، للتغير قابلا كان لأجلها، مرع الذي، فالحكم 
عليهم.ونحفيفا وتيسيرا 

قص لما الخلق حلق اممه "إن انذ: رحمه الشافعي الإمام يقول ذك وق 
زلوأنالحساب، مريع وهو لحكمه، معقب لا وقم، بجلمهم أراد مما علمه 

ها،أثبتفرائض فيها وفرض ورحمة، وهدى شيء، لكل 'نميانا الكتاب عليهم 

أصول)ا/آاأ-وهئ(، الأدلة قواطع أائا-أهأ>(، )ا/اكهمة الرهان اض: )١( 
امحمولا-\/أا(، را/'\.تمفى ال)ص/.٣-ه٣(، اللمع )■ا/-اه-وه(، الرحي 

(T'A\-rUU/r ،) تمحشرح . )■\ا\ الإحكام )ا/أ'\،ا-؛'اآ(، التام روضة
الإنويشرح (، ٣٧٣-٢٩٧/٣)للخاري الأسرار كثف .*ا-اأما(، )ص/اانمول 

نح)^إy•-'٦\ه انحٍاط الحر (، i.-r\/x)التوضح ءالى التالويح )آا/هئا->آاا(، 
ملكابن شرح ر-آ/ْآْ-أ،/ْ(، اكر اكوكب شرح )أ/ما-اا-ْ-اا(، الغفار 

)صاى\-ده\هالفحول إرشاد ه-ه٩(، ٣/٢)الرخموت قواتح )ص/'ا-'ا-دآ'ا(، 
)ْ"آ0-،رهه(،شلي مصفى نحمد الإسلامي الفقه أصول )خآا-اء"اا(، الوصول تسهيل 
عبدللشيخ الفقه اصول علم ،، ٣٩٢—  ٣٨٨)_/زيلءان للدكتور الفقه أصول ق الوجيز 

٢(١ -٣ .٢ )_/U خلاف الوهاب 



٢١٦
الأصولعلم إز الوصول يم 

فيمازيادة عليهم، وبالتومعة عنهم، بالتخفيف لخلقه، رخمة نسخها، وأخرى 
والنجاةجنته، عليهم أثبت ما إل الانتهاء على وأثابمم نعمه، من به ابتدأهم 

نعمهعلى الحمل فله ونسخ، أثبت فيما رحمته فعمهم عدابه، من 

دعيام أيق ة المدينإل دمك فا٠ين المن وفودا أن روي فقد 
هىفنإكرامهم،  ijوالمبالغة عليهم التوسعة هؤ الرسول قممي الأضحى، 
م،بلائهإل الوفود هده رجعت فلما الأضاحي، لحوم ادخار عن السلمين 

المصلحةلزوال وذلك القادم، العام j الادخار لممتن للمه الرسول أباح 
الأضاحيلحوم ادخار عن هيتكم »كتتا وق١لت أجلها، من المع كان الي 
وادخروا«لم.فكلوا ألا لفت، الق الياقة أجل من 

اءلبقكان كما عديدة، حكم على مشتملا النسخ كان هدا وعلى 
مصلحةتحقيق وذاك، هدا مجن الأساسي الهدف لأن عديدة، حكم الأحكام، 

مأعلتعال قاس بعباده، ورحمة تعال منه تفضلا وأجلهم، عاجلهم ل العباد 
اليالمفسدة أو للمصلحة تبعا عنه وينهى بالفعل، فيامر عياله.ممصالحهم، من 

آخر،إل وفت محن وتتغتر تتبدل أن يمكن الفاسد أو المعاخ وهده يعلمها، 
■لدلك تبعا الحكم فيتغتر والأمكنة، للازمجنة وتبعا والأعراف، للأشخاص تبعا 

١٢١)رقم الفقرة ١(، الرسالة)صا\' ;١(  ٢.)
تقدم:٢( 



١٢ ٧ ؛ ٧٢٧١الماحت الثاك: اشم 

المسح:تعريف الأول؛ المطلب 
^_;Ljورد اللغة: ق المسح 

أزاكه.إذا الظل، الشص نسخت قولهم: ذلك وس الإزالة: . ١ 

إلالكتاب ل ما  cJiأي الكاب، نسخت قولك: ومنه النقل: . ٢ 
ا.أخركال نسخة 

بأنولعل متعددة، بتعاريض الأصوليون عرفه قفي الاصهللاح: وق 
منهبخهلاب سابقا، الشارع من بجعناب الثات الحكم رفع أنه: هو له تعريف 
نجمسابق بجعناب بت الذي الحكم أن أي• سابقا، كان لما معارض لاحما 

للسابق.اللاحق معارصة عند منه، لاحق يخطاب ويزال يرفع الشارع، 

المسخ:حكم الئائ: المهللب 
المخ،تقبل الي الشرعية الأحكام ق المسخ جواز إل الجمهور ذهب 

ئرتفله كان الخ، جواز بعدم القول ، الأصمه-انىرمسلم أي عن وروتما 
الذكرلأيات المسخ دعاوي تفنيد على انحاولة أشد فيه حاول الكرم للقرآن 

والماويل,المفسثر فواعد مع يتفق لا .تما وتأويلهابتفمترها وذللف الحكيم، 

)نسخ(.مادة انحط اكامس (، ١٢ا/• )٤ العرب لسان انفلر: )١( 
مجلدا،عشر اربعة ق الشم محاب مها: كترة، تالفات له بحر بن محمد م: )٢( 

الأدباءُعحم ه، ( ٣٢٢)عام ومؤ، ٠— ( ٢٠٤)■عام ويا وضوهما' والمنسوخ، والتاسخ 
را/ا/ْم(.



الأصولعلم إل الوصول يم ٢ ١ ٨

المخ:رد ي الأصفهائ شجه 

رآنالقل المح جواز عدم ق الأءمهاني ملم أي قته أظهر مرْ 
رالأمإذ ال، تعحقه ل محال هو الذي البداء منه يلزم المخ أن الكريم، 

رتظهانه لامتلزم ذلك؛، بعد عنه هى فلو الصلحة، لأجل كان بالشيء، 
الأمروقع فلو الممدة، لأجل كان الشيء عن والهي خفاتمها، بعل ممدنه 

ذيالداء الب•ين وذلك خفالها، بعد مجصالخه انكشمت، أنه لامحتلزم به، 
/تعال' اممه على محال وإنه بالأمور، الجهل ابق ميستلزم 

الالأفعمجن بفعل الأمر استلزام الأزل ق يعلم, تعال اس أن عليه: والرد 
ليم للمقالأفعال من فعل عن الهي، واستلزام مع؛ن،، وقت ؤ، للمصلحة 

للمصلحةذللث، كان عه، نحى أمر.مما أو به، أمر عما نحى فإذا آخر، وقت 
ابقيؤ، ثابت هو لما تحقيقا كان عنه، لحى مجا أو ثانيا به أمجر ما لأن أيضا، 
الوقتنر خ بالمسينتهي أولا، عنه نحى أو به أمجر ما أن من الأزل علمه 
دبععلما أو خفاء، بعد ظهورآ يكون أن لا أزله، ؤ، نعال له المعلوم العغ، 

سابقا.به حكم ما على ندما أو جهل، 
ائلا:قعن—_ز، بكلام الأصفهانى على الرد الشوكاني ■نول وقد هدا 
يروك،ما إلا لمآن، البع، ذلك ؤ، خلاف بلا سمعا واقع عقلا جائز »افخ 

فهوعنه، صح وإذا واقع، غتر جائز إنه قال: فإنه ١لأصفهاني، لم حمأي عن 
هجهلمن وأعجب ففليعا، جهلا امحمدية الشريعة بماوه جاهل أنه على دليل 

بجلافيعتد إنما فإنه الشريعة، كثب ؤ، الخلاف عنه حكى من حكاية بما، 
وعلى»... قال: أن إل الغاية« هده إل الجهل بلغ من بخالق لا امحهدين، 

محمودمحمد للدكتور والنفي الإثبات النخ ق; وردها ١لأصمهاني أدلة تفصيل انظر ( ١١
يعدها.وما ٩( ء / ١ ) فرغلي 



١٢ ٩ اسويي الماحث ازك: السم 

العمل،ولأحكام والستة للكاب عفليمة منه جهالة فدلك القديرين، كلأ 
.بمجردهفهذاالشرائع، من قلها لما ناسخة ادم الإسشريعة بأن اعترف إن فانه 

وهجاهل.بما فهو ذك، يعلم لا كان وإن فوله، عن الرجوع عليه يؤب 
حالانفهء ائع، لك ناسخة نحا لك» محالفا كان ان ٠ الدسة، يات ١ ٠ الض • ٢٠

■وهي والعقل، المقل من فكثيرة المسح، جواز على الجمهور أدلة وأما 
الكتاب:أولا: 

آوممآ عثم يأت، آوثضها ءاية يى سح ما ه ؤ ت ال تعه قول. ١ 
وصريحبص الأية وو شء ءقَلمو أيق آذ فم أم خيهأ 
١لكريم.القرآن ز المسخ بوقوع 

ظوإدا *اذقآ، صثتخوفمحوأ :؛شروق نتآؤم ظ ت تعال قوله • ٢ 
٠،ل ه لابممهوى م؟ أدهنِ آئلخت>كموأ تى أنثا ما'ذهنتلأتأ منهتظم 

نسخم الكفار، محن لعشرة المسانمن ممن الواحد وقوف تعال الله فأوحس، 
صعفأ؛نفبكم أنى وعلم عنمكإ آثة حمق آثثى ؤ تعال• بقوله الحكم هذا 

ألئ\نطذنيمذوأ آقث *ثمآغ ذؤ و,إن يعيوأ ملإ؟ مأيد ننبمتظم ك؛في 
الكافرس،من لأئنين المسلمن من الواحد وقوف نعال فأوجب ر؛؛، ه أقه 

لعشرة.الواحد مءن بدلا 

ا٦ ٢ إ )ص المحول إرشاد ( ١ ) 
١البقردت سورة ( ٢)  ٠٦.

.٦٥الأنفال! سورة )٣( 
.٦٦الأنفال: سورة )٤( 



الأصرلعلم إل الوصول يم ٢ ٢

LjU ;:اص

دقالأمة، سلف و،اير الأئمة وكدا عليهم اس رضوان الصحابة فإن 
ليقبا فيمالمايقة الشراع لجم؛ع ناسخة محمد ثريعة أن على أجمعوا 
قالإسلام ريعة شل المسخ وقوع على أجمعوا كما الأحكام، من المسح 
والمنة.القرآن ق عديدة أحكام 

الأمربالمقدس ستا مجن التوجه نسخ ذكره; سبق ما عدا ما ذلك من 
المنابألمسجد قنلر ؤههلك• ^^_J، تعال• بقوله الحرام اس بيت إل بالتوجه 

والأقرينللوالدين، الوصية وسخ ا، تهلتْ»هر ؤثوذئأ ماَققن ؤصف 
آثؤصّيهحؤا رق إن أتؤق حثرآحدم عثبملإإد١ ؤ'محب تعالI وله قق 

يالالأحكام من ذلك غر إل المواريث، بآيات ا، ل ه 
المة.أو القرآن ق نسخها لم، 

المسول:ثالثا: 

وجهعا؛من وذلك 

تعللأن بجب لا تشريعانه وأن يفعل، عما سال لا افه أن الأول؛ الوجه 
التععليه بمع ولا يشاء، ما ملكه ق يفعل أن تعال فله مصلحة، ولا بعلة 

آخرإل بالصيام أمجر كما آخر، وقنا قا عنه وينهى وقتا، ق بالفعل يأمر أن 
العيد.يوم وهو يليه، الذي اليوم ق محه ومحي رمضان، من يوم 

٤١ ٤ ت البقرة سوره ( ١ ر 

١٨٠القرة؛ سورة )٢( 



٢٢١الاحثالالمة اكاك:م

التشرحق والقاسي المصالح اعتبار على بناء تعال الش أل اكاق؛ الوجه 
للمصلحة،وقت ق بالفعل يأمر أل ماغ فلا بعباده، ورحمة تعال منه تفضلا 
،اختلافبتختلف ١لمصالح لأل أيضا، للمصلحة أخر وفت ق، عنه وينهى 

لمازمان ق بالفعل عباده يامر قد تعال فانف والأزمان، والأحوال الأشخاص 
أنال تعلعلمه آخر، زمان ق عنه ينهاهم وقل لم، المصلحة من فيه 

هذامن إلا بالمريض الطيب، يفعل وما المفسدة، من فيه لما نجنبه ق مصلحتهم 
اتبعآخر زمان ق عنه ينهاه م زمان، ق دواء بتناول يأمره ففد الميل، 

ومرضه.صحته وتغئر مزاجه ختلاف  ١١مصلحته لاختلاف، 
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٢٢٣^ ٠٣٧١الباحث الثالث؛ الشم 

والتخصيصالداء ولإن المح بين الفرق الثالث: الهللب 

والداء:المخ ب؛ن المرق اولأ: 
دابيةاوأ الخفاء، بعد الظهور فهوت الداء، وأما السخ، تعريف تقدم 

ماسثات ودام ؤ تعازت قوله ومنه وجهله، غموضه يعد انكشف أتم، الأمر، 
ا.صيأمحثوف نداكم ؤ 'عالت وقوله٢، همرأ 

عنالهي فان الواهي، j والمدة الأوار، j المملحة اعتار على وبماء 
والأمدته، عقمن خفيا كان ما لفلهور يكون أن بسلرم به، الأر بعد الفعل 

ذاوهمصلحته، مجن خفيا كان محا لفلهور يكون ان يستلزم عنه، النهى بعد به 
ل،الجهلسابق المستلزم البداء عان وذللن، الأمور، بعواقب الجهل سق يستلزم 

شيء.بكا علمه اخيط الحكيم الشارع على محال وهو 

عنتلاف الاخكل يختلف الذي المسخ هو المشرع، ق يجوز واليتما 
الالأفعن مبفعل الأر استلزام الأزل ؤ يعلم تعال اس أن وبيانه•" الداء، 

قدة للمفالأفعال من فعل عن النهي وامتلزام مع؛ث، وفت ق للمصلحة 
لحةللممذلك كان عنه، نحى أر.مما أو به، أر عما نحى فإذا آخر، وفت 

نحىأو ه بأمجر مجا أن مجن الأزل علمه سابق ز يعلم كان تعال لأنه أيضا، 
ذلكيكن فلم أزله، ل تعال له المعلوم العآن الوقت ز بالمخ محيتتهي عنه، 

.٣٣الجا'بم مررت ١( ;

.٤٧الزر: سورة ;٢( 



الأصوليلم إل الوصول يم  ٢٢٤

جهل،بعد علما ولا حفاء، بعد ظهورا ذا-لئا يم لا إذ شيء، ق الداء من 
الهي.أو بالأم عم على ندما ولا 

المبتدعةالفرق وبعض اليهود يفرق نز والسخ، الداء 1لأن الفرق ولخفاء 
ال،تعه حقق المخ فمنعوا بالداء، المسخ ألحقوا المهود أل إلا بينهما، 

إلوا ذهبفاهم ت البندعة الفرق تلك وأما تعال، إليه الجهل نسبة مجن تفاديا 
ال،تعالله ى علالداء فجوزوا بالمسخ، البداء ألحقوا حيث العكس، 

وهؤلاءفمنعوه، بداء المسخ جعلوا فاليهود المسخ، عن البداء أل لاعتقادهم 
فأجازوه.نسخا الداء جعلوا 

والمخمسص:المسخ بين الفرق ثانا: 

وليونالأصقام صوره، بعض ل يالتخميم ينتبه فد المسخ كال لما 
وهي:وجوه، مجن بينهما بالفريق 

فلاالمخصيص أما الخاص، على يرد العام، على يرد كما المسخ أل . ١ 
التخصيص.فيه يتمور لا الخاص لأن للعام، إلا يكون 

بمن—لأفراده، أفجميع خ ينالعام، على ورد إذا المسخ أن . ٢ 
العام.أفراد لبعض إلا يكون لا فانه التخصيص، 

يجوزفلا الترول، ل المسوح عآن متاخرا يكون أن يجب الماسخ أن ٣. 
ران،الاقتة الحنفيه فيفاشترمحل التخصيص أما به، يقترن أن أو يسبقه أن 

بالعام.العمل قبل الخصمي يرد أن غرهم وشرحل 



٢٢٠اللغوية الباحث الثالث؛ السم 

الفالخصص، العام أما له، الناسخ نزول نل يه يعمل المنسوخ أن . ٤
وقتعن البيان وتأخ؛ر بيان، التحميص لأن تخصيصه، قبل به الصل ياتى 

يجوز.لا إليه الحاجة 

قفيكون التخصيص أُا الرسالة، زمن ق إلا يكون لا النسخ أن  ٠٥
الرسالة.زمن وبعد الرسالة زمن 

يكونأن فيجوز التخصيص أما يالشرع، إلا يكون لا النسخ أن ٠ ٦ 
والمصلحة.كالعرف يمرْ، يكون أن يجوز كما يالشرع، 

فيها.يكون فقد التخصيص أما الأحبار، ق يكون لا النسخ  ١٧

المسخ:شروط الوابع؛ الْللب 
سبعة:وهى شروكله، فيه توافرت إذا إلا المسخ يتحفق لا 

وح:والمناناسخ ين وجه كل من التعارض شن، أن الأول؛ الشرط 
ىعلالجمع طرقا مجن بملريق محنهما الجمع يمكن ضن بع، المسخ بجرتما فلا 

عاليالخاص خمل أو القيد، على الممللق كحمل العلماء، حمهور إليه دمج محا 
نمذللث، وغير أخرتم،، حالة على والأخر حالة على أحدهما حمل أو العام، 

إليها.الإثارة تقدمت، الي انحامل 

أوه ودلالته ثبوتق للمنموخ معادلا الناسخ يكون أن الئائ: الشرط 
لئ،يأتيمجا على قهلعيه، الثبوت، ظي ولا المتوانر، الأحاد ينسخ فلا منه: أقوتم، 

بعضا.يعضها ينسخ الي الأدلة على الكلام عند محانه 





٢٢٧اللغوية المات م الق

الفارعلأن الخابيد: شد ممدا ايوخ يكون لا أن السادس: الشرط 
فسحفلا اقهلا>عه، وعدم استمراره ويريد إلا يالتابيد، الحكم يقيد لا الحكيم 

ا.١ ب بمدهءأبدل لنمحهءيى ولأأنثنكحو١ ؤ ت تعال وله قق 
المالئأو ة، الكليالأحكام من المسوخ يكون لا أن السابع: الشرط 

روالأمالشورى، ومشروعية المكر، عن والنهي بالمعروف كالأمر العاءةت 
تم،لتترعك الق المالئ س ذلك إل وما الرذائل، عن والنهي، بالفضائل، 

والأمم.المصالح باختالأف نحتلض ولا 

.٥٣الأ-حزاب؛ سررة ١( 
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الأصولعلم إل الوصول ستر ٢ ٣ ٠

 sببعض:بعضها الأدلة نسخ الخامس: الهلالج
ومنوالقياس، والإجماع والسنة الكتاب هي حجيتها على المتفق الأدلة 

وإليكالمسخ، ه فييجري لا ما ومنها المخ، فيه يجري ما الأدلة هذه 
التفصيل!

بالكتاب:الكتاب نمخ أولا: 

الشريعةق النسخ بجواز الفائلين حميه عند بالكتاب الكتاب نسخ يجوز 
ؤرو0ؤوال؛و<تعال؛ قوله نمخ أمثلته: ومن الإسادمية، 

تعال:بقوله ع ١ ه ع؛دلح-رلج ادثول مشعاإل لآروثجهسهم وصيه اوة، 
أثيرأرته يأسهن يرثس ويدروف ين-محم بمومف 

بالمنة:المنة نمخ ثانيا: 

فخيجوز كذلك العلماء، عامة عند باليتاب الكتاب نخ يجوز كما 
هالمح، م، روي ٌا النسخ، من النوع هذا أمثلة ومن عندهم، بالمنة المسنة 

يفت،الي الياقة أجل من الأضاحي لحوم ادخار عن نحيتكم »كت قال: أنه 
؛•وادخروا«رفكلوا ألا 

.٢٤٠^٥؛ ١١محورة ( ١ر 

.٢٣٤القرة: سورة )٢( 

)آ/؟آ(.تخربم-تقدم )٣( 







٢٣٣اسويآ الماحث اكاك: المم 

مافيبقى الأربعة، الأصناف تلك ق اخرمجات حصرت الكريمة الأية فان 
مجاعلى الأصناف، بعص الحل ذلك س السنة خت نوقد الحل، على عداها 
مجنمخف ذتم، كل وعن السباع، من ناب ذي كل عن هى ه الني أن روي 

اللجورُ

نح_ريمعلى نصت الكريمة الأية أن الظاهريةت به امتدل عما والجواب 
امكل حكم وحكمها عنها، مكون عداها فما الأربعة، الأنواع تلك 

اجمم حكبينت النبوية والسنة الأصلية، التراوه وهو الشرع، عنه سكت 
تما خت نأنحا لا الأصلية، الإباحة وأزالت الكرم، القرآن عنه مكت 
الكرم.بالقرآن حكمه 

بالكتاب:المة نسخ رابما: 
مجدمتن:على ذلك ق العلماء اختلف 

خهانيجوز نة الإن قالوا: الأصوليئن، لجمهور الأول• الذهب 
منها:كئئرة، حالات ق بالوقوع ذلك على واستدلوا مجطلقا، بالكتاب 

ة،الفعلينة بالسالثابت الصلاة، ل المقدس بيت، إل التوجه نسخ . ١ 

ا.ر ه ؤجهاقاثهلئأدشدآلماي تعادت بقوله 
انرمينليال ق بالنساء والاستمتاع والشرب الأكل حرمحة نسخ . ٢ 

الكرم.بالقرآن النوم، أو العشاء صلاة بعد 

١؛ ٩١٢٤رقم)زْ/أم\(، والذبائح المد كتاب لم، مأخرجه ( ١ر 
.١٤٩المرة؛ سورة )٢١( 



الأصولطم إل الوصول تسر  ٢٣٤

هالني فأتى العشاء، صلاة بعد أهله خالط أنه غهغ عمر عن روي 
فقامءمر«، يا بذلك جديرأ كت »ما هؤ: الني له فقال منه، كان وأحر.مما 

يلؤ تعال: اف قول زل فعمر، فعاي ما ُثل فعلوا بأمحم واعترفوا رجال 
۶^٢آلأئلمحث لتام، وأنم تلإ لاس، هن ١^٠^ ألصناب تلا لخفم 

ثثئومحثوعما عوم متاب أمسةءظلم عنتامث آ،اطت؛حمتن 

،•أتيإأتيتامإقأكل مح'ألثمتئ ألأسود 
عنهااس رصي عائشة عن اإكريم، بالقرآن عاشوراء، يوم صوم نسخ ٣. 

هؤالله ول رمحوكان الجاهلية، ق قريس تصومه عاشوراء يوم كان قالت; 
رمضان،فرض فلما بصيامه، وأمر صامجه المدينة قدم فلما الجاهلية، ق يصومه 

نمك ذلغتر إل ،، ر تركه شاء ومجن محامجه شاء فمن عاشوراء، يوم ترك 
تعال.الله بكتاب نسخت الي والفعلية المولية المنن 

المنةخ نيجوز لا قالوا: أصحابه وبعضّا الشافعي للإمام الئاي; الميم، 
تكونأن بالمنة، تلك بتخ شهدت أحرى سنة جاءت إذا إلا بالكتاب 

القان فذلك: ق يقول الكر-م، بالقرآن لا أخرى بسنة منسوخة المنة 
للنيتج كانبالقرآن، المنة سخت لو قيل: بالقرآن؟ المنة ئلمخ هل قائل: 

ؤذمْت جل اذ نول باب الصوم، كتاب الخاري، أخرجه والخديث; ، ١  ٨٧البقرة: سورة )١( 
رُم)ْاا،ا(.سازهماكصيم)أ/ئْل(، 

رنم(، TAU)؛/عاشوراء يوم صيام باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )٢( 
١(.١  ٢٦)رنم ٢(، ٠ ٠ ! ٣١عاشوراء يوم باب الصيام، كتاب مسالم، ٢،، ٠ ٠ )٢ 



٢٣٠اللخوية الماحث الثالث: القسم 

علىالحجة تقوم حى الاخرْ، بسنته منسوخة الأول مسته أن تبين سنة فيه 
رينسخ.ممثله الشيء بأن الناس 

الئهرسول سن قد بمال* أن جار ولو بقوله" ذلك على ويستدل 
جارالناسخة" السنة ه الله رسول عن يوثر ّولأ بالقرآن سنته سخت نم 

يكونأن بحتمل قد كاها1 البيوع من الق رسول حرم فيما يقال أن 
مرجوفيمن ،، مححرم'اتيوأ عليه؛ ُيمل أن قل حرمها 

ؤآلنإق\لإأروة ؤ اف! ول خلمسوحا الرجم يكون أن يحتمل قد الزذاْت من 
الصددر؛/_! ق قال U آخر ال ، ئءدتيةكْ;^١٣٢

الواجبمن فليس السنة، محع تعارض إذا القرآن بأن عليه: الرد ويمكن 
بحملوذلك طريقا، ذلك إل كان ما الجمع إل اللحوء يجب بل به، نسخها 

الجمعرت، طن مذلك غتر او المقيد، على انطلمق أو الخاص، على العام 
المعروفة.

