










هولب4 سيق لم بما اممول 

اقو.نشوي سخ )رأنة هه؛ العاص حممروبن نمن الحياة، 
خمحإثإدا أجران، قلة أضان ئأ قاجثهد الحاكم -^٢ ءإذا فود: 

الذينالصحابة الشي. ر وقد أ'جث«هااآ، قلة آظ م فاخثهد 
العصر،صلاة ونت، أداء قي اجتهادهم على قريظة ض إلى بعثهم 

رأقالاقال: عمر)جهم، ابن خمن الاجتهادين، بين الاختلاف ْع 
إلاالخم أحد بميأ الأَخز'اب،: من زجع لئا لتا النئ. 

تغشهم:ممال الطريق، قي الخضر تغشهم قأدزك هزيظق8 تم تحر 
ذلك،منا يزذ لم نمر، ند بمصهم: وقاد ثأتثها، حص نملي لا 

لهم.إقرارْ ور م4م«أأأ، واحدا بمنم، قلم .، فيكر 
الاجتهاد.عر لهم تشجح الاختلاف هذا على 

لهمرسمه الذي النهج على نه الصحابة ار مولمي 
ممرنه،واقتفاء نهجه، الناسرر أور وكانوا ، افهرسول 

يقولالحياة، نواحي شى ر الاجتهادات مر الكبر لهم فكان 

إذاالحاكم أجر ياب والسة، بالكاب ام الاعتمكاب الخاوي، رواه )١( 
بانباب الاضٍة، كاب لم، وم ٠٧٣٥٢برمم احهلآ، أو فأصاب اجتهد 

. ٦١٧١ برثم أواتطأ، اجتهدفأهاب إذااجرالحاكم 
راكتاوالمهللوب ال3لال_، صلاة باب الخوف، صلاة كاب الخاوي، رواه )٢( 

بالغزوالمادرة باب والمر، الجهاد كاب لم، وم، ٩٤٦برقم ؤإيماء، 
• ١٧٧٠برقم المتعارصض، الأمرين أمم وتقديم 



٧

الهطد

فيالاجتهاد من الصحابة علماء من أحد يخل ءلم الجويني؛ 
صحفقد واحدة، مسألة في الاجهاد عنهم يقل لم ؤإن مائل، 

فيالاجتهاد أصل إلى منهم واحد كل صر في المتواتر النقل 
•؛ ^٠١١أض أو مها، ص مائل 

تحتاجالني القضايا مع يتفاعلون أنهم منهجهم وكان 
أوالسياسة، في القضايا هذ0 كانت سواء فيها، حكم لاستخراج 

،٠٢١الثخصيةالأحوال أو أوالمعاملات، أوالعيادات، القضاء، 
حكمها،تخراج لاسالنازلة معالجة في التهلر يوجلون كانوا فما 

لمنبذلك وفتحوا للاجتهادأم، معالم من وصعوْ ما وفق 
القيم:ابن يقول الاجتهاد، بات العلماء من بعدهم 

وردوابأمثالها، وشبهوها بظائرها، الوقاع مثلوا ه؛ ،فالصحابة 
الاجتهاد،باب للعلهاء وفتحوا ا، أحكامهفي بعض إلى بعضها 

ّجيله*ر؛؛•لهم ومحنوا ؤلريقه، لهم ونهجوا 

الآ،مالةمن كير الغن، مماذ لمحمد الصحابة، اجتهادات كتأب، ني )٢( 
الجالاصشش في ارصح١ة لاجتهادايت، 

الُويد،العزيز لمد المهج، مر معالم الصحابة محي الفقه أصول، انثلر؛ )٣( 

ا/أأا.إءلأماJرنمن،لابناكم )أ( 



٨

؛دوi* سيق لم المدبما كه 

المذاهب،أئمة عصور انتهت حش ذلك على الياء وقلل 
فيأن الياء بعص رأى ثم بها، اثممل وشاع آراؤهم، وذونت 

ا،متهال مذهب التزام الملم على وأن كفاية، الذاهب هذه 
اكتمانينقل فقد الذاهب، أئمة بعد مجتهد يوجد لا وأنه 

الآزت٠نةبالأتمة ءاحتتم أنه الئهللق الاجتهاد في قولهم عنهم 
وقالالامهءرأ،، على ه-ؤلأء من واحد ثقلي أوجسوا حتى 

الخروجوعدم ممن، بمذهب لم المإلزام حكم ش اساء اختلف ( ١ ) 
يجوزولا اكدهب، يجب أنه الأول؛ القول أهوال؛ ثلاثة على منه 

يجوزولا التمدهب، يجس، لا انه ااث\،ي؛ القول المذهسؤ، من الخروج 
لايجس،انه ال؛المث،ت القول مذهبا، التزم لمن المذمح من الخروج 

هووالراجح ميما، التزم لمن المذمجإ من الخروج ؤيجوز التمذهس،، 
ولمورسوله. ارله أوجمه  ١٠إلا واجم، لا لأنه وذلك الثالثؤ؛ القول 
رجلبمذهسؤ بمماوهس، أن الناص من أحد على رصوله ولا اه يوجس، 

أد-بمواأنهم ه الصحابة عن برئ ولم ءءر0، دون مقلدء الأمة من 
واحدمحقت، على الأقمار ووجوب المجتهدين، نمين العوام على 
الممعل،الحر ، ١٠٤للغزالي،/ المممض، اننلر: غيره. دون 

اهلولي والتقليد، الاجتهاد أحكام س الجيد عقد ، ٥^A١٣/ للزركشي 
مجمؤع، Y٢٥٢/للشوكاني الفحول، إرشاد ٣، ١ ص الدملوي 
للرحسانيالهي، أولى طالمسؤ ، Y٢٢٢/ ٠ تيمية لابن القتاوى، 

.٣٩٠ا/

.صم١٢للمتعاتي، الاجتهاد، تسير إلى القاد إرثاد )٢( 





هوقبع سق لم بعا القوو 

يوجدءلم طشت لو ثديية شروط للاجتهاد ووصع 
لوالشروحل ءوهد0 ع؛يمينث ابن يقول ا، الندرةهُ في إلا مجثهد 

لأنهاسة؛ عماتة تمند مجتهدا نجد لم نهلمها أن ا أردن
قاصيةI(رشرومحل 

هدادرجة من الأئمة بعض إحراج الأمرإلى تجاوز يل 
مالأبواب،»قالشاف،ئ مغلق الأسوار عالي الاجتهاد 

ومغرقتب،ائتمادم قي الاجتهاد يزجه يتلغ لم الحديثي في مقلد 
إبراهيمبمدهب ملتزم أيقا وهو أ، كدللقهُ حييمه وأبو 

إلاالكومة ممهاء إلته ذهب غما يخرج ولا وأقرانه الخعي 
مجتهدايكن ولم ققط التحريج ى اجتهاده وكان الله ثناء ما 

٢،مخدثءر لكنه بفميه، وليس حتيل بن وأحمد مْلالمالا،، 
منذلك غير إلى الأجتهاد«ُآأ، عن مذهيه لعد قليل وومقلده 
الكلام.دركات 

اوراس1ت،ساطيْ/آ؛.)١( 
.١٢٢ ص ■ين، لابن الورتات، نظم شرح )٢( 
)٣(

.٢٥١ا/ لادهلوي _،  ٥١حجة انظر: )٤( 
.TlU\/رجب لأبن الخابلة، طقات ذيل )0( 
.٠٦٦ص حلدون، ابن مقاو،ة )٦( 







١٢

٩اسمدمة 

اليه،سق لم الذي القول يردون الذين وأن إليه، يحق لم بقول 
التيالأداء في وتجد إليها، يحق لم أقوالا هملوا قد 

خصمهميها اصتدل إذا الأدلة بهذه شلون لا ثم بأدلة، استدلالا 
عليهمبه سندل ما لردها، المسسوغايته من فيجدون عليهم، 

آرائهم.رد ش حصمهم 

مشولة،المرفوصة الأهوال هذه بعض تصح زمن بعد نم 
متتشزاكان وما اوة..اع، بعص في الفتوى عليها تكون وقد 

الباحثيدعوا ما وهلوا محارنا، مهجموزا يصيح يل. مجمولأ 
لتيجةليصل وممليئا، تأصيلا ودراستها القضية، هذه في للطلر 

رالقولفي البحث، هذا لكتابة حفرني وهوما أويقارب،، فيها 
همتهوهد ممليقية(، تآصيلية هقهية دراسة قول، به يبق لم بما 
إلى:المقدمة بعد 

ههليان:وفيه تمهيد، 

اليحثبعتوان تعريف الأول؛ المعللس، 

قول.يه يسق لم يما القول من العلماء تهيسا الثاني• المعللب، 
قول.به يبق لم بما القول حكم الأول؛ اام؛ح«ث، 
أوالإجماع.النص مخالفة الثاني؛ المحتر 



ملبه سيق لم بما القول 

قول،بها حق يلم لأقوال فقهية تطسقات اكالث: المبحث 
البحث.في مصيلها مهللبا عشرون وله 

التأصيلبين قول به بق يلم بما القول ١^١^؛ البحث 
أنموذجا(ءسمين )ابن والممليق 

ام.أبرز ومها الخاتمة، 

أتمعلى البحث هل.ا إحراج في الجهد بدلت فقئ وبعد؛ 
فمنمنه تم فما نقص، يخلومن لا البشري العمل لكن وجه، 
القّعى والشيهلان، تقصيري فمن نقمحن وما وفضله، افه تيسير 

الرحتم•الغفور هو إنه متي ثمنتجاوز علي يتوب أن 

.ص.0ا*ا-بم••٣٣٢جوال: 
murdilOO@liotmaU.comابميل: 



الأوواتمطف 

اسثبصوان تملق 
قوو(به يسبق ثم  Uj)اثقوو 

وللتوصلرثسن، ْصطنمن من يتكون الحث عنوان 
المصطلحين،هدين تعريف من لأيد الحمثا عنوان لتعريفإ 

والبق.القول(؛ وهما؛ 

؛،١١٠ناقضاأ'و لكف -لاقا اللتان، ب4 قاد لقظ >اكد لخه؛ فالقول 
تقثهتحح واحد أصد واللام والواو ٠لالثاذثا فارس؛ ابن قال 

اشلقِلأآأمن القود وهو كلمة، 
العياءتجوز فقد والآراء؛ الاعتقادات اصطلاحا؛ والقول 

قولفيقولون؛ والأداء، الاعتقادات على القول فأءللقو١ 
وقدالمطروحة، المسألة في رأيه بذلك ؤيعنون حنيفة أبي 

.OUY؟/١ مطور لأبن الرب، ^ )0 

• ٤٢ْ/ قايس لاين اللغة، ءقامحس سجم )٢( 









١٩

د

اتثائياثمطلب 

اثقوومن اساء تهيب 

قولبه يسق ثم د4ا 

عليهميعرض فتما الكلام من تهيبهم السلف. اشتهرعن 
ثلؤ تعالى: افد هول ذلك في تحضرين مالدين، ائل ممن 

وثللأتنه.ناي ثثتتثر زرق نت ٣ آنزدأئث ثآ آرءيقر 
قال[. ٥٩]يونس: ه منيبي أش ؤ أتِ ثكم ^٠--^ ءآقث قل 

الأنصارمن وماقه عشرين »أذزكت لئلى: أبي بن الئ■حنن عبمِ 
قتردهاالمنألة عن أحدئم ينأد ، اممب رنول أصحاب مى 
رواية؛وش ، ٢١الأولااأإلى تزجخ خى هدا إلى وهدا هدا، إلى 
ينممتىولا إياة، كماه أحاه أف ود إلا يءحدُث، أحد مى منهم رما 
الختوى(الأ،.كماه أحاه أن ود إلا ش؛ عن 

اودضإراسمص،ّ،صمآأ.)١( 
ص'ا'اأ.للمهقي، الكبرى، إراش الموحل )٢( 



قولبه سق لم بما الغور 

فإنهميعرفون التي الدين ائل مفي تكلموا لو وحتى 
®يايت القيم ابن قال والتحريم، يالتحليل يجزمون لا 

الناسأمر من ذكى لم يمول: مالكا شمت وف: ابن 
يمولنبه آئثيي أحدا أذزكت ولا ثلمنا، من مصي من ولا 
علىيجتريوف كائوا وما حرام، وهدا حلال، هدا شي؛؛ في 

حشتا؛هدا ونرى كدا، ثكزْ يمولون: كاثوا ؤإئما دللق، 
هدا«اا،.ئزى ولا هدا، نقعي 

إليه،شنفوا حكم أو يعرفونه قول من كان هدا وخوفهم 
منفهدا مسالة في حديد لقول غيره أحدهم يسق أن أما 

اللهحكم عن يتكلمون أنهم لمعرفتهم عليهم؛ الأمور أثق 
فياممه عفلم لمن الهين بالأمر ليس وهدا ألة، المهده في 

لمأممحلوأ ولا ؤ تعالى: اممه قول عينيه نصب ووضع ه، نف
نناثقتنقو\عآِئوأءمشآوس;ممن 

هقيمة لأ أ^مح■ت آسو عئ يمروف آق؛ث إة ألكنب آثم 
[.١١٦]الحل: 

اشما/أآلأبن المونمن، وعلام 



٢١

هولبه بسبق لم بما القول ص الياء تهيب ١^^،؛ ال|طلب 

وتلامدتهمهم أنفموصين سنتهم على بعدهم من مار ثم 
فيتثكلم 1و »إثاك تلامذته: أحد موصظ أخني الإمام قاد بما 

مهاك ين مالأ 

الإ'جم,اعبمواصع عالما يكون أن للمجتهد العلماء واشترحل 
•١^٢٠يبق لم شاذ بقول ، jf'uيخرقه لا كي 

بقيلم قائله أن عندهم القول تضعيف أمساب من وكان 
قالكما بالشدوذرم، يصفونه وقد ذلك، لأحل فيردونه إليه، 

لمتاد »هدا الترمذي: جعفر لأبي قول عن القاصي الهليب أبو 
ّموا0(اأ؛،.أحد به يمز 

هذابان عليها عم، الا جمفي اجتهد إذا بعضهم وكان 
آخرالمطالقة ألأ مففي إليه، يبق م لإن ه لفولا يحد لا 

القيملابن نمن، المر إعلام ، ٢ ٩ ١ / Y ١ تيمية لابن الفتاوى، مجعؤع ( ١ر 
أ/>يا.

القصرلر،تقيح شرح ، ٢٧٣أ/للجماص الأصول، في الفصول انظرت )٢( 
لاقرافى،صيمأ.