صورالنبوية السنة ق الفاسدة ۶ البيو من جاء ومجا عامة، مثال البيع فاية 
حلالبجع كل إن ونقول؛ الخاص على العام فحمل البيوع، تلك من خاصة 
زانكل تشمل ة عامالزنا آية وكذلك ه، الرسول عنه منع ما سوى 

Lخصمتها.ه الرسول سنة ولكن الإحصان، وغئر الإحصان مع وزابجة،  c

(.٣٣.- ٣٢٩)١(، ١ )ص/. الدالة )١( 
.XUOالقرة: سورة )٢( 

آ.سورةاض:)٣( 

(.٣٣٣الفقرة)١(، ١  ١٧الرسالة))٤( 



الأصولعلم إل الوصول تيستر  ٢٣٦

القرآنبد الجلالإحصان حالة ض ق والزانية الزاق فحد اخصنات، عدا 

المئوية.بالسنة الرجم الإحصان حالة وق الكر,م، 

دىلروف معة النعارصالمصوص يى الجمع من الأسلوب وهدا 
الكرتم.بالقرآن السنة نسخ بجواز القول ق إشكال أي يبقى فلا الأصولين، 

به:والمخ الإحاع نمخ خامسا: 

صور:ثلاث المسخ، محن النوع ولهدا 

بالإحاع:المحة أو المماب نمخ الأول؛ 

ولااب للكتلا ناسخا يقع أن يصلح لا اجماع، هو حيث من الإجماع 
دبعإلا وجوده يتحقق ب الإجماع لأن وذلك الأصولمن، باتفاق، للمنة، 

ق،لا ه فولؤ، ة فالخحا، حيدام ما ه الرسول لأن الرسول. وفاة 
لأهواق-3، إن فانه ه الرسول حياة ؤ، وقع الذي الإجماع لأن الإجماع، 
ة،تقريريمنة مى فنالإجماع، ؤر لا لهم، إقراره ق، الحجة كاث الإجماع، 

بمدإلا إجماع لا ومادام يصح، ولا الإجماع ينعقد فلا يوافقهم، ب إن وأما 
هاءبانتهى انتقد المخ زمن لأن به، الخ يصح فلا الرسول.، وفاة 

•^١

المة:أو بالكتاب الإ"؛ةاع لخخ القانية؛ 

نحيمكن لا كذللث، والمه، الكتالم ينسخ لا الإجماع أن كما 
ول.،الرسوفاة بعد إلا يعقد لا قررا، كما الإجماع لأن بمما، ١^ 

بمدوحي لا إذ يخه، حى الإجماع بمد سنة أو كتاب يوجد أن يمكن ولا 
المنسوخ.عن تأخره الماسخ، شرمحو ومن الرسول.، وفاة 



٢ ٣٧الكوة الماحي الثالث: القسم 

بالإءاع:الإحاع نمح 

ه،نحققد بعالإجماع لأن جوازه، عدم إل الأصوليين جمهور فدهب 
ىعلبعده إجماع وقع فإذا محالفته، يجوز ولا به، العمل يجب نقله، وثبوت 
به.العمل ولا اعتباره يصح لر خلافه، 

إذااع بالإجمالإجماع سخ جواز إل الحنفية؛ س الثرخسي وذهب 
ىعلبي الم الحإكلأن وذلك الصالحة، إل مستندا الأول الإجماع كان 

نجمه ان عثمل فعمجا ذلك مثال وعدما، وجودا معها يدور المصلحة، 
يومالداء كان يزيد بن السائب عن الجمعة، يوم الثالث الأذان إحداث 
روعمكر وش ه اض عهد على امحر على الإمام جلس إذا أوله الجمعة 
ىعلالثالث، النداء زاد الماس، وكثر هع عثمان كان فلما عنهما، الق، رصي 

إجماعامنهم ذلك كان الصحابة، مجن أحد عله ذللئ، ينكر لر ولما } الزوراءر 
حوازْ•على 

الماس(،)وكثر قوله؛ من يفهم كما المصلحة، هو الإجماع مستند ومادام 
إعلامومحائل وكيفية الأحوال، واختلامح، الزمان بتغتر المصلحة تغترت فلو 

ركيتبأن خلافه، على إجماع يقع أن بأس لا الجمعة، وفت بدخول الماص 
الثالث.الأذان هدا 

دهمعنتأذين لا الأن الأدق الغرب أهل أن "وبلغي حجر؛ ابن، وقال 
اوقتنق لامجية الإمالبلاد مجعفلم أهل عند وكدللث، قلمتذ؛ ؛، رمره موتم، 

وميالأول الأذان هما؛ عنالق رصي عمر ابن، قال أن يق وقد الحاصر، 

(.٩١رثم)٦ (، ٤٦١الخطبة)X/التاذينعد باب الجمعة، كتاب الخاري، أخرجه )١( 
الباري)أ/غْأ(.نتح )٢( 





٢٣٩اللغوية الاحث الثالث; الشم 

لهشت لا للاجماع الخالق القياس لأن دكدلك، للإؤاع: بالة وأما 
اسفالقينص، على مبنيا يكون أن بل لا الإجماع لأن يتحقق، ولا وجود 
للنص،المخالف والقياس المص، بخالق الواقع ق فهو ۶، الإجما يخالف الذي 

سخا.مي يلا للإجماع، محالفته بسب وزواله ه، بنمونائل ساقط 

منأقوى أحدهما كان إن قلنا— —فكما المتعاوض؛ن: للقياسن بالمجة وأما 
الذا وهأخر، المتأو المتقدم هو كان سواء منهما، لأقوى  ١١يعمل الأخر، 

حىللملأ يمي لا الأقوى ظهور بعد الأضعف القياس لأن نسخا، مي ي
المسخ.اسم تركه على يهللق 





٢٤١اللغوية ا،بحث الثالث: المم 

المخ:حالات المادس: الطالمر 

الفعل:من التمكن همل المخ . ١ 

ذيالالفعل س التمكن قل الخ جواز إل الأصوليئن جمهور ذهب 
ذلك:على دل وقد بعده، يجوز كما التكليف، به وقع 

يذبحتعال افر أمرْ لما واللام الصلاة عليه إبراهيم قصة ق ورد ما أ( 
قالالذبح، من التمكن قل الحكم هذا فنسخ اللام، عليه إسماعيل ولده 

أذبحكقاآكاءّأي، ؤدثال،تئيىإقأرئ السلام: عليه إبراهيم عن حكاية تعال 
ثلكأ.ا قاءإن سثحيؤآ ممر ما أسل يتآتث ئاد رمحنث ةثزماد١ 

ءتي<إئا'أةتلك ألثتُآ تذحإ ئذ ةاك؛يلح.ا أي، ؤئتدته و؟ بم؛مان ويلا' آنتا 
نثو؛ظقهمسبم.إئئاؤ٣. 

وعلىه محمد نبيه على الإسراء ليلة فرض تعال اس أن ص ورد ما ب( 
عليهأشار بذلك، والسلام الصلاة عليه موصى احتر ولما صلاة، خمساز، أمته 

اممه.رسول فرجع ذلك، يهليقون لا أمتك إن قال: حث ربه إل بالرحوع 
خمنمنها بفي أن إل له، وينقص يستنقصه زال وما ذلك، ل ربه وسأل 

جوازعلى صريح دليل وهذا ،، خمسون«أوهي حمس »هي وفال: صلوات، 
فعله,محن التمكن قز الحكم نسح 

.١ • "٧ ١ ٠ ٢ الصافات؛ صورة ( ١ ) 

(.٣٤٩)رقم (، 0iA-،>iU>\/الصلاة فرصت كف باب الصلاة، كاب الخاري، أخرجه )٢( 





٢٤٣ا الأم اياحث الثالث: السم, 

السوخ:من أخف ل يل إل المخ . ٤

الكفارمن لعشرة المسلمن من الواحد وفوز وجوب مسالة ق كما 

ذمح،وإن يانجف بملثوأ صثنغروف وذر3دآ نتآؤم ذق إن ؤ تعال• بقوله 
وألأ;تمحثه'ماير أقانئمحكئثُأ ^؛؛؛١ بمفم 
آلثنؤ تعال• بقوله الكمار من المسلمن مrن الواحد وقوف بوجوب 

ملإ؟تأثد تنهظم بق صعمأ؛ن فذهم أنى وعبم عذم آهث حمق 
ه؛مع ؤأثء أث4 ألئ\نطذن ةنين'\ آلف ندكم ذق ؤإن ماثؤا 

اكوخ;من أشد بدل إل المسح ٠. 

ويعؤ ال; تعه بقولالكفار عن الكف وجوب نسخ مثل وذلك 
ت*__ال:قوله منها; كثترة، بايات ل ^٧ ٥١١بوجوب ٢، اد>نهلمهأ 

.٦٥الأمالت صورة )١( 
.٦٦الأنفاوت صورة )٢( 
.٤٨الأحزاب: صررة )٣( 
.١٢٣التوبة: صورة )٤( 





٢٤٠اهوية لأحأ، الثالث: المم 

السوخ:من به مرق ما الساح: الطلب 
اجتماعهما،يمكن لا مما متعارصن لنز إلا يتحقق لا النسخ أن تميم 

حةصشرط من أن أيضا وتميم الأخر، رفع أحدهما ثبوت يقتضي بحيث 
التقدممعرفة فان وعليه عنه، تراخيه مع المنسوخ، عن الناسخ تأخر النسخ 

هي:المعرفة لهذه الوصلة والطرق النسخ، مدار هي الصن مجن والتأخر 

الثاوع:قل من والسوخ الناسخ على التنصمن . ١ 

أجملمن الأضاحي لحوم ادخار عن فئتكم »كنت ه.' فوله  tjكما 
وادخروا«لاا.فكلوا ألا يفت، الي الياقة 

الأخر:عن اصن احد ناخر على الراوي نصيهن ٢• 

هاممه رسول من الأمرين آخر كان قال؛ أنه ه جابر عن روي كما 
اوار"اأ/مثن مما الوضوء ترك 

بجكم:حكم نح على الصحابة اياع ٣. 

رمجضان,صوم بوجوب عائرراء صوم وجوب نسخ على كاجاعهم 

نحر؛بم)أ/ْآ(.تقدم )١( 
(،١٩٢رقم)انار)ا/"ا"اا(، ث مما الوضوء رك ن باب الطهارة، َنحاب داود، أو أخرجه )٢( 

رنم).٨(،١(، ر\/U\ ايار غيرت مما الوضوء رك ق جاء ما باب الطهارة، أواب والترُذي،، 
مماالوضوء لخدين، ناسخ الخدين، هنا وكأن . العلم.. أهل أك؛ر صد هدا على "والعمل ونال: 
اك,'".ُئت،



الأصول•؛،لم إز الوصول بم ٢ ٤ ا

هذا:نسخ هذا بان ١كحابي إضار ٤. 

قة رحمالماء من الماء كان إنما قال: أنه كعب بن أي عن روى كما 
ءu،ر١؛.هي م الإسلام، أول 

المنسوخ:من الماسخ محعرفة ي طريقا يعص لا ما 

المنسوخ،من الناسخ معرفة إئات ق علتها الاعتماد يصح لا طرى هناك 
منها:

قان آيتتعارض فإذا الأخرى: يعد الصحمح، ي الأيتتن إحدى إئات . ١ 
لأنللمتقدم، هما منالمتاحر بنسخ فيهما الحكم يصح لا الكرتم، القرآن 
فيهفدم رمما إذ الجزول، ق ترتييها على دائما ليس الصحش ق ١لأيادنا ترتيب 
نزولا.فيه المتقدم على نزولا التأخر 

الراوي:إملأم آ.ئخر 

نمرواية على حتما مجتاخرة إسلامه، ناخر من رواية أن على يدل فلا 
آخرصحانجب عن روايته إسلأمجه ناخر من روى يكون قد إذ إسالامجه، تقدم 
ناديهم.به معمولا كان بعض عن بعضهم الصحابة ورواية إسلامه، تقدم 

والزعذى،(، ٢١٤)رقم را/ا'أا(، الإكال ق باب الطهارة، كاب داود، أم أخر:حبم ^١( 
حديثهذا وقال؛ (، ١١)•رقم )ا/أا/ا(، الماء من الماء أن حاء ما باب الطهارة، أماب 
بنالعلاء أي عن بميم روتم، م ، الماء من الماء حديث؛ لم موأحرج ، صحيح حن 

،بعضا يعضه القرآن ينسخ كما بعضا، مضه حديثه ينسخ هؤ الق رسول كان قال؛ الشخر 
٣(. ٤٤)رنم ٣(، ١ آ/ ) الغل يوجب إنزال بدون الجماع باب الحيض، كتاب 



٢٤٧الكوة اناحث الثالث: ام 

الواوي:صغر ٣. 

بمكرواه عما متأخرة ألن صغير رواية أن على أيضا فيه دلالة فلا 
ثلاثة:لاحتمالأت وذلك اض، 

السن.ق تمل.مه عمن رواه يكون فد إذ ١. 

أنفتحوز ه، ول الوصعن مباشرة رواه يكون أن فرض وعلى ٢• 
المن.صغير رواية عن متاخرة المن، متقدم رواية تكون 

دههوجود م فمالصغير، عن روايته اإكب؛:ر يشل أن يجوز كما ٠ ٣ 
الممن.كبير رواية عرن السن، صغير رواية بمأخر الحكم يصح لا الاحتمالات 
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المالواتكوجوب المطية، الممهٍة المائل 
الزنا.وتحر؟( الخص، 

الكابكحجٍة المضة الأموية الأحكام 
والمة.

كالإيمانبالغسأت، اسمة القطمة الأحكام 
..وصماص.لله  ١١

ل،ومولإلىلأصذهفاالاجهاد 
حكمه.

التنمارصةانموص بثن التوغق الامادفي 
الهتام.في 

الرادانمي عر الص دلالة في الاجتهاد 
•نه.

الشرعي.النص نوت عدتم، في الاجتهاد 

•فرعي حكم تحمل م الفف م  ٥٧٠١١ذل، 

الهللوب.إلى للوصول ابهد ل ذ ٤
.١٠>

أجران،,.فله \ء\ب ثم أفاجتهد ١- ج ؤ  j_ji r ، :وأفرهآلو. ولا دأي اجتهد ثاذ
اا

<٠٠م
ر،ولهءلىذلكيم



٢٠١ا اللم الماحت اكالث: القسم 

الثالثايحت 

الأجت،اد"'

د:تمهي

وهالاجتهاد لأن الفقه، أصول علم مباحث أهم ■ ٣٠الاجتهاد بحث 
ئنولوقواعده، الفقه أصول مباحث، من القصوى والغاية الأساسي اكصود 

أصولعلم أن إلا ومدارك، علوم من الأصول غتر على يتوقف الاجتهاد كان 
مداره.وعليه لأجتهاد، المباشر الأساس هو الفقه 

هالق ول رملسان على ورد معي، من عليه يحتوتم، ومحا الاجتهاد ولفظ 
عليهم.نعال اس رصوان صحابته لسان وعلى 

محك»إذا فهدت العاص بن لعمرو قال ه الني أن روي ما الأول•" فمءت 
؛.أجر«رفله أحهلا، م فاجتهد حكو وإذا أجران، فله أصائب، م فاجتهد الحاكم 

الأدلةماحلا> (، ١٥٤٤— ١٤٥٥)١/الفقرة الرهان ق: بالاجتهاد اكلقة اناحث« انفلر )١( 
الإذكاء.r(rT .- ،)٤؟/؟المافلر روضة (، ٣٨٤-٣٥)٢/.المممفى -ا-آأ-ا(، >)آ/أ'

للخارىالأسرار كشفس )ص/،ُآ؛-آ؛؛(، و القمر تشح نرح 
ا،١٢-.١١٧/٢راوضح يلي اكلويح )■ا/\/،"ا-ه،ما(، الإنوي ثرح )؛/هأ-،"ه(، 

الرحموتفواتع اكر الكوكب شرح -٩"٢(، ١٩ر٦/هامحبمل الحر 
الأصولعلم إل الوصول ٢ (، ٢٦٥-٢٤٩رص/الفحول ارثاد 

موسىمحمد للدَنحور/ العصر، هذا ق إليه حاجتا ومدمح، الاجتهاد (، ٣٢آم-؛رص/• 
نوانا.

(،٧٣٥٢)رقم )دا/.-ا-ا( والة بالكتاب الاعتصام كتاب الخارتم، أحرجه محليه، ُتنز )٢( 
رنم(، ٣٧٨/٤)أحهتأ أو قاصاب اجتهد إذا الحاكم اجر بيان باب الأنفية، كتاب ومسلم 

(١٧١٦.)



٢٥٢
الأصولعلم إل الوصول قص 

إلبعثه لما هق اس رمول أن ه جل بن معاذ عن روي مجا ١كانيت ومن 
قضاء«؟لك عرض إذا تقضى »كيف قال: المن 

اس.كاب أفضي تال: 
اس«؟'مماب ي نجد لر »ذان نال: 

اينهرسول لمسة قال• 

اس«؟رسول ستة ق تجد لم »ءان تال؛ 
اجتهادي(.ق أقصر لا )أي: م ولا رأيي أجتهد قال: 
رسولوفق النءي نله »الخمد وقال: صدره الله رسول فضرب قال: 

اس<<رسول يرضى لما اس، رسول 

تخربجه)ا/؛-آ(مدم 



٢٥٣اللغوا \أ\حث اكالث: المم 

الاجمحهأد:مريق الأول: الطالب 

ائالوب١١/إل للوصول الجهد بذل اللخة: ل الاجتهاد 

إلداعي ولا غالبها، انتمي تعريفات بعدة عرفوه فقد الاصطلاح: وي 
بذل'الاجتهاد: الهمام: ابن قول تعريفه ق قيل  ١٠أحسن ولعل استعراضها، 

ظني"لم.شرعي جنكم تحصيل ق الفقيه من الطاقة 
التعريف:شرح 

ترغلإخراج فيه الواردة والقيود التعريف، ق جنس الطاقة(: )بذل 
التال:المحو على وذلك المقللوب، 

اللغويواجتهاد الأصول، كاجتهاد غيره، اجتهاد حرج )الفقيه(: فبقيد 

دهجهكبذل الحكم، غتر ل جهده الفقيه بذل حرج )الحكم(: وبقيد 
الصناعات.لمعلم 

لغوي•أو عقلي حكم محا جهده الفقيه بذل خرج )الشرعي(؛ وبقيد 
كوجوبوالدلالة، الشوت ق قطعيا دليله كان  ١٠حرج )القلي(: ويقيد 

حكمفيها يجري لا المسائل هذه فال والخمر، الزنا وتحرم والزكاة، الصلاة، 
الة الاجتهاديائل المق والمخطئ آم، فيها المخطئ امحتهد لأن الاجتهاد، 

آثما.بعد 

عادة)جهد(.الصحاح)ص/\،ا(، محار (، ٣٥١رص/انحط القاموس انفلر؛ ( ١ر 
(.١٧٩التحرير)؛/)٢( 



الأصرلعلم إل الوصول يم  ٢٥٤

الاجتهاد:محال الئائ: الطلب 

أولأ:ئبجريفالأماد:
ياقتما مشمل نطاقه بمد الإسلامية الشريعة ق الاجتهاد 

قبه للاحتجاج وصلاحيته الشرعي، النص بون مجدى ق الاجتهاد . ١ 
دولنة بالثبختهس الاجتهاد من النوع وهدا منه، الشرعي الحكم استنباط 
بصحته.مقطوع القرآن لأن القرآن، 

منه.الراد المعى على ودلالته القلي الشرعي النص بيان ق الاجتهاد ٢. 

بنسخوذلك الفلاهر، ل المتعارضة النصوص ين التوفيق ق الاجتهاد ٣. 
ونحوها.الخاص، على والعام المقيد، علمي المقللق بحمل أو بالأخر، أحدهما 

اطرقمن طريق حكمه إل للوصول فيه، ض لا فيما الاجتهاد . ٤ 
أوان، الاستحسأو بالقياس كان سواء الأحكام، لمعرفة الشارع نصها الي 

الأدلة.مجن غرها أو الاستصحاب 

JU :الاماد:شه يجري لا ما ؛
ال،تعالله بوجود ان كالإيمبالمئات: المتعلمة القطعية الأحكام ١. 

بالعا وحدوث صدقهم، على الدالة وبالمعحزات له، برّوالتصل.يق وصفاته، 
داجتهواء سالنار، ق مخلدا كافرا آثما فيها المخهلئ يكون مما ذللئ، وغر 

وئندلأاستكم أو وأحهلا، 

حجة،والسنة حجة، القرآن ككون ها: المفهلوع الأصولية السائل ٢. 
~سواءذلك من قيء وجاحد أصلا، للتشريع إنكار ذلك من شيء فانكار 



٢٠٠ص الثالث: النم 

الائل السهذْ ُثل ق الإنكار لأن قطعا، كافر بانماد- أم بالامحهاد كان 
ورسوله.باس مكذب عن إلا يصدر 

اة،والزكالخمءت، لوات الحكوجوب القضية: الفقهية السائل ٣. 

أموالوأكل الحمر، وشرب والسرقة، والزنا القتل، وحرمحة والصوم، والحج، 
افتهالمخهلئ فبالضرورة، الدين مون معلوم هو مما وعترها بالماطل، الناس 

بالعناد-أم بالامحهاد كان -سواء نجا المقطوع الأصولية ائل المj كالمخطئ 
بالترعمكذب عن إلا يصدر لا ائل المهذه مثل إكار لأن أيضا، كافر 

الإّلامي.
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٢٠٧اسرية الثالث; م

الاجهاد:حكم الثالث: الْللب 
كالتال:وهي الخمسة، الأحكام تعتريه الاجتهاد 

ة،حادثبمرْ أو ه نفيامحتهد نزلت، إذا عسا: واجأ الاجتهاد يكون . ١ 
الشرعي،ه الوج"على لا الحادثة فوت وحاف آخر، مجتهد هناك يكن ول؛ 

الحادثة.يتلك اكُالق الشرعي الحكم ويمتبهل يجتهد أن عليه يجب، فحينثد 

بمره،أو بابجتهد حادثة نزلت، إذا الكفاية: على راجا الاجتهاد يكون ٢. 
يمكنامحتهدين من غره هناك وكان الشرعي، الوجه غر على فوها يخنح، ر لو 

الوحوب،ّمقهل المسألة، تلك، ق منهم واحد أفي لو فحسد إليهم، الرجوع 
جميعا.أثموا ذإلئv، على اقتدارهم مع الجواب عن أمكرا وإن الخمح، م، 

نري الائع الوقأحكام ق كالاجتهاد إليه: سدوبا الاجتهاد يكون ٣. 
لقبالمشكلة لحل استعدادا وذللا، الوقوع، متوقعة ولكنها بعد، تحدث، 

للمكلضن.الأمر وتسهيل وقوعها، 

 •t وقوعها،يتوقع لا الي الوقائع ؤ، كالاجتهاد هكروما: الاجتهاد يكون
كانواالسلف، لأن أول، بما الأنمنال فترك العدم، .محزلة أو نادرة، هي بل 

الاجتهادفترك بعد، نفع لر الي المروضة ائل المق الاجتهاد عن يتحرجون 
أودرا؛.اكادرة المسائل ق، 

فق——ولألة معن سئل إذا كال، أنه أمحه عن ثابت بن زيد بن ة خارجروتم، ]١( 
 Vات نعدها، ولكنا وقعت، ما ّمال! أبا يا له: ال فيقأوقعتJكانفإن دعوها، فيقو

ممال:الة، معن كعب، بن أي سألت، نال: روق معن الثعي وروك، أخرهم• وقمت، 



الأصولعلم إل الوصول محم  ٢٠٨

هأهلن مصدر أو أهله، غير من صدر إذا حراما: الاجتهاد يكون . ٠ 
المةأو اب الآتمن موالدلالة الثبوت قطعي دليل مقابل ق كان ولكن 
الإجماع.أو الثابتة، 

الاجتهاد:شروط الرابع: المهللسأ 

دهوهللاجتهاد، يؤهله ما الأوصاف مءن فيه يتوفر أن بد لا امحتهد 
إلم وتشالاجتهاد، بشروط الأصول علماء لدى المسماة هي الأوصاف 

٠قسسمان 

مكنسة.غ؛ر روط ش~ 

مكنسة.روط م~ 

الكتسة:غم الشروط أولا: 

الرواياتهده انظر تكون، حى أنظري( )أي فأحمى قال• لا، ثا-تت بعل؟ هذْ أكانت 

٤(.٣ ٠ - ٤ ٢ رص/؟ العلم بيان جامع ق: الماب هذا j وغترها 
والإجابةالمساتإ تقدير ل التوصبمر عء• عنهم الله رصي الصحابة تحرج ق السبب ليل ث. قلت• 
محاخلاف على ءنده_بم، الكثيرة الحوادث y وق وعدم العيث بساحله هوت وقرعها قل عنها 
الحياةومشاكل اتسعت، الإسلام رثعة أن حيث وابجتهدين، العلماء من بعدهم جاء لمن وق؛ 

عهدبما له يكن ب ما والحوادث، المشاكل من اليوم امحهد أمام يتحدد فكان تعقدت، 
مرنبلد كل ق الشرعية الأحكام استشاحل على القادرس امحهدين وكلة ولذلك بالأعس، 

بافتراضاطه رحمهم امحثهدون الفقهاء قام بعد، فيما رقعتها اتسعت الي الإسلامية البلدان 

واستعداداالأمور، لمستقجل احتياطا الة، جمصسألة عنها وأجابوا وقوعها، بجمل ند الي المائل 
الشريعةبه امتازت ومما غيرهم، الفقهاء فيه فاق مما وهو حوادث، من المسّلمين يفاجئ لما 

الشراثع.من غيرها الإسلامية 



٢٠٩اللغويآ الماحث الثالث: الشم 

هوقدرتد للمحتهري الفطتعداد امحإل تعود الي الشروط وهي 
وهي;ومشقة، كل إل حضولها يحتاج لا بجث الشخصية، 

صخوأهلا ليس امحون لأن وذلك بالغا، عاقلا كونه أي التكاليف: . ١ 
ا,مميكلف م ولذلك نظره، يصح فاد عقله، يكمل ل؛ البالغ وغتر أصاد، 
البالغون.يه كلف 

ال،الكمغان مبله مفرا تعال، باس مؤمنا يكون بان الإسلام: ٢. 
كوذلهؤ، محمد الرمول وهو تعال، الله عن الشريعة هذه بلغ .ممن ومؤمنا

يكونأن بد فاد دليله، من الشرعي الحكم استنباط هو امحتهد وظيفة لأن 
الدليل.ذلك .عصير مزمنا

المآم،■م■ بعيدا الأمانة، ظاهر اللهجة، صادق يحوز بأن العدالة: ٠ ٣ 
نمه لتمكنشرطا ليس وهذا المروءة، ق القادحة للمعاصي متجنبا 

زمنيلا الفاسق لأن اجتهاده، إليه أدى فيما قوله لقبول بل الاجتهاد، 
يزخذلا لذا الشرعية، بالأمور نلاعيه وحى الأحكام، استنباط ل اهله ن

بقوله.