يجمؤع، ٦٥إ/^جموع،كووى )٣( 
\إس.عابدين ابن حانية ، ١٣٣/٢٠تيمية لابن الفتاوى، 

المجموع،كووىأ/ه^)٤( 



٢٢

بد!ولببق لم بما اثتول م

لكنهواحدة بحيضة تعتد أنها تنمية ابن نوى الثلاث الطليقان 
الأولالقول عن فقال للإجماع، يخالفا القول يكون ألا اشترط 

الحقلهو إجماعات هدا كان •يإن حيض؛ بثلاث تعتد أنها وهو 
ابناختيار أن العلي وذكر صلألة«لا،، غلى تجبغ لا والأئ 

يذللئؤالقول اس العجأبو *رعلق قال؛ ثم بحيضة تعتد أنها تيمية 
أ.حلأءها١٢على الإجماع باكون لا أن على 

القيم؛ابن قال يالزصاع، المضاهزة ئظير تحريم مسألة وفي 
إنوقان؛ نحنا ش فيه ويوقما وأيناعهم، \وووغئ الآئم_ه 

أءوىاالٌاأ/فهو التخريم، بعدم أحد قان قد كان 
معالعمرة على الحج إدخال حكم عن عثيمين ابن وتكلم 

الجوازفي الإجماع حكى يعضهم أن ءلولأ فقال؛ الوقت،، سعة 
يجوزلا بأنه يقول العلماء من أحد كان فان الجواز، بعدم لقلنا 

الحسية؛أو الشرعية الضرورة عند إلا الحمرة على الحج إدخال 
ثك1ل؛آ.بلا للخواب أقرب القول فهدا 

.٣٤٢/yyتمة لابن الفتاوى مجموع )١( 
.٤ • ٦ ص للعش، تمة، ابن الإسلام لثيح الفقهة الاخيارات )٢( 
.٤٩٦ه/هه؛-المم لأبن اس، زاد )٣( 
.UUnين؛/لأش والإمام، الجلال ذي نح )٤( 



٢٣

٩٠عول بم بسبق لم بما القول من اسما• تهيب الثاني: الطلب 

صححدت على وقف إذا المجتهد عن صن ابن وسئل 
أوبها يقول هل ملما، له يجد فلم المسالة، في بحّث، ثم عنده، 
الكبارالجهايذة العلماء نجد ولهدا بها، يقول •الأ فاحاد_،ت لا؟، 

ثقولتبقائل علم عندهم يكن ولم حديث، أو آية، في بحثوا إذا 
فيفإزفؤ الإملأم شيخ قاله كما بدلك، ال قأحد كان إن 

لا؟أم عدتها تنقضي هل واحدة حيفة حاصت، إذا المتوتة 
حق»أأ/فهو ، iUJbقال أحد كان إن فقال: 

مكتوفيؤيفللون الاجتهاد عن يتوقفون أنهم هدا يعني ولا 
لرأيالناس وحاجة الموازل تدعوهم عندما ا حمومحثالأيدي 
بهيقل لم قول وله إلا مجتهد يوحد يكاد لا فإنه ا، فيهالعلماء 

أحد

الأمرلأن والحذر؛ التهيج، أشد مع ذلك يفعلون لكنهم 
ألةمفي — القاصد أبو وهو — الشاطئ توهم، فقد حلل، 

بخصوصها،الذهب في نهتا يجد لم لأنه ياللبن؛ الاشتراك 
مقاصدص مقصدا فيه الاشتراك جواز على الأدلة س أن مع 

• ٣٨٦—  ٣٨٥صى عثيمين، لابن المجمؤع، مقدمة على التعليق ( ١ ر 
،١٨٩؛/حزم لأبن الإحكام، اظر: )٢( 



٢٤

هولبع بسبق لم بما القول م

#هذا،، الناسل على والتيسر الحرج رغ وهو الشريعة 
إليه؛امتني المسالة خصوص في نص غير من فيها لي خلهر ما 

فيمسالة وجد ثم ، را(( فيهالجواب عن توقفت ولذلك 
ثمالناس لحاجة بجوازها مالك ام الإمقال تشبهها الذهب 

ليظهر ما صحة على يدل مما كلمه *فهذا بقوله الجواب حتم 
القررالأصل بهذا عملا جوازه والظاهر أعلم والله اللمز في 
الذهب((أم/في 

علىوالتيسير الحرج رسر وهو مقصدا المسالة في أن فع 
فينهقا يجد م لبقول يأتي أن وتهيب يه يفت لم فإنه الماس 

فأفتىالذهب في تشبهها مسألة وجد حش بخصوصه الذهب 
حكمعن طويل بكلام تيمية ابن تكلم ولآ المدر، منشرح به 

عليهايكون أن دون ذللث، لها وأجاز للضرورة، الحائض طواف 
دلالةالوجدان يهز بكلام بحثه ختم إليه، سق لم مول وهو دم، 

توجةالذي هو »هدا قال: فقد ذللث،، على الإقدام عفلم على 
العظيم.الخلي باممه إلا موه ولا حون ولا المنألة هده في عندي 

الشاطئ،فاوي )١( 
٢.• ص٩ الشاطئ، فتاوى )٢( 
.٢١١ص الثاطص، فتاوي )٣( 







٢٧

قولبه بسبق لم بما القول حكم الأووأ المبحث 
٠

الأوواتمبحث 

قولبه يسبق ثم بما اثقول حكم 

يقولالمجتهد يأتي أن يثمل مول به بق يلم بما القول 
في- غالئا - الأول بالقول ويؤتى ثالثا، أو ثانتا، أو أولا، يكون 

أندون النوازل في يتوقفون لا أنهم العلماء وعمل النوازل، 
للناسمحن مجتهد من الزمن يخل ولم مها، الحكم محتنوا 
فانهحادثة حدنتا إذا أنه القيم ابن وذكر ديتهم، أمور 

فيوالكلام الئهنى((أا،، وأهلثة الحاجة عند يخن، أو ،رينتحب 
الثحث-فى مراد غير النوازل 

كانفان فيها، العلماء كلام مبق محالة في القول المراد إنما 
قولإحدارث١ مغ على واتفقوا فمد واحد، قول المبسألة في 

المتمدضص الئثأحر يه بمري قول ،اكث تنمية؛ ابن وقال ا، ثان*ُ 

إءلأمالونمن،لأينمإ/0>أ.)١( 
.٥٩٨/٤للشوثاوي النهاب، تنقيح ض النقاب زير )٢( 



YA

صبه ببق لم بما القوو م

الشاطئ؛وقال حطأا(أاا، نتقول *بجم أحد إليه نسأفة ولم 
كافأالآ،.وفدا خطإ، ض بجو الأولن اض خالفث من »كد 

uU  الأصوليوناخلف ص قولازم، السالة نى كان إن
\/\دم■ثلاثة على قول،الث إحداث حكم ني 

وهومطلئا، يجوز لا ثالث قول إحداث أن الأول! القول 
الأصولينأْا•جمهور ملا 

الخاوي،برع )١( 
.٢٨١م لااثاطي اووافقاِت،،)٢( 
آزنلأنأ ض الإخبلأنئ فنش: غلى الإخلاف أومثد الشوكاني: يقرل، )٣( 

شالآق>او ءر الزاني الفرو ني نإل:اى ذبك، بن أممز أو ازبمة 
ناإلأ:ثمحفشالخلاف، م الئاك انفولز ني نر يا يها اخلفوا 

إلإذا أئا انثؤ فد أممز أذ قولتن غلى مها الخلاف ذكوف باق انمالإ 
.٢٢٩ا/الفحول، إرشاد آحر« ، Jyإحداث من للننع فلاو-بمت يمممؤ 

منيكن لم فن الاجتهاد، أعل من القائل أن عالي المسأله بمافنون وعم )٤( 
خرا،يه يحهل. لم نما يتكلم أن في الخز له وليس مقلل. فهو أهله 

إليه.بق يلم جديدا نولا يجتهد أن له يجوز ولا 
،١٢٣صالمربي، لابن المحمول، ؛، AUالهمام\/لابن القدير، فح انفلر: )٥( 

البحر، ٢٦٨ا/للامدي الإحكام، صمآ'آ، للقرافي، الفصول، تقيح شرح 
لابناكاظر، روضة ص'اا، للثيرازى، اللمع، ْ، ١٦/٦للزركثي المحيط، 

١.أ/'اا١ بملي لأش المدة، ، ١r٢٦صنميت لأل الخردة، ، ٤٣٠ا/ ندامة 



قولباه يسق تم بما القول حكم الأؤال؛ المبعث 

قولوهو مطلئا، جائز ثالث قول إحداث أن ا|ثاتيت القول 
،•الأصولتتزأ بعض 

ألابشرط جائز ثالث قول إحداث أن الثالث: القول 
بعمىنول وهو السابقان، القولان عليه اتفق ما يرنح 

الأصلينرُ

الأول:اثقول أدلة 

علىدلل قولين على العلماء إجماع أن الأيل: الدليل 
عردليل واحد قول على الإحماع أن كما عداهما، ما بطلان 
ءداْلم.ما بطلان 

،٠٦'١/ حزم لابن الإحكام، انظرن والظامرية. الحقين، بعض عن روى )١( 
ازظرطروضة ا/ا/آ-أ، للامدي الإحكام، ، Y'AU_لكيرازي، التمرة، 

.٦٦٩١١للشركاني الفحول، إرشاد ، ٤٣•ا/ فداُة لابن 
والرازي،الحاج-،، وابن واختاره الثاض، الإمام عن روى )٢( 

،٢٢٨ص لا!قرافيإ الفصول، تشح ثرح اننلرت والطوفي• اللحام، وابن 
بيان^/^٦\< للرازي الحمول، ، ٤٣•. ٦٦٨١١للا،دي الإتام، 
اللحام،لأبن الفقه، أصول في المختصر ، ٥٩•/ ا للاصفهاني المختمر، 

.٩٢م/للهلوفي الروضة، مختمر شرح ٧، ٩ ص 
المريالحسن لأبي المعتمد، ، ١١١٣؛/يعلى لأبي انمدة، انظر: )٣( 



هولبه بسبق تم بما القول 

جوارعلى إجماع ئولض على اختلافهم أن بنوقض: 
قطعية،وليست، اجتهادية، المسالة هذه أن ؤإقرار القولين، 

عدماشترطوا إذا إلا باطلا، الثالث، القول، كون ولا 
احد\ث4ص.

الخطأ،إلى الأمة نة يوحي، ذللخ، أن الثاني: الدليل 
فيالخق كان لو فانه عنه؛ والغفلة الخق، تضييع ؤإلى 
عنه،وغ٠اJت، وضيعته أحطأته، قد الأمة كانت، الثالث،، القول، 
أحدعليه منهم يبق ولم حجته، ض قائم من العصر وحلا 
ْحالالأ/وذل، 

الخطأ،إلى الأمة ية نذللئ، من يلزم إنما بأنه نوئش: 
المسألةفى الخق كان لو أن عنه، والغفلة الخق، وتضع 

فيهاحتلموا فيما وأما واحد، قول( على فيه وأجمعوا معينا، 
البعضوتخهلئة أمر، فى بعضهم تخهلئة ذللئ، غاية لأن فلا؛ 

الأص١٣/ذلك غير في الأخر 

،ّا/٩٨سلوني مختمرالروضة، ثرح ، ٢٦٩للامدي؛/الإحكام، اننلرت )١( 
. ١٣٣ص لمي، للجهله، القب يع لا الذي الفقه أصول، 

.r\A\/للأّدى الإحكام، ، ٤٣١ا/ نداُة لابن ازيلر، روضة اننلر: )٢( 
.ص٢٩٢للأسرى الول،، نهاية للامدي الإحكام، انذلر: )٣( 



٢١

قووبه يسبق لم بما القول حكم الألو؛ الممث 

أدتة

القولين،هذين في اجتهدوا ه الصحابة أن الأول؛ الدليل 
.ثالث١١٢فول إحداث بتحريم يصرحوا ولم 

واحدقول على اجتمعوا لو كذلك نهت الصحابة بأن نوقش؛ 
يجوزلا أنه مع الثاني، القول إحداث بتحريم يصرحوا لم 

.٢٢١لإجماعهملمخالفته 

مخالفته،لحرم قهلُي ,جملع المسألة في لوكان بأنه يجابا؛ 
الصحابةيجمع ولم ألة مفي هت الصحابة أحد اجتهد إذا أما 

اجتهدوا.كما الاجتهاد بعدهم لن يجوز فإنه نوله على 

توخدليل قولين على الاحتلأف، أن الثاني؛ الدليل 
جائزام.فكان الاجتهاد عن حادث الثالث والقول الاجتهاد، 

إذاالاجتهاد توخ دليل قولتن على الاحتلأف، بأن نوئش؛ 
القولإحداث فأما القولين، من الحق ، ٣٠٧?في الاجتهاد كان 

.٤٣•ا/ قيامة لأبن ازنلر، روضة انظر: )١( 

ذلأ0ذوتيالروضة، مختصر شرح ، ٤٣ا/'تاوا>ة لابن الناظر، روضة انثلر: )٢( 
A'/r

للشرازي،التمرة، ا/ا،ا"آ، للامدي الإحكام، انغلر: )٣( 



٣٢

jT  تروبه بسبق لم بعا التءو

وهدابطلانه، على أجمعوا قد لأنهم فلا؛ غيرهما من اائالث^ 
الاجتهادفينقطع فيها حكم إبطال عر حادثة في أجمعوا ر كما 
مرعلى ا فهالاجتهاد من ذلك يمنع ولا الحكم، ذلك، في 
٠.بطلأنهر على أجمعوا ما 

منهمإجماع قولين على الخلاف أن سلم لا بأنه احاي،ت 
وقياسإبطاله، على ينموا مالم تالث، قول إحداث إيهلال على 

الفارق؛مع قياس حادثة في حكم إبهنال عر ثالث، قول إحداث 
لأحداثحلأنا الحادثة في الحكم إبطال على نموا لأنهم 
على!بطاله.سموا لم الذي اكالث، القول 

وعللوابدليل، استدلوا إذا ه الصحابة أن اكاس انملل 
بعلةوالتعليل آخر، بدليل الاستدلال بعدهم لمن جاز بعلة، 

إحداثهيعدهم لمن جاز فول لهم كان إذا فكدلك أحرى، 

الحكميؤيد فالدليل الحكم؛ عن يختلف، الدليل بأن نوئس؛ 
أصعلى أجمعوا فإذا الجديد، الحكم بعكس يخالفه، لا السابق 

.ص٨٨٣ااكٍرازى، التمرة، انغلر: )١( 
مليأبي لاقاصي المدة، ، ٤٣١ا/ قيامة لابن الاظ_ر، روفة انغلر: )٢( 

ااا\\\.





٣٤

هدلبه بمبق لم بما القوو مء 

أنعلى منهم إجماع قولين على اختلافهم ان ب
فمجالالقطعيه، الأمور من وليسستا اجتهادية، المسالة هده 

عليهاتفق ما الاجتهاد هدا رغ ؤإن حتى ساح، فتها الاجتهاد 
إجماعاأو نحنا، الاجتهاد هذا يخالف مالم المسابقان، القولان 

فيرد.قطعتا 

ومناقشةقول، كل وأدلة الأقوال، عرض بعد اكرجنح؛ 
-أعالم واش - والأقرب، قوية، أدلة قول 3كل أن لي سن الأدلة، 

القولهدا يخالف، لم ما حائز، ثالث، قول إحداُث، أن الراجح أن 
اختلاففي لأن قملعتا؛ أوإجماءتا والثبمويتج الدلالة قهلعي نضا 

ساحوالاجتهاد اجتهادية، المسألة هده بان منهم إقرارا العلماء 
حالم،إذا يرد بل جديد، قول لأنه الاجتهاد هذا يرد فلا فيها، 

iiJijUذللث، على العلماء عمل وأن قطعئا، أواجماغا نضا، 
إليه.بق يلم قول وله إلا مجتهدا إماما تجد تكاد لا 



٣٥

الإجماعأو اينمى مخالمة أ الثاني المبحث 

-- - اتثاتي ثم،وحث ا —

أوالإجماعالنص مخالفة 

بعضعن الفقهي الخلاف في الفقهاء بعض يذكر مد 
والأئمةللأ-جماع، أو للنص مخالف أنه الأئمة أقوال 

وعذرهمعذر، من لكن عمدا، الإحماع أو الءس يخالفون لا 
الخلاففي يكون قرآنية آية التمس كان إن النهى مخالفة في 
فثزاد٧ حدثا المحن كان إن أما الخ، في أو الدلالة، في 
ارولئنلمتيمية؛ ابن يقول الشويثح، في الخلاف وهو ثالثا أمر 
-عائا نولا الآذةِ عند الشولن - الآئئةِ من أخد ق يه 

دقيقنئته؛ مى ثي؛ في اممب رنول محالمه يتعمد 
اتناعوجوبب عنى يقيئا اماقا مممقول مإنهم جليل• ولا 

قولمن ثزخد الئاس من أخد كد أن وعلى الزنول. 
قدقوت بجم لواحد وجد إدا ولكن اه. ود زن إلا ؤئزف، 

•ئزكه في عذر مى له بد ملأ بخلافه، صحيح حديث، حاء 
أ'واعتماده عدم أخدها: أصناف: فلأنه الأعذار وخميخ 



٢٦

بميسبق لم بما اثقوو ٠

بدبكانمألأ يلك إزاذة اعبمام عدمُ و\ض: فالئ. ام. 
ضوخأاا/١^٠١ ذبك أف اغممادة والثابث: الفول. 

عمدا،والشرت، الJلألة قطعي النص يخالفون لا فالأئمة 
ت^٠٥^١ ١٠اصطلاحات قلاث على عندهم النمس ويهللمق 

مزجوخااختنالا اخثنلة ط والثاني: الئأؤين، تخشبي لا ط 
ذلآما والثالة المحا؛، الملأ3؛ في الغابم، ونز كالئاهر، 

اجتهاد#لا يقولون: عن،وما وهم كاى((لآ،، ما كتم، مغنى على 
قطعينص وجود مع الاجتهاد يجوز لا أي: المص؛ مع 

والشوات،*ل"آأ.الدلالة 

فقديحمر، أن من فأكثر الإجماع مخالفة في عيرهم أما 
الأصلل؛ا،حيث، من بالإج٠اع الاحتجاج في الخلاف يكون 

.ص٩ يمنة، لابن الأعلام، الأئمة عن الملام رفع )١( 
Aw<\/rالجار لأبن المنير، الكوكب ترح )٢( 
داعي،للقره والحث، للاجتهاد الإمحلامي الفقه منهج في المقدمة )٣( 

مؤلفاتيمن كير في أونححتؤ فقد الإ'جماع •فأمحا الثوكاني: ملأ ذللت، من )٤( 
ضيدل ذيل وزود لخدم إمكانه فرض على ترعي بديل لص أنه 

٢.• ٤ ص الطالم،، أدب حج؛تهأ. 