المكنسة:الشروط ثانيا: 

ابمعلمهأن هاد الاجتلمنصب للمتصدي بد لا الي العلوم بما ونعي 
الاأهوبم—تر هاد، الاجتدرجة إل الوصول من يتمكن لكي ويحتسبها، 

وهي:أدلتها، س الأعام لاستنباط 

مناإكر.بم القرآن ق .مما عالمايكون أن امحتهد فيلزم الق: كتاب، معرفة . ١ 
خوالماسترول، الأسباب من ها يتصل وما تشريعية، وأصول الأحكام، 



٢٦
الأصولعلم إل الوصول تيسم 

نموغرهم وأقوال معانيها، ل الواردة الصحابة وأقوال وايوخ، 
•انممدين المقمرين 

وال—«ين،وامحمل اص، والخالعام من ألفاؤله عارفا يكون وأن 
ومومفهمطوق، ن مذلك إل وما والموول، والمشترك والفلاهر، والنص 
إلايس يقولا اثذ: رحمه الشافعي الإمام يقول ذللث، ول واقتضاء، وإشارة 

وناسخهوأدبه، فرضه افه بكتاب العالم وهي بما، القياس له الي الألة جمع مجن 
ُوإرشاده... وخاصه، وعامه وحه، ومن

مابل الكر-■،(، القرآن آيات جمح معرفة الجمهور- رأى -على يلزم ولا 
ا،ر ة آيبخمسمائة الأصولمن بعض عند مقدرة وص بالأحكام، منها يتعلق 

رآنالقبعض على الاقتصار "إن وقالوا: الحصر هذا أخرون واستشكل 
الجميعة معرفى علمتوقف غيرها من الأحكام آيات تمييز لأن مشكل، 

١.٢ بالضرورة 

المما فقط، عليها والاقتصار الأحكام ايات غير عن التام الاستغناء نعم 
نحما غيرهيعلم أن له ينبض بل الشريعة، لأحكام التنبط امحنهد يناب 
إحماب.علما ولو الكرم القرآن 

١(. ٤٦٩رقم)اكرة اه(، الرالة)ص/<ر>(
الرئويأصول شرح الأ—رار كثف أيضا؛ وانظر (، ٣٥رآ/• تمفى اني الغزال )٢( 

الفصولتشح شرح ١(، )إ/ْ 
.٢(.ايهاج)٣!. ض الإفوي ثرح )٣( 



٢٦١اللخوية الئالث: اشم 

الذينال الرجبأحوال علم على يكون بحيث الجويةت الستة معرفة ٢. 
والفعليةالمولية، النبوية بالة عارفا يكون وأن ^ؤ، الرسول أحاديث نقلوا 

جميعحفظ زم يلولا ادا، وآحوشهرة تواترا ومتنا، سندا والتمريرية، 
نمتمكن يبحيث مواصعها، معرفة يكفيه بل القاو_ا، ظهر عن الأحاديث 

رالحاجة عند إليها الرجوع 

نمه عليالإجماع ونع .مما عارفايكون بأن اع: الإجمبمواقع الخلم ٣. 
هذاعليه، الإجماع وقع ٌا باحتهادْ يخرق لا حى فيه، اختلف وما الأحكام 

—الشافعي كالإمام كذللد، الخلاف مواضع معرفة العلماء بعض اشترط وقد 
اا.ممعالميكون حى يميس أل لأحد يكون ولا يقول: حيث اس~ رحمه 
—انولس تلافهم واخالناس وإجماع لم،، الوأقاويل السنن من شله مضى 

الخلاف,ممواصع العلم يرى اذ— —رحمه الشاطئ الإمام وكذلك ،، العريب، 
الواقعة،ق الحق ظهور من يتسيب ذللئح فإن للمجتهد، معرفته يجدر مم،ا 

١لضعيض١بالقول الأخذ عن والابتعاد 

يفهمدرجة على اللغة هذ0 فهم ق يكون بجين، ة: العربيباللغة العلم . ٤ 
ؤوالتراكيب الف__ردارتج استعمال فيفهم مخاطبهم، ق العرب، عادات بما 

تمىالين بيميز أن انجتهد به يتمكن الذكا القدر وهو الختلفة، الأمالي—، 

لممرص/هآ'ئ(، ايخول (، ٢٩الخاجّ،)x/> اس مختصر شرح على عد الحاشية انظرت )١( 

١(. ٤٧٣ريم)المقرة (، ٠١الرسالة)ص/. )٢( 
اداغقات)ئ/ا-ا(.)٣( 



الأصولعلم إل الوصول يم  ٢٦٢

والطوقاص، والخام والعوالمقيد، والطالق وانحاز، والحقيقة والفلاهر، 
ا.الألفاؤدر دلالات من ذلك وغ؛ر والمفهوم، 

ةأدللبيان تكفل الفقه أصول علم أن وتما الفقه: أصول علم معرفة ه. 
والاممملاحان والامتحوالقياس، والإجماع والسنة الكتاب من الشرع 

ديريلن الأصولي؛ن كافة اتترط اضارها، وطرق الأدلة، من ذللئ، وغير 
العلم,بمذا الإحاطة أدلتها، من الأحكام اسباط 

علمللمحتهد العلوم أهم أن ذكرنا مما ظهر وقد الرازي• الإمام يقول 
الفقه"لم.أصول 

علىيشتمل الفقه، وأصول واللغة الحديث فن إن ^١^٠: ١١الإمام ويقول 
رر الاجتهاد علوم مجعفلم 

أصولعلم ؤ، )أي فيه الباع يهلول أن وعليه اإشوكاني: الإمام ويقول 
عمادالعلم هدا فان غايته، به بلغ ومعلولاته.مما مختصراته على ويعللع آ الفقه 

.٢٤١بنائه أركان عليه تقوم الذي وأساسه الاجتهاد فسطاط 

نهيفهايالي الغاية هو الشريعة الراد.ممقاصد الشريعة; مقاصد فهم ٦. 
عنهمويدرأ العباد مصاغ ليتحقق أحأكامه، تشريع مجمن الحكم الشارع 

الإبماج(، ٣٨٣/٢رالجوامع جمع ١(، )أ/*ا،- للامدي الإحكام )أ/أتم(، المتمفى انظر: ( ١ر 
(.١٧٦/١ضحادهاج)*

التضر؟/\هم(.)•٣( 
)ص/أ'دآ(•الفمل إرشاد )٤( 



٢٦٣اللغوية الباّصثج الثالث؛ م الف

بمدها عارفيكون أن الاجتهاد، لمنصس، يتصدى لمن يد لا فإذا المفاسد، 
وازنليومضارها، الأفعال >صالح درك ي واعيا بأسرارها، عالما القاصد، 

ةمنفعى علالعامة ومممعة المصالح، جلب على الضار دفع فيقدم بينهما، 
وهكذا.تعارضتا، إذا الخاصة 

أوليافرطا الشريعة مقاصد فهم اس~ ~رخمه الشاطئ الإمام اعتر وفد 
ائلالم■جبع ق عميقا دركا ودركها للمجتهد فهمها جعل بل للاجتهاد، 

هاينه ول رممزلة امحتهد زل لتنسبا أبواها، من باب كل وق الفرعية 
يتعلق.فماصدفيما تفصيل مزيد ومحيال ٠، الذأ أراه والحكم.مما لاجتهاد اق 

,تعال الله بإذن م الفهدا هماية ؤ، الشريعة 

خنيالاختلاف وجوه به يتبخن الذي العلم وهو المروق. علم *عرفة ٧. 
وحكما.معي والمختلفة صورة، التفابمة الفقهية ائل الم

ام،الأحكانق بحقاإعالم يبصر الفروق، هذه على التعرف لأن وذلك 
يامءنلا العلم هذا دقائق يعرف لا من لأن ؛، الاجتهاد؛ ز أمامه الهلريق وينتر 

اجتهاده.ق الخهلا ل الوقوع 

خروجمآن الوضوء بنقض بحكم قد الفروق، علم يعرف لا محن فمتالأ؛ 
قدود الأن امع جبالسّ__بيلين، أحد مجن جرج إذا كما الجرح، ص الدود 

الحاسةوخروج المحامة، من شيئا معه وحمل بحس، محل من خرج الحامحا 
للوضوء.ناقض مكانه— تعدى —إذا الجد مءن 

ا(.)؛/ْ'الموافقات ١( ]
■؟(.رص/•والأصولية الفقهية الفروق ;٢( 
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لالأصم علم إف الوصول تيم  ٢٦٦

الاجتهاد:نحزثة الخامس: الطالب 

ةالفقهيائل المبعض ل ب العا يحمل أن الاجتهاد يجزنة يقعد 
ة،الأدلمن بما يتعلق ما كل النكاح أو البيوع أو مثلا كالفرائص وأبواها، 

فيهابمهد أن له يجوز هل فحينئذ الفوث، بغلبة فيها شيء عته ب، يغيلا بجين، 
لث،اذلله يجوز أولا ائل، المتلك ز الناس ويفي اجتهاده ويعمل.بمقتضى 

ُذهينأعلى ذلك ق، الأصوليون اختلف 

جهلهيقدر ما كل بأن منيلا ذلالئا، صع إل الأصولي؛ن بعض ذم، أولا: 
حينئذله يخمل فلا المسالة، هذه متعلقا يكون أن يجوز مسالة، ق للمحتهد 

أحر،موضع ؤا يوجد أن فيجوز بالدليل، علمه ما لمقتضى المائع بعدم الفلن 
يدري.لا وهو المسألة هذه بحكم يتعلق ما 

يتعلقمجا جميع امحتهد هذا لدى بحمل أن هو الفروض بان عنه وأجسب، 
وادونالذ رحمهم الأئمة فان يسهل، مما وهذا فيها، امحتهد المسالة بجكم 

إلبعضه أو.بموضوع، يباب يتعلق دليل كل وصموا الأدلة، وحمعوا الكتب، 
عليهالوالاطلاع إليها المراجعة الباحّثح، فياّتهلاعة بعض، 

محنها؛أدلة، بعدة مستدلا أ، جوازءر إل الأصوبين ^دهور ذم، ثانيا: 

)آ/ها""آ(.الشرت لم م٢(، ٩ )r/\ الخاجِ، ابن مختصر على انمؤد ثرح انفلر: ر١( 
شرح)؛/•ادا(، التحرير سر x(rn ،)/؛الشوت لم م)آ/-اْ*ا(، المصفى انفلر: )٢( 

(.yvlvالغفار)نتح ؛(، vr/i)اكر الكوك، 



٢٦٧اللغوية اياحث الثالث؛ م الن

بعهزل بتنمحه^ح^اهم امحت^^ددن يه الصتحا لع^ئرط سهلم النوا ان • ١
هبأنثان بن لزيد لام والالصلاة عليه شهادته ذللئ، من الفقه، أبواب 

الخلالبحابة المأعلم بأنه جبل بن ولمعاذ بالفرائض، الصحابة أعلم 

ُا-امتم"•
لهاد الاجتمن :ويه ما الأدلة س عده حصل إذا امحتهد أن ٢. 

العلمله لحصل الباب، هدا يتعلق ما بجميع وأحامحل الفقه، أبواب من باب 
همنللزم اجتهاده، مقتضى وترك فيه غتره وقلد تركه فلو دليل، عن به 

باكقليد،الحاصل والشال، الريب إل بالدليل، الحاصل الفلز عن الإعراض 

يجوز.لا وهذا 

بجميععالما امحتهد يكون أن منه للزم يتجزأ، لر لو الاجتهاد أن ٣. 
قخلاف لا ن ممكمح\ فان بامحلل، اللازم أن مع الشرعية، الأحكام 

كعّاالبعض، دون بعضها عن فاحابوا مسائل، حكم عن مثلوا اجتهادهم، 
فأجابمسألة، ربين عن مثل فإنه الله، رحمه ماللئ، للأمام ذللئ، حمل 

لالجواب عن وتوقفه ، أدرى لا منها وثلأتح، ت ل وقال أرع عن 
٢.بالأتفا3،أ الاجتهاد درجة عن له مخرجا يكن لر ار، المهده 

رقم(، ٦٢)ه/"؟ثان بن وزيد جبل بن معاذ مناقب باب النايّ-ؤء كتاب الترمذي، أخرجه ١، ؛
صحيح/حسن حدبمن، هذا وقال: (، ٣٧٩١)

)\اا\و(.انشرن لم مرآ/مهم(، تمفى الانفر: ;٢( 





١٢٦٩^٧؛ اف>ث اكالث; م

افهتهدين؛مراتب السائس: اكللب 

هي:أقسام ثلاثة إل ابجتهدين الباحث؛ن، أكثر م ف

الممل:المتللق انجهد الأول: 

قواعده لشويضع والسنة، الكتاب س الأحكام يستخرج الذي وهو 
يس،ويقد يجتهوبضوئها الأخرى، المذاهب قواعد عن مستقلة وأصولا 

ولوقذراع الد وميالمصلحة القول من الاستدلال ّبل جميع لك وي
اءلبنة حجيراها مما الاستدلال، ءلرءا محن وغيرها والاستحسان المحاي 

الاجتهادمناهج يرسم مستقل بل لأحد، تابعا ذلك ق وليس عليها، الأحكام 
لجميعتجمعا مسيكون الذي وهو عليها، الفروع ليقرع ه، لفبنفسه 

ذكرهارالتقدم الي الشروط 

هبيتادى الذي وهو المستقل، المهللق امحتهد له يقال شأنه، هذا فالذي 
حابةالصاء كفقهخلاف، غم مجن الإفتاء له ويسوغ الاجتهاد، فرض 

المهللق،بالاجتهاد واشتهروا بعدهم جاووا الذين امحتهدين والأئمة المشهورين 
امحه—دينالأئمة من وغيرهم حنبل بن وأخمد والشافعي وماللث، حنفية كأي 

علىاطلعنا بل مبوبة، مجدونة مفصلة ومناهجهم مذاهبهم إلينا تمحل لر الذين 
وسفيانسعد، بن واللمث كالأوزاعي الفقهاء، اختلاف كتب ثنايا ق آرائهم 
ا.وأمثاإدم١ الثوري 

٢(.١ )،/٢ الوتحن إعلام انظر؛ )١( 
)ص/ا١(•القي رب رسالة )\/UU(، عابدين ابن حاشية ثدمة انظر: )٢( 



٢٧■
الأصول■ئم إل الوصول يم 

اكسج،:امحهد الئائ: 

هلفيتكسر i؛ لكه الأدلة، من الأحكام استشاط من المكن وهو 
الا-اهب،أئمة مجن إمام محلريق ذلك ز ملك بل الأحكام، لامتنباط أصولا 
،•وفروءهرأصوله، من كئتر ق وايعه 

نمالشارع نحوصر من الحكم يمتنبط امحتهدين، من م الفوهذا 
له إمامة ء1ريقى علبالجري استنباطه ق يتقيد لكه والسنة، الكتاب 

وأصوله.قواعده الأغلب- الأعم -ق مراعيا الاستدلال، 

م؛يوسا أبحنيفة ؟^؛٠ أصحاب الصمم، هدا من عابدين ابن عد وقد 
لم القامن وابالشافعي، المذهب ل والزني الحنفي، الذهب ق ومحمدا 
ليعلى أبو الحنبلي: الذهب ق القسم هذا ومن ٢، الالكيل الذهب 

تكونامحتهدين، محن الوع هذا فتوى إن الله: رحمه الووي الإمام قال، 
ا.،ر والخلأزالإجماع ق بقوله ويعتد ها، العمل ق الستقل امحتهل كفتوى 

الذم،:ي الحتهد اكالث،: 

ىعلالذهب، إمام عن فيها رواية لا الي ائل المل يجتهد الذي وهو 
منها،ُشيء قا بخالقه أن دون الأحكام، استنباط ق ومنهجه طريقته حب 

الساشن.انظرت ( ١) 

السابمح■الرجعتن انظرت )٢( 

)أ/أاآ(.الوسن إعلام انثلر: )٣( 
)ل/د7(.المهذب شرح انجموع )٤( 



٢٧١اسوية الماحث الثالث: اشم 

الأصولل لا الخالقة من شيء على يقدر لا فهو عابدين: ابن يقول وكما 
رُالفروع ق ولا 

الأمسووضع وبوبه، ورتبه المذهى، الفقه حرر الذي هو القسم وهدا 
ع—آنة المنقولالأراء ين والمقاية للترجيح فواعد وضع الذي وهو لنموه، 

الإملاءوفخر رخي الالأئمة كلس واكاي، الأول النوع ل امحتهديآن 
إسحاقوأي المالكي، المذهب ل العوي وابن الحنفي، الذهب ق الزدوتما 

ا.الحنبليُ المذهب ق قيامة وابن الشافعي، المذهب ل الأسفر١يني 

الفلأ'آ أم الاجتهاد فرض انحهدين س النوع بمذا يتأدى هل ولكن 
نابرو عمأبو وقال ا، ١ الكفاية فرض به ينادى لا إنه الووتم،• الإمام 

استمدادمنها الي العلوم إحياء ق لا الفتوى، ل الفرض به يتادى الصلاح: 
اإفتوى"ر؛/

ه:حت

الالذين وهم التخريج، باصحاب مول يالفقهاء، من رابع نوع هناك 
ذهبالول باصلإحامحلتهم ولكنهم ائل، المأحأكام امتبامحل ق يجتهدون 
هوجي؛ن تعأو الإمام، أقوال من مجمل قول تر تفعلى يقومون وقواعده، 

ا.ر الحنفي الذهب ق، وأضرابه كالجصاص وجهين، يحتمل لحكم مع؛ن 

١(•رص/١ القي رم رسالة (، ٧٧/١ائتعادي,ِ،>حاشية مقدمة )١( 
١رص/ خلاف الوهاب لمد الإسلامي التشرن تاريخ خلاصة راجع )٢(  ٠ ؛٠
(.٧٨/١المهيب)سرح اتحوع مقدمة )٣( 
امحبمورآ/(،/■؟(.المم )٤( 
١(•١ رص/ القي رم رصالة (، ٧٧/١ر ءا>ديث ابن حاشية مقدمة )٥( 



الأصولعلم إل الوصول نتسم  ٢٧٢

ةالإحاطلأن اخص، اكقليد مقاليس الخلمة هده أصحاب بعد لر وإنما 
يخرجهوتفصيلها، الأنوال تمم من صونها ل التمكن م المدهب، بأصول 

—يهمعل اطلق لهدا امحتهدين، مرتبة ل يدخله لر ولو انحض، التقليد صفة عن 
التخريج.أصحاب امم 



€س

٠٠،

غ '٧ض  ٤٠

ءإ
•٠١٠. ٠١٠

ع

,t

أ
ة-إ 
.م٢ 

؟ ٠٠٠
^١

والمياء.الخكم اّمراد لمالحة ١- 
•آ-ءمةامرىدر 

نملي.ها على وهذه فهنجا ها عر ظك صر: قول ٣- 

C.
حا٦

م

آ
ء.

%

S.آ.
t .ء؟

المارهغب لا كاء: ادْ 
للد —

الفارهءب كاء: يزيده لم 
الأول.القول دلل لمد: - ا

يمجلا ال؛١تي الاجهاد لأن امارقو، غب لا 
.١٥١۴٢١٥كر؛م — 

اصد،حكم اصد حكم لأن اسره، ٠ غم، 
الأحرط.لأنه وا 

C
.ا
ك،

.ا ٢٢٠ء

إة؟

صمتي،على القاضي حكم بس كان إن 
الفارقان.يلزمه فلا 

غأ
Li

II
ء.خ

جؤم قضاء قبل تغيراجتهاده قان ان 
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•لوجته 

نقمييجب السيكي؛ وابن الحاجب كابن الأصوليثن بسس قال 
امماتي،وصحة الأول فساد ظنه على غلب لأنه الأول، الاجتهاد 

الخلن.عالب يجوزمخاتخة ولا 



لالأم علم إل ، ،١١٢^محم  ٢٧٤

الاجتهأد:نقض الساع: الطلب 

هادهاجتعن ورجوعه امحتهد رأي تبدل هوت الاجتهاد، بنقض الراد 
معارضا،له فوجد حبر، حكم.ممفتضى إذا كما ائل، الممن الة حمق الأول 

معللمسقل للبعلى اعتمد أو له، محكهمي على فعثر عموم عمل.ممقتضى أو 
الأول،هاد الاحتلقض الممتدعية الخالات، مجن ذلك ونحو يقيده، ما فوجد 

هي؛امحال هدا ل تصورها يمكن الي والحالات 

ه:شخاصة j اجتهاده يكون أن أولا: 

زواج،العقد صحة ل الول اشتراط عدم إل اجتهاده أداه الذي كامحتهد 

الزواج.عقد صحة ق ذلك اشتراط ورأى رأيه، تغر م ول، بلا فزوج 
نقصيجب وعترهما• الكي وابن الهاحب كابن العلماء بعفّر قال . ١ 

هظنى علغلب امحنهد لأن المكاح، استدامة عليه فيحرم الأول، الاجتهاد 
ةغلبوالعمل.يممتضى اكاني، الاجتهاد ل وإصابته الأول، الاجتهاد ل خطاه 
ا.محالمتهأ له يجوز ولا واجك،، للمجتهد ية بالالظن 

موغترهموالبيض—اوي زال والغالامدي محنهم: آخرون، وذهب ٢. 
لزمهالعقد، بصحة القاصي قضاء مل اجتهاده ثمر كال لو أنه أي بالفصل؛ 

وهوحرمته، يقلن العمل.مما استدامة يلزم يقارنها، ب لو لأنه الزوجة، مقارنة 
الإجماع.خلاف 

١٠٠٠٢

عليهالعطار حاشية مع الجوامع بغع (، ٣٠* ١٦)الحاجب ابن محصر شرح انظرت ^١( 
(.٣٩٦/٢اكوت)ملم 



٢٧٥،^^ ٧١اياحث ١^^٠؛ م الف

هيلزمفلا العقد، هدا صحة على الحاكم حكم يعد ذلك كان إل وأما 
مصلحةفوات إل يودي الحكم ونقضآي بالحكم، اكدت صحتها لأن المفارقة، 

؛.والقضاة١ الحكام نصب 

الترجح:

ة—الحالهده —ق زوجته مفارقة لزوم هوت رجحانه؛ يظهر والذي 
يليقلا فاذا حلالا، حرام أنه معتمده ق ما يجعل لا الحاكم حكم لأن مطلقا، 

بسببفلمه على غالب الي بالزوجة والاستمتاع العقد، هدا على المداومة له 
عليه.حرمتها اجتهاده 

عملايرتكب، أن يناب، ولا له يسوغ فلا به، يفتدى قدوة امحتهد ن إم 
ولافوله، علميه د يل شأنه، هدا س أن شك ولا بخلافه، لأفتاه غيره، به أفي لو 

أحد.به يعمل 

الإفتاء:ق اجتهاده يكون أن ثانيا: 

الستفتيكان إن فحينئذ اجتهاده، تغتر م اجتهاده، إليه أداه غثره.مما أفي بان 
ولكنبه، العمل عن الكم، وجونم، ق خلاق فلا الأول، فتواه يعمل.ممقتضى نر 
علىبناء رصعتين، أو رصعة معه رصعنن، بامرأة تزوج كمن به، عمل قد كان لو 
ورأىالقي، اجتهاد تغتر م بدللتؤ، التحريم ثبوت بعدم امحتهدين أحد به أفتاه ما 
المستقيوعلم التحريم، منه بحدث العرف، ق الرضاع امم عليه يطلق ما كل أن 

لا؟أم زوجته مفارقة المقلد على يجب، هل فحينئذ بذلك، 

;٤٤)ص/االفصول تشح شرح )أ/-ا.٢(، للا،دى الإحكام (، fAT)•؟/المتض ان>: ١( :
اوحرانحط)*ا/أ."ا(.





٢٧٧اللغوية اياحث اكالث«ت م الم

نجدلهلر مما قطعا، تحريمه شن نر فيما ١^٢٠^، مفارقة لكن للاحتياط، أثرب 
دامجتهالحالة- هده -j القلي يستفتي أن ارتم، لذا القرع، من قاطعا دليلا 
عملند الذي الغتوتم( على بتمر وإلا به، أخد الحكم على اتفقا فان آخر، 

ة،الاجتهاديآرائهم بعض عن رجعوا الأئمة مجن كئترا أن ثبت وند أولا، به 
دليعحى الرجوع، بمذا وأخبروهم المستفتين تعقوا فد أهمم عنهم يرو ب و 

الأول.اجتهادهم مجقتضى على به عملوا عما المستفتون 

المضاء:ي اجتهاده يكون أن ثالثات 

هادهاجتقضى.ممقتضى أو وحكم قاصيا، أو حاكما امحتهد يكون بأن 
الهاد، الاجتذا هنقض يجوز لا أنه ^٠٠ العلماء ءاتفزا الخصمين(، بي، 

قاصياأو حاكما الغتر هذا كان مواء أخر، مجتهد باجتهاد ولا هو، باجتهاده 
الحاح_،را،.وابن الآُدتم، الاتفاق هذا نقل كيلك، يكن ب أو مثله، 

الأولحكم نقض جاز لو إذ والقضاء، الحكم لمصلحة حففيا وذللئ( 
الما إل الأمر يتسلسل وهكذا كذلك، النقض نقض لجاز مجا، اجتهاد بسب 

ومجاتالخمنمل هي الي والقضاة الحكام نص_( مصلحة فتفوت محاية، 
؛.١ل١زءات١٢وقطع 

قالصحابة شاور هؤ الني، أن حيث بدر، غزوة أسارتما قصة لذلك يشهد 
أنرجاء مراحهم، وإطلاق مجنهم الفداء أخذ إل ه بكر أبو فأشار أمرهم، 

العطارحاشية أيضا; وراجع •٣(، )آ/• الحاجب ابن محمر )أ/"ا'أ(، للأميتم( الإحكام )١( 
(.XVi/t)التحرير سء (، ٤٣)T/■ س مع على 

.٣(. o/t)■انحط البحر )\/ا-اأ(، المعود على البنود نشر انظر: )٢( 



الأصولعلم إل الوصول نم ٢  ٧٨

العدوشوكة لكسر قلهم إل الخطاب بن عمر وأشار الإسلام، إل الله يهديهم 
زلفنالفداء، منهم وأحد ه، بكر أيي، برأتم، ه الني فاخذ وخذلاهم، 

أسنلدأ يءف أن ِلغى ؤ I تعال قوله وهو هؤ، للمح، ُعاتبا القرآن 
مبمروأقص أقبجرْ نمث ه آليتا عتم مدوي ألأيئ ي ثئينثن حئ 

م؛ئ0 مئ 
الحاكماجتهاد أن على يدل وهدا الأول، اجتهاده ينقض إ هؤ الرسول 

ينقض.لا والقاصي 

ترتغلما أنه المشتركة المسالة ق هغ عمر سيدنا عن روتم، ما هذا ومثل 
نقضيفلم ،، ١ نفضي ما على وهذه قضينا، ما على "تاللئ، قال: فيها رأيه 

الأول.اجتهاده 

.٦٧الأنفال: صورة ( ١ر 

و؛خمةلأم، م' وأم' زوج، عم أتى نال؛ الحكم س عود معن ندء بالم عد ابن روى )٢( 
لأم،للإخوة البام الثلث وأعطى الدس، الأم وأعملي اكف، الزوج غأءه؛ى وأم، لأب 
دس،الوالأم انمف، الزوج نأعهلى مها، أد قابل س كان فلما والأم، الأب بي دون 

يزدهملر قربا، الأب يزدهم ل؛ "إن وتال: اس، و والأم الأب وبئ الأم بي ض وشرك 
فقالوكذا، ا لكل. قضيت الأول العام شهدتك الموتن؛ أمير يا ونال: رجل إليه فقام ، بعدا 

أيما؛وانفر العلم)ص/ْ"آ'آ(، بجان جامع نقمي ما على وهذا فضتا، محا على "تلك عمر: 
لدردي-م)ص/اءآا(.الميراث 
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٢٨.
الأصولعلم إل الوصول سم 

واكخطئة:التمويب الثامن: الهللب 

ناذاون، يختلفوقد يتفقون قد الاجتهاد وبعد يجتهدون، ابجتهدين إن 

لمصيبون وهم سكوتياس أو كان —صريخا إجاعا هدا اتفاقهم يعبر اتفقوا 
مرما على •مهنأ على بحتمع لا أمته أن أخبر ه الرسول لأن هنءا، اجتهادهم 

الإجماع.باب ق ذكره 

المصيبأم مصب، إليه ذهس، فيما مجتهد كل فهل اختلفوا، إذا وأما 
ائلالمقا موصعغ،• ق، ذلك ق العلماء اختلض محهلئون، والاحرون واحد، 

الفلنية.ائل الموق القهلعية، 

القضية:المسائل أولا: 

ق،ت أكانمواء حل، فقواحدأ وجها إلا نحتمل لا الق ائل الموهي 
بالرمل،والإيمان الثابتة، وصفاته ووحدانيته، تعال باس كالإيمان العقايو، 

ةالمعلومالفقهية المائل ق كانت، أم ذللئ،، إل ومجا الأخر، واليوم والملائكة 
الزناوتحر-م والحج، والزكاة والصوم الصلاة كوجوب بالضرورة، الدين من 

دوفباياطل، الناس أموال وأكل حق، بغير النفس وقتل والميسر، والخمر 
مدهب؛ن:على ذللئ، ق العلماء اختلف، 

لث،تلقا الإم نفي إل المعتزلة: مجن انمبري الله وعبيلء الجاحفل ذهس، , ١ 
حالأُت:ئلأُث، ز المخهلئ امحتهد عن المائل 

الحق.درك عن وعحز نغلر الذي امحنهد ل أ( 

ىعلص النظر، وجوب يعرف ل؛ لأنه يفلر، ب الذي امحتهد ل ب( 
خهلآه.



٢٨١انك:ستاب القسم 

يعقده.يا إل اجتهاده وأداه واجتهد، نظر الذي ابجتهد ل مد( 

اثرغانه إذ معاندا، ليس دام ما عندهما امحتهد على إم لا هذا وعلى 
ىعلشأنه هدا من وتكليف الحق، درك عن فعجز جهده، وبدل ومحعه، 
ؤلأتةلم%وتعال; سبحانه محال ومحي ،، jLiajلا تكليف.مما معتمده، خلاف 

أسداساإلأوسهثابر
الالي الضرورية الشرعية الأدلة فإن اد، والمالبمللأن ظاهر الرأي وهدا 

القرآنل كتثره آيات وردت فقد قولهم، رد على وردت قد لمخالفتها، مجال 
زقغتر من النار j( وخلودهم الكفار ضلال على واضحة دلالة تدل الكرم 

الإمع رفمجن المخالف يقوله .مما إذابحال فلا المعاند، وغتر منهم المعاند ين 
انكو لإذ ائل، المهده ل الحق خلاف اعتقد الذي المخهلئ امحتهد عن 

النار.ل الخلود على هم نوعل، ولما هم، معتقل على تعال الله ذمهم لما كذلك، 

ةالقطعيالمائل ل الحق أن إل اذسلمين من العلماء جمهور ذهب ١ ٢ 
مصب،وم الحؤا أصاب أصابه، فمن معن، حكم فتها تعال ولله واحد، 

والةاب بالكتذلك ى علواستدلوا ا، كافرل آم فهو أخطأه، ومن 
والإجماع.

المعتمدزت المسألة هذه ن وانمري الجاحفل تول تفصيل وانظر ، ٢٨٦ت البقرة محورة )١( 
(aa/t ،)المض ؟(r،>U/Y ،) المار فتح ر*ا/ببا(، المهاج يرح الإبماج■(T-n/r،)

إرشاد)ص/"آأ(، الورقات محرح على الدمياطي حاشية )صأ\ الفصول تنقيح محرح 
الفمل)ص/وْأ(■

سلم(، rn/r)•الغفار فتح (، ١٧٨)؛/للامحدي الإحكام (، T-OU/X)المتمفى انظر: )٢( 
الحنابلةفقه أصول ل التحرير مختصر رص/مهةا، الفصول تنقيح شرح (، Tui/y)الثبوت 

)ءس/ا'ْآ(•إرشادالفحول )ص/هلإ(، 



الأصولعلم إل الوصول بم  ٢٨٢

ألأسلمع؛ر يبج ومن ؤ ت ال منقوله منهات عديدة، فبآات الكاب; أما 
تعال؛ؤد'لأثوقوله ٢، ^١ فيمحةِيآوضين 

ار،الكمصلال بئن تعال قاس ،، أزربل هأءوأ ميل أكذَكمتحأ يلن 
دليلوهدا والمعاندين، منهم ابجتهدين ;ان فرق غير من بالعياب، وتوعدهم 

الحق.خلاف على اعتمدوه فيما معذورين غير أهم واضح 

إلارى والممود اليهس الكفار دعا هؤ الني ان فهي المنة: وأما 
معتقدهمعلى ذمهم ه وأنه تعال، اممه عند من به جاء والتصديق.مما الإسلام 

أموالهمأخد وأباح قانلهم ولن.لك المعاند، وغير منهم المعاند ، juفرق غير من 
املآثمئن، وغتر اعتمدوه فيما معذورين كانوا ولو اثهم، ونأبنائهم ومي 
ذلك.من قيء على ه الرسول أقدم 

هالصحابة زمن من السلمين إل حيث الأدلة، أظهر وهو الإجماع: وأما 
عقرد بععصرا أجمعوا هدا، يومنا إل ذلك  Jju_م المخالف، ظهور إل 

للإسلام،الخالقة معتقداهم على وذمهم الكفار، قتال على جيل بعد وجيلا 
انحكومالأمة هده من الإجماع هدا وقع ئا اعتمدوه، فيما معدورس كانوا ولو 

عليه.أجمعت فيما بالعصمة لها 

اولاممية:الىوا:

.٨٥عمرازت آل صورة ، ١ؤ 

.٢٧ص: سورة )٢( 



٢ ٨٣الماحث الثالث: اشم 

تلكس وجه ل القطع يمكن ولا وجه، س أكثر نحتمل الي المسائل وهي 
قولهي ا،لطلقة عدة ذلك: من القيل، هذا من الفقهية المسائل وأكثر الوجوه، 

الق_رءلفظ فإن ا، ١ ه هموء يقثه يآقؤس ذشنك؛ محآلمهلكت ؤ ت تعال 
عنيانL١٠أحد إرادة على قتتلعى دليل هناك ولير والحمر، الطهر بان مشترك 

ة،بالمخهلئأحدهما سمى ، محثهوري• ءدهباأن على فيها العلماء اختلف 
أقوالهم.تفصيل وإليك بالمموبة، والأخر 

للمصوية:الأول،: الذهب 

ا،فيهامحتهد المسالة ل ممه حكم لا وأنه متعدد، الحق بان القائلون وهم 
فكلامحتهد، اجتهاد إليه أدى ما هو فيها، تعال وحكمه امحتهد، اجتهاد قل 

سمواوليلك الأقوال، جم؛ع ل الحق وأن مصب، الأحكام هده مثل ؤ، مجتهد 
والمعتزلة.الأشاعرة مجن اسكلان جمهور ذلك إل ذهب بالصوبة، 

الالي الواقعة ق ليس أنه الصوبة محققوا إليه ذهب قاليي الغزال: قال 
تعالاف وحكم الظن، يتبع الحكم بل بالظن، يطلب معتز حكم ها، مص 
الختار"أآأ.وهو ظنه، على غلب مجا بحتهد كل على 

منها:الأدلة، من بجملة هؤلاء وامتدل 

.١٢٢٨^٠^٠؛ سورة ( ١ر 

كثف(، ٢٠)٣/هالإّنوي شرح ق: المصوبة ساتر أقوال واطر )آ/ّآأ'م(، الستصفى )٢( 
(.٢٦١)م/ الفحول إرشاد (، ١ )؛/٨ الأسرار 



الأصول■طم إل الوصول سم  ٢٨٤

مهمث إذ ثلميي ي مح=ك1تاي< إي ؤتثش وداوُد ؤ تعال؛ قول . ١ 
ءآباولكلا تهتنها أرعر سهدمك ءلقك4هم ؤيكق آلثومِ عثم 

بقوله!ومليمان داود مدح وتعال سحانه قافه ،، ل ه ؤعاتأ •قمحا 
الحرثحادثة ق منهما الحكم صدر أن يعد ب ؤإلما ثمحا ءاهئا >=كلأ وؤ 

/معال عليهما أثى لما محطئا، أحدهما كان ولو القوم، غنم فيه نفشت الذي 
بمدهالقاJلين من الاستدلال "وأما بقوله: عليهم الرد الشوكانى تول وقد 

فانلهم، لا عليهم فهو وسليمان، داود قصة التصويبآ.ممثل مقالة المقالة)أي 
وولسليمان، قاله مجا هو الحق بان العزيز كتابه ق صرح وتعال سبحانه اس 

•معي يذ٠للئا صليمان لتخصيصن كان لما منهما، واحة. كل  ٠٧الحق كان 

عندالحصر صلاة قضية ق اختلفوا الا~ين للصحابة ه الرسول تقرير ٢. 
القم، ميباللحاق أمرهم لما ه الرسول إن حيث قريفلة، بي إل ذهابمم 

ولمامرعتنا، فساروا قريذلة«، بي ؤ، إلا العصر أحد يصالن »لأ للصحابة: 
يردب وقال: وقتها، ق وصلاها بعضهم اجتهد القلريق، ق الصلاة أدركتهم 

بينماالمعي، إل ففلروا السير، وتعجيل المهوض سرعة أراد وإنما التأخير، عنا 
فلم—االلفظ، إل ففلروا ليلا، وصلاها قريظة بي إل وأخرها بعضهم اجتهد 
أحدايخطئ ل؛ القصة، عليه وقصوا إليه، وتحاكموا ه اس رسول إل رجعوا 

♦مصيب مجتهد كل أن على ذللئ، فدل الفرية.ينل؛آ، من 

الأساء:مررة )١( 
للأ.دي)ئ/ْ،ْا'(.الإحكام )٢( 
(.YnY/x)الفحول إرشاد )٣( 
وليماءراَتجا والْللوب الطالب صلاة باب احرق، صلاة 'محاب الممحاري، أخرجه رإ( 

•( ٩٤٦^)-ْ(، )أ/ا"



٢٨٥ال،المية الماحث الثالث؛ القسم 

ىعلدل يلا الني س التئربب ترك أن عليهم: والرد 
أجورممخطئا، كان ولو امحتهد أن من نقوله ما على يدل بل تصويبهما، 

هإليأدى ا ل.ممالعمه علييجب م الحق، درك ق، وسعه بذل دام مجا 
،.١١ا٢>تهاده

لث؛نحكة;اكائ: الذهب 

هيوافققد وامحتهد متعدد، عتر واحد الحق أن يرون الذين الجمهور وهم 
ةأدلذلك على ولهم مخطئا، ويسمى ويخالفه، يخطئه وفد مصسا، ويمي 
وهي;بأقواها نكتفي والمعقول، والاثار والسنة الكتاب مجن عديدة 

مومثئ إذ آ-لررتي 1، أنة=حءا إي ؤنثص ؤداؤرد ؤ تعال: قوله . ١ 
؛؛،؛؛،١٠ؤتكلأ ٌإل،أء ثه1نثه1 اؤ؟ سؤدتجنك ;لقثمّهلم ؤتتكنا آمحرم عنم 

ُاظتاهم.
لامالعليه سليمان صوب وتعال سبحانه اتله أن بمات الاستدلال وجه 

هلفمالة الملحكم المصهب هو فكون يذللد، حححه و القضية فهم على 
أنه__ل.ا ن جمفمهم معا، إليهما الفهم لب وإلا لام، العليه داود دون 

يبالمصيكون ولا الاخرون، ويخطئه امح-هديت، بعض يصيه واحد، الحكم 
الأ,احلام.

)ص/آا"أ(.الفمل إرشاد ^٠: والرد الدلل '>/ انفلر ( ١ر 
-؟UA.Uالأساء: 

i(iA/؛للأيي الإحكام (، ٢١)؛/الأسرار كشف اطر: )٣( 



الأصولعلم إل الوصول نستر ٢  ٨٦

حكموإذا أجران، فله أصاب م فاجتهد الحاكم حكم »إذا هو: قوله ٢. 
ءامالثمأمحلأ،ينأجر<<رأ،.

هوالكريم الرسول إن حيث الوصوع، ق قاطعا يكون قد الحدث وهذا 
علىأجرأ أجرين، فيستحق يصيبه، امحتهدين بعض وأن واحد، الحق ن أص 

ه،يخالفدين ابجتهويعقض المصيب، له ويقال إصابته، على وأجرا اجتهاده، 
المخهلئ.له ويقال فقط، اجتهاده على واحدا أجرا فيستحق 

ةدلاليدل الحدث هدا أن يرى اممه رحمه الغزال الإمام أن الغريب ومن 
وهالحدث هدا إن ذلك! ق ويقول ممييح، مجتهد كل أن على قاطعة 

قريغالحاكم فالخهلئ وإلا أجر، له إذ ممسجا، واحد كل أن على القاطع 
٢,؟١ الأجر يستحق كيف تعال اس حكم 

لاختلفا فلو قيل: "فإن بقوله: الشافعي الاوردتم، الإمام عنه أجاب وقد 
لفوصلما الإصابة، ق اتفقا ولو : قيإ الأحر، ل بينهما شورك لما الإصابة، 

'.ّهافيالأم">

لام،والسالصلاة عليهم الأنبياء بعد الصا>يقين أفضل من روي ما ٣. 
فانبرأيي، فيها أقول قال: الكلالة ص سئل لما قهد الصديق بكر أبا أعي 
والوالدر؛/الولد حالا ما أراه فمي، حطأ كان وإن ائذ، فمن صوابا كان 

ء٢(.١/٢ثمبمررا(-ضم 
)آ/م؟م(•المسض )٢( 
اكاءمرا/\اآه(.أدب )٣( 
ورواهمقطع، أن4 إلا ثقات، "رحاله الحم: اسص ق نال النعي، طرش من المهني رواه )٤( 



٢ ٨٧الماحي الخالث: اشم 

قا مقهك فامحهته، الخطاب بن عمر استحقرها امرأة أن رومح؛ا ما • ٤ 
وذتعبن الرحمن عبئ فقال ترون؟ ما لكحابة1 عمر فمال محنه، مهابة بطنها 

يجتهدنر إن فقال! تقول؟ ذا ما لعلي• فقال عليك، شيء لا مؤدب، أن إنما 
عايكأن أرى أ، أخطفقد اجتهد، وإن غثك، ففد عوف ن الرحمن عبد 

س>ا<.

قة بالتخطئه الصحابة ا فيهصرح الي الوقائع مءن ذك غير إل 
أوا، إجماعذك فكان بعض، على بعضهم ينكرها أن غير م٢ن اجتهاداثمم 

وأنواحد، الامحهادية السائل ق الحق أن على منهم اتفاقا تقدير أقل على 
لمحطئار فيكون ويخالفه يخطئه وقد مصيبا، فيكون يصيبه قد امحتهد 

رم/بمخ(.الحبو تلخيهء صحيح ناد ئإّوالحاكم تفوء، ق حاتم أبي، ابن 
محيورواه وعم، اض بتن منقطع ولكنه انمرى، اض ص سلام عن اليهقي )^١١٥ )١( 

مختصرا،عمر عن بلاغا الئاغم وذكره يه، الحس ص الوراق مطر عن معمر، ص ارزاق 
•ادلخمبامحر)؛/"آ( 

القاضيأدب )أ/ا'د\(، للأميي الإحكام ٢(، • )؛/" التحرير تر بوشرحه التحرير انثلر■ )٢( 
(٦٩١١١.)=<









٢٩١منها الستفل وأحوال الأدلة تعارض الرابع*■ المم 

الرابعالحث 

التممدرا'

الفقيهاسفراغ تقدم: كما الاجتهاد لأن الاجتهاد، مقابلة j _اتي التقليد 
مالحكأحد فهو التقليد؛ وأما دليله، من الشرعي الحكم إل للوصول الومحع 

ذاهإل للوصول مجهود أي يذل فلم دليله، عن الحث، دول من الغئر مآن 
متقابلين.والتقليد الاجتهاد كان لهذا الحكم، 

اكفلي:تعريف الأول: الْلاب 

٢.غ^رها١ أو الدابة عنق ق وجعلها القالادة من ماحوذ اللغة: ق اكقليد 

٢.دلياله١ معرفة غتر ث ٣٠الغتر قول قول الاصهللاح: وي 

الأدلةثواطع هإءا--آ0ها(، )١/الفقرة الرهأذ ق: L_ اشلقة السار اظر )١( 
الأحكام)وبمئ-ماْ؛(، اكأ> رئضة  nfw-r-Avly)الصفي 

)آ/ْ،/ا-الأّنوكب ِرح )ص/-ائإ-1؛1(، الفصول تشح ترح )أ/اآأ-ا/؛آآ(، 
ذاتح)أ/آأه-.خء(، اكر الكوكب شرح انحيهل الحر ( ١٩١

علمإز الوصول -ظ )ص/ت،-أ-*اتماآا(، الفحول إرقاد -؛-يىئ(، رآ/.الرحموت 
ائ-"ااأ(،)ص/«زيدان لادكوو الفقه أصول j الوجم (، rrv-r\ol)_الأصول 

علممدخل ق الرل بلوغ كتاب )ص/آا/أ~ماآ'(، بدران ال*؛بين أي يدران الفقه أصول 
آخره.إل أوله س الأصول 

رقلدإ.مادة ١(،  ٩٦/)ص المنتر المحبا٢ (، ٣٩٨/رص امحيط القاموّء انفلرت )٢( 
(.AAA/T)المهان (، ٢٢)1ا\لأُدى الإحكام )٣( 





٢٩٣منها المستقي وأحوال الأدلة تعارمحس ١^١؛^؛؛ النم 

ا،سةمتوا سدؤْ قحؤوجت\ئثأ\هؤئ تعال؛ قال أخرى، ححة 
»لأهؤ! نال عصمتهم، عن الرسول بإخبار الاجماع قبول وجوب علم كما 

النص،بالشهود قول قبول وجوب علم كما ؛، الضلألة«أ على أمي نجتمع 

يمحانجيتايتح—للم ؛ن تحالخكم ين ؤوأسثئآا-وأ ت*—ال؛ ال ن
الغيول ففول إن ت قيل وحى ،، 

،٢٤ملزمة بحجة فول نول لأنه كيلك، تقليدا يسمى لا للمتقي ية بالن
ه'ً'. -صؤثثوم!ثولنتن س: ول ُُمي 

هعليوجب وإن تقليدا، يسمى ل؛، العا قول العامي قبول أل أراه; والذي 
ذيالدليل الالحجة، وإنما بحجة، ليس بنمه ل! العا فول لأن قوله، قبول 

غتره.به افى فيما عليه اعتمد 

\يو\ب:العاص تقليذ الثائ؛ اكللب 
امبيفدر العلم من رتبة إل يمل ل؛ من أن العلم أهل كافة عليه فالذي 