٣٧

الإجماعأو انتمى مخالضت : العيعث 

مفهومفي أو ظن؛ةلا،، أو قطعية حجة كونه في الاختلاف أو 
يقولكما الطقي Jالإحماع إلا يحتج لا فبعضهم الإحماع، 
مجتمع)هذا العلم أهل من أحد ولا أقول ،الت ت الشافعي 

قبله،من عن وحكاه لك قاله إلا أبدا عالنا تلقى لما إلا عليه( 
ابنويقول هذا1الآأ، أشيه وما الخمر، وكتحريم أربع، كالظهز 
قولأ«م.الإجماع يكون، أن يد »لأ عشمين: 

حزم:ابن يقول كما وجوده، يتمور لا بعضهم أن حين في 
حتىالإسلام أهل جميع علماء أقوال جمع صهل أمكن ءلو 

سبيللا ولكن صحيعحا حكما هذا لكان شيء منها يشذ لا 
الإجماعءإن عثيمين: ابن ويقول البتة((؛؛،، ذلك، لضبط 

ويقول،، الس_ايق«؛ الزمن في يما ملا أبدا يتحقق يمكن لا 
وهوواحد، مثال له ليس الأصولي 8الإحماع الأشقر; عمر 

أنيلزمه بوجوده قال ومن له، واقع لا حيال التعريف ص، 

اظر:همحامفاض،لأينسرأ/ماآ_ة\آ.)١( 
الرسال؛ن،لأشاض،صأمم)٢( 
.ص٨٢٣عشمين، لابن الفصول، ومعاني الأصول قواعد شرح )٣( 
.٢٣٢حزم؛/لأبن الإحكام، )٤( 
.٣٢٥ص عيمين، لابن الفصول، ومعاني الأصول ثوامحد شرح )٥( 



VA

هووبه بسبق لم بما القوو ٢

وقعولو بمثال، يأتي أن أحد تطح يس—ولن واحد، بمثال يأتي 
ودولأ»لاآ.حجة لكان 

راكللأن كوني؛ الاالإ-جماع بالاحتجاج بعضهم ويكفي 
الإح٠اعنيل من هو الإحم؛ع ينقلون الدين العلماء نقله ما 

الرضا،على دلالة مخالفة دون القول انتشار وأن التكوتي«لأ؛، 
إحماعا.فيكون 

ليسالقول ار ذءانتثذلك، عكس عثيمين ابن ؤيرى 

قدان الأنأل ووجه مخالفإ؛ يغلهر لم ؤإن باجماع، 
متوقف،،متردد لأنه ولتكن بالقول، رصي لأنه لا ينكر، لا 

فيعلينا يمر ما كثيرا أن نعرف وبهذا موافقة، ليس والتوقف، 
فكانينكر، فلم انتشر، قد هذا ولأن غيره! أو ، ٢٣المغنيأ

الإجماعني نظرة وانظرت . ١٤•ص الأشقر لعمر حياتي، من صفحات )١( 
الأشقرنمر الأصولي، 

وانفلرت.  ١٣٢ص لللمي، جهله، الفقيه سع لا الذي الفقه أصول انثلرت )٢( 
.٢٦خ ص عثيمين، لأبن الفصول، ومعاقد الأصول تواعد شرح 

لمبأنه؛ نيجة بين من أكثر -محرج ندامة لأبن المغني، في الحث بعل )٣( 
مجيلعلى انظر إجماعا. فكان ا مخالف يعرف لم أو مخالف يفلهر 

\اه\ٌ



٣٩

الإجماعأو النص مخالمة : الثاني العبحث 

الإنكارعدم لأن صحّحة؛ غير المهدمة مده أن احماعا، 
لمسإهمانا."<.

أنيعضهم يرى وقد أقوام، بمخالفة يعتد لا وبعضهم 
يكتفيأو الإحم_اعلأ،، تخرق لا والاثنين الواحد مخالفة 
هالأولى الثلاثة القرون أو ال۵حابةل٣، باحماع بعضهم 

ألحل»وقد حزم: ابن ال ق، ٢٤يعدهم؛ اجماغا يرى ولا 
الأكثرفول عدوا فقوم فيه: لبق ما الإجماع في قوم 

لمؤإن إجماعا حلائا فيه يعرهول لا ما عدوا وقوم إجماعا، 
الصاحس،هول عدوا وقوم فيه، خلاف لا أنه على يقطعوا 

محالخاالصحابة من لة يحلموا لم إذا المنتشر المشهور 
إجماعا،فعدوه بعدهم يمن التابعين من الخلاف وجل ؤإن 

منمحالفا لة يعرفون لا الذي الصاحبح فول عدوا وقوم 
وقومإجماعا، ر انتثولا يثثهر لم ؤإن نهت الصحابة 

.٣٢٦٠٠^عقيمين، لأبن المجمؤع، مقدمة على التعليق )١( 
.٢٣•آ/هآآ. الجار لابن المير، الكوكب، شرح انفلر: )٢( 
.١٣٤ ل/ ١ تيمية لابن الفتاوى، مجموع )٣( 
ورسائلنتاوى مجمؤع ، ١٥٧آ/تيمية لابن الفتاوى، محجمؤع انظر: )٤( 

العقيمين



قولبه سبق لم بما القول مي 

أهلفول عدوا ونوم إحماعا، المدينة أهل نول عدوا 
أحدعلى الئابي الخضر اماق عدوا وقوم إجماعا، امحوعة 
إلىا. إجماع_ااال نله الدي للخمر كانت أكثر أو قولتن 
هذاوغيرها، الإحماع شروط في الخلاف في كثيرة أساب 

التأصيل.حسث، من 

نقلفي كبيزا ناهلا هناك فإن التطيق حيث من أما 
نقلفي المالغ التساهل حصل ^٠ ٥٠الثوكاني: يقول الإجماع، 

الإجماعائل ممن *وكشر عشمين: ابن ؤيقول الإجماعاتا«أأآ،، 
٢.محمقيزار علماء ومن موكيءومحقق، فيهاحلاف 

أوعليه نشأ الن.ي م، المن. قول إلا يعرف لا نعفهم 
يقولهدا، على مجمعة الأمة أن فيفلن فيه عاش الز٠ى البلد 

وقدالخلم أهل مدام، تغرن لا متى الناس امى تيمية: ابن 
ويقول،، إجماع_ااال نظنه غيرة تغرف لا نول على نشأ 

•١ • ص حزم، لابن الإجماع، •راتب )١( 
.٢٩٥*ا/ للشولكني الجرار، البل )٢( 
٠٣٢صل٦ عثيمين، لابن الفصول، ومعّاتد الأصول تواعد شرح )٣( 
.U٣٥/ تيمية لابن الفتاوى، مجمؤع )٤( 



٤١

٠^^الإجماع أو المى مخالفة * الثاني المبعث 

يظنالعلم أهل مداهب عن له بحث لا من »صار الشرلكني: 
،.إجمإعا(ر هو قطره وأهل مذه؛ه أهل عليه اتفق ما أن 

علىكثيرة أمثلة المرملة الصواعق قي القيم ابن ذكر وقد 
موجحترك من كل ران ملهات نال وقد لم اجماعات 

تلكفي إ-حملع لا أنه لغيره شين ئد فانه الإحماع لظن الدليل 
سميراطرفا ذلك من نذكر ونحن قائم فيها والخلاف ألة الم

روراءه،(١ ما على العالم به يستدل 

ءففيمنقادان، اجماعسان الواحدة ألة المفي ينقل قد بل 
شهادةنول على أجمعوا فال: بعضهم أن الموقعين إعلام 

إجماعانالعبدإ شهادة رد على أجمعوا قالوا: وآحرون العبدل؛ا، 
قالواحد، بلففل الثلاث الطلاق مسألة في وكما متضادانأاأْ؛، 

ثلاثإلى الصديق خلافة لدو من صحائ »وكث القيم: ابن عنها 
إئرازاأو فتوى واحده الثلاث، آن على كاف عمر خلافة من منين 

سوكأنىمههآ.الجرار، البل )١( 
•٤.٦ -  oAT/yالمم لابن ١^، الصواص انظر: )٢( 
.oAT/yالمم لأبن ١^، المواعق )٣( 
ا/هأ.المم لأبن انونمن، إملأم انظر: )٤( 
.٣٢٦صن عثيمين، لابن الفصول، ومعاني الأصول تواعد شرح )٥( 



٤٢

صث سبق لم بما القول مم 

ءددم«لاأ،إ-جماغ هدا أف العلم أنل نغص ادعى ولهدا آونكوئا، 
الصحابةمن أحد عن بثت م لأنه اااءالم ت رجب ابن عنها وقال 

فيالفتاوى في بقولهم المعتد لف الأئمة من ولا التابعين ولا 
الدخولبعد الثلاث الطلاق أن في صريح شيء والحرام الحلال 
واحدارآلبلففل سيق إذا واحدة يحسب 

علىوالاجماع الإجماع، ينقل راأحيانا عثيمين: ابن ونال 
فيثلائا زوجته طلق من أن بعضهم نقل ذلك: ومن حلاقه، 

آخرون:وقال منه، نين فإنها واحد مجلس فى أو واحدة كلمة 
ذلكألم.صد على الإجماع يكون أن يمغي 

علىالصلاة وجوب على الإجماع عيانحى القاضي ونقل 
الوجوبلْ؛،عدم على الإجماع الطري وحكى ، المي.١٤٢

.r٣٤/ ١^٠١ لابن ايوض !علام )١( 
.٣١ص الهادى، صو بن لومش، اكلاث،، الطلاق، علم إر الحاُث، سر )٢( 

واحدة،الثلأُث، الطلاق أن ني الواردة الأحايين، مشكل كتاب، من نقلا 
ومومفقود.لابنرجب،. 

١١ ص٣٩ ءشمٍن، لابن وتواعد،، المقه اصول، منفلومة شرح )٣( 
.٦١آ/عياض للقاضي العمطى، حقوق بتعريف، الشفا انظر؛ )٤( 
.٦ ١ X/ ءّاص للقاضي الممعلفى، حقوق بتعريف، الشفا انظر؛ )٠( 



٤٣

الإجماعأر النص مخاتضت : الثاني المبعث 
-—ء---- - -  ■

بل،، ل I( متناقضة إجماعهم ااوحكايات ت تيمية ابن عنها وقال 
بلبالاثار، ثبت ما خلاف في #إجماعات تيمية ابن نقل 

٢.القرآن((ل ونصوص 

اطلاعا،الإجماعات ملة أعظم «من حزم ابن كان، ؤإن 
أمطربعد عنه قال فقد ا، تيمية١ ابن يقول كما انتقادا<ا وأكثرهم 

قدما فيها بل يعلمه، لم نرلع فيها كثيرة إجماعات اذكر أنه 
أيصا|ل؛أ.هو خالفه 

فيوأوثقهم الناس ألمحا امن بسمة ابن أن عبسمن ابن ويرتم، 
يحثأنه الإجماع في أحد ذ/ وقد الإجماع1لْ؛، تقل 

فيهانقل مالة وسبعين اثنتين فقط الطهارة كتاب، في تيمية لابن 
قال;بل ؛، الإجماع١ فيها يثبت، لم مسألة عثرون منها الإجم؛ع، 

.ص٨٧تمة، لأبن الإخاتي، مر الرد )١( 
.٢٧٧٤; تيب لأبن الطلاق، تعلق مالأ ني الكي عر الرد )٢( 
.lYr/xتما لابن الطلاق، تعلق الة ني الكي ض ارد )٣( 
.٤٦٢ ٢; تمة لابن الطلاق، تعلق الة مز الكي على الرد )٤( 
.١٩٤صعثيمين، لابن وتواعده، الفقه أصول مفلومة ثرح )٥( 
.ا/٢٧وآحرين القحطاني لأسامة الإجماع، موسومة انغزت )٦( 







٤٦

قولبه يسبق }%( بما ارقول م

لائصمحاكا هولا او الإئث»وئولا سمية: ابن قال للصواب، 
بالنصمتمنلت أنه معتقدا ونكوف حممه القديم ؤالإ-جم_اع 
علىثيبة فاقة وا-جتهادِه؛ علمه مت^ كان إدا وهدا والإ-جملع.َ 

منمغرنه عن عجز ما لة ؤنعفر اجتهادم من فته اممة أطاغ ما 
التاطن\ا/الصواب 

م

.٤ • ٥ V/ نميت لابن الفتاوى، مجمؤئ 



٤٧

هولبه يسبق لم بما القول مسالة على تطبيقات الثالث؛ المبحث 

اتثاتثاتميحث 

قولبه يسبق بمالم القول مسالة على تطبيقات 

إليه،بق يلم قول وله إلا مجتهدا إماما تجد كاد لا 

للشافعيوجد أنه الهلبرى جرير ابن عن حزم ابن نقل فقد 
قالثم ،، ر إليه بق يلم بقول ا فيهأتى مسالة أربعمائة 

حرئاحرما القول ا|وهكدا الهلثريت قول على معقثا حزم ابن 
يومفوأبي وزفر والأوزاعي وسميان ليلى أبي ابن أقوال في 

وابنوأشهب زيادة بن والحز المحن بن ومحمد 
وداودوإمحاق وأحمد ثور وأبي والمزني الماجثون 

فيأقوال عته صحت وقد إلا أحد منهم ما جرير ين ومحمد 
ممنالقائل ذس قبل قالها العلماء من أحد يعلم لا القيا 

٢.وانتهاره،(؛ انتشاره في شك لا فيما ذلك وأكثر سمينا 

حزملابن آلاحلكم، |ظر; )١( 
. ١٨٩؛/حزم لابن الإحكام، )٢( 



جودباه سق لم بها الموو 

لأبييجد فإنه الماب هذا ثقف امن أنه حزم ابن ذكر بل 
فيهايقل لم مسألة ألاف عشرة من أزيد والشافعي ومالك حنيفة 
منمثين لهم أحرجنا اولفي 1لت وف٢، ةالوه(ل يما نالهم أحد 
القولبدلك قال أحد يعرف ولا إلا مسألة منها ليس ائل الم

فياuحشن أحد ذكر وقد اكلأثةأرم، هزلاع من قاله الذي نل 
آخرإلى الطهارة كتاب أول من له وحد أنه تيمية ابن اختيارات 

٢•غ؛رْل أحد بها يقل لم مسائل ت السهو مجود أحكام 

عنحرم ابن ذكرها التي ائل المهذ0 غالب أن شك ولا 
تغيرجب بعصرهم في حدنت نوازل في كانت الأئمة 

فاجتهدوانلهم من لها يتعرض ولم الماس وأحوال الأعراف 
هووهذا إليه، بقوا يلم جديدا نولا فيها قولهم فكان فيها، 

عهدمن العلماء سنة وهي العلم، أهل على الواجب، 
حكمإنبات أحاذر الت، الجويني! يقول كما ، الصحابة 

أبتيع،لا ولكني العلماء... له يتعرض ولم الفقهاء، يدونه لم 

.ه/٨٨حزم لابن الإحكام، )١( 
ياا\خ\.لأبن الإحكام، )٢( 
وآخرينالحارثي لعايفل الفقهية، تيمية ابن الإسلام شيح اختيارات انظرت )٣( 

.YCIU/؛



٤٩

،قولبه سق لم ب4ا القور مسالة على تملييقات الثالث! البحث 

معئوأمحشر الشؤع، وصع ألاحظ بل شيئا، أخ_رع ولا 
الوقائعفي التصرف سيل وهكذا وأتحراه، أراه ما ينامحسس، 

وأصحابمعدة، العلماء أجوية فيها توجد لا التي تجدة الم
إلاوالسنة التكتاب في يجدوا لم عنهم، ورصي هؤ المصطفى 

فيحكموا ثم محدودة، محصورة، وأحكاما معدودة، نمومحتا 
حدوده؛تعدوا ولا الشؤع، وضع يجاوزوا ولم عنتا، واقعة كل 

معوهي الوناع، في تتناهى لا تعالى اف أحكام أن فعئمونا 
مصوطة(ألقواعد عن صادرة عنها النهاية انتفاء 

التيالأقوال من العدد هدا يجد حزم ابن جعل ما وهدا 
منهدعوة ويذكرها إليها، بقوا يلم التي الأئمة لهؤلاء أحصاها 

يرتهم،مسؤيقتفوا أئمتهم، اجتهد كما يجتهدوا أن لمقلديهم 
لإمامهميجدوا لم التي النازلة عند الأيدي مكتوفي يتوقعوا ولا 

قديمةائل مفي أقوالا الأئمة لهؤلأء فإن ذلك، ومع فيها، قولا 
مقارنةقليلة كانت، ا لكنهإليها بقوا يلم باقوال ا فيهقالوا 

البحنحفي يهمني الذي وهذا حزم ابن عنهم ذكرْ الذي بالعدد 
افه.بإذن القادمة التهلبيقاتؤ في عنهم سأنقله الذي وهو 

.٢٦٧ص للجوض، الظلم، الياث في الأمم غاث< 



لولبم سق لم بما القول 

هوما منها إليها بقوا يولم الأئمة بها قال التي والأقوال 
ومنهاالإمام، مدم، علماء بعض عند حتى ومهجور مردود 

عصرناإلى  ٠٣٠المدأتساع عند إما يه ومعمول مقبول هو ما 
العلماءأحل القول بهيا ياخد بحسث، غيرهم عند أو هدا، 