العلهاء.قول واتاع الاستفتاء فعليه دليله، مجآن الحكم استنبامحل على 

اءالعلميختلف لر و التقليد؛ ذم على الأدلة سوقه بعل البر عبد ابن يقول 
يجوزلا العامة أن العلماء يختلف لر وكيلك علمائها... تقليد عليها العامة أن 

٧.الحشر؛ سورة ١( 

ا(.تخربجهرا/7،أ(مدم 
.٢٨٢القرة؛ سورة ٣( 

؛٢٢١)؛/للامدي الإحكام اطرت ٤( 
٧.الأنبياء؛ سورة ه( 



٢٩٤
الأصولعلم إل الوصول نم 

واكحريمالتحليل يجوز منها الي ب١لمع١ني لجهلها أعلم~ ~واس وذلك الفتيا، لها 
/١ العلم ق والقول 

ذلك:س أدلة، بجملة ذك على واستدلوا 

الإ0قتن ألنَو أهل قثاوأ ؤ ال: تمقوله وهو الكرم: ١لقرآن ١. 
هعلييج—سب شرعيا، حكما يعلم لا من فكل عام، والخطاب '، ثاعؤل 
العلم.أهل سؤال 

ثلاث——؟ت،على يزيدون كانوا ما الصحابة مجتهدى أن حيث الإجماع: ٢. 
امروهمبأن تر غن جملحواليث ا من بمم ل يتر فيما العوام يفتون وكانوا 

ونيتبعهم مندين امحتهغتر وكان الحوادث، تلك أحكام ق بالاجتهاد 
ىعلدليلأ ذك فكان عليهم، ينكرون ولا الشرعية، الأحكام j امحتهدين 

للمجتهد.ابجتهد غير اتباع جواز 

وهو:المعقول: ٣, 

ة-حادثه لحدثت —إذا الاجتهاد أهلية له ليت س تكليف أن (  أ
تعال:قال وقد ووسعه، مقدوره ق ر التأكليض.كا باب من فانه بالاجتهاد 

.٢٣نجرهي^سشثاإلأثءا 

)T/؟A؟(.وقمله العل؛ بجان جامع )١( 
.٢٨، ^٠؛ ١١سورة ( ٢١

.٢٨، البقرة! سورة )٣( 



٢٩٥ضها المتقيد وأحوال الأدلة تعارض ١^١^ العم 

ل،والنالحرث اع انقطإل يودي بالاجتهاد، الجمع إلزام أل ب( 
قصروري وجوده مما ذلك وغم والتجارات والصناع الخزف وتعطيل 
ماوهذا اواس، حياة وفساد امحتمع بنظام الإحا>ُل إل يودي وتركه امحتمع، 

عقل.ولا شرع يقره لا 

ممن:مذهب التزام الثالث: اكللب 

عالآتقليد عليه بجب هل ولكن العانر، تقليد عليه يجب العامي كال وإذا 
أيزم ياتوأن اء، ثس يقلد أل له أم خاص؟ الالتزام.كذهب او مع؛ن، 

آيختار مذهب 

ولاين معلر ا عتقليد عليه يجب لا العامي أل إل العلماء عامة ذهب 
نمينتقل وأل العلماء، من شاء من يقلد أل له بل خاص، الالتزام.كذهب 

لألالأول، المذهب على الاستمرار يلزمه ولا آخر، مذهب إل التزمه مذهب 
يستقيالعامي فكان والتا؛عين، الصحابة عهد ق ثانعا كان الذي هو ذللئ» 

إلمفت ص انتقاله عليه ينكرون يكونوا لر و آخر، إماما ومجرة إماما مرة 
غمذلك كان ولو إكاره، إل مجال لا متواترا إخماعا ذلك فصار آخر، مفت 
إكاره.عن عتوا ولما أهملوه لما جائز، 

ما عد وتقليعليه، الترع أوجبه ما المكلف على الواجب فان وأيضا 
اءالعلمدام ا ومرع، التيوجمه م مما معئن، الالتزام.كذهب أو ُعآن، 

بن،مجعألزمناه.كذهب فلو الخلق، حق ق وترقيه رحمة واختالافهم اختلفوا، 
والشدة.القمة إل والرحمة، التخفيف مجن الاختلاف نحول 



الأصولعلم إل الوصول تيم  ٢٩٦

أ،الوطكتاب ألف حنن اف رحمه أنس بن مالك الحرة دار إمام وهذا 
ه،بالعمل الناس ويلزم الأمصار، ؤ، يفرقه أن استأذنه الخليفة، به وأعجب 
الونذلك، على الله رحمه مالك، يوافقه ل؛ بالسيف، ولو خالفه مجا ويتركوا 
ورووااق، الأفل وا تفرنالصحابة فان إ الو أمجير يا تفعل لا اااخليفةت 
فدمهمبذلك، الناس وأخي اعتمدها، الي الحجاز أهل أحاديث، غير أحاديث 

لجعد قاس وإن ائهم، علممن إليهم وصل الأخذ.مما من عليه هم وما 
رحمة.الفروع ق الأمة هذء علماع اختلاف 

الرخص:ممع الوابع: الطالب 

أنأيضا ه ليجوز فهل شاء، مذهب بأتم، الالتزام للعامي يجوز كان إذا 
قالعلماء اختلف ذلك؟ له يجوز لا أم له؟ أيسر هو مجا مله_إ كل من يختار 

ذلك.

إذاميما لا يجوز، لا الذاهب رخم تتبع أن العلماء حمهور عليه والذي 
ءكذهبعملا يتوضأ لر و امرأته مس كمن التكاليف، عن الهروب قصده كان 

ول؛خفيفا نومجا ونام الشافعي، عملا.ممذهب يتوضأ ولر واحتحه؛ -محيفة، أييي 
هيبالتشالأخذ إل يودي هذا لأن بذلك، يقول من عملا.عذهب، يتوضأ 

التكليف.ينافي مما وهذا والهوتم،، 

خرجالعلماء، بنوادر أخذ مجن قوله: الأوزاعى عن انحيهل الحر ل جاء 
ولفومجن والصرف، التعة مكة أهل قول من "يترك وعنه: الإسلام"، عن 
الحربالشام أهل قول ومجن أدبارهن، j، المساء وإتيان السماع الدينة أهل 

اأخبرنقال الحاكم؛، وأخبرنا وقال: النبيذ، الكوفة أهل قول ومن والهلمامة، 



٢٩٧منها التفي وأحوال الأدلة تعارض الرابع؛ القسم 

ال:قالقاصي إسماعيل 'سمعت يقول: سريج ابن سمعت يقول: الوليد أبو 
اءالعلمل زلمن الرخص فيه نظرت كتابا إل فدفع المعتقد، على دخلت 

دههتصح ب فقال! زنديق، هدا مصنف فقلت، منهم، كل به احتج وما 
يبحر المكر أباح من ولكن رويت، ما على الأحاديث قلت: الأحايين،؟ 

جمعومن زلة، وله إلا ل؛ عا من ومجا السكر، يبح لر المممة، أباح ومءن المعة، 
ذلكا-حرا3، بد المعتضامر قه، دينذهسا بما، أخذ م العلماء، زلل 

اإكتاب'>ا/

انكواء م__ الرخص عن الحث، وراء محن القصد كان إذا وأما 
آخرمجدهس، مجن رأتم، اختيار أو الدامس،، داخل مرجوح رأتم، باختيار 
وتحقيقجهة، من الفقهية الأحكام لمملبيق الإسلامية الدولة ق الأنظمة تشرع 

المصلحةتحقيق مجته القصد لأن به، باس فلا أخرى، جهة مجن للأمة المصلحة 
انكالهدف، هدا بحقق فقهى رأى فكل التكاليف،، مجن الهروب، لا العامة، 

محتبعاقانونا يجعله أن المسلم فللفقيه عاما، صررا يدفع أو عامة، مصلحة بجلب، 
الدولة،تللئ، ق الساند للمدمس، مجوافقا يكن نإ ولو الإسلامية الدولة داخل 

يلي:ما المسالة هده صور ومجن 

المذهب:داخل الرجوح بالرأي الأخذ • ١ 

يرغعقد الأستصناع أن الحنفي المدشب، ق الراجح الرأي أن ذللئ، مثال 
ونىوإن حى ثاء، ونتتا أي j، العقد يفح أن تصع للمفيحوز لازم، 

(.T-Xl/l)انحط الحر 



الأصول•،لم إل الوصول نم  ٢٩٨

دعقزوم لورأى ك، ذلل  Jowjiأبو خالف وقد بالتزاماته، الصانع 
داوهعاليها، الفق الشروط- وفق عالي ۶ بالصنو المانم جاء إن الاصتمناع 

الراجحبالرأي أخذنا لو فإننا ٠، العدلية؛ الأحكام مجلة أيدته الذي الرأي هو 
أحدالممنوع ل يرغِبح لا قد لأنه أصرار، المانع للحى الحنفي لذهب ال 

الصع''ُُغير 

الأربمة;الذاهب أحد برأي الأخذ ٢. 

نرإذا إلا التفريق طلب ى لها حق لا الحنفي الذهب ق الزوجة أن ئاله: 
أمكنهإذا التفريق طاو_< ق حقها فيسقط. أبدا، زوحته معاشرة الزوج يستطع 

واحدة؛مرة ولو معاشرهما 

للزوجةبأن القاصي المالكي بالذم، الأخذ القاصي أو الفقيه على فلا 
المءلا.بمكن متحكما عيبا به وحدت إذا زوجها من التفريق طلي، ق الحق 

حديث،مواء معه، بالبقاء وتتمرر طويل، زمن يعل منه البرء يمكن أو منه، 
معه محنبالزواج رصاها شنإ ل؛ ما بعده، حديث، أو العقد قبل اإعسّ_إ هذا 

العسبج؛هذا وحول 

للموباأو ية الجنللعيوبه المحللاق طلاب الزوحة حق محن يصبح وهذا 
كانولو وحرج إلا.ممشقة معها الزوحية الحياة استمرار يمكن لا الي المرضية 

الأحكاممحلة ثرح الحكام، درر انفلر: )١( 
اس•الالمرجع )؟(
ا(..ايوط)ْ/لاظر:)٣( 
(.YUU/y)الكر الشرح على انمّوم حاشٍة )٤( 



٢٩٩منها التفي واحوال الأيل■ تعارض ارابع؛ م الئ

وبالعيبمده الزوجة تضرر هو فالمناط معاشرفا، لعد العيوب تلك حدوت 

يا.رصاها وعدم 

الأربمة:الذاهب غتر من اكقهاء بعض بقول الأخذ . ٣ 

طلقمن أن المشهورة الأربعة الذاهب من الفقهاء إليه ذهب مجا ذلك من 
انبالعاصرن يعض أفي وقد طلقات، ثلاث يقع واحد بلففل ثلاثا زوجته 

انوتلميده تيمية ان إليه ذهب .مما أخذاواحدة، إلا يفع لا الطلاق هدا مثل 
الأمرعليه كان U اسدلألأ ذلاكل١ا، ق الجمهور مذاهب حالفا اللذان القيم 

مشاكلمنه بحدث قد لما ودفعا ،، ^١٢الرسول زمن ؤ( الطلاق هذا ُثل ل، 
شرعا.عه الممنوع التحليل إل التحايل إل تؤت-تم، اجتماعية 

والأخذ،الترلئ. هن.ا وراء مجن الهدف يكون أن قررناه مجا كل ق ويشترط 
الضرر.ودفع المصلحة حلب من الثرع، مقاصد محقق 

ويبعدها.( ٨٢ x/r)•الوض إعلام : انفر ]١( 
وسمنبكر وش قو الق رسول عهد على الطلاق "كان فال: عنهما الق رصي عباس ابن عن زآ( 

قنأمر'ا استعجلوا ند اواس إل الخطاب: بن عمر قتال واحدة، الثلاث طلاق عمر، خلافة من 
كابصحيحه، ق ملم رواْ عليهم، مقام فا عليهم، أمضينا٠ فلو أناة، ف■ لهم كانت، 

١(. ٤٧٢)رقم )ئ/"ْ(، الثلاث طلاق باب، الطلاق، 





٣٠١منها الستمد وأحوال الأدلة تعارض الراع؛ القسم 

غيره:انيهد تقلد الخامس: الطالب 

يجبمسألة، ق حكم إل اجتهاده أداه إذا امحتهد أن على العلماء أجمع 
وههاده اجتإليه أدى ما لأن فيه، غترْ تقليد له يجوز ولا يه، العمل عليه 

٢.أحيل قول إل تركه له يجوز فالا حقه، ق انف حكم 
فهل___ فيها الاجتهاد من متمكن -وهو المسالة ل يجهد أن قبل وأما 

الحكمدرك مجن له يد لا بل ذلك، له يجوز لا أو فيها، غيره تقليد له يجوز 
فيه:العلهاء احتلض نفسهآ باجتهاد 

ذلككان سواء أي مجهللقا، غيره تقاليد له يجوز لا الخلم: أمل أكثر قال . ١ 
القولبمدا قال وممن منه، أعلم أو العلم ق له مساويا تابعيا، أم صحابيا الغثر 

٢،اءر الفقهوأكثر اJاقلأني، بكر أي القاصى إل ونسبه والامجدي، الرازي 
ذلك:على والدليل 

رعي،قدليل بإلا يشت لا شرعي حكم التقليد، بجواز القول أن أ( 
هذاعلى الأمدي واعتمد بالإثبات، فعليه وجوده يدعي ومن عدمه، والأصل 

.^^١٥١٣٢الدليل 

يجبفكدلك يالأتفاق،، الاجتهاد بعد التقليد له يجوز لا كما امحتهد أن ب( 
الحالتى.ق الاجتهاد ملكة وجود يجامع أيضا، قبله التقليد له يجوز لا أن 

الرخموتفواتح شرحه مع الشوت لم م٢(، • )أ/أ للامدي الإحكام انظر: )١( 
ألماشن.الرجعتن انظرت )٢( 

.آ(.)أ/ا-الإحكام )٣( 



الأصول■علم إل الوصول نمو  ٣٠٢

معرف—_ةو وهالراجح، الفلن تحصيل على قادرا كان لما ابجتهد أل ح—ا 
ووهالرجوح، بالظن والعمل التقليد يناسه لر واجتهاده، باستتباؤله الحكم 

كماللفلن مفدا كال ولو شه للحكم تحصيله فال غره، لتقليد الحكم فهم 
لوالعمتره، لغبالتقليد له الحاصل الظن من أقوى ولكنه التقليد، ق هو 

المغلوب.بالفلن العمل من أرجح ^١^، ٥١١بأقوى 

قاشترمحلوا فيما اختلفوا ولكنهم التقاليد، له يجوز الخلماء: )عض قال ٢. 
التقليد؛هدا جواز 

لوهما،من تقليد وأما التابعي، أو المحايي؛ تقليد له يجوز بعضهم: قال ا( 
فلا.

فلا.غره تقليد وأما فقط، المحانجب تقليد له يجوز بعضهم: وفال ب( 

غرهما.تقليد دون فقط، الشيخن تقليد له يجوز بعضهم: وقال ■؛ئ( 

أودونه هو من تقليد لا منه، أعلم هو من تقليله. له يجوز يعصهم: وقال د( 
مثله.

أوعليه الحادثة فوت حاف إذا إلا التقليد له يجوز لا بعضهم: وقال ه( 
الشرعى-الوجه على لا مستفتيه على 

الحكمواستنبط الواقعة، ق اجتهد إذا امحتهد أن ذلك: ق أدلتهم وأظهر 
هلفجاز غره، بامتفتائه له حاصل وهو الفلز، إلا فيها له يجمل لا بنفسه، 

الاجتهاد.وترك التقليد 



٣٣ منها الستمد وأحوال الأدلت تعارض ١^١^ القسم 

الفلسل مقابمرجوح ظن باكمليد، له الحاصل الظن أن ت عليهم والرد 
ذموقد خثر، هو .تما أدق هو مجا استبدال يجور ولا نفسه، باجتهاد له الحاصل 

بالمناء والقثالبقل استبدال طلبوا حينما اليهود على الصقع هدا تعال الله 

ا.نو-ء؛و هوأدق ؤأذمث-يرك^ءى ت*ال• قال والسلوى 
لاضطررناالظن، تحصيل هو للمجتهد المملد جواز مدار أن يرريا و لم 

ديعم للحكتحصله فال أيضا، الاجتهاد بعد له التقاليد بجواز القول إل 
اكمالعلم، دول للظن مفيدا اجتهاديا حكما كونه •من يخرج لا الاجتهاد، 

كماالإوغاع خلانط الاجتهاد بعد للمجتهد التقليد جواز أن مع واضح، هو 
المسالة,أول ق ذكره 'نقدم 

الترجتح:
جوازبعدم القول هوت المقدمة~ الأدلة على "بناء رجحانه يظهر قاليي 

لأنالأصلية، مصائره عن بنفسه الحكم امحستنبامحل من المكن للمجتهل- التقليد 
ابالكتمن انصراف نوع الاجتهاد، شروط لديه توفرت لمن الرجال تقليد 

إياه,الق وهبها الي للموامv وتعطل والسنة، 
ةدرجعن يخرج ما العلم مجن ورزقه المعرفة، أبواب عليه اذ فتح فمءن 

المواهب,هده تعهليل يناميه لا العوام، 

يبدلوندين امحتهالأئمة مجن تعال اذ رحمهم ١لصالح سلفنا كان وقد 
دونالأصلية، مصائرها من الشرعية الأحكام استخراج ق جهودهم قصارى 
العلم.من المترلة مآن كانوا مهما الرحال أقوال على عكوف 

.٦١القرةت سورة ١( ؛



الأصولعلم إل الوصول سم ٣ ٍ ٤

الشساني،الخمن بن كمحمد تعال اف رحمهم حنيفة أيٍب أصحاب فهؤلاء 
لرو يخهم، شن مسمعوا ما على مكفرا نآ الهديل، بن وزفر يوسف، وأي 

مفهق ودهم جهوبدلوا حققوا بل عنه، وأحدوه عليه درموه .مما يكتفوا 
قشيخهم وا فوافقالأصلية، مصادرها من الأحكام واسباط النصوص 

الشافعي،ام الإمأصحاب وهكذا الأحر، بعضها ي حالفوه كما بعضها، 
إلادي الهوالله امحتهدين، الأئمة مجن وغيرهم أحمد والإمام مجالك، والإمام 
.٢١٢ّواء 

ة،الفقهيذاهب المأن امحال هذا ق سممنا من قرره مجا نويد إذ فنحن 
لأصلحائمة وألها منها، الأحكام واستنباط الشريعة موص لتفسير مدارس 

إنونقولت نقرر الوقت، نفس ففي لها، خادمة الشريعة تكون أن لا الشريعة، 
المشهورين،الأئمة بعد جاووا الذين وعوام" "علماء جيل كل أبناء على 

أدبواتوأل دارهم، أقيعرفوا أن والتقى، والورع بالعلم لهم والمثهودين 
والوصولالخمح، طلب كان فيه اجتهدوا فيما ممهم كل أن يعرفوا وأن معهم، 

هادهاجتى علأجر أجران، فله منهم أصاب فمن أحهلآوا، أم أصابوا إليه، 
فمشأ ق ونقول اجتهاده، على أجر فله منهم أجتنأ ومن إصابته، على وأجر 

المواقف!هذه مثل ق وجل عز الذ علمنا ما 

آؤ؛ركث■وِلإتمئ ؟؛^١ آعنر ^١ بمدهم مى جآءو ؤوأك؛ِنك 
ه•نجم رءوي، ردآإيث ^١ ١٠فاهإوثاغلا•4ؤن عتمل، ري سجعؤيايالابمي 

أنالاختلاف؛ين أساب ب بجن ا، نفيَمحابا العمري علي الدكور الأّتاذ نميا ألف وقد 
هدامن الأخرين الأنمة وموقف وأصحابه، حنيفة أبيي بين رالخلأف وسماه، وأصحابه، خيفة 

الخلاف(.
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سجزية احكام بملق فا الفارع ارادئ الم القاصد وم 
والخم.الربا ونحرم الزكاةوالس، كايجاب الفض، ابواب 

خام،مموضوع سمح، فا تحسمها الشارع أراد الم وص 
الاله.اكمرفات م الشارع كمقاصد ممن، 

أحكامه،تشرع في عام يوجه الشارع أرادها الم وهي 
الترعوهدا ممهم، الماسي ودفع الخلق، مصالح كحفظ 
امتمحاء.دون الأحكام حميع يثمل 

الشرعيةالأحكام جاءيت، الض ، والأساذلغايامحت، ام 
 Vالفاسد.ودفع المالح حل، من كءة؛ةها ؛؛

.٠١٠

وهو:القصد، من مأحوذ مقمد، جمع القاصد; ع
الهلريقاستقامة "َإه 



٠٣ ٧ منها اقفل واحرال الأدلة تعارض الرابع؛ القسم 

الخامسالحث 

اديدط*ا'ثصد،

القاصد:مريق ١لأولث المطلب 

الطريق،استقامة وهو القصد، من مأخوذ مقصد جمع اللغة: ق المقاصد 

قالطريتجن اس على أي ؤنةدآشثثاٌهرا؛، تعال: قوله وضه 

الشرعيةالأحكام جاءت الي والأهداف الغايات هي الاصطلاح: وق 
الفاصد.ودفع المصالح جلب من لتحقيقها 

»المراد.ممقاصدبقوله: الشريعة مقاصد القاصي علال، العلامة ئ ويم 
نمم حككل عند الشارع وضعها الي والأسرار منها، الغاية الشريعة: 

أحكامجها«ر؛،,

الإصلأمةالشرعة •قاصد اكاق، الجزء الوافقات زت الشريعة .نقاصل التعلقةالمائل انظر )١( 
■عاشوو(بن الطاهر محمد للشيخ الإسلامية، الشريعة مقاصد القاصي، لعلأل ومكارمها، 

الشاطئ،الإمام عند المقاصد نظرية العالم، يرصف للدكتور الإسلامية، للشريعة العامة المقاصد 
الكرءعد ر لليكم القف أمول ذ الوجيز (، rvA-rni)^/زهرة أق نحد الفقه أصول 
(.ir--i)ص/ْ\راج غمد الإملامي الفقه أصول (، r'A،>-rUA)_/زيدان 

٩.المحل: سورة )٢( 

١)العرب لمان انظر: )٣(  (،UrA/T)الو—ذ المعجم (، ٢٢)ص/ئ الصحاح محار (، ١
رضي،.مادة 

رص/ّآا.ومكارمها الإسلامية الشريعة مقاصد )٤( 



الأصولعلم إل الوصول مم ٣ ٠ ٨

الأسلابالشرسة حاءت الى الأهداف هي: الأسرار تك أن ثك ولا 
إلاحكم من فما وآجلهم، عاجلهم ل الماد مصاخ بحلب مما تحقيقها لأجل 

صررا,عنهم يدفع أو مصلحة للمال يجلب ما تشريعه ل وروعي 
نمالشارع مقصود أن بالامتقراء ست فقد الغزال الإمام قرر وكما 

وعقولهموأعراضهم وموسهم دينهم ل الخلق مماغ حفظ الشرعية الأحكام 
وأموالهم؛

رحمهالقيم ابن الإمام قول الشرسة مقاصد ل جاء ما وأدق أحن وس 
اشالمعق الماد ومماغ الخكم على وأساسها مبناها الشرسة »إن الذ: 

خرجتمسألة فكل كلها، وحكمة كلها، ورحمة كلها، عدل وهي والمعاد، 
دة،الممإل لحة الموعن صدها، إل الرحمة وعن الجور، إل العدل من 

ل،باكاويا فيهادخلت وإن الشرسة من فليت المن، إل الحكمة وعن 
والغداءاة، الحيبها فهي حلقه، بحن ورحمته عباده، بين، اس عدل فالشرسة 

منها،مستفاد هو إنما الوجود ق خئر وكل والعصمة، والشفاء والنور والدواء 
بعثالي فالشريعة إصاعتها، من ببه قالوجود، ق نقص وكل بما، وحاصل 

٢.والآخرةه١ الدنيا j، والسعادة الفلاح ونهلب العالر، عمود هي رسوله بما 
ق،هم— مداهبتلاف اخ~ءلى المسلمان الفقهاء من كثير كتب وقد 

،،الشافعي؛ اللام عبد بن العز أشهرهم: ومن الإسلامية، الشرسة مقاصد 

١(•الغلل)ص/٩ْ ثغاء انفيِ )١( 
ااوقض)-ا/ا(.أيلام )٢( 
الأنام.مصاغ j الأحكام قواعد كابه: ق )٣( 



٠٣ ٩ منها المستفيد وأحرال الأدلة تعارض الراثع؛ القسم 

راقالمإدريس ن بأحمد الدين وشهاب ،، ١لحزلي١ الخوزية فم وابن 
هداأفرد الأخير، هدا فان وبحق ^^، diالشاطئ إسحق وأم ١لمالكيل٢،، 