العالم.هدا لمكانة نتيجة القول هدا بعده فيشتهر الكبار 

يخالفألا جديد نول إحداث ثروط من أن سبق; وقد 
قبوللكن قطعيا، إ-جماعا أو ويلاق، ثبوته في قعلعيا نضا 

يردفقد المعيار، بهل.ا يقاس بالضرورة ليس ورفقه القول 

لمخالفتهأو دلالته أو ثبوته فى ظنيا نهتا لمخالفته القول 
هب،،للمن. تقليدا أو العمل، عليه ما لمخالفته أو محلنيا، إجماعا 

ليسلكن اده، لاجتهشروط له فالمجتهد له، تحميا أو 

وهويمثل لم قول من وكم الاجتهاد، منه يقبل أن بالضرورة 
بلقعلعتا، إجماعا ولا ودلالته ثبوته في قطعتا نعتا يخالف لم 
محنقائله على تجري وقد الأدلة، بعض - أحيانا - تدعمه قد 

الحداد.نه الألمن لم يلا أنه أقلها وعقويايت، 

بهاقال التي الأقوال بعض أذكر حمالميححج ا هن. وفي 
أوبه وأحن، القول هن.ا وهبل إليها يبقوا ولم الأئمة بعض 



٥١

٠١هول به يسبق لم بما القول مسالة على تهئييقات الثالث: المبعث 

لمالذي ام الإمقول أنقل أن فيه المنهج يكون وممرفض، 
بهيقل لم وأنه القول بهذا الإمام هذا بق حموأبين إليه، بق ي

_،الجهد حب - القول بهذا أحذ من أذكر ثم نله، أحد 
لأنذلك، في أمحلرد م لوص القول رفض من أذكر وفد 

المحيية،للاقوال كلهم أو العلماء جمهور رفض هو الغالب، 
بقولاللاحق يأتي لن وأنه أسلافهم، عليه بما منهم اكتفاء 
هذهحفظوا الذين العلم أهل من بقه حممن على دليله حمي 

بحدهم.لن ودونوها الأدلة 

وجودبيان البحث، غرض لأن الأقوال؛ هن.0 أناقش ولن 
_أحيائا — أثير وقد إليها، سقوا ولم بها قالوا للأئمة أقوال 

حمايةقوله؛ رفقي لبيان أو القائل حجة لبيان الأدلة لبعفى 
النموصى،يخالفون أنهم بهم السوء ظن من الأئمة لبعض 

فأيينوالثيومت، الدلالة قطعي النص حالفج الحالم أن يقلن فمد 
منموجودة كاست، التي المائل في البحث، وسيكون مأخذه، 

بهذاقال من أول هو الإمام هذا وكان لهت، الصحابة زمن 
هذافي لأن عمره، إلى يه■ الصحابة عمر من القول 

إليه.بق يلم بقول الإتيان أهمية تتبين المائل 





٥٣

^٦هول به سبق لم بما القول مسالة على تطبيقات الثالث: العبعث 

والفضةالذهب اتية تعمال امجواز الغناهرى داود واحتار 

الأكلثخريم ض الأئ ،رأخئغث الووي: قال الشرب، ض في 
إلاقصة أو يهب إنا؛ فى الأنتغنال من وعئرهنا والشرب 

ذاود«لا،•ص كي خط 
حكىمن أجد م ءالالإجماع: موسوعة في حاء وقد 

فلنيةحجة يكون أنه والأقرب داود... مل الإ-جملع 
قطعئا«لأ؛بإجماعا لا 

أنعمحمينلْا وابن والشولكذيأ؛ا واختار 
الصتعاني؛ال ففقط، والشرب الأكل بخاص التحريم 
والشزبالأكل غير نخريم يخدم القابل إليب ذهب ما ®والمص 
عيرالإجماع ويغوى يافش، الثابت مر إذ فيهنا، 

صجحة(اله.

.٢ ٥ ٠ / ١ للتووى المجمؤع، ١( 
\.\/ATوآخرين القحطاني لأسامة الإجماع، .رسومة ٢( 
انظر٣( 

انظر٤( 
انظر٥( 

ا/•؛.لكماني اللام، سل 
.٢٧٧م/لاكوكاني الجوار، الل 

.٧٥ا/يئن لأن الممتع، 
للمغازا/•؛.اللام، سل ٦( 





٥٥

قولبه بسبق لم بما المول مسالة على تطبيقات الثالث: المبحث 

فيإلا العلم أهل عامة هول في الطهارة تتمص الأنتحاصة 
،.١١ربيعة((هول 

عليهايوجب م فلمالك الإمام القول بهذا وأخذ 
أنفرأوا أصحابه بعض القول هذا على ار ومح،، الوصوءل

لكنا عليهيجب ولا الوصوء تنفخي لا تحاصة الامح
أنبين التفريق هو المالكية عند المذهب أن إلا ا، يسستحبر 

فتقضالزمن أقل أو الوصوء، تنقض فلا الزمن أكثر تلازمها 
وأكثرهالزمن كل لأرمة ر)هإو الجليل: منح في حاء الوصوءر؛،، 

المتهورةوهن المعاربة طريفة وهذه ينئفة هلا نهنفة آؤ 
مهللما((لْا.ينقص لا أثه العزاقيى وطريقه 

تحاصةالامحأن — ا ١ قوليه آخر فى — تيمية ابن واختار 

.١٢٥/١نمائلأش المش، ١( 
ماس،للإمام الدونة، انظر: ٢( 
.١١٨١/ للحطاب الجلل، .رام، ٢، • ١;٥ للمواق والإكلل، التاج انظر: ٣( 
.١ ٤ • / ١ للدردير الصغر، الشرح ، ٢١ص حلل، مختمر انفلر: ٤( 
.١٠٩— لعليش الجليل، صح ٥( 
الجمهورمذهب  ٦٢٢١! ١ الفتاوى مجمؤع في تيمية ابن احتار ٦( 

مىمثن زأمثالهقا الثول تنس به وس الننتخاصة في العلماء ثاثع اوفد 
مندمحبنائي• حدث يه مس وكد الئغتاد؛ الوجه عثر غلى بحرج يبح يه 



٥٦

قولبه بسبق لم بما القول م

رروالأحداثالفقهية; الأ-محيارات في ج—اء الوصوء، تنقص لا 
مالمالوصوء تنقص لا البول ومحملس الأستحاصة كدم اللازمة; 

ابنالرأي هذا واختار ،، -كاآر مالمذهب وهو المعتاد، يوجد 
مو ين 

اثمرأةفيج رطوبة ص اتوصوء عدم اثثاتث: اثمطلب 

،،الوصوءآ ينقض لا المرأة فرج رطوبة أن حرم ابن احتار 
منأحدا أحد لم التام الحث، يعد #ولكن ت عقيمين ابن قال 

لهنذكر ولم حزم، ابن إلا الوضوء تقص لا إنها قال: العلماء 
ينقضلا هذا أن يرون الأمة ، الفسإن نقول; حتى ابما م

انبميوز-شونكئ انؤضأباكوثِاكاد. تقفز ذبك ن أ =
أومحثلأة وكز ثثوصأ إئة ت تقولون — حيل تن وأحمد والشافعي؛ حنيمه؛ 
تثوصئوففزلا؛ مثل أف انمننا؛ )أ 'ؤأظهز كان نلهدا محلأة... كز بوئت 

مدهب،احتار الفقهية الاختيارات وفي محنلأة• كز لومت أو هنلأة بمد 
فهوالحتايلة رأي على نشأ لأنه قوليه؛ أحر أنه يفلهر والذي ماللث،، الإمام 

التعارض.■sX عقيم الأصل عن والنائل عنه، ناقل وهذا عنده، الأصل 
._UXللعالي، تمي؛ن، ابن الإسلام لشيخ الفقهية الاختيارات )١( 
لابنالمفتوح، المات لقاءات ٥، X* ا \ عثيعين لابن الممتع، انففرت )٢( 

(.٢١اللقاء)؛ عثيمين، 
.YY)/؛•"حزم لابن المحلى، اننلر: )٣( 



٥٧

هآ!ول به يسبق لم بما القول س،الات على تهلييقات الثالث: المبعث 

ينقضلا أنه التاء بعض اعتقاد روأما وقال؛ الوصوءاأرا،، 
فإنه؛jk ،uحرم؛لابن نولا إلا أصلا له أعلم لا فهذا الرصوء، 

،،دليلا،' لهذا يذكر لم ولكنه الوضوء، ينقفى لا هذا إن يقول؛ 
*إنهحزم! ابن قول عن المقير امي حمالدكتور قال اانs وكذل
طف«أم.له ليس 

المرأةفرج رطوبة أن نوليه أول في عشمين ابن اختار وقد 
للصوابأقرب حزم ابن قول أن ذكر نم للوكوء'؛،، ناقص 

الأمة،إ-جماع عن الخروج يريد ولا إليه، محسقه من يجد لم لكنه 
منكثتر بها محض - تخرج التي الرطوبة أعي - هذا *أن فقال،"• 
منأحدا أحد لم التام البحث بعد ولكن الماء، أكثر أو الماء 

لهنذكر ولم حرم، ابن إلا الوضوء تنقض لا إنها قال: العياء 
ينفضلا هذا أن يرون الأمة محلف إن نقول: حتى ابما ي

أنهيرى الأمة الف، سمن أحد وحد إذا أقول: وأنا الوضوء، 

.٢٧•آ/ عيص لابن الشهرين، اللماءاث، 

انظررآ( 

انظر)٣( 

انظر)٤( 

.١٢٨٥/ ١ العيمض ورسائل فتاوى مجمؤع 
.٣٢٣ا/الصفير لسامي المرح، الروض شرح 

التدوينثمرات ، ٢٨٧_  ٢٨٤ا/ ١ العثيمين ورسائل فتاوى مجمؤع 
؛٥٢)مألة . ٧١ص القاصي، لأحمد عثيمين، ابن مائل من 



٥٨

هول1< بسبق لم بما القوو مغ 

القولمن الصواب إلى أقرب قوله فان الرطوبة بهده نقص لا 
حدئاليس معتاد، أمر هذا لأن وثانتا؛ للمشقة، أولأت بالنقض، 

فانالنساء، من كثير عند معتاد أمر هو بل كالمتحاصة، طارئا 
هذابخروج نقض لا أنه يرى الأمة هذه صدر من سالما وجدتم 

لنافليس تجدوا لم إذا وأما الصواب، إلى أقرب فقوله انل السس
الأمة|أا،.إ-جماع عن نخرج أن 

ركلفق_الت الوصوء، ينمض لا أنه احتار قوليه آخر فى ثم 
الدمأما والغاممل، البول إلا الوصوء ينقض لا البدن من حرج ما 

فرجمن يل يالذي بالهلهر النساء يميه وما والقيح والقيء 
ينقضلا البول لى سقال! العلماء بعض إن حتى دائما، المرأة 

وكنت،الصواب، من ببعيد ليس القول وهذا أيصا..٠ الوصوء 
انالأنيتوضأ أن يجوز لا وأنه الوصوء ينفض أنه أرى بالأول 

العلماءكلام راحعتج أن بعد لكن وقتها يحول بعد إلا 
إذمنه فانية لا الوضوء هذا بأن علل من تعليل وقوة واختلافهم، 

أرفقالقول وهذا الأول، قولى عن تراحمن، دائم الحديث، أن 
هذامنهن يخرج اللاتي للتاء يالشبة ميما ولا ملث، بلا بالناس 

الذيهو النساء يميي، الذي أن أيقنا والظاهر الدائم... المسائل 

.٢٧•آ/ ئيمن لابن اللقاءان، 



٥٩

^٩٠قول به سيق لم بما القول مسألة على تْلييقات الثالث* المبحث 

أنالتاء أمر غؤقق الرسول أن يلغ ولم السابقات، النساء يصيب 
حلافعلى تحاصة المهنالك ما غاية صلاة، كل لوقت تتوصا 

صلاةلكل توصثي قوله! أن إلى أثار ظه لما مفإن هدا؛ فى 
المعتادالشيء الهم حديثه، من عمدا حيفها ولدللئح يصح، لم 
الحدين،«آا/به ست، لأنه والريح؛ فمهل والغائهل الول إلا يقض لا 

فيعشمن لابن فتوى القاصي أحمد الدكتور نقل وقد 
 ٠X / فيثم للوصوءرأ،، نافض أنهافيهايرى م ١ ٤ ١ ٨ / ١

U /U /يحث،بعد نافض غير أنه عقيمين ابن احتار ام،  ٤٢٠
فيالليلة هذه واسع بحث، ر)حرى القاصي! قال فيها، واسع 
سلسبه ومن المرأة، فرج رطوبات وحكم المتحاصة، مسألة 

وهوللوصوء، ناقضة غير المرأة... فرج ادت، رءلوبإن بول... 
ذللئ،وأن حزم، لأن وفاقا الأيام، هدْ به الفتيا على جزم ّْا 

المن«أم•في والدمع الفم، في الريق بمنزلة 

عنادس الاليوم في ( ٢١٤)اللقاء عثتمين، لاين المفتوح، الباب لقاءاُتؤ )١( 
ف(. ١٤٢)•عام الثانتة جمادى شهر 

صلأحمدالقاصي، عيمين، ابن ائل ممن اكل.وين ثمرات، انظر: )٢( 
(.٥٢)سألة 

مسالة. ٧١ص القاصي، لأحمد عيمن، ابن ائل ممن التدؤين ثمرات، )٢١( 
(٥٣.)



ٌوبي سق لم بعا التوو مخ 

عشمن،لأبن القض عدم بة نالباحشن أحد أكر وفد 
)؛?^1؛،،عشمين ابن العلامة للشيخ وب المنالقول |هردا فقال؛ 

علىعلق أنه هنالك ما وغاية إليه، بته نصحة لنا تظهر لا 
عبارته!بما المحارب رقية للدكتورة الموصؤع حول يحثا 

بهاينتئض لا الرحلوبة أن على دليل أقوى فرأيت، راجعته 
وهداانتهى. ؛. بدليل١١إلا الشص عدم الأصل أن الوصوء 

موعةالفتاواه وهذه يحال، القول يهدا يفتى أنه يفيد لا 
القولُذ\ يتبنى بأنه ظض منه تصريح فيها ليي والمكتوبة 

حللبةأحد وقال ٢، ذإااث،اال يعكس التصريح فيها بل ه، بويفتى 
الوضوء،تنقض المرأة فرج رطوبة أن العلم أهل اعامة الشيخ• 

اممهرحمة عمره آحر فى كان ؤإن ظأف شيخنا احتاره ما وهو 
بهيافال العلم أهل من أحد لمة هل ويبحث،! يأل عاليه 

يفتىحتى القول بهيا قال أحدا أن لو بوده وكان القول؟ 
كانالشيخ أن الأحيرة الفترة فى نقل قاJ وبعضهم بالجواز، 

غلافعلى مكتوب الشيخ وكلام المحارب، لرقثة الرطوبة، حكم انفلرت ( ١ ر 
الجحث

فتواهعثتمض ابن العلامة غير هل دتوىت الفتوى، مرم ؤيب، إسلام موقع ، ٢١
المرأة؟فرج برطوبة الوصوء انتقاض حول 



٦١

،٦هول به سيق لم بما القول مسالة على تطييقات الثالث: الميحث 

إحدىونقلت المرأة، فرج رطوبة من الوضوء نقض بعدم يفتي 
يعدميفتي لكن ظف الشيخ أن له—ا، اب كتفي الباحثات 

ماتأنه عليه، اممه رحمة كلامه من أعرفه الذي لكن ا، القص١١
أنهذكر أحدا أعرف ولا الجمهور، كقول، النقض، يرى وهو 

فإنهمالقية وأما كتابها، في الباحتق هذْ إلا الوصوء ينقض لا 
القض(لعدم الشيح عن ينقلون 

آخرقي، رأيه غثر الشخ أن لهذين العذر ولعل 
ويمراتالفتوح، اليساب اءات لقاب كتفي وفتواه حياته، 
يعلمالم الباحشن فلعل قليلة، وأشهر نة بوفاته قبل التدوين 

هذهفي الشيخ رأي عن يحث، الذي أن حمولما لث،، بذل
مجمؤعأو العلمية المتون على لثروحاته يرجح آلة الم

الباحث،يرجع ما ونادرا —، الأول، رأيه إلا فيها وليس — الفتاوى 
بةنصحة وأما طبعهما، ناحر إلى إضافة الكتابين، هذين لثل 

نقلتؤالفتوح الباب لقاءات ففي فيها، ثلث، فلا للشيخ القول، 

الغلاف:ورقة ض اواحئ؛ت وكنت المحارب، لرقة الرطوبة، حكم اننلر: )١( 
غلافعلى ب جاء ما وأقر عشمين، بن صالح بن محمد الشيح ءراجعه 
بخطه!,المحث 

. ١٣١ص )٢(، الطهارة كتاب المطري. لفهد المشع، زاد كتاب شرح )٢( 



٦٢

ءءوبم يبق لم بما التوو م

ثمراتوفى الأول، قوله عن تراجعه فيه بنن الذي بنمه كلامه 
شيخهعن نقل وفد القاصي أحمد تلميذه كلام نقك التدؤين 

حزمما *وهو ؛ JlSثم للوفوء، ناقضة غير المرأة فرج رحلوبة أن 
حزم«اا/لأبن وقاما الأيام، هذه يه الفتيا على 

اتنقاسمئة أكثر الرابع: اتحطلب 

أربعونالفاس مدة أكثر أن على ه الصحابة ثقل 
*وأجمعالجوهري! ال قيعدهم، الخلاف جاء ؤإنما يوما، 

يوما،أربعون الدم يضي لم إذا النفاس مدة أكثر أن المحابة 
أكثز*قان البر: عجي ابن وقال بعدهم«اآأ، الخلاف جاء ؤإنما 
غىدللث، وروي يوما أربعون التماس مدة أنمى العلم أهل 
العاصيأبي بن وعثمان عثاس بن اممه وعند الحلمات بن عمن 

زوجتلمه وأم واكزني عنز بن وعائذ مالك ذنِ وأنس 
وقال،، فيه((١٣لهم محالم، لا صثخابه كلهم وهولا؛ ه النئ 

ألةم. ٧١ص القاصي، لأحمد ءثٍمين، ابن ائل ممن التدوين نمرا؛تج )١( 
(٥٣.)