الإفادة.جد وأفاد إبراز، أي ثميازاله وأبرز بالتدوين، الفن 

الشمول:ياعسار المقاصد أنواع ت الئائ المطالب 
هي:أنام ثلاثة إل م تنقالشمول باعتبار القاصد 

تثوبمل عام ؛وجه محقيقهاالشارع أراد الي وص اتحامة: المقاصد ١. 
هم،بنالعدل وإقامة عنهم، الغامد ودفع الخلق، مصاع كحفظ أحكامه، 

امشاء.دون الأحكام حميع يشمل النوع وهدا 

يمملق.مموصوعفيما بحفيفها الشارع أراد الي وهي الخاصة: القاصد ٢. 
بينتراض عن تكون بأن ١لالية التصرفات ق الشارع كمقاصد معين، فقئي 

بينهم.بالباطل أكلها يكون لا وأن التعائدين، 

أبواب*ّز، جزئية بأحكام تتعلق الي القاصد وهمب ابزنية: المقاصد  ٠٣
زواجالروعية ومثوالخمر، الربا وتحريم والنفقة، الزكاة كابحات الفقه، 

الأحكامل؛ا.من ذلك وغ؛ر والرهن، والطلاث، 

منهما.•تفرفأ مواضع ق اللهفان، وإعانة المؤتمن، إعلام كتايه: ق، )١( 
الموق.)آ(فيَنحابم: 

ت.الثالث الجز، j المواتقات اكهم: ص ؤ، )٣( 

 )i( ٤؛١  ٦١)ص راج نحد الفقه أصول ٢(، • )ص/آ الإسلامية الشريعة مقاصد اظر؛
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الأصولعلم إل الوصول سر  ٣١٢

النشرأعتمن ا،لقاصد أنواع اكالث! اإلْلااب 
هي!أنواع ثلاثة التشرع مقاصد 

والخ^ج^ارءت،،الضأروردارتا، 

الضروريات:أولا: 

والدنيا،الدين مماخ قيام ز منها بد لا الي الأساسية الأمور وهي 
الالفامحتمع ومحال الحياة، نظام اختل بعضها فقد أو فقدين، إذا بجيث، 

لأن،واضمحلالها، هلاكها الحياة، نظام اختلال مجن فصدنا وليس والموصى، 
بهنقصد بل والفحشاء، والهمجية الوثنية ؤ، الأمم أعرف، منه سلمّت، قد هذا 

شبيهةفتكون منها، الشارع يريدها لا الي الحالة على الأمة أحوال تصتر أن 
ولاباعينهم، يصرون ولا بقلوبمم، الناس يفقه لا بأن الأنعام، بأحوال 

قالوالأخروية، الدنيوية مجسوولياهم عن يغفلون بحسن، بآذاهم، يسمعون 

الئلوب ثم آيي قى ُءقثئا لجهنم درأ، ولمي ؤ ت عنهم تعال 
همبل، أوللإك^ءلج لأيتمذا ءاداة وكم بما لايصمون آهثن وثم آبما يممهدف 

الدين،حففل هي: خمسة الضرورياُت، مجموع أن بالامحتفراء ثبتح ولقد 
الأصول،ذه هحفظ يتضمن ما »فكل والعقل، والمال والنسل، والنفس، 

.١٧٩لإءو\نى: )ا(ّورة 



٣١٣منها التقيد وأحوال الأدلة تعارصى الرابع؛ الفم 

دةمفسسفهر الخمسة الأصول هده يفوت ما وكل مصالحة، فهو الخمسة 
،٠مصلحة<<ر ودفعها 

خاتمةهي الإسلام شريعة أن ومما الصالح، هذه الشراع جميع راعت ومحي 
ما'على الضروريات هذه ورعاية الرعاية، وجوه أم على راعتها الشراع، 

بأمرين:يكون الشاطئ قرره 

مراعاهاعن عبارة وذك قواعدها، وست، أركامحا يقيم ما »أحدهما: 
الوجود.انسا جق 

عنعارة وذلك قيها، التوقع أو الواقع الاحتلال عنها يدرأ ما واكال،■■ 
الادم«رجاو_ج من مراعاها 

معايهمو نلكي للإنسان، منه بد لا فالدين الدين• على اخافظة . ١ 
دبولا الإنسان، خواص من خاصة التدين لأن الحيوان، درك عن الإنسانية 

الفتنةعن وهى الدين الإسلام حمى هنا ومن اعتداء، كل مجن دينه له لم يأن 

أثد^رؤرvكنان تعادت قال القتل، من أشد فيه الفتنة واعتر فيه، 
وأصولورمله... وكتبه وملائكته بافه الإيمان الديزت لإيجاد فشرع 

إلسهامتطاع لمن الحرام الذ بيتح وحج والصيام والزكاة كالصلاة العبادات،; 
مجيلا.

الض)ا/بخآ(.)ا(
)أآ(مست)ا/-اأئ-0آ'ا(.

.١٩١الآ؛ة: الهمة، سورة )*١( 



الأصولعلم إل الومرل نم  ٣١٤

عه،داء الاعتورد الدين، إل الدعوة الدين: عش للمحائثلة وشرع 
عه،د يرتمن وعقوبة معاله، ومحو إبهلاله، يريد من صد الجهاد ووجوبا 

ا.ءشدةا_مر ق الناس يشكلث، من ومنع 

الحياة،على انحافظة هي النفس، على انحافظة المس: على انحاففلة ٢. 
ال:نعقال اه، محاحة امحتبولا حرمجته انتهاك بجل لا مقدس حق وهو 

ىعلالإسلام حرم وس ٢، ل ه دجؤ ء أثدإلأ *مم ؤ آلنمن، لامثؤأ وؤ 
وعسالتالله ول فيقات، العقوببأشد سشحلها من هدد أنه النفوس حماية 

وءنيبكنيدافها - امتعمداقمحراوهءجهئمِ مومثيشن، ثن وؤ 
رى عظيما عدابا لث ولمنةُوأعد عقه آممث 

العمل،وحرية التعبير، وحرية الرأي كحرية لأنسان الخريات أنواع قرر الإ-ادم إن بمال: محي )١( 
أنلأحل ذلسمى والمعتمد، التدين من ثاء ما لقسه بجتار أن غله والعقيدة، الديرن حرية وكيلك 

هلاوق_رة:الس ينا اثني بقن صو ة لأءمئاه ؤ ال: تعال نالحق، هذا عنه يلب 
دادوالارتالإسلام على الخروج إن فنقول• الحرية، هده على عدوان الارتداد ومنع, !، ٢٥٦
ومعه علياتفقت الذي الجزاء إلا جراء من لها ليس عليه والثورة عليه، ثورة هو إنما عنه، 

كانمواء المقررة، وأوصاعها الدولة، نظام على حرج فمن رالوصعية، منها السماوية الفوانا*ن 
ةللخيانولص بلائه، لالعفلمى بالخيانة يتهم فانه الرأسمالية، الدول أم الشيوشة لدول اق 

كلممن عليه والحفاظ بحمايته القيام نظام أي وظالف أهم مءن لأن الإعدام، إلا جراء العظمى 
قوطللويعرضه ، obأر يهدد عليه الخروج لأن عليه، الحارجين -تمتع وذلك أركانه، يهز ما 

والداعي.

.٣٣الأية الإسراء، سورة )٢( 

.٩٣الأية: الماء، سورة )٣( 



٣١٠عنها المتقيد وأحوال الأدلة تعارض ؛ ١^١١القسم 

وعالنتمرار اسيضمن الذي الزواج النضس؛ لإبجاد الإسلام فشرع 
البشري.

امطعن مقوامها يه ما تناول وجوب القس; على للمحاظه وخرع 
للهلكة.تعريضها وتحرثم عليها، يعتدي م>ت ومعانة وشراب، 

ةأفتناله أن من حففله هى العقل على امحافظة الفلت على اخافظة ٣. 
املالخمر الإسلام حرم ولذا وأذى، شر ومصدر امحتمم على عبئا صاحبه نجعل 

هاعنال قكما الخباث( )أم الخمر أن العلم أثبت وقد فاحش، أذى من فيها 
وضاعال المضياع إل وتؤدتم، الصحة، د وتمالعمل، د تفلامحا الإسلام، 
أنرو غفلا الأخرين، على التعدي إل كتترة حالات ق 'نولى كما الكرامة، 

نرها.على ويعاقب الإمالأم بجرمها 

ر،الخمتر غمن العقل يزل ما كل حرم الخمر، الإسالأم >وب وكما 
إلنودي كالخمر لامحا المخدرات، مآن وعترها والأفيون والبنج ك١دثييي، 

اآثارهإن ل يالون، ونفتك ، العقإ فتفسد كتترة، ومفاسد جسيمة مضار 

الشريعةتاذن أن ممكن لا إذن الخمر، آثار مءت أشد النواحي خميع ق السلبية 
ا.ضررا؛ وأقل مفسدة منها أقل هو لما تحريمها مع تعاطيها، 

قدبر والتالتفكر بر وأمالعمل; للناس وهب وتعال سبحانه فالله 
والأرؤس,١لسماواين ملكوت 

المخدرة،المواد ق ع الشر عن الله رحمه امحيد عبد الشيخ المصرية الديار مغي ختوى من 
(.VTU/t)المنة انذلر:ءقه 



الأصوليلم إل الوصول يم 

نمة ومعاقومخدر، مكر كل من ده يفما نحر-م I لحفظه وشرع 
٠والخيرات الكرات يتناول 

وعالمعلى انحاففلة هي النسل، على انحاففلة الممل: على اخافظة . ٤ 
سليمة.تربية الناشئة وتربية الإياق 

الترعى•ازواج 

المشوهوالصور والرقص، الاختلاط وحى الزد، نجرم لحفظه: وشرع 
الأمرةل والانحلال البيت ل الضعف عوامل تتسرب لا حى الريب، والنظر 

وامحتمع.

الحياة،عصب انه حيث مجن المال احترم الإسلام المال: على اخاففلة ه. 
ومراعاةثانيا، النشاط على وحافز أولا، الفهلرة لنداء تلبية المال، احترام وق 

للعدالة'التا.

والشراءكالبيع المختلفة، المعاملات نفل١م لإيجاده: الإسلام شرع وند 
ونحوها.والمضاربة والرهن والإجارة 

أموالأكل وتحر-■،( المارق، وحد الرقة تحرم عليه: للمحامملة وثرع 
.٢١وامحنوjلالقيه على والحجر بالباطل، الاس 

الحاجيات:و\و\': 

قفيتوإذا عنهم، والحرج الشقة لرفع الماس إليها بحتاج الي الصاخ وهى 
والضيق.الحرج ينالهم ولكن الضروريات، ففدت إذا كما الحياة يختل لا 

(.٣٨. )ص/\"ام- الوحم (، ١٧٦-١ )_/tu الشاطئ القاصدعتدالإمام نظرية انظر: 



٣١٧منها التفيو وأحوال الأدلة تعارض الرابع: المم 

املاتومعادات عبن مالفقه أبواب عامة ق الإسلام شرع وقد 
لهم.المسر وتحقيق الماس عن الحرج رم بما يقصد أحكام جملة وجنايات، 

للمريضالفطر محاباح للحرج، دفعا الرخص شرع انمادات: ففي 

»ِغبماًكاث وش هبمسمه ألثيت_ ينلإر ثبمد تعال؛ قال افر، والم
ه/جاكنه_بمطاأز 

ؤثإذاضُنم'تعال: قال للمسافر، الرباعية الصلاة نمر وأباح 
أنينيثيهؤا آن حمم ألصالووإف ثشموأمى أن عوثرج-لح هوس أمحنج، ق، 

عقأو ؤرإنَقمي تعال؛ قال الماء يجد ل( لمن الميمم وأباح ؛، وإ 
صكه؛نح1واهئوأ

حمسينبن عمران عن القيام، عن للعاجز قاعدا والصلاة ؛، ^١ ثبا صعيدا 
»صلفقال: الصلاة، عن ه الني فسألت بواستر، نجب كانت ال: قه 

٢.حنب<<أ فعلى تسهلع ب فان فقاعدا، ستقلع ل؛ فان قائما، 

يوالالعامة، القواعد مجن استثناء المعاملات أنواع شرع المعاملات؛ وق 
ومااقاة، والموالمزارعة، والأستصناع، والإجارة، لم، كالالقياس، نحالف 

ةحاجلأن إلا ك ذليكن ون؛ الماص، تحالف الي المعاملات س ذللي إل 
إلها.تمس الماص 

.١  ٨٥الأية: القرة، سورة )١( 

١،الأية النساء: سورة )٢(  ٠ ١.
.،^٣٤النساء: سورة )٣( 
برقم)'أ/ةخآ"(، جنب فطي قاعدا يطق م إذا باب الصلاة، تثصثر كتاب البخاري، أخرجه )٤( 



الأصولعلم إل الوصول تيم  ٣١٨

وشرعخطا، القاتل عن تخفيفا على الدية جعل الموبات; ول 
ع__انو العفحق ول المقتلول وجعل بالشبهات، الحدود درء قاعدة 

القصاص.

الجزئيةالنموص بجاب الحاجية للْمالح الشريعة مراعاة على دل وقد 
تعال!قوله ذلك من العامة، النصوص من كتثر أحكامها، من حكم كل عند 

أثثيربد ما ؤ ت ال، تعه وقول٢، ةجمللإةثؤ،أمحتيمجهر 
أثثإا=كلمؤرر_د يحانه: مه وقولخ حتنج نن عقؤتطم لجمل 

؛•كرولأ,رإطمأ'حهل
اكصسيات:ثالثا: 

اُق ونعلى حالهم ونجعل الناس، حال نجمتن إل فدف الق وهي 
ولإفا بجيّث، العادات، ومحاسرن والآداب< ١لأحالآد،، ومكارم المروءة تقتضيه 
انية.الأنحيالهم تدق ل الناس، يضرر ب غابت 

هظؤز وو،ن ؤ تعال• قال الثوب، طهارة رع ث انمادايت،: كي 
إلقئنر ِاذا ;١^١ آؤت ؤيخي تعال: نال المدن، طهارة وشرع 

.٧٨الحج، سورة )١( 
٦.الأية: المالية، سورة )٢( 

.١٨٥فرةا J١سورة )٣( 

٤.الأيلأت المدثر، سورة )٤( 



٣١٩المشد.نها وأحواو الأدلأ تعارض ارايع: م

إرءوّيمموآتساحوأ إقآلما,ني وأديكم وحوهكإ ةعسلوأ 'آلضلوه 

وشرعا، ر ه منحي عندَلإا حدوأ يه؛ادم تعال؛ قال العورة، 
٢.محلم«ر كل على واجب الجمعة يوم »غل قال الجمعة، يوم غل 

نيؤ ال: تعقال والشتر، الإسراف عن الشارع نحى العاملات: ول 
لجيص نحى كمآ ممفَولأص\وصيمُ؛ا، 

يا

هالني نحى كان عنهما اس رصي همم ابن عن أحيه، بيع على الرجل 
ه...رُ؛،أخيخطة على الرجل يخطب ولا بعضآب، بيع على بعصحم بجيع أن 

»لأه: ه قولالأول: ن مالنلمع، وتلقي الاحتكار عن الشارع نحى كما 
يهطحق القع تلقوا ولا »••• ه' قوله الئادت ومن ا، خاطئ«؛ إلا بجتكر 

الوفى«ر'ا/إل بما 

٦.ألأيدت المائدة، سورة ( ١) 
.٣١الأية: سورة )٢( 

(،٨٧٩)رقم ب٤(، ١ )آ/ه الجمعة، يوم غر فضل باب الجمعة، كتاب الخاري، أخرجه )٣( 
،.٨٤)"بريبم• ٤(، )'آ/خئ الجمعة غا وجوب باب الجمعة، كتاب لم وم

.٢٩الآيةت الإسراء، سورة )٤( 
١(،)،ه/ه. أخيه.., خطبة على يخطب لا باب انكاح، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )٥( 

يرقم)م/آقد،، أخيه خطبه على الخطبه تحريم ثاب تتابالنكا'*، ومسلم، (، ٥١٤٢)برقم 
(١٤١٢•)

(.١٦٠)٥ يرقم ٢(، ١ \ it)الأقوات ق الاحكار غرم باب الم—اقاة، كتاب لم، مأخرجه )٦( 
رقمبالركبان تام عن المهى باب البيوع، كتاب الخاري، أخرجه عليه، متفق )٧( 

١،.0 ١ )٧ برقم ١(،  ٢٥/٤ز الجو_ا تلقي تحر-م باب البيوع، كتاب ومسلم، (، ٢١٦٢)



الأصوليلم إل الوصول نم  ٣٢ ٠

أنردي الصيان، وقتل والثلة الغدر عن الجهاد ق هى الجايات: ول 
بتقوىخاصته ق أوصاه مرية، أو جيش على أمرا أثر إذا كال ه الرسول 

قاتلواايك، سبيل ق اس باسم ^اغزوا قال؛ م خثرا، المسلمين من معه ومن اس 
ثقلواولا ثمتلوا، ولا ثعدروا، ولا ثقلوا، ولا اغزوا باس، كمر من 

آودا...«را؛.

برنم؟*؟(، A/t)العوث على الأمراء الإمام تأم؛ر باب والستر، الجهاد كتاب لم، مأخرجم ( ١ر 
.(١٧٣١)





الأصولعلم إل الوصول تم  ٣٢٢

القاصد:مكملات ارابع: الطلب 
ماكل شرع وتحسسناب، و-حاجياسم الناس ضروريان حفظ اممه أراد لما 
اقضتل بذلك، على يضر ل؛ م الثلاثة، الأنواع هذه حفظ إل يودي 

امللأحكمكملة تعتبر أخرى أنواعا الأحكام، هذه فوق يثرع أن حكمته 
لها.ومتممه الأول 

والمائةالأذان، شرع الصلاة، الشارع أوجب، لما الضروريايث،: ففي 
ماثرع القوس، لخففل القصاص أوجمس، ولما الصلاة، لفريضة تكملة جماعة، 

بما،قل الي الصورة على يقل فالقاتل الماثل، وهو كاماد، القصاص يجعل 
منه.المهللونمح الغرض القصاص يودي و١ذللثإ 

عنالمخهلوبة، إل الفلر شرع الإنماي، النوع لقاء الرواج ثرع ولما 
إنفالمرأه، أحدكم خهلب »إذا ه: اممه رسول قال قال: انف عمد بن جابر 

،.فليفعل«لكاحها، إل يدعوه ما إل يفلر أن استقلماع 
ه؛قال بالمرأة، الخلوة من إله يفضي ما حرم للنسل، حففلل الرق حام ولما 

بشهوة،بينهما المفلر >وم كما ا، محرم«ر ذي مع إلا بامرأة رجل يخلون »لأ 
أهث.لك، همئتبمهل ؤبجمثلحأ ١^^؛؛ من دئقؤأ وثوينيرت< هل ؤ تعال: ل قه 

—رآ/هاه تزوبجهأ يريد وم المرأة إل ينظر الرجل ق باب المكاح، كتاب داود، أم أخرجه  ٢١؛
.٢٢.٨٢يرغم)، ٢٥٦،••

محرمذو إلا امرأة برجل ون بجللا باب الكاح، كتاب البخاري، أخرجه علميه، متفق  ٢٢؛
برقم(، ٤٧محرم)ك/■مع المرأة شر باب الحج، كتاب ومسلم، (، ٠٢٣٣)يرقم )\<إ\ام 

١٣٤١١.)



٣٢٣عنها الستمو وأحوال الأدلة تعارض ١ارااعت القسم 

دبجمْلةأبمشممن بن ثنفس ممنينتت ^٥١، و؟ بمنمن مما أثت-ير إة لم 
،•م1ةثثهر

المعدوم،محع عن نهى يكمله، ما شرع المع، شرع لما ا-ياجيابنؤ: وي 
•ءندك«رليس ما تبع »لأ ت أصحابه لأحد ه! فقال 

التصدقحث بان ذلك أكمل التصدق، إل ندب لما اكحسنات: وق 

امموأءامتوا أؤإأاوأ يئآضآ ؤ ت تعال قال ماله، طيب من تصدقه يكون أن على 
منهئنغمنولأثنمذ١آدئيق ننألآز>في دم>نا١^؛ ماءًقسبثهموبما منءلم؛ني 

أكملوكما ٢، ١ ه حثنمد ي آه أف وأئوث\' فيه م٠اثإ١ إلاأن قاحدد وتتم 
والأذى،ن بالمه صدقتيبع لا بأن أكمله المال، بطيب التصدق إل الندب 

(٤)ُالتنوألآذئ^ ٣١٠اث؛ني يا؛ةتا ؤ ت*—١^ ال ن

•■ا-ا"ا.الأية: الور، سورة )١( 

برقم(، uia/v)ده عنيس لا مسع ارجل ق باب المترع، كتاب داود، أم أخرجه )٢( 
رقمب(، on/v)دك عنض ما بجع كراهية ق باب المترع، كتاب والترمذي، (، ٠٣٥ )٣ 

دعنليس ما بجع باب البيوع، كتاب والماتى، حسء•«، حديث »وهذا وقاوت (، ١٢٣٣)
١م يع عن النهي باب النجاران، كتاب ماجة، وابن (، ٤٦١٣برقم)ر/ا/آد'آ(، الإنسان 

٢(. ١٨٧يرقم)(، vrvly)عندك لص 
.٢٦٧الأية: ؛، y،J،سورة)٣( 

.٢٦٤الإية: الثرة، )؛(مورة 



الأصولعلم إل الوصول سر  ٣٢٤

الأهمية:ق المقاصد مراتب الخامس: المطلب 

ة:بالرعايفأولاها الأهمية، ي سواء ليت الثلاثة، بأنواعها واكاصد 
اغمصدان وفقالحياة، ضقبام اختلال فقدها على يترتب لما الضروريات، 

•بينهم القرصي وشيوع الناس، 

ماوكل الحياة، نفيام اختا>!٠ل فقدها من ينتج لا لأنه الحاجيات، ليها تم 
والحرج.الضيق ؤ، الناس وقرع هو إنما فقدها، على يترتب 

عنيحم لا لأنه اكالثة، المرتبة ق فهي التحسثات، الحاجيات لي تم 
ماوكل والحرج، الضيق ق الناس وقوع ولا الحياة، م ل اختلال ضياعها 

وعمانا، حالساليمة الفهلر تراه عما ابتعاد هو إنما ضياعها، على يترتب 

والفضائل.المروءات ذروة إل بالإنسان يسمو مجا إل هم يرتفع 

رعفا ممم أهللضروريات، أحكام من ثرع فما هدا، على وبناء 
علىويترتب للتحسينات، شرع مما أهم للحاحيات، شرع وما الحاجيات، 

كانتإذا بالحاجيات، العناية يجوز لا أنه •ممعى الترتيب، بمذا رعايتها هدا 
كذلق كان إذا التحمينات، مراعاة يجوز ولا باكروريان، نخل محراعافا 
قان كإذا المكملات، مراعاة يجوز ولا الحاجيات، أو بالخروريات إحلال 

لها.أصل هو فيما إخالأل مراعالها 

اقتضت،إذا للهلييس، العورة كثف، أبيح الضوابهل، هده على وبناء 
نمادج والعينات، التحمن مالعورة ستر لأن ذلك، العالاج صرورة 

اإتحسينيلأن الخروري، عارض إذا التحسيى إل يلتمت، ولا اكروريات، 



٣٢٠منها المستمد وأحوال الأدلة تعاوض الراح؛ القسم 

وها إخلال.ف،راعاته j كان إذا يراعى لا والكمل للضروري، مكمل 
أصلفا.كما له مكمل 

أوالميتة يأكل أن جوعا، الهلاك على أشرف لن بجاح ذلك، على وبطء 
إحياءصرورة أمام أكلهما عن الامتناع يمح فلا لحياته، إنقاذا الحترير، لحم 

نمة— الحالهذه —ق الخترير لحم أو الميتة أكل عن الامتناع لأن ه، نف
محكيراعى ولا الضرورية، الأمور من القس وإحياء الحسينية، الأمور 
صرورى.بحكم إخلال مراعاته ق كان إذا نحيي 

الوالحاجي، الضروري عارض إذا التحيي الحكم يراعى لا وكما 
يالللمشقة اعتار فلا الضروري، عارض إذا الحاجي، الحكم يراعى 

لأنوالجهاد، والحج والصلاة كالصوم الواجبات أداء ق المكلض يتحملها 
اجىوالحضروري، الكلف على الفرائض ووجوب حاجي، الشقة رفع 

وه.،ا إخالأل مراعاته ق كان إذا يراعى لا والمكمل للضروري، مكمل 
ُكْللهرا،ؤ

)ص/آا/"ا--اخ-ا(.الوجيز اطر: ١( 





٣٢٧منها المستفيد وأحوال الأدلة تعارض الرابع؛ الثم 

القاصدرمعلى ايية المواعد السائس: المهللب 
ةوالحاجياكرورية المحاخ اة مراعأماس على الممهاء استنبط 
القواعدتتلك أبرز ومن عامة، قواعد عدة والتحينية، 

عام:ضرر لدفع الخاص، الضرر يتحمل أولا؛ 
ارضالممعد الخاصة المصلحة على تتقدم العامة المصلحة أن ٣؛: 

مجنهاتكثثرة، فروع القاعدة هده نحت وتدرج بينهما، 

أور، حمفق أو طريق، لإقامة الخاصة الملكية نزع ل الأمر ول حق • ١ 
الأراضيأصحاب يعوض أن على ونحوها، للمسنين دار أو جامعة، إقامة 

ملكيتهم.نزع عن العادل التعويض 

ام،العالطام على الجارجين ودفع الغاة ومقاومة الجهاد، وجوب ٢. 
ةإزالإل يودي أن اه عللمجتمع.مما وانحار ١لفتأن، لثترتم، والتصدي 
شرورهم•

اخفلورات:تسح الضرورامحنؤ ثانيا: 

إنبحيث الضرورة، عد بجاح محرما، وجعله الفرع •كنه منع ما أن يعي؛ 
ه،مالأو ه عرضأو نفسه أو ليه ضياع إل يودكا به الإتيان عن الامتناع 
منها:كثيرة، ۶ فرو القاعدة هده تحت، وتندرج 

i )\/الأحكام مجلت شرح الحكام درر الموائد; هده يتعلق ما اننلر  < —r ،)هالفقول أص
(.VA،>-rUA)_/الوحم ا'*ا-بمو-ا(، )ص/أ ّراج نحد الإّلاص 



٣٢٨
الأصولعلم إل الوصول بتر 

لزمتإذا جده من شيئا يزيل أو اريض، عضو يمطع أن للطسب . ١ 
إذن jyMذا هى علالإقدام وللهلبيب العمل، تجذا القيام الريض مصلحة 

الإذن.^ا على للحصول الون من فسحة لا.يه يكن ل؛ إن المريض 

مانالضويرد ذك، له حل الغر، مال إتلاف على إنسان اكره لو . ٢ 

المكنْ•عاى وفل؛ المكرم، على 

مدرها:يقدر للضرورة أيح ما ثاكا: 

دربالقإجراوْ يجوز الضرورة، على بناء يجوز الذي الشيء أن أي 
القاعدة:هل.ه فروع وس الضرورة، تلك، لإزالة الكاق، 

اماغتصاب له يجق الجوع، مجن الهلاك حالة ل كان شخصا أن لو , ١ 
الغير.ذك مع وجده شيء كل يغتمب أن لا الغير، مال من جوعه يدفع 

بإزالةفيؤمر الجيران، اء نمقر على تشرف نافن.ة شخص أحويث، لو ٢. 