ّ ٥٣- ٥ ٢ ص لا!جومى الفقهاء، نوادر )٢( 
٠٣٥٤مدارا/لابن الأّثزكار، )٣( 



٦٢

^٦هول به سيق لم بما القول مسالة على تطييقات الثالث؛ المبعث 

وحكا0يوما، أربعون أكئرْ أن على العلماء ءرأكثر رجب! ابن 
المجمعالسنة هو إس_أحاقت قاد الصحابة، من إحماعا بعضهم 

إنماالصحابة من أحد تين باليقل لم الطحاوي! قاد عليها... 
واحاللأأاااءوغير الر عبد ابن ذكر وكذا بعدهم. من بعض قاله 

بهيقل لم يوما تون مالفاس مدة أكثر بأن القول أن ومع 
منكثير يه أحذ فقد بعدهم حاء ؤإنما ها الصحابة من أحد 

عندورواية ،، والتافعية١٣،، ١ المالكية مذهب وهو اء الفقه

عننقل الذي والإحماع ءثيمينأْ؛، ابن واختيار او>نابلةل؛،، 
-حجيته قي الخلاف على — وهو سكوتي، إجماع هن الصحابة 

قلعتا.وليس فض، 

قولوهو ٢، أيام؛ سعة الفاس مدة أكثر أن حزم ابن واختار 
هذاعلى حزم ابن اعتمل. زروقد رحب! ابن قال إليه، بق يلم 

\.AA/yرجب لابن الاري، فتح 
انظر
انظر

انظر
انظر

انظر

\/w^.للدردير الصغير، الشرح 
.Tov\/للرش الممحاج، نهاية 

لالمرداويا/س.الإنصاف، 
.٥ ١ ٢ / ١ عثيمين لابن الممتع، 
حزما/ماث•لأبن المحر، 



٦٤

لووبم يسبق لم بما القوو م

أكنروأن واحدة، ا مدتهمسوالنفاس الحائفى ان في الحديث، 
هداكان ولو إليه، سق لم يول وهو الحيض، كأكثر النفاس 

زمنه((را/إلى كالهم الإسلام أئمة على حفي لما حما الأستنبامحل 
الهي.فول هو عليه حزم ابن اعتمد الذي والحديث، 

قالت،تانفنت؟ر لك اا|ما ت الحج في حاصتؤ لما نهئل لعائشة 
الئبمي.مع أنا نتنا  ٠١هات ملمة أم فول وكذا نعم«أأ،، 

ثقابمأحذمت، عاننذلق، حشث،، إل حميضة، في مضهلمجمه 
منةياصطجغث، فدعاني، نغم، قزأا: أامنتأ فان: حمض، 

أكثرةوأما النماس، لأفز حد )الأ حزم: ان فال ،، الحمiةا١٣في 
وآميهصحح، حتص هو التماس دم إ0 مزيد••• لا أيام نثنغه 

اي.لقول الخض، م ض؛ كد في ومح الخضِ آمي 
واحد٠١شيء نهما حقنت )تئر >أنفنتن،ا ؤئا لغائثة 

نٍحابرى،لأينرج_،أ/أآ>.)ا(
ونولالخنض ندء كاو كنفن، ناب البض، كتاب الخاري، رواه )٢( 

(.٢٩٤)برقم آذم•، يمان عر افن كي شء' أسا اي 
والخصا، حنقتالمماس ضنى من ناب الحيض، كتاب اJخ١رى، رواْ )٣( 

(.٢٩٨)يرنم ماتا، 
اوحاايى،لأينحزم)/مآ)أ_هاأ.)٤( 



٦٥

؛٠٦هول به سبق لم بما القول •سائت على تطبيقات الثالث: المبحث 

الشيخقال أحد، به يأحذ م لحرم ابن من القول وهدا 
النفاسأن زعم حث حزم ابن روأغرب الخفيرت الكريم همد 

،بغ ل ف أنه ثالث، لا هدا ٠ ام... أيعة م٠ أكن ، لكلحض 

لأصص,صلأتي
عمدااتصلأة ترك س على إعادة V الخامس: المطلب 

قضاءلا عمدا الصلاة ارك تأن البصري الحسن احتار 
حتىمتعمدا صنلأة الرجل ثزك را3إدا أحمدت الإمام قال عليه، 

إلااخيلأما ذلك قي نملمم لا محاوغا قف ٌا وف 
الختنءأعن يززى ما 

،اوقدالبر؛ عبد ابن قال لا أنه حرم ابن راحتار 
علما؛جمهور حلاف عنى وأندم الظاهر آهل نغص شد 

لتزكِالئتمئد على ليق ثان الئومين وشبيل النتسلمين 
فىنحالمة رئتها... عبر في بها نأبى أل وئتها في الصلاة 

نيموجود (• ٢٧)الدرس الخفبِ، الكريم نمد اكرمن.ى، نن شرح )١( 
اكاّلة.الكب 

, ٩٧٠/ Y للمروزي الصلاة، قدر تعظيم )٢( 
١رم لأن ادحر، انظرن )٣(  ٠٨•







٦٨

ص^ يسبق لم بما اص ع

—أعلم وآللة — علمينا ا)ومعثاه يقول؛ فهو المفهوم، في يخالفا 
اللماضأو الإبل وآغفان الغنم فراح من بمرفث ما غنى 

مالئزاخالأزض... من نجدوو ما ١^-؛ في النثم يربمحوف 
فىيهتلمى آن فأمر .. أرصة. وامستغمذئ، ئزتتة طانت، ما 

ءنل؛ويفغ الذي المرصع في - أغلم ثعاز وآممث - بميي مزاحها 
الحلثيثبمجثمز ولا بود••• ولا فنو بمر لا الذي مراحها انم 

عتزغغا1(لا؛.مش 

باتتكسرصوته الإمام رض السابع: المطلب 

فال،، واحب١٢بالتكسر الإمام جهر أل، عثيمين ابن احتار 
واختارسقها(أم، من على أقف الم الخاJلت أحمد الدكتور 

الدكتوروقال عث؛مينأ؛أ، ابن الشيح طلاب، بعض الوجوب 
شتلم فإذا الاستحباب، يدكرون !الفقهاء الخليل; أحمد 

.٧١١٣/١شاضالأم، )١( 
.rr/rسن ص، انظر: )٢( 
.٣٣ص الخلل، لأجمد انملأة، صفة )٣( 
كتاب،شرح النت،، في هوجود المتسمح، لخالد المنقح، زاد كتاب، شرح )٤( 

كتاب،شرح ، ٧٤ ١٦الممر اُي لالمرح، الروض شرح الصلاة)٩(، 
.٢٥٥ص (، الصلاة)١ كتاب، المهليري، لفهد الختقغ، زاد 





هولبه سق لم بما القول 

صريحنص يرد لم أنه على يدل ومدا الفقه، كب ش تدكر 
فيْشروءيتها\اا.

جدتينالبين ة اروالجلالهلريفيت العزيز عيد الشيخ وقال 
كانفما بابة، بالالإثارة فيها يشئ ولا الطماسة، فيها يجب 
يمثروعيةومحال الصحابة، من أحد ولا ذلكؤ، يفعل الني 
المتأحرين«أأآ/من الفقهاء بعض ذلك 

فقال؛العصر، محدثات، من العلوان ساليمان الشيخ عده بل 
المجدتين،بين بالسبابة الإشارة أيصا العصر هدا محييات، ارمن 

بهياقال علما اض آتاه ممن المتأخرين بعض أن علي خاف وغير 
الالما«أم.من أحد به قال ولا له، أصل ولا غلهل لكنه القول، 

ذمحوأنه لدلك، يقه حمالقيم ابن أن عثيمين ابن ذكر وقد 
سلم،ارولى قالت فقد ، ٢٤جدتين؛ المبين الإشارة لمشروعيه 

٤.• ٤ - ٤ •  ٣/١الخوزان اه نمد الدلل، نقه )١( 

•١٣٤ص الطريفي، اليزير لمد ه، الض صلاة صفة )٢( 
الكريملعد العلوان، سلمان الشيخ جالسات من ولطانف نفانس )٣( 

الحديث.أهل ملتقى موغ اض، عبد آل 
الثمينورسائل فتاوى مجمؤع عيمن لأبن الممتع، انغلر: )٤( 



٥٧١
قولو4 يسبق لم بما القول مسالة على تطبيقات الثالث؛ المبعث 

٠

صرحفقد المعاد زاد في ^ القيم ابن وهو العلم أهل من 
،،التشهديزال في كوصحهما جدتين البين اليدين وصع أن 

وءلةْمتكون اليمنى اليد أن سق فيما أرى #وكنت وق—ال! 
مضمومة،والثاني الأول التشهد في وتكون جدتين، البين 

حميمة...ة جللكل جعل أنه الشارع حكمة من إن وأءولت 
القويالمعنى لهذا أن ا ذكرنأن وسق نظري، قياس وهدا 

المعادزاد صاحب رأيت لما لكن اممه، رحمهم الفقهاء به أحن. 
بيناليمنى المد ضع . المي أن ذكر القيم ابن 

بنوائل بحدبثإ واستدل التشهد في يضعها كما جدتين ال
القياس«لأآ؛.على مقدم النص قلت،: غهثه... حجر 

بنوائل حديث، ساق إنما يصرح لم القيم وابن 
الشيخقال جل.تينأم، البين الجلوس عن كلامه ءند> حجر 

فيه وائل رواية ساق لما ^ القيم "وابن زيدت أبو بكر 
استروحالجدتين، بين الجلوس في المحي. هدي سياق 

يقولتههإل القيم ابن أن المعاصرين؛ بعض ياق الهدا من 

. ٣/١٩٣ا العشمين وراتل فتاوى مجمؤع )١( 
.٣٥"ا/• ضض لاين والاكرام، الجلال ذي نح )٢( 
.٢٣١-  ٢٣•ا/ المم لأبن زادالمُاد، اننز: )٣( 





٧٣

٠^^يول به سيق لم بما القول الة معلى تْلييقات الثالث: البيث 

كمهحلال من جدتين البين الجلوس في القيم ابن لكلام 
حالذلك ذكر ؤإنما فيه، الإثارة يذكر نجده لم الأحرى 

لمالقيم ابن أن يتضح تقدم مما والأخير••• الأول التشهدين 
فتهذكون جدتين البين الجلوس أن على كلامه في ينص 

قالالمتقدمين الأئمة من أحدا تعلم ولا بالإصبع، الإثارة 
الشيحجزم فقل• الموصع هذا في ا تحريكها وأمبذلكا، 
عنحديث فيه يؤت لم بأنه ر أ المنة تمام في ظه الألباني 

الميه«م•

أنوجد عشمين ابن الشيخ طلاب بعض أراء تبع وفي 
الذيالقول رجح من ومنهم رأي رجح من منهم 
أحياتالْأ،تفعل أنها ذكر من ومنهم الخلمأ؛ا، أهل عامة عليه 

.٢١٨.اسلأuنى،ص٤١٢ تمام انظر: )١( 
مونعالجدنن، ين بالإصع الإثارة من القيم ابن موف بعنوازت فتوى )٢( 

الفتوى.مركز ؤيب، إسلام 
.١ 'ا/ما الممر لمامي اور;ع، الروض شرح انظر: )٣( 
.١  ٩٣ص الخليل، لأحمد الصلاة، صفة انفلر؛ )٤( 
بينباية بالالإثارة بعنوازت فتوى المصلح، حالي الشيح موسر انظرت )٥( 

المّجدين.



٧٤

ءءلبه بسبق لم بما القول  ٠٢

ارالناقلونء-الت لكنه يرجح ولم شيخه رأي ذكر من ومنهم 
هذافي ظئ بأصبعه يثير أنه ينقلوا لم النجي. صلاة لصفة 

القولشهر وممن م... العلأمل عامة وعليه الموصع، 
.الجل.تين® بين ير لفكان ، رينإِتىه ميخنا 

اثتشهدفي ه اثتبي على اثصلأة فرضية اتتاسع: اثمطلب 

الأمر

الأخيرالتشهد في ه المي على الصلاة أن الشافعي اخار 
بواجبةليت الني. على الصلاة »إن الخطابي: قال 3وض^م 

فانهالشافعي إلا الفقهاء جماعي قول هذا وعلى الصلاة... فى 
يصللم فإن واجمة الأحتر التشهد في المي على الصلاة قال 

وقالقدوة((لم، هذا في للشافعي أعلم ولا صلاته... بطلت عليه 
الصلاةيروض من لبثت أنها على )روالدليل عياض: القاصي 

ا،علتهءأ ؤإجماعهم الئابمي قتل الصالح الئلف عمل 

'٤.٣ ص٣'٣- ر١(، الصلاة محاب المطري، لفهد ال_ممع، زاد محاب شرح )١( 
١.للثاض١/•٤ الأم، انظر: )٢( 
.٢٢٧/١سلابيالمن، معالم )٣( 
." IV/Yعياض للماضي الممعلفى، حقوق يعرف، الشفا )٤( 



٧٥

٠^^به؛لول سق !م بما القول الت معلى iنملبيقات الثالث: المبعث 

علىالصلاة أوجب أحدا أعلم راولأ القيازت ابن وفال 
ومنالشاقعي إلا الأحر، التشهد في فرض وجوب M الني 
ّسالهالأ/سلك 

والحنااالةُم،الشافعيةل٢،، مذهب هو الشافعي اختاره وما 

للحوثالدائمة واللجنة ،، والأوات_ىلازل؛ا، بابن واختيار 
أنالرملي وذكر ركن، أو واجبة إنها بجن وهم والأفتاءر؛"،، 

مضلخةولا قاتا ولا إجماعا ولا نطا حالفت لإ »إحابجا 
زاجخة،<لم.

ا/ا-اا.القطان لابن الإجماع، ائل مني الإناع )١( 
ا/أ<اه.للرش الممحاج، نهاية انظر: )٢( 
.١ ١ ٧ - ١ ١ ٦ أ/ للمرداوي الإنصاف، انظر: )٣( 
.٤٨٢—  ١/٤٧٨ حامد آل لخالد الفقهية، باز ابن الشيح احتيارات، انظرت )٤( 

التشهده؛ي الني طى الصلاة أن الجمهور كقول نول باز ولابن 
الأثربأن الة المسآخر في ذكر نم حامد آل المؤلف ذكره مة الأخٍر 

جعلتهالتي الأماب يعض وذكر بالوجوب، القول هو الشيخ أنوال من 
لذلك.بميل 

\،\<.U/Y' _ubuالني.، صلاة صفة أصل انفر: )ه( 
رنمالفتوى \. r/\Uوالإشاء للحوث الداتمة اللجنة فتاوى اننلر: )٦( 

(٦٧٤٤.)

.٥٢الممحاج،لرذلي)/؛ نهاة )٧( 



٧٦

ءءلب* بسبق لم بما التوو م

الوتروجوب العاشر: المطلب 

المنيرابن ونال واجب، الوتر أن حنتمة أبو الإمام احتار 
وندداد«لآا. ما إلى تتمة أحدا نغنم »لأ القول: هذا عن 

أصحابهغالب، لكن حنيقة أبي الإمام عن الروايات احتلفت 
وقالواالتأحرون واختارها ا، الوحوب١٢برواية أحدوا 

وأالآصحالْ*،وهوالضحيحاأ؛ا، الإمام، *آحزأئوال بأنهات عنها
ذتدهتها(لمى الفلاهز )اوهو 

واختارهاا، أحمد؛ الإمام عن رواية الوتر بوجوب والقول 
بالأنل؛ص.تتهجد من على يمنة ابن 

.١٦٧ه/المدر لأبن الأوط، )١( 
للكامانيالصنائع، bل١ئع ، ١٥٥ا/ رحي للرط، الم انظرن )٢( 

•/٢٧١_١٢٧.

.نهاج، ٣٧٤ص الطحطاوي، حاشا ٤، Y/ ابن حاشية انفر: )٣( 
الكتاب،،شرح في الياب ، ١٧١ص اثي، الأحالملأ بكر لأبي ، الراغب، 

،٧٥/١الخيس الخي نمد 
Y٠٤/عابدين ابن حاشية )٤( 
.٣٧٤ص الطحطاوى، حاثية )٥( 
.٧٥/١الخيمي الخي نمد الكتاب،، شرح ني الاuنم، ٤، ٢; ئ؛دين ابن حاشية )٦( 
٦٨٦٦! للمرداوتم( الإنصاف،، اننر: )٧( 
ص1ا'اليعلي، تيمية، ابن الإّلأم لشيخ الفأنهية الأحت؛ارار، انظر: )٨( 



٧٧

،١٦هول به سيق لم بما القول •س،الت على تْلبيقات الثالث؛ المبحث 

عدرغير ض •شطجتا اثتطؤع صلاة عشر: الحائي اسملب 

مضطجعاالتطؤع صلاة جواز المري الحسن احتار 

صدقتلث لضاحجه يعزفق *ولأ ت تيمية ان قال ،، عدرأ دون 
لكدتجور كاف ئلو التلوي؛ بها ئغم مما المنأله هدِه أن مع 

بهمرض لا ضجيح ونو حيه على اشلؤغ يضر أل منيم 
هدالكاف الؤاحلة؛ وغلى قاعدا اشلؤغ تضنن أف يجور كما 
نأذلك، تغر الطخانث وكاف لأك . الزتود تثة قن مئا 
فلماتغشهم، ذللث، ينمل أن بد لا الحتر إلى الداعي هوة مغ 
٢،عندغما١ مشزوعا يكن لم أنه غلى ذل مئهم أحد مغلة لم 

مضفجغاالتطؤع هثلأة الشاق من أحد يجور •ولم وهاوت 
دلك((رم،فغد الشلم، من أخدا أف نغزهن زلا غدر، عتر من 

مغلهالم يدغه مضطجعا يالطلاة اشلؤغ أن *ومعلوم وقال; 
،.الئلفا١٤أحدمى 

(.٣٧٢)رنم ٢. • Y/؟ الر.ذي ض ١^ )١( 

آ٦/٧سةلأش ضجموع١كاوى، )٢( 
السابق•المرجع )٣( 
.٢٤٢/  YTتيمية لابن الفتاوى، مجمؤع )٤( 



٧٨

يؤوبم سق نم بما القول غ

التطؤعيجوز أنه الحنالة عند وقول الشافعية ومذهب 
نيوجة ءوجواوة ت تيمية ابن قال ٢، عذرآ غير من مضطجعا 

منطاينة دبك طرد وقال وأحمدءأآأ؛، الشافعي مذهب 
نولمن مضطجعا اشنؤع وجوزوا وعيره أحمد أصخاب 

.٢٣١يدعة((ئهدث مول ونو صتجيح 

ألضنقهو قائما ضلى عثيمين ابن ذكر وقد 
فالةنائما، صش ومن م، القات أجر نصما قلة قاعدا، صلى ومن 

اكفلجواز على يدل ةال;أوهو نم الماعدِ«ل؛ا، أجر تض_ما 
هووقال: البصري، الحسن عن مفلح ابن نقله وقد مضهلجعا، 

بعضواختاره أحمد، عن هانئ ابن ونقله حسن، مدهما 
للشافحية«رْ،.الأصح وهو الأصحاب، 

وقالوا:بالحديث،. الأخذ إلى العلماء: بعص *وذهب وقال: 
أجرمن المحفا على أجره لكن مضهلجع، وهو ؛تفن أ0 يجوز 

،٤٧١ا/ للرْلي الممحاج، نهايت ، ٣٢٧٦; للنووي المجمرع، انغلر: )١( 
للمرداوىالإنصاف، 

.٣٦/٧لأن-ب الخاوي، مجموع )٢( 
.٥٨ص تيمية، لابن المصرية، اكاوى مختصر )٣( 
١(.١  ١٥يرقم)الهاعد، صلاة بابح الصلاة، تقصر ابواب، الخاوي، رواه )٤( 
.١٣ص٩'عشمن، لابن المتع، اليان )٥( 



٧٩

قولبه بسبق لم بما اممول مسالة على تطبيقات الثالث! المبحث 

وهداالمائم، صلاة أجر من الربع على فيكون القاعد، صلاة 
تنشيطافيه ولأن البخاري، صحيح في اإحديثا لأن قوى؛ قوت 
ئدروهو كلأنا يكون أحيانا ان الأنلأن النقل؛ صلاة على 
أ0فيجن، الكل؛ من شيء معه لكن قاعدا؛ بملي أ0 على 

الصالحالعمل على ننشطة أن أجل فمن مضهلمع، وهو بملي 
القائم،صلاة ربع إلا لك وليس مضطجعا، ضل ذقول،ت ملأ 

أنالنقل صلاة في العلماء وحصن ولهذا القاعد، صلاة ونصف 
والتهلؤععليه، المملؤع تمهيل أجل من المسير الماء يشرب 
الفرضا،لاا•من أوّع 

ليلابعرفة الحضور عشر: الثاني 

يكفيولا ركن، ليلا بعرفة الحضور أن مالمك الإمام احتار 
البر:عبد ابن قال الحج، فاته ليلا يحفر لم فمن نهازا، الوقوف 

دفعمن إف مالك يمول فاد الأمصار ممها؛ مى أحدا نغنم ءولأ 
القثلأةونعي الرواد بمد وقفن، فد وهو لة حج فلا العزوب قنن 
واطةالملف من أخد عن زوينا ولا 

٠٨١محصن؛/ لأن الممتع، )١( 
.٢١/١٠اب،لأينسي)٢(



٨•

بد،لولببق لم بما لقول ' ٠

الم1لكيةلا،،عند هوالمذهب مالك الإمام اختاره والذي 
عندنا،اهوشزط الحر: ليلة الحضوربعرفة الدرديرعن نالط 

اشترطءومن الحفيد: رثد ابن قال وهازاأاأآ؛، الؤمذ!، يمحي ملأ 
اضزأم.عنتت حص بغرمه. احتج؛وتوبي الليل 

للمتم؛غاثثندوم طواق عشر: الثالث المْممج، 

القدوميهلوف أن للتمتع ينيل، أنه أحمد الإمام اختار 
وامحىأحدا أغلم أولا قيامة: ابن قال الزيارْل؛أ، طواف ميل 

واحدطوافت المنرئ تن الطواف... هذا غر اممب غني أنا 
أصخايهغن ولا ه، اليئ غن يقد لم لأنه للزنازه...؛ 

الثني.به أمز ولا الوذإعِ، حجة في مغه ممغوا ١^ 
آختا.لْءء

\/اه\.لعيش الجلل، مح ، or/yليوردير المض، الثرح اننلر: )١( 
.oy/rللدردير المّمر، ص )٢( 
.١ ١ ٤ X/ رثد لابن \بو.ا )٣( 
نيامحز >وص قدائ: ابن قال . T٣٩٢/ ندامة لابن الغض، م: )٤( 

للقدوم،هنانا ولا النمر، نوم تل ذكن أئتا ذكونا لم إذا والنمرد، الفارز 
أحنيانذا|غلتب نش الرنانة، طواف نتن القدوم بملواف تبمآذاِ إإد؛ما 

.٣٩٣.٣٩٢نداُةم/لأن الغض، )٥( 



٨١

٦٠هول بع يسق لم بما القول مسالة على تييقات الثالث: المبحث 

؛(ر الحنابلة عند المذهب هو أحمد الإمام احتارْ والدي 
رفيقوامة: ابن وقال الآصخاب*آآ/ ا>وغك؛ المرداوي؛ قال 

إلىزجغ هإدا ه!: افب عبمد لأبي محلت يال: الأم، رواية 
محينضطوفن مادت ثينض؟ يطومئ كم الخلمتع أغني مز 

عترهدا في غاوذناه للزيارة، أحر طوائا وتطوفث لخبمب، 
هطافثهالت،: عايشه، رويت، بما واحتج علنه... فثنت، مرة، 

يهناثواحلوا، مم والمزوة، الصفا ونص بالغمرة، أهلوا الذين 
النينوآما لحجهم، منى من رجغوا آذ تغذ آحز طواما، 

نحملواحدا. محلوامحا ءلادوا هإيما والغمزه، الحج جمغوا 
ءلواذث،هو لحجهم طوافهم أن على عايسة نون أحمي. 

نكنفلم مشزؤغ، القدوم ؤنوافت أن سث، هي. رلأتة القدوم، 
يحوله،عند المنجد كتجثة له، منقهلا الزيارة طواف ئغص 

بضلأةاكزض«م.فدالئلقس 

للهوتياع، القنكشاف أآ/هآ-ا، الجار لأبن الإرادات، مثهى انقل: )١( 

الإماف،وورداوىأ/مأ.)■آ(

.٣٩٢نما0م لأن ١^، )٢١( 



٨٢

قووبه بسبق تم بما المور  ٠٢

الهجفي اتجماع عشر: اثوابع اثمطلب 

قال;فقد الحج، يبطل لا الجم_اع أن الثوكاني احتار 
يطلفكف للحج مطل عمدا الجملع ان على دليل الأ 

الوقوفقل وطئ *فمن وقال: جهلأ«لا،، أو سهوا الجماع 
عاصفهو الزيارة؛ طواف قل أو الرمي، نز بعده، أو 

يلزمهولا حجه، يطل ولا يالتوبة، له ويغفر العقوبة، يستحق 

المرصي«أآ/الدليل فعليه هلا غير زعم ومن شيء، 

ادمحت،رآما ة; قيامابن قال إليه، بق يلم قول وهو 
ابنياي احتلافق، فيه محليق المزج، في بالجماع الخج 

بإئتانيهتد لا الحج أف ظى العلم أهز أجمع المنير; 
دبك?-SJ، والأصل الجماع'• إلا الإحرام حال قمح، شي؛ 

وست،إئي محقان; سألة، رجلا أو عمز، ابن عى زوئ ما 
وكيلكحجك... أدشلت< محمان; محرفتان. وحى بامزأتى، 

فيلهم نغنم لم غنرو• بس اممه وعند غئاس، انس محال 
محالماا،اغضرمحم 

سرلكنىآ/ه-آ.الجرار، الل )١( 

لالثولكز؛/أآه.ولاكام،رآ( 



٨٣

٠^^هول سبق؛4 لم بما القول مسالة على تطبيقات الثالث: المبحث 

خروجهنفي النناء أن »وامموا حزم: ابن وقال 
ابنال وفا، الخجأ؛ د ؤيمالاحرام خ ينلحجه داكنا 

دأففقد بعرفة وقوفه قبل وطئ من أن ،اوأجمعوا القطان; 
ديفلا أنه بينهم حلاف )اولأ اكنقيهلي; ال ونحجهأ(لآأا، 

ؤإذاخاصة... الجماع إلا الإحرام، محظورات من الحج 
بغيرومباشرته المحرم، حملع في العلم أمل أقوال علمتإ 

يجوزلا ذلك، أن الدليل; عاليه دل ما غاية أن فاعالم الجماع، 
تعالى;قوله في ذلك، على نص تعالى افه لأن ; الإحرام في 

قح_داد ولا مورن ولا رمق هزئ اثج نهى نض ثمن ءؤ 
وعدمالحج اد ففي أقوالهم ا أم[، ١٩٧لاوق_رة: ؟ا، آلحغ 

فيأقوالهم من شيء على فليس ذللئ،، في يلزم وفيما ائم، ق
عنمروية بآثار يحتجون ؤإنما سنة، ولا كتاب، من دليل ذللث، 

إلا. الك، عن ذلك في مروى ء بشي، أعلم ولم الصحابة• 
تمعلته، وبثن طكر0 حجةأر'آا بمثله تقوم لا منقهلعا حديثا 

ئمه والتابعين الصحابة يعص عن صحت، التي الأثار ذكر 

.٤٢ص حزم، لأن الإجماع، مراتب )١( 
ا/يهآ.القطان لأبن الإجماع، ائل مفي الإقاع )٢( 
.٣٤-  ٢٩لكمش؛،/السات أضواء )٣( 



٨٤

صب4 يسبق !م بما القول ع

هيالتابعين حيار ويعفى الصحابة عن الاثار اافهذْ نالت 
المألة|لا/هده فى الفقهاء عمدة 

كلامهنص ونقل اختياره في الثوكاني الشرجي ووافق 
الرفثرصا رشيد محمد ر وفا، الغمّام وبل في السابق 

موريزلا خب نهى مْل مش ؤ تعالى: قوله في 
حننهاتجور بقوله! [، ١  ٩٧]اوق_رة: ه ألغ ق ولاحسدال 

المحيبه الئراد الم وذكوف الحقيقثة-ب معانيها ميع جض 
النئاك،بمسد لا ا}اثوق[آ بمغش كالزمثي للتحريم بعضها في 

الكلامبنش كالزنث الئددة لنكزاهة الأخر بمضها وفي 
الددإعُأم■أمور محا الصريح 

المحنعبد الشيح العاصرين من الرأي هذا واختار 
فيهشت ولم المحفلورات، من فهو الوهوء رآما فقال! العبيكان، 

أحدولم الدم... فيه العالخاء من جمع أوجب وند معينة، فدية 
وعاليهحجه، يفد لا أته أرى ولدا به؛ الاستدلال يصح ما لهم 

.٣٤_ r<[/oللثشش ، oUiأمحواء )١( 
• ١٥٦٥/ للموجى الدية، اروصة انظرت )٢( 
. ١٨٢/ Y رصا رشيد لمحمد المار، تقمر )٣( 



AO

٦هول به يسبق !م بما اJقول صماو4 على تطييتات الثالث: العبعث 

عجرهبن كعب حديث في الواردة الفدية الأحوال كل في 
المحظورات«أآ/محار على قيامحا المتقدمل١،؛ 

اتسقهي امححلل إدحال عشر: اتخامس اتمطلب 

إلااثنين بين الق بمح لا أنه يب المبن عيد ماحتار 
بالمحلل٠اواكول ت القيم ابن قال بينهمارم، محلل بإدخال 
الصحابة،ا وأميب، المبن عيد سعن اس النتلماه مذعب 

به،راهن ولا المحلل، امحترط أته قط منهم أحد عن يحمظ فلا 
٢،حلافهءأ عنهم المحفوخل بل ورهانهم، تناصلهم كثرة مع 

آذاكأونأاك فال: أنه جو اممه رسول عن هغ، عجرة بن كب عن وهوت ( ١ر 
زأسنك،أاح1ى اممه.؛ زنرن نقال اممب، رنون يا نغم فازت هوادك؟أ، 

البخاري،رواه يثناهء. انئاق أر متاكص، يته أطمم أو هي'' ئلاقة وحتم 
ءآذىأويم بلإمِ؛بئا ء-نَ؛ان ؤ ث يغالى الئب فولِ باب المحمر، أبواب 

برقم[، ١٩٦: ٠٠٣٧١]آوملوه أوصدمن صثام تن سديه رأسوء ثن 
كانإذا للحرم الرأس حلق جواز باب الحج، كتاب لم، وم(، ١٨١٤)

(.١٢• )١ برتم ثدرها، وبيان لحلقه، الندية ووجوب أذى، به 
المحنلعبد ائل، والرسوالحويث، ائل الماعم على المائل إجابة )٢( 

.٢٤٠ص العييكان، 
.٤٧٢/٩قJا٠ةلأن المش، انظر: )"٣( 
٠٩٠ا/المم لابن الفروسية، )؛(



٨٦

Jfiسق؛* ( iJبما القوو ^

نيحلأما الصحابة بين علمت وما الإرس_لأمت ثيح )اقال ومحال! 
؛.١١المحلل،(اثتراؤل م عل، 

منأهبهو الق لجواز الحلل اشترامحل فإن هذا ومع 
والفلاهريةرْأ.،، والخابلة١٤،، والثاذبث١٣الحفيةر٢،، 

بدفعاتمياطل اتمدين عموبه عشر: اتسادس اتحطلب 

ةممJاذنJUغرامات 

الل>ينتغريم يجوز أنه الزرقا مصطفى الشيخ احتار 
عنالمانح الضرر مقابل للدائن يدفئها مالية غرامة الماطل 

هذاإر سما ولم حقيقي، صرر ومخ أو الربح، فوات 
قبلاأعلم فيما الذام._ا فقهاء يعالج ا1لم محال! فقل، القول، 
ا.الوفتاحير عن الدائن تعويض أعنى — الة المهاوه 