ىعلذة النافهاحب، يجبر ولا فققل، الضرر تمنع بصورة الجار عن الضرر 
بالكلية.سدها 

الغر:حق يطل لا الاضهلوار راما: 

الاضطرارعلى بناء الغير مال أصاب لو إنسانا أن القاعدة: هذه محعى 
الاضعلرارعن الماششة الإصابة تكون فلا الغير، الخصرف.ممال له يجوز الذي 
القاعدة:هذه فروع وهمن ضامن، غير ااتلفأ يكون لأن سبا 



٣٢٩منها التقيد وأحرال الأدلة تعارض الرابع• الفم 

الحقفله للموت، عرصة وأصبح شديدا جوعا جاع شخصا أن لو . ١
المتلم،ال الميضمن ولكنه جوعه، به ييسر ما الم طعام من يأخذ بان 

الضمان,من للخلاص محببا كون لا فالاصهلرار 

فلمهدئة، مهحياته وأصحتؤ ر شخصّعلى صائل خمل هحم لو ٢• 
الجملقيمة يدفع أن عليه بجب أنه إلا الهلاك، من لحياته نحليصا الجمل إتلاف 

لصاحبه.

باكالحة:موط الرعية على التصرف خامسا: 

ىعلا مبنييكون أن بجب الرعية، أمور ل الراعي تصرف أن أي 
القاعدة:هده فروع ومجن صحيحا، يكون لا كذلك، يكن ب وما المصلحة، 

يقتصبأن حقا له أن فكما وليه، لطان فالللقتيل، ول يوجد نر إذا , ١ 
تقللا أن هنا يشترط أنه إلا القصاص، عن بدلا الدية يقبل أن له القاتل، من 

الشرعية.الدية عن الدية 

محاشخص، على له مجا حوالة المغير مدين من يقيل أن للوصي، ليس • ٢ 
له.حكم لا فقبوله وإلا المحئل، محن أغي أي أملأ، يكن لر 

يزال:الضرر سائما: 

بمنه،وإزالته، الضرر هذا رفع عن وولأ مكان بغثرْ، أصر من يعي: 
روعفومجن الضرر، ونوع قبل عليه كان ما إل الحال رد أو بتعويضه، أو 

القاعدة:هذه 



الأصولعلم إل الوصول تيستر  ٣٣ ٠

دارعلى أغصاها ويدلت كرت شّخمر بستان ق شجرة أن لو ٠ ١ 
الأغصانلقطع الضرر إزالة يجب للحار، صرر ذلك جراء من وكان جاره، 

للداخل.وسحبها بربطها أو 

قا،لوجودة حارم أثماز ياكل والنحل عل، نحل لشخص وجد إذا . ٢ 
للضرر.دفعا الكان، ذلك من الحل بابعاد يخكم بستانه، 

بمظله:يزال لا الضرر ماما: 

نوممنه، فاخف وإلا أمكن، إن بالغتر إصرار بلا يزال الضرر أن أي 
القاعدة:هده فروع 

ه،لجانبالمشترين أكثر وجلّأ، موق، ق حانوتا فتح شخصا أن لو . ١ 
ذلك.ممنع يطالبواأن لهم بحق محلا التجار، باقي على الكساد أوجبت بصورة 
عناجر التذلك منع لأن يضر.ممكامبهم,، أنه بياعي التاجرة، عن التاجر 

الأخرين.للتجار الحاصل الضرر بقدر صرر هو المتاجرة 

هبيدفع مجا غثرْ مجال مجن ياحد أن جوعا الهلالث. مجن تحقق لن يجوز . ٢ 
له،كاحتياحه إليه محتاجا المال صاحب كان لو لكن غصبا، ه نفعن الهلاك 

بدفعأنه إذ منه، يأخد أن له بحق لا أيضا، للهلاك معرضا يصبح مجنه وبأخده 
٠لضرره اويا جملغثره صررا يجلب صرره 

أ-حفهما:بارتكاب ضررأ أعفلمهما روعي شدتان، تعارض إذا ثامنا: 
هما،منالأشد برفع أخفهما، نحملنا محررين، بئن الأمر دار إذا ي*ني• 

اإقاسة:هذه فروع ومن 



١٣٣ منها المستفيد وأحرال الأدلة تعارض الرابع• القسم 

لأنه، بدخانيران ا-لحيؤذي مصنع إقامة من بمع أن الأمر لول . ١
ةإقاممن .بمنعه صرر من المصنع صاحب يلحق مما الأعشار ل أول صحتهم 
المصنع.

أحرقه; لقال بان الغتر، مجال إتلاف على آخر شخص أكره لو ٢. 
لافإتيصبح فحينئذ أعضائك، مجن عضوا أقطع أو أقتلك وإلا فلأن سيارة 

امحبن.يلزم والضان الشخص، لن.لك مباحا المال 

خاصة:أو عامة الضرورة زلة منممرل الخاجة تامعا: 

هإليالحاجة مست إذا الحل إل يصتر قد اغرم، قبيل من هو ما أن أي 
القاءالْتهن>ه فروع مجن الضروريات، رتبة ؤ، يقع أن دون 

ابيعيكون أن يقتضي والقياس معدوم، بيع لأنه لم، البيع نجويز • ١ 
قال٠لأحين أكثر لأن العمومية، والضرورة للاحتياج جوز قد ولكن باطلا، 
دفعافمحصولهم، إدراك قيل للتقود شديد باحتياج يصبحون المن غالب 

لم.البيع جوز قد هذا، لاحتياجهم 

متبجارك،، أهل على الديون كثرت لما لأنه الوفاء، بيع نجويز ٢. 
تفادةاملأن البيع، هدا جواز عدم والأصل مرعيا، وصار ذلك إل الحاجة 

القبيلهدا مجن الوفاء وبيع شرعا، وممنوع ربا القرض بدل عن زيادة المقرض 
ازهأجد قالقاعدة، هذ0 ل مذكور هو ما حسمح ولكن أصلا، جائر غ؛ر 

الزمن.ذلك ؤ، يخارتما أهال احتياج على بناء الفقهاء 



الأصول•طم إل الوصول سم  ٣٣٢

جالبمن أول المفاسد درء عاشرا: 

جلبى علدة الممدفع بميم ومصالحة، مفسدة تعارضت إذا أي 
القاعدة:هذه فروع وس المصلحة، 

ممدةعليه تترتب ولكن مصالحته، إل بوئي قد طعاما احتكر من . ١ 
عنه،جمرا الطعام مواد عليه وتباع الاحتكار، مجن يمنع والستهالكين، وإصرار 

المصلحة.جلب من أول الممدة منع لأن 

مصلحهتحفق إقامته فان الساكن، من قريب مصنع إقامة مجن بمنع • ٢ 
إليودي إنشساءْ أن غير منه، للناتج والتهلكين عنده والعامجالين صاحبه 

القاعل.ة.هذه على بناء إنشائه من فيمنع المفاسد، بعض 



الخاتمة

الأصول«عالم إل الوصول تيسير ر) كتاب وتوفيقه اس بحمد م وهذا 
دىلاشتهر الذي العالم الفقه، أصول لعلم توضحا ليكون وصعنه الذي 
كذلوكال أحيانا، بالتعقيد وحى والغموض بالصعوبة الدارسين بعض 

مبتكرة.توضيحية رموم صمن جديد علمى بأسلوب 

أوال، انحهذا ل بقي ممن أحد به يقم لر .مما قمت بأي أدعى ولا 
آراءن مأحذ هذا عمالي إن ت أقول بل الاخرون، عنه غفل بأمر جئت 

نماسمين الدين هؤلاء أن أثلن، ولا أقوالهم، من ونقل سقي من 
نمسيسعدون أُواتا~ أم أحياء أكانوا ~سواء وآرائهم أقوالهم 

مناقشتها،وحى إليها، الإضافة أو وتوضيحها، دراستها م ومن آرائهم، 
ةخاصم العالولطلأب عامة للملمن والأقوال الأراء نلك يقدم حق 

حديث.عصري وثوب حديد، علمي بأسلوب 

قتوفيفيه كان فان جهد، دن يذك عا وراء من غرصي هو فهذا 
يرجعوحده وإليه وتوفيقه، اس فضل ممن فذلك لعضه~ ق أو كله ~في 

نوممجي فذلك والقرع، الحق نفلر ؤ، كذلك يكن ب وإن كله، الفضل 
هلالعذرة إخوال عن وألتمس إليه، وأتوب ري الق وأستغفر الشيط-ان، 

أحهلازايمٍأو نسينا إن تؤاخذنا لا ؤر١نا ربنا• علمنا ما وأقول مسبقا، 
مالفهأو القلم إليه سق محا ل يغفر أن وتعال سبحانه أساله كما 

أوه، وجهئر غعلى دليل مجن فهم أو صاحبه، غخر إل قول نجة مجن 
نقحى،للممرحس بشري د جهقدمته فما سليمة، غثر قاعدة تقعيد 

وتعال.سبحانه وحده ف، والكمال 



٣٣٤
الأصولعلم إل الوصول بتر 

معاسهيعل أن ئبلأ الرء كفى كلها مجاياه يوصى الذي ذا ومن 

الزمحشري:الإمام قال وكما 

يتغمغمغفلاته ق وسواه جلاله جل للرحمن العلم 
يعلملا أنه ليعلم يسعى وإنما وللعلوم؟ للتراب ما 

•مماعلي -بمحلوا ب الذين وإخواد زملائي أشكر فإل، الختام ول 
لخدمةحميعا يعيننا أن وجل عز المول راجيا علمية، مساعدات من عدهم 

3،رية البشسعاله من إليه الوصول نأمل ما إل يوشا وأن وأمتا، دينا 
أنا دعوانوآخر للعالمين، رحمة إلا يرسل ل؛ الذي الس-يين حاتم متابعة 
العالمين.رن لله الخمد 

)مروز(بمموب الرحيم عد د/ 

الرياض
rAylrlrTدش\

.؟ءبا/ْ/م.



اكري.الآي١ت فهرس 

اليوية.الآ-حادوث فهرس 

الراجع.فهرس 

الخططات.فهرس 

الوضوعات.فهرس 

الفهارس







































الأصولعلم إل الوصول سر  ٤٣٥ 

)د(

١٢١؟/أيام الصلاة رردعي 
)ذ(

\/ه'آا...................................... بالفضة..,والفضة بالذهب، الذهب ر) 

\إ\اْ................................ للرجال.., والحرير والفضة الذم لص ))تحوم 
)ر(

٧٦/١...................................... .. وملم عليه الذ صلى الله رسول رررأيت 
r\Yl\...ى والسان.,. ٧١أمي عن )ررفع 
٣٤ا/• << ئلأة...عن القلم رررفع 

)_(

•؟ا/.« محدثاها... الأمور ر)شر 

)ص(

علكم...بما اس تصدق ررصدقة 
«فرصت.., مجا أول ارالملأْ 

«وقتها... لأول ررالصلأة 

Y\v/rررملنائ...« 
\إ'٩« أصلي,,, ر١يتموني كما ررصلوا 
\/y؛y« المقدس... ت إل ررصلى 
٢« \/آ' ................ ..................................ر'كعين.,, الكسوف صلاة ررصلى 
\/اها« أحد.,. قلى على ررصلى 





الأصولعلم إل الوصول تم ٣٥٦

١................................................. ....حرام... لم المعلى لم الم»كل 

٢« يكن... لر ذلك 
٢...... ..............................الأمحاحى... لحوم ادخار عن هيتكم اركتت 
١.............................................. قضاء... لك عرض إذا تفضي ااكٍاو 

)ل(

٢« شافع...  uiإنما »لأ 
٢« عندك... ليس ما تبع »لأ 

٢.٢ الدرهمتسعوا )رلا 

٢« الطعام تبيعوا ارلأ 

١...........................................ّّ.........ُ الضلالة... ■sJ أمي نجتمع ررلأ 
١بعودااربجال...« »)لأنحلالوا

١. ٠٠.,..والفضة...الذب آنية ق تشربوا #لا 

١« الإبل•■■ روا نم »لأ 

١« تغضب... »لأ 

١« طهور••• يغتر صلاة تقل *لا 

٢« فانيا... شيخا تقتلوا »لأ 

٢,................. ........................يمّّقق.......ّّ,عمتها... على المرأة تنكح )الأ 
٢« يلتك..ُ ءيذوق حى »لأ، 

٢« ... والخالة( )العمة لهما شيء رالأ 
١.... ........٠٠...٠٠...الكتاب...بفاتحة يقرأ لٍ لمن صالة #لا 
٢« لوارث... وصية ررلأ 

٢٧٣

٠٤

٢٥

٣٤

٢٤

١٩٢

١٧٨

١٧٩

\ -U

٢٥٢

٢٥٢

٧٨

٣٣.

٦٧

٥٤

٦٤

١٥٩

١٩٥

٨٧



٣٥٧المهارس 

٣١؟/٩ خاطئ...« إلا بحتكر *لا 
آ/ا،ْاامئطم...« »لأبحلدم 

<<ّ.......ّّّااّّ...ّ.........................ّ.......,مجرأخاْ...

vyy؟/« بارأة... رجل يخلون ررلأ 
yya/؛...................................... قريظة... بي ق إلا انمر أحد ملن ر)لأ 
ا/؟ها« اشن... ض حكم بمضغ، ررلأ 

٢١ا/؟ ...ب...سى أبويه...ب الرجل انف ررلعن 
٦٧١>_...« الأجر ررك 

yr'l\« بالخرعة... الئدد )ريي 

U"/x............................................ صدقة... خمسةأوسق دون فا )رلص 

)م(

٧٦/٢« مت.ا. فهو حي من أض ا)ْا 
\Arl\« التوراة؟... ق بحدون ر)ُا 
٠١ /٧ ١ .. ..................................................ه........حنا... المسّلمّون راه ررمّا 

؟/٦٧« العشر... ففيه ماء المحقته ررما 

 u« قيميما.ّ..يم.يم....مم....ممءاء...ءا......عم... ا جديرا بذلك كت............

ا/اممفاوتكالم..ا« ررمْ 

«الصيبالملأة... ر)مروا
١١١؟/......ء .............................................صلاة... لكو )رالتحاصةتتومحأ 

١١١؟/............. ..............................صلاة... كل لوقت تتوضأ تحاصة ررال
٣•  ٩/١<< شروضم.ّّ محل. راالمسامون 

٥٢؟/فللم...« الغي ررمهلل 



٣٥٨
الأصولعلم إل الوصول يسم 

٢• '؛آ/ه ..ص... .ى..فامحاري...بضعك ،ا.1كت 
caJLفلا أطض ررمن   j ارآوا........يمّ.ايمُّا.......... ..........معلوم... كل ق إلا
...٠٠...................................................عبد.ّ. و له ثقما أعس رمن 

١ه اخ ١ ......  ٠٠.............................................لأحد... ليت أرصا أعمر )رمن 
١٦٤٨.•■.... ..■• .ا..ّّ.....ّ.ّ..ّ... . ٠٠......عمدا...رمضان ل أفطر )رمن 
١شم... ند الجماعة من خرج ااس  ٠٧٨
٦١/١......................... ..........ايم...يمّ........حنة... سة الإّلأم ق س ررمن 
٦٣٤١٦تركه... خاء ومن صامه شاء لأمن 
أل' I ١ « تسدا... عاي كذب #_ 
١٣٤٨« محرم... رحم ذا ملك ااس 
٨١ ٨، .....ّّ..ّ..•...■ «.....سسسها... أو صلاة عن نام »_ 
٣٠٧٨« صائم... وهو نمي )اس 
٠٤٨■■د"••"■■•■■•••••••"•••••■ أذاه••• بلغي رجل س ؛عذري ااس 

)ن(

٩٠٨« الزكاة... »اصاب 
٢٢٣٣^ضءنكلذيناب.ّّ« 

٢٠٤٨<< راغىعنلحماكع---
٣١٩٨. بعضكم..سع أن ؤؤ ١!^ #غي 

)ه(

٨٠٨<< إها4اق.. أ-خذم رهلا 
٧٣٨« ماؤهّ.. الطهور ررهو 



٣٥٩الغياوس 

٢٢٤^١ <(.... خمسون... وهي خمس اهي 
)و(

٢• ؟/٩ « فامحتوا... فرأ »وإذا 
٠٢ ا/آ ............................... .......اليضاء... مثل على لقدزكتكم الق )روأم 

.............................................خاصة... نومه إل بجعث الم؛ #ولكن 
٣١آ/؟ _...« تلقوا #ولا 

)ي(

٢أ/أ .............. .يمنك.ص.....................................وكل اف مم غلام *يا 
٦٢ /٩ ١ ........ ..................................منكم... امتطاع من الشاب معشر رريا 

١٢٧؟/........................................................ .« وتعال..بارك ربما #بمزل 

م

)أ(
١ا/ه٢ )عشان( الثالث الأذان إحداث 

)عاز(مكر... شرب إذا 
\ا0؟\................................................ )علي( اشتركوا... نفر أن لو أرأت 

؟aVUبكر( )أبو برش... فها أقول 
\/مآا/آ..ّّ...ّّ.................سّ..ّّ.............. عاص( )ابن كنابه... ق أنزله اذ إن 

XA\/"......... ............................عوذ( بن الرحمن )عد مؤدب..• أث إنما 
ماني.ّأرض أي كعب( بن رخصة...)أي ا،ياء من ال١ء كان إنما 

محٍم(
\yaI\)عم( الرأي... وأصحاب إياكم 





هوسا؛راجع

اهم^نامد٠(ومuه:أولا: 
(،٥٣٧).التوي الجماص، الرازي علي بن أحمد بكر م القرآن: أحأكام - ١ 

(.٠١٩٩—/٤  ٥١ ٤١٥الأول، الطعة لبنان، بيروت، العلمية، الكب دار 
ويالتانمري، بابن المعروف الذ، عد بن محمل. بكر لأي القرآن: أحكام ٢- 

ام. ١٩٩٦ه/ ٤١٦لبنان، يثرون، العلمية، الكتي، دار دهر(، ٤٣)
دارابوري، النيالواحدى أحمد بن علي الخن، أي للإمام الترول؛ أصباب ٣- 

محمر.القاهرة، ين،، الحد 

للتئمالختار، ة محومسائس، العلي محمد للشيخ الأحكام: آي١رتج ثر تف٤— 
محمر.القاهرة، والتوزيع، 

الدمحنس—قي،كثثر بن عمر بن إسماعيل الفداء أي للإم1م العفليم: القرآن ثر تف- ه 
الأول،ة الهلبعان، لبنيروين، بالعلمية، الكتب، دار _،، AUU)؛المتوق 

٣١٩٩٨^١٤١٩.
لينان،بثرومتح، القلم، دار الدهي، >سان محمد للدكتور والمفسرون: التفثر ٦— 

الأول.اللجعة 
المتوقالقرطي، الأنصاري أحمد بن محمد اذ عبد لأي القرآن: لأحكام الجامحع ٧- 

ام٤ • ه لبنان، بثروت ااعربي، التران، إحياء دار (، ٥٦٧١)

يالألومحود محميد الالدين، شهاب الممهل، أي للعلامحة ١^١^؛؛، روح ٨" 
الأول،ة الطعان، لبنيروت،، بة، العلميالكب دار دادي، البغ

الزمحشري،ر عمبن محمود ^١، ٠١١التتريل: غوامجض حقالق عن الكشاف — ٩ 
ةالثانية الهلبعر، محمالقاهرة، الترا>ن،، الريان دار (، ٥٥٢٨)التوق، 

مؤ١٩٨٧ه/١٤.٧



الأصولعلم إثى اتوصول تيسير  ٣٦٢

ثإذيأ.اساتجويةوضي.
مصر،القاهرة، حسان، مهلبعة المطيعي، نجيب نحمد ت الحديث علوم تبسيط ١" 

٢١٩٧٩.

ويالتزويي، القد يزين بي حمالق عد أبي، للأمام محاجة: ابن منن ٢- 
.٤٢١ ١ ٤ القاهرة، ممر، الحديث،، دار ^، ٢٧٥)

وؤ،التج-تاني، العنآ أخبن اليماو، 'ّداود أي للإمحام داود: أيى نن ٣ّ" 
سورية.حمص، الحديث،، دار آهل،، ^٥٧

وقاالتالترمذي، محورة بن عيي بن محمد عيسى أيى للأُام الترمذي: محن — ٤ 
السعودية.الكرمة، مكة التجارية، ا،لكتة ، )٩٧٢٣

وق،التدارس، الالرُحمن، عد بن الئه عد محمد أيى للأمام الدارس: محن ْ~ 
.٤٢١٩١ ١ ٢ الأول الخلعة دمشق، القلم، دار )0هآه(، 

المفىالسائي، علي بن شعيب بن أخمد الرحمن عد أي للامجام ائي: الممحنن ٦- 
ة،الثاكة الخلعان،، مليرون، الإلأمّة، الثائر دار ، .٣٣)٣ 

٣١٩٨٨^١٤٠٩.
 ~U وؤ،التاوي، انملحد محمبن أحم،- جعفر أي للأمام الأثار: مجعاني شرح

ةالثانية الخلعل__اذا، قرون، بالعلسة، الكب دار ، ٣٣٢١)
٢١٩٨٧^١٤٠٧.