فيج لدلمرد ييحثوها، م ول— ادتا الد.ادنفي تحق ال
منالأمر لهدا يكن م لالأول! أمور: ثلاثة إلى تقديري 

.١٩٥;القيم لأبن الغروب، 
انظر

انظر
انظر

انظر

ءاباو؛نآ/م-ل.ابن حاشية 

؛1A/Aللرمالي المحتاج، نهاية 
.٤٧١آ/قدامة لابن المني، 
.٤ ٢ ٥ ه/ حزم لابن الحر، 



٨٧

٠^^هول به يسبق لم بما القور مسالة على تْلييقات الثالث: المبحث 

فيله أصبح كما والتجارة التعامل حركة في والتأثير الأهمية 
عنحقه إلى الدائن ول وصأن، الثاني: الحاصر. العصر 
ميسسوراكال ومماطلته المدين تاحير عند اء القفطريق 

الحاصر.عصرنا في اليوم عليه هو ما حلاف على ومريعا 
يمكنما الشرعية اسية المحمن فيها المسألة هده أن الثالث: 

خوفوهي بمحثها، عدم في العوامل -جملة من يكون أن 
ممعفىالرا«أا؛•

الرأي،هذا المعاصرين اء الفقهجمهور له نلم ولم 
لأنهايفردوها؛ ولم بمحثوها بل سحثوها، لم الفقهاء أن وقوله 
قالمن أول هو فيكون ا، الربعموم في عندهم داخلة 

الرأى•بهذا 

والهيئاتالمجامع، قرارات من عدد برفضه صدر وقد 
العالملرابهلة التابع الفقهي المجمع قرار في جاء فقد العلمية، 

»إننمه: ما ه ١ ٤ ٠ ٩ عام عشر الحادية دورته في الإسلامي 
مبلعاله ييسر أن عليه فرصى أو المل.ين على ئرمحل إذا الللأاJن 

ناخرإذا معينة بة بنأو محددة جزائية مالية غرامة المال من 

الشرمركز الإملائي، الأنماد أبحاث مجلة في مرة لأول، بحث* نثر وفد 
.٨٩ص ١م ٤ • ٥ الثاني، العاوي العزيز، مد المنالث، جامعة في العالمي 



٨٨

صب* بسبق لم بما القوو مء 

قرمحىأو شرط فهو بينهما، المحدد الموعد فى دال العن 
هوالثارط كان سواء يحل، ولا بل به الوفاء يجب ولا باطل، 

نزلالذي الجاهلية أ ربهو بعينه هذا لأن غيره؛ أو المصرف 
٠٢بتحريمه٠١ القران 

لمنفلمةالتابع الإسلامي الفقه مجمع قرار قي وجاء 
التقيْلسع المتعلق ادٌة الدورته في الإسلامي المؤتمر 

عنالأقساط يقع في المدين المشتري احر إذا أثالثا: يلي: ما 
بشرطالدين، على زيادة أي إلزامه يجوز فلا المحالد، الموعد 

علىيحرم رابعا؛ محرم. ربا ذلك لأن رط؛ ث بدون أو سابق 
ومعاط، الأقسمن حل ما أداء في يماطل أن المليء الدين 

عنالتاحر حالة في التعويض اشتراط شرعا يجوز لا ذلك 
منالمعتمد المماطل المدين معيار في وحاء الأداء((أآآ،، 
امحت،للوسوالراجعة بة الحاسلهيثة الشرعي المجلس 

التعويفساشتراط يجوز لا ر)ب( يلي؛ ما الإسلامية، المالية 

الإسلامي،العالم لرابطة التابع الإسلامي الفقهي المجمع مجالس ثرارات )١( 
—،٠١٣٩٨عام الأولى دررنله من العامة، الأمانة الإسلامي، العالم رابطة 
.٢٦٨صن  ١٤٠٥عام الثامنة دورته حتى 

السادس،العدد الفقهي، المجمع مجلة )٢( 



٨٩

قورو4 يسبق لم بما القول مسألة على تْلييقات الثالث: البتث 

)الفرصةالفائت الكب عن التعويفس كان مواء المالي... 

المطالٍةتجوز لا )ج( العملة. قيمة تغير عن أم القائمة(، 
عنعسا أو نقدا المالي بالتعويفى الممامحلل للمدين القضائية 

،•الدين"؛ تاحير 

تعويضجواز وهو الزرقا مصْلفى الشيخ برأي أحد وقد 
منكز ائر حمن عليه وقع ما أو ربح، من فاته عما الدائن 

الأمينمحمد الصديق والا.كتور ،، مخ١ بن اطه عبد الشيح 
والدكتورالس_ائحل؛،، الحميد عبد والدكتور ٢، الضريرأ 

ا.^١ ٩١١الحميد عيد 

الإسلامية،المالية لالمؤٌات والمراجعة المحامية لهيئة الشرعية المعايير )١( 

نتاوىصمن وعقوبته، عرصه يحل وأنه ظلم العي مْلل بحثا اننلر؛ )٢( 
وبحوِثلاوثيحماهل.

المجلدالإسلامي، الاقمماد العزيز، عيد لث، المالجامعة مجلة انفلرت )٣( 
الخامس'الإلم،ًيى•؟.

فيالمنحقل.ة الكويتي، التمويل لبيت، الرابعة الفقهية الندوة أعمسال انغلرت )٤( 
.٢٧٤ص —، ٥١٤١٦الآحر٥ جمادى  ٨٠٦الكويت، 

للحلي،والآمحLق، الواقع الإسلامي المعرفي العمل يايت، اصأٌانفلرت )٥( 
صيْ.



عولبه سق تم بما القوو 

زكيمحمد والدكتور ثعبانءاء، الدين زكي الدكتور ورأى 
تعويضيجوز لا بأنه ،، ١^^٠٠١٣ليمان موالدكتور البرأآا، عيد 

عليهوقع عما الدائن تعويض ؤيجوز ربح، من فاته عما الدائن 
التعويضفي الزرقا مصطفى الشيح برأي فأحدوا ائر. حمن 
فقط.الخائر عن 

اتصغيرةابنته الأب إتكاح عشر: السابع المطلب 

الصغيزهابثة الأب إئكاخ تجوز لأ أنه مجرمة ابن احتار 
يجورلأ سئزمه: انس »ءاو حزم: ابن فال وئأدو، ئتلغ حتى 
الشيخقال وثأد0ااأ؛ا، ئتاخ حز إلا الصغيرة ابثتة إقكاح 

٠.مبرمة٠١ ابن قبل مخالف له يعرف لم فول ،انه المعلمي: 

.١  ٩٩/١ه، ١٤٠٩عام المزيز، عيد الملك جامعت مجلة انظر: )١( 
,٦ ١ V/ ، ٠٠١٤١١عام العزيز، عبد الملاك جامعة مجلة انظرت )٢( 
.٣٢٢ص للتركي، وأحكاُه، الشتط يع انظر: )٣( 
ترؤيخالأب •لخر أن سؤا،ة ابن س نقل وقن. . ه/٨٣حزم لابن المحلى، )٤( 

الأبنمر كان فإذا . ٤ ١ U/ المشي ث،« بمنإذا الخان ونها اكشزة، 
الأول.النقل ؛،نه المشهور لكن أور، باب من فللأب اكغيرة تزويج 

العلامةالشيخ آثار صمن اليماني.، للمعلمي المجاميع، قواني )٥( 
١٠ ١ ٦ / Y ٤ المعلمى يحيى بن الرحمن عبد 



٩١

^٩٠هول به سبق لم بما القول مسالة على تهلبيقات الثالث: المبحث 

المغيرة،اسه الأب تزؤيج جواز على الإجماع مل وقد 
البكرالصغيرة اينته الأب نكاح أن اوأجمعوا المنذر; ابن قال 

أنراوأجمعوا القهلان: ابن وقال كماء«لا،، من زوجها إذا جائز 
قال!فإنه ثبرمة ابن إلا ا، عليهجائز لها الصغيرة أب تزؤيج 

،.٢١حالااعلى صغيرة نكاح يجوز لا 

اني;الكامحقال أيصا، التي عثمان عن القول هذا وحكي 
حضضء' إلا الإنكاح ولأنة والجد للأب أو في خلاك ،لا 
لإ-جماعمحالثا حزج يولهما إن شتزمه.•• وابن الئي عنمال عن 

مزذوذا((أم.وكا0 الضخانة 

ابقهثرويح للأب ررإن الجماص: قال الأصم، واختاره 
الئلفبتن خلاما دللئ، جواز في نعلم ولا الصغيرة"• 

صانزك تذ يم ززا؛ ثقا إلا الاصار نيا، بن ُالظف 
وهوتجور، لا الصغار على الأناء ثزويخ أن ثتزمة ابن 

الآصلم«ل؛،.مدهن، 

صا/م\.المنير، لابن الإجماع، )١( 
A/yالقطان لابن الإجماع، اتل مفي الإناع )٢( 
.٢٤• آ/ للكاماني الصائع، يانع )٣( 
AA/rللجماص القرآن، أطام )٤( 



٩٢

بم؛ولبسبق لم بما القُل ع

فقدعثيميس، ابن الشيخ المتأحرين من واختاره 
وقاليزوجها... أن له أن على الإجماع العالماء بعض ءذكر 

الصغيرةيزوج أن يجوز لا المعروفين: الفقهاء من سرمة ابن 
غيرقرصاها الرضا بشرط قيا إن لأسا أبدا؛ سالغ لم التي 

أور،اب بمن فهدم المالنة في الإجمار نقول ولا معتر، 
تبلغ،حتى بتته يزوج لا الأب أن الصواب، هو القول وهذا 
.٢١١ترضى،(حش يزوجها فلا بينت، ؤإذا 

قال:الجواز، أدلة ناقش فبعدمأ المعلمي الشيخ وقوا0 
إلاالمغيرة زواج صحة على دليل الجمهور بيد الين 

الإجماع>فا إذا إجماع ألة المفي شت، ولم الإجماع، 
لمقول أنه غايته بل وأحمد، الشافعي به يعرفه كان بما 

وأحمدوالشافعي ئبرمة، ابن قل ا مخالفه لا يحرف
ابنفمذهوّأط الة. دلالة به ترد إجماعا هذا مثل يعتبران لا 

،.٢١أعلم((وافه قوئ، شرمة 

لأبنءيمنآ؛/خد.السع، )١( 
ينالرحمن عد العلامة الشيح آثار صمن اليماني، للمعلمي المجامح، ماتد< )٢( 

يحصاسيأآ/آا؛.



٩٣

قولبه سبق لم بما القول مسألة على تطبيقات الثالث: العيحث 

اتثلاثاسمقةآداسمقات عدة عشر: الثاض اسب 

لكنتإن ثلاثا المطلمة أن اللبان ابن العين أبو احتار 
اختياراتررله كثير: ابن قال حيفة، عدتها أن تحيض ممن 

بنين الحأبو حكاه ما ذلك فمن عجيبة، وأقوال غريبة، 
رءوسكتابه في الحنلي، الفراء بن يعلى أبى القاصي، 

وأنا:... أصحابنمن اللبان بن الحسين أبي عن ائل، الم
فمط،بحيمهة استبرأت تحيض ممن لكنت، إن ثلاثا المهللقة 

ة،آيأو رة، صغيكانت، فإن مواها، ا عليهعدة ولا 
المتوفىوكذا الحال، في للأزواج وتحل عليها، ثي،ء فلا 

اختياراتوهذه عليها.؟. عدة لا الدخول قبل زوجها عنها 
حاوا((لاآ.غريبة 

لكنهواحلءة بحيفة تعتل. ا أنهتيمية ابن قوى وقد 
القولعن ال فقللاجملع، مخالخا القول يكون ألا ائترمحل 

إجماعا:مدا كاو )امحإو حيض: بثلاث، تعتد أنها وهو الأول 
العليوذكر صلألة«لم، على جشئ—غ لا والأئ الخئ محو 

ررعئقال: قثم بحيضة، تعتل. ا أنهتيمية ابن ار اختيأن 

.ص٦٥٣كير، لأبن طمات )١( 
.٣٤٢آم/ تتمة لأبن الخاوي مجموع )٢( 



٩٤

قولبه يسبق لم بما القوو م

علىالإجماع يكون لا أن على يدلك القول العباس أبو 
بذلكالقول الفراء ابن الحسين أبو القاصي حكى ويد خلافه، 

الاوان«اا،.ابن عن 

فقال:تيمية ابن فتاوى عن الهادي عبد ابن وتحدث 

موافقةمن اجتهاده إليه أذى بثا ثئتي الأحكام بعض »محفي 
أوبخلافهم ثمني قد نعضها وفي الأزمة المدامث، أئمة 

حالفهمالي اختياراته ومن مذاهبهم، من المشهور بخلاف 
باسجراءوالفول اقوالهم..• من المشهور حالف أو فيها 

آخروالمهللقة بحنهة الموطوءة وكدjli، بحصة المختلعة 
تطليمات،<(١٢/تلأث 

أحدكان إن تيإزثؤ: الإسلام شيح ااةال عقيمين؛ ابن وقال 
-اسبراء - واحدة حيضة إلا يلزمها لا ثلاثا المهللقة بأن قال 

عننقل قد إنه الاختسارايت،; صاحمب، قال الحق. هو فهدا 

الإسلام،شيح قول فيكون هدا وعلى بدللث،، القول اللبان ابن 

٤.• ص! للعلي، تمة، ابن الإّلأم لشيخ الفقهية الاختيارات )١( 
الهادي،عيد لأبن تيمية، بن أحمد الإسلام شيح مناقب من الدرية العقود )٢( 

.Tr،{_TrA_



٩٥

قولبه يسبق لم بما القول مسالة على تْلييقات الثالث: الميميث 

منأن النظر مقتضى لأن فمهل؛ نشرا ا ثلائالمعللمة وأن 
ثلائا؛المهلالمة فى ئرك يحيضة، إلا تعتد لا عليها، رجعة لا 

الإ-جماعا(أا/حلاف لأنه 

قائلوجود على القول علقوا الذين عن الشم ابن تكلم وقد 
فيكان إن فقالوات القول، وعلقوا توقفوا م رروففقال؛ يه، 

وكست،،كست، فيهات فالقول ؤإلأ انتع، ما أحق فهو إجماغ المسألة 
بموافقته،لصرحوا به قائلا هؤلاء علم ولو الدليل، موجب وهو 
ذللث،يفاف أن غيره يجوز ولا يسغي قاليي قائد، به علم فإذا 

كانلو وأنه به، قائد لا أنه لقلتهم تركوه إنما لأنهم إليهم؛ القول 
إليهميماف أن يجز م لقائد به فلهر فإذا إليه، لماروا قائد به 

.٢٢١((أملم العلريقة وهده المذكور، الوجه على إلا غينه 

قولفهو اللبان لابن أو تيمية لابن القول هذا كان وسواء 
نقلواعالما عشر أحد الإج٠اع موسوعة فٌي، إليه، يجق، لم 

قال;فقد تيمية، ابن متهم ،، قروءآثلاثة ا عدتهأن الإجميع 

.٤٧٣_٤٧٢/١٢اسا،لأينين)١( 
.٥٨١-  Y٥٨٠/ المم لابن الرنة، الصواعق انثلر: )٢( 
واحرينامت لأّالإسلامي، الفقه ني الإجماع موموعة انفلر; )٣( 

/Y"٦٣٥.  ٦٣٤.





هولبه يسبق لم بما القول مس1رات على تْلييئت ادثالث«ة المبحث 

أنعلى يدل فد والقرآن المعنى أن عشمن ابن وذكر 
نيقال لكنه ، ^٨١١١٢بمص له وذكر تكفي، الواحدة الحيضة 

موصعوفي ، ٢٢١لاعموم،(تعتد أن الأحوط »أن المواصع: أحل 
الأولى«لآ/هو بالعموم الأحد أن لي يظهر *والذي قال: آحر 

تهلليقاتئلاث آحر االْلالةة الخليل: أحمد الدكتور ونال 
قروء،بثلاثة تعتد أنها إحماع_ا حكي بل الجماهير عند فهده 

شيخاحتاره قول وهو واحدة يحيفة تعتد أنها الثاني: والقول 
المخالفوجد وقد مخالف، وجود على يه القول وعلق الإسلام 

بحيفةتحتي أنها ورأى الجماهير حالفا فانه هءزفق اللبان ان وهو 
ببغيلا أقول ولكني قوي الثاني القول الدليل حيث، من واحدة... 