وق،التاري العإسماعيل بن محمد اس عبد أي للإمام ال٠محاريت صحيح ٨— 
ةالخلعر، ممالقاهرة، ^،١^،، الريان، دار اياري(، فتح )مع )٦٥٢٣ 

.٢١٩٨٦^١٤٠٧الأول، 
ولالتالبابوري، القشري الحجاج بن لم مللجاقفل لم: جمصحيح ٩— 

دار، ١٢١٩٩٤^ ٤٤١ الأول، الخلعة الووي(، شرح )مع ^، ٢٦١)
محورية.يمشنا، الختر، 



٣٦٣الفهارس 

بنمحمود محمد أي الدين بدر للإمام ال؛خارى• صحيح شرح القارى عمدة ١" '
الطبعةلنان، بيروت، الفكر، دار ه(، ٨٥٥)النوق الحنفي، المي أحمل 

.٢١٩٩٨اه،  ٤١٨الأول، 
ححرن بي علبن أحمد  ٢١٠١١الخاركات صحيح بشرح الباركا، فتح ~ ١ ١ 

الطبعةمصر، القاهرة، للتراث، الريان دار رآه\رهآ، التوق اإعسقلأني، 
٠٢١٩٨٦^١٤٠٧الأول، 

ص٩ ٠ ^٢ النوق السخاوي، الرحمن همد محمد للعلامة ت الحسنة القاصد " ١٢
٤٠٢١ الثانية، الطبعة لمان، بثروت، المرق، الكاب دار  ٤١

ازكريأي الدين محي لومام الحجاج، بن مسلم صحيح شرح ق المنهاج ١- ٣
الأول،الطمة -(، ٥٦٧٦)وق المتووتم،، المرف شن ببحى 

صورية.دمشق، الحتر، دار ، ٢١٩٩٤ه—/  ١٤١٤
محورية،دمشق، عتر، الدين نور للدكتور الحديثات علوم قا النقل منهج 

.١٢١^١٨٩ .٤ ١ الثالثة، الطبعة 

:٥٥٥١دأثثأ:اه،وو 
المكب،دى، الأمد محمن بعلي  ٢١٠٠٣الأحكام: أصول، ق الإحكام ١" 

اهر.٤ • ٢ الثانية الهلعة لسادا، 0ووت، الإسلامي، 
نابعلي بن محمد للإُام الأصول،؛ علم من الحهم، محفيمح، إل الفحول، إرشاد ٢" 

اj،،لبن—ثروت،، ب ة، المعرفدار ، ه، ١  ٥١٢ ٥ ؤ النوق اإشوكاني، محمد 
،؛.١٩٧٩^١٣٩٩

وقالمتيوطي، السرحمن العبد الل.تن جلال، للإ*مام والنظائر: الأشباه ٣- 
ةالطعالم__عودية ة، المكرممكة الباز، ممعلفى نزار مكبة —(، ١٥٩ )١ 

م.١٩٩٦ه/١٤١االأول، 
وقالتالسرخس—ي، أحمد ن بمحمد بكر أق للأ*>ام رخمي: الأصول، ~ ٤ 

.٢٥١، wrl—jtwUلينان، بئروت، المعرفة، دار —(، ٠٤٩)• 



الأصووعلم إش الوصول تيسير  ٣٦٤

ولالتالخنمي، الشافي محمد بن أخمد الدين نظام للإمام ت الشافي أصول ْ~ 
؟\م.٤AY/j\،،٠ ٢ لمان، بتروت، الكتاب دار ، ٣٣٤)٤ 

.٣١٩٦٥العارف، دار يدران; العتن أيٍ؛ يدران الفقه؛ أصول — ٦ 
ة،العريمالنهقة دار شلي، مصهلمى محمل للأستاذ الإعلامي؛ الفقه أصول ٧— 

ام.^٨٧٩ ١٣٩٤الأول الطعة لمان، بتروت، 
الري.زكريا للدكتور الإمحلامي؛ الفقه أصول ٨— 
اهر،٤ ١ • ة، الئالئالطبعة الرسالة، مؤسسة أحمد، الإمام مده—، أصول ٩" 

/٣١٩٩٠.
بكرأي ن ابمحمد الئه عد أي للإُام العالين; رب عن الوقض إعلام  ٣١•

الفاروقمطابع -(، ٥٧٥١)النول الخوزية، مم بابن العروق الدمشقي، 
ام. ٩٩٦ ١٥١ ٤١٧الأول، اللجعة مصر، القاهرة، الحديثة، 

الرركشي،بمادر بن محمد الدين بدر للعلامة الفقه؛ أصول ق امحيط الحر " ١١
ة،الثانية اللجعة، بالغردففوه المدار —^^(، ٥٧٩)٤ وق اك

اللهد عببن اللك عبد العال أي الحرمجينز لإمام الفقه؛ أصول ل الرهان " ١٢
ة،الثالثالطبعة محمر، الصورة، الوفاء، دار -(، ٥٤٧٨)الول الجويي، 

\اأاه/أو؟ام.
الزركشي،4ادر بن محمد الدين بدر للإُام الجوامع. بجمع السامع تثنيض " ١٣

ة،الثالثة اللجعممر، اهرة، القفرخمة، مجكتة -(، ٥٧٩٤)الول 

العبيكان،مكتبة الخادمجي، مختار الدين نور للدكتور الفقه؛ أصول علم تعليم " ١٤
.٣٢. ٠ ٢  ٤٢٣الأول الطبعة عودية، الالرياض، 

الولالأحسيكثي، محمد بن محمد بن محمد الدين ام حللإمام امي؛ الح" ١٥
باكستان.كراتشي، باغ، آرام الهنابع، أصح (، ٥٦ ٤٤)



٣٦٠الفهارس 

الكتبدار -(، ٥٢• )٤ الوق الشافعي، الرص بن محمد للإمام ت الرمالة ١- ٦
لمال.بيروت، العلمية، 

قيامة،بن أحمد بن الق عبد الدين موفق للإٌام ال-اءلرت وجنة الناظر روضة " ١٧
الأول،الهلعة عودية، الالكومة، مكة المكية، الكتبة آ، هو ٦٢ر• التوق 

التمتازانيعمر بن عود مالدين معد للعلامة التوضيح; على التلويح فرح — ١٨
اهرة،القوأولاده، بيح صعلي محمد مكتبة هآ، ٧٩٢رالتوق، الحنفي، 

العرية.ممر حمهورية 

المراق،إدريس بن أخمل الماس ١^، الدين شهاب  ٢١٠٠٨١الفصول; ننفتح شرح - ١ ٩ 
العوبية،مصر جمهورية القاهرة، الأزهرية، الكليات مكتبة (، ٥٦٨٤)النوق 
.٢١اه/آ'\و ٣٩١٢الأول، العلبعة 

التوقالنجار، بابن العروق أحمد، بن محمد للعلامة الفر; الكوكب شرح — ٢* 
٠٢١ ٩٩٧ه—/١  ٤١٨عودية، الالرياض، العبيكال، مكتبة .(، ٥٩٧٢)

وقالتاللك، بن اإلهليأو، عبد بن الدين عز  ٢١٠٠٨١وحواشيه; المار شرح -  ٢١
ه. ١٣١٥نية، عتما مطابع (، ١٠٧ • ز 

مصر،^؛؛، ؛ityالفكر دار خلاف، الوهاب عبد للشيح الفقه; أصول علم — ٢٢
اه/واوام. ٤١٦القاهرة، 

ةالهلعالخبوري، خلف حسين للدكتور الأصولمن; عند الأهلية عوارض — ٢٣
.٢١ ٩٨٨ه/٨١٤•الأول، 

الحنفيل. محمبن أحمل اليد العابدين زين لولانا البصائر; عيون غمز — ٢٤
ةالهلعلينان، بتروت العلمية، الكتب دار ه( ١ •  ٩٨)الموق الحموي، 

اه/هخوام. ٤٠٥الأول، 
نجيمبابن الشهئر محمد، بن إبراهمم بن زين للإُمام النار; شرح الغفار فتح - ١٢٥

(.٠٩٦٩الموق)الحنفي، 



الأصولعلم ^^يراضصولإش  ٣٦٦

التوقالرازي، الجماص علي بن أحمد بكر ؟^؛٠ للإمام ت الأصول ق الفصول — ٢٦
الأول،ة الطبعان، لبنتروت، بة، العالميالكب دار .(، ٥٣٧• ر 

>آم.«•\أاه/>
للملأد\ن،العلم دار محمص1ني، صبحي للدكتور الإصلأم؛ ق التشرع قة فل— ٢٧

م.١  ٩٧٥الرابعة، الطبعة لبنان، 1؛وثت,( 

التراثإحياء دار الشكور، عيد بن اس محب انحقق ^٠١٢ الرُهموت' فواتح — ٢٨
\ىاي\م.٤٤١ اكالئة، الطبعة لبنان، بجروت، ؛_، 

المتوقالسمعاني، محمل بن متصور المظفر أي للإمام الأصول؛ ق، الأدلة قواطع — ٢٩
ان،لينبقرون، العلمية، الكنيإ دار الباز، أحمد بن عباس مكنية هدآ، ٤ ٨ ر٩ 

م.١٩٩٧ه/١٤١٨الأول، الطبعة 
وقالتة، تيميابن الدين تقي الإسلام لشيخ النورانية; الفقهية القواعد — •٣ 

U،J؟A( ،) الأول،ة الطبعان، لبنيروت، بة، العلميالكتب دار
٣١٩٩٤^١٤١٤.

وق،التالبخاري، أحمد بن العزيز عبد الدين علاء م  ١٠٠٣الأسرار; كشف —  ٣١
الأول،ة الطبعان، لبنيروت، بالع_ربي، اب، الكتدار .(، ٥٧٣).

٣١٩٩١^١٤١١.
المتوقالشيرازي، علي بن إبراهيم اسحق أي الإمام الفقه; أصول ؤ، اللمع - ٣٢

محمرجمهورية القاهرة، وأولاده، الحلي الصقلفى مكتبة (، ٥٤٧٦)
العربية.

رازي،العمر بن محمد الدين فخر ي، الفقه: أصول علم ق الحصول - ٣٣
ة،الثانية الهلبعان، لبنيرون، الرسالة، موّة .(، ٥٦)٦« المتوق 

٠٣١٩٩٢^١٤١٢
محمدبن محمل حامد أي الإسلام ححة للإمام الأصول; علم مجن المستصفى - ٣٤

يروت،بالتراث إحياء دار -(، ٥٥• )٥ المتوق الغزال، محمد بن 
.١٢١٩٩٣^٤ ١ ٤ الثالثة، الطبعة لبنان، 



٣٦٧اكهارس 

؛^،١٠٥١١أديب محمد للدكتور الأسباط; وعناهج الإسلامي التشريم مصائر —  ٣٥
• ٢٢• • \ها٦  ٤٢٣الأول الهلمة السعودية، الرياض، العيكان، مكتبة 

بنمحمد اذ عبد \لي للأمام الأصول; على الفروع بماء إل الوصول مفتاح — ٣٦
السعودية،المكرمة، مكة المكية، المكتبة ;(، ٥٧٧١)المتوق التاوساني، أحمد 

اه/خا،\<ام. ٤١٩الأول، الطعة 
حزمبن عالي بن محمد للأمام ان; والامتحوالرأي المياس إبءلال ملخص — ٣٧

.٣١٩٦ه_/.  ١٣٧٩دمجشق، جامعه مطعة (، ٥٤٥٦)المتوق الأندلسي، 
محمدبن محمد بن محمد حامد أق للأمام الأصول; تعليمات من المنخول — ٣٨

لمان.بيروت الفكر، دار ْه(، • )ْ المتوق الغزال، 
الشاطئ،مومى ين إبراهيم امحق أي للإمام الشريعة; أصول ق، الموافقات — ٣٩

ة،الثانية الهلبعلمان، يروت، بة، المعرفدار —(، ٠٧٩)•التوق، 
م. ١٩٩٦^١٤١٦

الطابع،أصح الخقاني، الحق عبئ محمد أق للمحقق امي; الحمرح النامي "٤— 
باكستان.كراتشي، باغ، آرام 

دى،أفنل محمللإمام العرف؛ على الأحكام بعض بماء ل العرف نشر - ١٤ 
التراثإحياء دار عابدين(، ابن رسائل مجموعة )صمن عابدين بابن الشهثر 
لبنان.بئروت، العريٍ،، 

عبيدبن معيد أيٍب ابن جيون المعروف.مملا أحمل.، شيخ لمولانا الأنوار؛ نور — ٤٢
الهتد.دهلي، العليمي، مهلع -(، ٥١ ١٣)'الوق، الحنفي، الق 

المتوقالإمنوي، الدين بغال للإمام الوصول؛ منهاج شرح ق، السؤل هماية " ٤٣
مصر.الماهرة، الأدبية، التوفيق مطبعة ^(، ٧٧٢)

لعقين بمحمد بن عميل بن علي الوفاء لأق الفقه؛ أصول ق الواضح - ٤٤
الأول،ة الهلعالة، الرسُؤمة ءه(، ١ )٣ وق النالحنبلي، 

•٣١٩٩٩^١٤٢.
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رابمأأممأ،اصث
التوزالحنفي، اني الكاءصعود بن بكر أيٍب الدين علاء للإمام الصنائع! بدائع ~ ١ 

ة،الئانة الطعان، كت، ٠  ru.، 1 الع ، اُالكتداأ ه،رك،  ٨٧١

م.١٩٨٢/ه ١٤.٢
-(،٠٩٤٢)رل المتالمالكي، إبراهيم بن محمد اف عبد لأي المقالة! تنوير ٢" 

.١٢١^٨٨٩ ٤ . ٩ الأول، الطعة 
تروت،بالعلمية، الكسس، دار حيدر، لعلي الأحكام! بحلة خرح الحكام درر ٣— 

لبنان.

داردين، عابابن بالشهير امقن، محمد للعلامة المختار! در على امحتار رد — ٤ 
ام.اه/آ"ا*بم  ١٢٨٦الثانية، الطبعة لبنان، بئروت، الفكر، 

العربية.مصر الماهرة، التراث، دار مكية سابق، للسيد السنة! فقه ه— 
وق،التي، المرخهل مأنج( محمد بن محمد الدين لشمس المبسوط! ٦— 

ام.٤ ٠ ٩ لبنان، بيروت، المعرفة، دار ه(،  ٤٩ز• 

وؤ،التة، قيامن بأحمد بن الق عبد محمل أق الدين موقن، للدمام الغي،• ٧" 
الأول،ة الطبعة، العربيممر اهرة، القر، هج٦^(، ٢ ز. 

-(،ه ١٢٥٥)التوق، الشوكاني، محمد بن علي بن محمل للإُام الأوطار! نيل ٨— 
.٣١ ٩٩١*— ٤٥١ ١  ١٢الأول، الطبعة العربية، ممر القاهرة، الهدث، دار 

خأ4ساثهباسث
وق،التالفتروزآبادتم،، يعقوب بن محمد الدين بحد للعلامة اخيط! القاموس — ١ 

(٨١٧ ،،Jة،الثانية اللجعان، لبنيرويت،، بالة، الرمحمؤسسة ه









٣٧٢
الأصولطم إل الوصول يم 

١٢٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

لا/'آ'الإجماع حجية . ١٨
ا/اااالإجماع أنواع . ١٩

١١٦/١الإجماع انعقاد إمأكان .٢. 
ا/آآاالإجماع سد ؛ ٢١
٦١ !٨ ١ أعثلته وبعض تعويقه القياس، . ٢٢
١٣٦١١الماص حجية . ٢٣
١٤ا/• وشروطها القياس أركان . ٢٤
١إب'■؛١والمب والحكمة العلة ض الفرق . ٢٥

١والسب.....................ب...... والعلة والحكمة الحكم من كل لبيان أمثلة . ٦٢ 
ا/ْْاالعلة صالك . ٢٧

١٦٢/١أنساماداط  ٠٢٨
ار'تماااكص قول . ٢٩

١١م٨/١اُقة الشراتعال
١٨٧١ان الامتح

١٩٧١ا،لرطة المملخة 
ا/لأ-أ١^ 

٦١٦١١ّدالدرائع 
٦٦٦١١الأسحاب 

الشرعيةالأحكام الثائ: المم 

٦٢٦١١الحك، تعريف . ٣٦
٢٤٣/١الشرض أم.امامحإ. ٣٧
١ا٨■؛٦التكليم الحك؛ أقسام . ٣٨



٣٧٣المهارص 

اماُْ'آتعسنهب....ى.. وعدم الأداء وقت تمثن باعتبار الواجب يم تق. ٣٩
ا/'آا"؟نمنه باعتار الواجب أنسام •٤. 
٢٦٧/١. ٤١

ا/آلأأالحرام . ٤٢
ا/'ابأآالمكروْ  ٠٤٣
ا/ا'حآاaح . ٤٤
ا/اآآوالرخصة العزيمة . ٤٠
-'اا/-السب . ٤٦

ا/ْ-مالثرط  ٠٤٧
٤٨.

والمادالمحةوالمللأن . ٤٩

٣٢١ا/العاد................................................... أفعال ق تعال اف حكم معرفة •٠. 
ا/أآآامحكومبه . ٥١
٠.٠٠٠به......................................الحقوق تعلق حث من به انحكوم ام أن. ٠٢
٣٣٣/١.ّ به..ّ....ا....ا..............يم..ّ.الحقوق تعلق حث من به انحكوم ام أقتتمة . ٥٣
ا/ا'ممائكومعاJه . ٠٤
الأهلةأنواع . ٠٥
٣٤٦/١الحياة أدوار ق الأهلة . ٥٦
ا/'ْمإجالأ الأهلة عوارض . ٥٧
ا/آْمالحرن . ٥٨
ا/؛ْآانمه . ٥٩

ا/أْمالمسان .٦. 

ا/ا،ْمالومثالإغماء . ٦١



الأصولعلم إل الوصول يم  ٤٣٧ 

٣٦٢/١الرض 
r\ol\ ^١

٣٦٩/١الجهل 
ryyl\آكر ال

٣٧٧/١السفه 

yA\l\الخطأ 

الهزل

rwlsالإكراْ 

٣٩ا/؛ فيها الإكراه أثر يقط الق الواضع بعض  ٧

اسويةالماحث الثالث: المم 

؟/٨متعددة حشات عن اللفظ ام أق. ٧١
١٦١٦الخاص . ٧٢
١٧٢الأم . ٧٣
أ/آاالأم تنمة . ٧٤

آ/-آالهي . ٧٠
أ/ْآاظالق . ٧٦
٣٩١٦. ٧٧

٤٢؟/حملالمطلقعالىاشد . ٧٨
٤٧٢العام . ٧٩

٠١أمالعموم ألفاظ ٨. •
٢/ْْالعموم بألفاظ تعلق نسهات . ٨١
٢/م١ْالعام أنواع . ٨٢



٣٧٥اكها;س 

أ/١٦الجمهور عند العام نحصيص . ٨٣
f؟/U"الحفية عد العام نحميص . ٨٤
٦٩/٢.......................... التخصيص^ من والخفية الجمهور موقف بين مقارنة . ٨٥

آ/١٧الواحد بجتر القرأن عام نحصيص  ٠٨٦
الأدلةبنن التخصيص من صور . ٨٧
٧٨/٢والخاص العام تعارض . ٨٨

إ٣٨ل ... .......................المسب........ب.....بمنموحس لا اللفظ بعموم الاعتبار  ١٨٩
٨٦/٢المشترك .٩. 

المشتركحكم . ٩١
الظاهر ٠٩٢

•آ/•المص . ٩٣
آ/"ا•المفر . ٩٤

آ/0انحكم . ٩٥
' ٩١٦................................................. الدلالة واضح أنواع بنن التعارض • ٩٦
آ/ْاالخفي . ٩٧
الشكل• ٩٨
انحمل. ٩٩

آ/آآالتشابه  ٠١..

٠١ ٠ آ/-آالخأويل ١ 
٠١ ٣٨١٦الحفية •نهج أولا: المعي، على دلالته باعتبار اللفظ ض  ٠٢
٠١ ٤٤؟/الحفية منهج ثمة  ٠٣

١ ........................................بينهاالتعارض وحكم الدلالات ترتيب . ٠٤
٠١ الجمهورمنهج ثانيا' العي، على دلالته باعتبار اللقط تقسيم  ٠٥





٣٧٧الفهارس 

٣• • x/ غره امحهد تقلد . ١٢٧

x/،■•"؟الشمول باحار وأنواعها القاصد . ١٢٨
٣١• x/ التشريع من القاصد أنواع . ١٢٩

T\\l\التشريع من المقاصد أنواع تنمة . ١٣•
٣٢١أ/القاصد مكملات . ١٣١

المقاصدعلى المشة القواعد . ١٣٢





الوضوعاتفهرس 
اللغويةالماحت الئالث: المم 

٩تمهيد 

١١ .باعباروضعه اللفظ تميم الأول: الحث 
١٣الخاص الأول: النوع 
١٣الخاص تعريض الأول: المهللب 
١٠الخاص حكم اكانيت اكللب 
١٧الخاص أنواع الثالث: المهلب 

٢• الأمر الخاص: أنواع من الأول النوع 
٠٢ اكلل طلب على ^ ١٠٧١الصغ 
٢١الأم دلالة 

"١٢الأمر لصغة الحقيقي العي 
٢٤الحظر بعد الأم ورود 
٢٧به المأمور تكرار على الأمر دلالة 
٢٨الفورية على الأم دلالة 

٣١النهي الخاص: أنواع ص الثاد النوع 
٣١النهي صغ 

:::::::::::::::
٣٦المقللق الخاص: أنواع ص ١كاني النوع 
٣٦والنكرة الطلق ب؛ن الفرق 

ز:::
٤• القيل حكم 



الأصولعلم إل الوصول سم  ٣٨

٤٣القيد على المطلق حمل 
الخامالئائ: الوع 

٤٩العام تعريض الأول؛ الطلب 
٥٢الصوم ألفاظ المطلب 

٥٦شيهات: 

٠٨العام أنواع الثالث؛ الطلب 
٦٢العام دلالة الرابع؛ الطالب 
٦٢العام تخصيص الخاص؛ الطلب 

٦٣التخصيص أنواع 
٦٣الجمهور عند أولا؛ 
٦٨الحنفية عند ثانيا؛ 

•٧..التخصيص.بمن والحنفية الجمهور موثق بين مقارنة 

٧٢الواحد بجر القرآن عام نحميص 
٧٠الأدلة بين التخصيص من صور 

٧٩والخاص العام تعارض السائس؛ الطلب 
٨٤السبب.....................................ث؛تصوص لا اللففل بعموم المرة السابع؛ الطلب 
٨٧المشترك اكالث؛ الوع 

٨٧المشترك تعريف الأول؛ القللمب 
٨٨الاشتراك أساب اكانيإ الطلب 
•٩المشترك حم الخاك؛ الطلب 
١٩ المشترك عموم الراع؛ العللب 

٩٠وإبمامه............................................ وضوحه باعتبار اللففل شبم اكاق: المبحث 
٩٧الدلالة واضح الأول؛ الوع 
٩٩الفناهر أولا: 
٩٩القلاهر حكم 





٣٨٢  P—{ الأصولطم إل الوصول

١٤٠النحى عبارة ٠ ١ 

١٤١المص إشارة . ١٢

١٤٢المص دلالة . ١٢

١٤٥المص اثضاء . ٤

١٤٦المص اقضاء حكم 
١٤٦اكضى عوم 
١٤٩بجنها المعارض وحكم الدلالات تربب 

١ ٥٥الجمهور منهج ثانيا؛ 
١٥٥ا،لوانقة مفهوم الأول: الموع 
١٥١^الخالقة مفهوم الثانيت النوع 
١٦٢المخالفة مفهوم حجية 

١٦٢والأصولمن الجمهور الأول؛ الرأي 
١٦٤المخالفة الامحتدلأل.كفهوم شروط 

١٦٥وافقوهم ومجن للمحممية الرأي 
١٦٨الخلاف ثمرة 

١٧١. .................اضى............j استعماله كمة باعبار اللمظ تميم الرابع: المحت 
١٧٦•الحمقة الأول: القسم 
١٧٧انحاز الماق: القمم 

١٨٤.ب........ .............................................ا...ا.ا.................هه...والكناية.............الصريح 
١٨٤المريح أولا: 
١٨٥الكناية ثانيا: 

١ ٨٧الشريعة ومقاصد عنها المستفيد وأحوال الأدلة تعارض الرابع؛ القسم 

١ ٨٩والترجيح التعارض الأول: البحث 
١٩١تمهيد 



٣٨٣الفهارس 

٩٢التعارض تعريض الأول: المطلب 
٩٤التعارض شروط التانيث المهللب 
٩٨التعارض أنواع الثالث؛ المعللب 
•٢ التعارض دفع طرق ١^١^ الطلب 

٣،المخ أولأ: 
•٣ الترجيح ثانيا؛ 
ْ.واكومق الحع ثالثا: 

٨•الأخرى الأدلة إل الممر رابعا؛ 
١٣المخ اك1ني: الحث 

١٠تمهيد 

١٧المخ تعريف الأول؛ الطالب 
١٧المخ حكم اكاق؛ الطلب 
٢٣.. .......والمخميمر.........................المداء ين ث الخ بين الفرق المالث؛ الطلمؤ 
٢٠الخ شروط الراح؛ الطلب 
•٣ببعض بعضها الأدلة نسخ الخامس؛ الهللب 
٤١الخ حالات المادص؛ الطلب 
٤٠وخ التمن المامخ به يعرف ما الماح؛ الطالب 

٤٦...... ..................................الرخ..........مجن المامخ معرفة ق طريقا يعتبر لا مجا 
٤٩الاجتهاد الئاك: الحث 

٠١تمهيد 

٠٣..... ......ّّ.ه.س.ههه...............................م..س....٠٠٠.........الاجتهاد.تعريف الأول؛ الطلب 
٠٤الاجتهاد مجال الماق؛ المطالب 

٠٧الاجتهاد ذكم المالث؛ الطلب 
٠٨الاجتهاد شروط الراح: الطلب 
٦٦الاجتهاد نجزتة الخامس؛ الطالب 
٦٩ابجتهدين مجرانب ادس؛ الالطالب 
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