لأ0أولا واحاJة، بحيضة تهلليقاُنن، ئلأيث آحر الهللقة تعتد أن أبدا 
ولهداواحد مخالف، إلا المصث، بعد يوحد ولم محكي الإجماع 

لأنذللث، يعل وتتزوج يحيفة تعتد أن أبدا اكستساغ من ليس 
؛.متوجه،؛ فيه والاحتياط قوي الخالة هده فى الخلاف 

صورةتفسير ، ص٦٨٣ءثٍمين، لابن المجمؤع، مقدمة على التعليق انظرث ر١( 
لأينءبينم/م-ا.الترة، 

لأينءيمينما/ملأم.السع، )٢( 
.٤ ا</مأ ضمين لأبن ذي نح )٣( 
الشاملة.المكنية في موجود . ٤٨٢/ ه الخليل لأحمد المتمغ، زاد ثّرح )٤( 



٩٨

قووبد بسبق تم بما !_ خ

الأوللؤوجها ثلاثا اثمط،تة حن عشر: اثتاسع اتهحممب 

لعديكفى وحال0 العقد أن المب بن عيد ماحتار 
ابنقال الجماع، يشترط ولا الأول، ا لزوجهثلاثا المطلقة 
عيدارا،،مبقول قال م العالأهل من أحدا نعلم *ولا الخن—ذرت 

محنبس انمثب؛ بن سعيد ءوانمرذ الرت عد ابن وقال 
مثلطلقها لم قلائا انمللمة روج مى إل بمولب البلم أهل ساير 

لزوجهاغنز لا العمد ونو النكاح ياوو-ائإ ح1وت، ممد ينقها أن 
يصحولم هدا الغشتنة حييئ، يتلعة لم أغلم واممة أظنه الأول... 

فنليعلمثؤ فيما ومتأحرئم مممدمهم العلماء تاتز وآما عندة 
الخد_ثاآبم.بهيا الفول 

.TVA؛،/س لأبن الإشراف، )١( 

نفانت:ه، التي المربي رغاغف امزآة جاءت هات غابنه بث، حد ومو )٢( 
الرمحربن الرحض غبي فرولجئ طلاثي، نأيث رناغة، عند كنت، 
حىلا، رناغة؟ إر نزجص آذ •آثرييين ثفادت الثوم، سثب بثل تُه إنما 

نابؤالنهايات، كتاب، الخاوي، رواْ ئننلتك، ييدوة ليك ٌندمح، 
ئجللا ناب الكاح، كتاب لم، وم(، ٢٦٣٩)يرقم المخبئ، ث—هادة 

يقارنهانم ؤيمنا، ءنزْ، زويا سكح حتى لنهللقها يلانا انمنلمه 
(.١٤٣٣)برقم ^^١، وتقضي 

.٢٣آ)/•الر همد لأبن اكمهيد، )٣( 



هولبه يسبق لم بما القول مسالة عنى تطبيقات الثالث: المبمث 

عنهقال اجتهاده، على المسب بن عيد حمأحد يوافق ولم 
الإ-جملعوانعقد بخلأنه المنة صحتا تاذ محول رغو تٍميةت ابن 
وبعد0اأمله 

المسبب،بن سعيد وافق حمير بن عيد مأن القرطي وذم 
ذكرةجثتر، بن ّتعيد المنئب بن تعيد بقول قاد ،وفد فقال; 

أنغلى العلم وأهمد فان• لت، الئرآن( )معابي كتاب في النحاس 
القرمحليوتابع ج؛يرالآ؛، بن تعيد إلا أيفيأ/.. هائنا النكاح 
المعاصريزأم•بعض 

الديفإن وهنا، حمير ين بيد عن الممل هذا في ولعل 
بنبيئي وليس الجب، بن سعيد هو العلم أهل عن انفرد 
-المتواصع بمجثي حسب - العلم أهل من أحد يذم ولم "مير، 

المحاس•إلا جمير بن سعيد عن هذا 

الفإاهرى،لداود القول هذا - حر متأ وهو — الريلعي ونب 
حتىبة النهذا إلى صمه من أجد ولم ، ١ الريي وبثر 

.٤٤٩ص ا تيمية لابن المصرية، الفتاوى مختصر )١( 
٢.• ٦ ص للنحاس، القرأن، معاني وانفلر: . ١ ؛ A/rالقرطي ير نف)٢( 
.r٢٨٤/ وآخرين اسناني لأسامة الإجماع، مو-رءة )٣( 
.yoA/yللزيالعي الحقاتق، نيين اننلر: )٤( 





١٠١

ملبد بصبق لم بما القول مسالة على تطييقات اJثاJث؛ البمبعث 

يحالف—،أن فيبني ■؛ننة، يحكى ما حلاف على مزئوعا، عمن اتن 
بنممد فقه كتاب صاحب ونال منتثد|لا،، يعتر زواه ما 

تولهعن رجوعه من بد فلا حق... كثير ابن ناله اوما المس.يبت 
المنية()كتاب »في وجاء ، اف.٠١٢رسول عن يلغه ما إلى 

المسيببن يبد إن الزاهدئت محمود بن محتار الرجاء لأبي 
مدمه«رمآ،.عن وسميأ 

برهانإلى يحتاج رجوعه ات إثبأو القول صحة ونفي 
روىلأنه ذلك تيعاد امأما القول، بهذا قال أنه عنه ثت بعدما 

ندلأنه بتنا؛ دليلا يعد لا فهو رواه ما يخالف، أن وبعيد الحديث، 
لأدلةرووها التي الأحاديث، بعض حالفوا العلماء بعض أن تسن، 

بالخياراليمان حديث، في ماللث، الإمام عن ست، كما أحرى، 
لميفترقال،آ.ما

آناهشم نا ضرر بن تعيد طريق رامن حزم ابن روى وقد 
ثمفلائا المطلمة في النتثب بنِ تعيد ض هئد أبي ن ذاوي 

السابق.المرجع )١( 
roTirجمل لهاشم الجب، بن ّمال نقه )٢( 
.٢٣٦عمدةالقارى،)٣( 

.٢٢٢م/للإتمتس اواووة،انفلر;رأ( 



\-r

هووبه بسبق لم بما القول 

فإليأنا وآما يجامعها، فتمولوو: الناس أما تعيد: فاد ئتزوج؟ 
فلاإحلالا، بدلك يريد لا صحيح بتزويج روجها إدا أئون: 
الآودأريتزوجها أف باس 

ومنبه، علم عن الناس فول حالف أنه علمى دلل فهذا 
أوفيه، حالفهم الذي الماص هؤلاء فول دليل يعرف ألا المسشعد 

لهيذكروا أن دون الماص يتركه أو دليلهم، عن يّألهم لا أنه 
فيالجمهور مع الخسيب ابن حيد حمحلاف يكون وقل الدليل، 

تردلم يلة انمحديث في المرأة أن يرى فهو الحديث مفهوم 
فيمؤثرة كالرجل المرأة نية أن عنه روى وفد لالتحاليل، إلا الزواج 
همإدا وغنزهما: والنحعي الحس روفان تيمية؛ ابن قال الحقد، 

،،المنئ_،،رابن عن دلك ؤيزوى محلل، نكاح نهو الثلائة أحد 
الجماع،باشراؤل المحليل أهل على الباب يغلق أن المبي. فاراد 

رجليجامعها أن لزوجته الأذن نفوسهم تعاف المروءات أهل فإن 
نكاحهكان من أن يرى البج، ابن يكون فقد له، لمعود أحر 

صححبتزمحئج ا تزوجهص وأن الرجوع، له يجوز فلا للتحليل 
أعلم.واف يخصمها، لا والحديث الأية، لعموم العقد فيكفي 

•٤ ١ اّ/٦ حزم لابن المحلى، )١( 
.٢٩٨/٦ب لأن ُى، الفتاوى )٢( 



\-r

هولبه يسبق لم بما القول مسالة على نملييقات الثالث: البعث 

باممللاقاسق فئ اتيميى كفارة اممشرون: امحطلب 

امرأتهمنه تطلق لم بالطلاق الحالم، أن تيمية ابن احتار 
منعاأو حصا الحالم، قصد كان ؤإن يمين، كفارة عليه وأن 
ابنشيخنا ،اوذهب الدهي! قال يمين، فهي الهللاق يرد ولم 

أن— فيه الثرائهل لاحتملع اد الاجتهأهل من وهو — تيمية 
اليمين،بهده امرأته منه تهللق لم بالهللاق شيء غلى الحالف، 

قال:بالهللاق يمينه في حنث، إذا ولكن بر، أو حنث، سواء 
منعاأو حصا الحالف، قصد كان إن وقال! يمين، كفارة يكفر 

الداردحالتا إو بقوله: قصد ؤإل يمين، فهي الطلاق يرد ولم 
محالإذا كما بد، ولا تطلق فإنها وجزاء شرحنا طالق، فاستن، 

قانت،زنيت، ؤإن طالق، فانتؤ الصداق من أبريتني إن لها؛ 
بالإبراء،منه تهللق فانها طالق، فانتج الشهر مغ ؤإذا طالق• 

سمهأحدا عالمنا ما لكن ذلك• ونحو الشهر، وفريخ والزنا، 
حزمابن أن مغ بالكفارة، القول إلى ولا التقسيم هذا إلى 

بالعتاقالحالف في حلانا نة الإجماع كتابه في نقل 
قالمن يم لم ولكنه لا؟ أم يمين كفارة يكفر هن والطلاق، 

لمنبكفارة اليغر من أحد ض نص يأتنا ولم بالكفارة... 
مدةتيمية ابن شيخنا بالكفارة أفتى وقل• بالطلاق، يحلف، 



هولبه يسبق تم بما القول 

الممهاءتلكم أجل من ه نفعلى بها الفتوى حرم ثم أشهر، 
مطالئا((لا/بها الفتوى من منع ثم عرضه، في 

شيخهو نشره من أول الطلاق •يمين عشمتن• ابن وقال 
الذيالسافلأا، في الطلاق يمين يعرف لا تيمية، ابن الإسلام 

أنامعرومحا... يكن لم الطلاق يمين لكن العناق، يمين هو عرف 
منإلا ومشهورا معروئا بالطلاق اليمين يكن لم الإل لكم أفول 
٠.بعاو(ل فما الإسلام شيخ 

أماالهللاق، يمين فى الكفارة هو تيمية ابن نثره والذي 
حزم:ابن قال كما مل من موجودا كان فقد العللاق يمين 

• ١٦■ U/ للذمي الإسلام، تاريخ ر١( 
ينابالطلاق الخلف ني شيء الصحابة غى بمقل رولم ت سمية ابن نال )٢( 

المنقودبل والمتأخرين؛ ال٠ثفاJعيل محب وئي اليخث ممزة بمد بالعنا 
غزذيلا بجون ألا وأفا القل جهة من كذب نل قس،؛ إغا غيم 

غيد،وم«،غر باللملاق نخلمول بجووا لم الناس نإن بالطلاق؛ الخلف 
أنهفهم طالب أبي بن غلي النرمحى أمر غص صح أنه المم ابن لذكر 

الفتاوىمجمؤع انفر؛ ذحسثا. به حنقت مص طلى بالهللاق تقضي لا 
.٧٦.  ٧٥{اض لابن المونمن، إعلام ، ٨٥! ٣٦

.٢٥٥ص عيمين، لابن المجمؤع، مقدمة على التعليق )٣( 



١٠٥

مر١به يسبق لم بما القول مسالة على تطييقات الثالث؛ المبعث 

تمضأو نلزم لملاق أهو بالطلاق اليمين في راؤاحتلموا 
الطلاقمنه يلزم هل في• لكن إنما محنهم فالخلاف ؛، يلرمُل نلأ 
فجمهورارْ؟ امميولا الطلاق يلزم فلا يمين لغو يكون أو 

بعضيه أحذ الثاني والقول طلاق، يلزمه أنه على العلماء 
كفارةل٢؛.ولا طلاق يلزمه لا أنه وهو العلماء 

منمجموعة الإجماع كتابه في حزم ابن ذكر وقل• 
أوولده ينحر أو اطه ناء أمغير من بشيء كالحلف الأيمان 
أوبالئزآن أو بالمصحف أو هديه أو أجنتي نحر أو هديه 
الإسلاملدض محاق بأئة أو التميز مخرج أحرجه بنذر 

ازةكفلا أم #أكفر يعدمان ال فثم وغيرها، بطلاق، أو 
الئللاق،يمين في بالكفارة قال من يم ولم •ملنه؟«أم، 

قالأحدا يذكر م لالمسالة يحث لما المحلى في وحتى 
أوبالهللاق، ألزمه من ذكر إنما العللاق، يمين في بالكفارة 

بشيءل؛،•يلزمه لم من 

.١٥٩صحزم، لابن الإجماع، مراتب، )١( 
.٤٧٩- حزم لأبن المش، انظر: )٢( 
.١  ٥٨ص حزم، لاين الإجماع، مراتب، )٣( 
.٤٧٩،. ٤٧٦/٩حزم لابن السر، انفلر: )٤( 



١٠٦

قولبه سبق لم بما القول مء 

الشيخوالكفارة الشم بهيا تيمية ابن قول واختار 
للبحوثالدائمة واللجة ٢، ءثيمنل ابن والشيخ بازرا،، ابن 

.٢٣١والإفتاء

هذايختار أنه باز ابن اختيارات في ١^١>^؛ أحد ذكر وقد 
وهوالظاهرية، مذهب #وهو قال; ثم بالكفارة والقول يم التق

قولوهو القيم، ان وتلميذه تيمية، ان الإملأم شيخ اختيار 
وطاووس"ل؛أ•شريح، 

كالقوليقولون والذلاهرية وطاووس ريح ث أن منه ويفهم 
تيمية،ان من القول بهذا أسق فيكونون باز ابن اختاره الذي 
قولهمأن تسن الباحت عليها أحال التي للمصادر بالرجؤع لكن 
بالهللاقحلف من وأن يمينا بالطلاق الحلف ار اعتبعدم هو 

عليهوأن تلزمه، اليمين أن منهم أحد يقل ولم شيء، يلزمه لا 
أوبر سواء - يلرم لا بالطلاق •اوال؛ميرا حزم؛ ان قال التكفارة، 

افةه،أمز كنا إلا لملاق ولا لملأى، خنث_لأ:فغبه 

اظر)١( 

انظر)٢( 

انظر)٣( 

١٧٨.\ UU/YYالشو,عر ٨، لأبن طى ور نض 
.TM.T<{r•\/ضن لابن الدرب، عر نور فتاوى 
(.١٦٧٣٣)رقم الفتوى . ١  Y٩. ١  YA /Y• الدانمة اللمجة فتاوى 

. ١٣٦• Y/ حامد \و لخالد الفقهية، باز ابن اختيارات، )٤( 



١٠٧

٠١٩٠٠هول أ4 سبق تم بها اتقول مسالة على نملييقات الثالث: البيث 

وحاء، .٠١١٢ونوبه لثان على ه افة أمز كنا إلا نمى ولا 
بمغولا لزم، لا بالطلاق الخلفث »إ0 الموقين: إعلام في 

وهداغترها، ولا كئازء نارمة ولا طلأى، يه الحانث على 
أميرعس دلك صثح والحالق، الئلف مس حلق ذذهب 

عندلك وضح وجهة... اممة كزم طاف أبي بن علي الئومحن 
وقزتحوجهه، افة كزم طاف أبي ن علي فهولأ؛ طاومم... 

„رآ(دحنث«لآ/به حلمه مى على بالهللاق تمصول لا وطاوسى 

•٤٧٦/٩حزم لابن المض،  ٢١)
.٧٦-  ٧٥إ/المم لأبن >_، JIاعلأم )٢( 





١٠٩

واJتطبيقالتاصيل بين قول باه يسبق لم ببما القول الرابع؛ العبمث 

——>ا.— اثمبحث 
واثتطبيقا1تأسل بين قول به يسق بماثم اتقول 

أنموذجا(عقيمين )ابن 

إحداثمنع على اتفقوا العلماء أن تبتن التأصيل بحث في 
ثالثاقولا يحدث أن العالم يمتعون جمهورهم وأن ثان، نول 

ولهإلا مجتهدا تجد تكاد لا الطيفان مبحث فى لكن مطلقا، 
أنوالعلى المجتهدين من غيره وافق أو إليها، سق لم أقوال 

وغيرْالبحث هدا فى التطيقات غالب إن بل إليها، بقوا يلم 
العلماءاتفق والدي ثانية، أقوال إحداث فى كان أذكره لم مما 

أقوالبين فيها نوعت، ألة معشرين ذكرت، وفد منعه، على 
أنمةمن والمعاصرين، مين التقي من المجتهدين الأئمة 

بماالقلادة من اكتفاء ٢ كثيرة؛ ائل موتركت، وغيرهم، الداهجؤ 
بالعنق.أحاط 

نقلفي المخممت والكب، العالي الغلام، كب، ني موجودة وهي ( ١] 
الأداءجمعت، التي الكتب، وكدللثح الأنمرادات، تذكر فإنها الإجماع—ائت، 

بالشذوذ.حكم الش 



١١

هولباه بسبق لم بما القوو ر

لأنهأحيائا؛ القول نردون قد أنهم التهلبيقات هذه في وتنين 
به،يأتون أو إليه، بق يلم قولا شلون ثم إليه، بق يلم 

ينمقونثم - الخلاف في حصوننا _ يإجم1ع أحيانا ؤيحتجون 
قالكما ألة المنفس في يكون قد بل أحرى، مألة في مثله 
لمنزلع مها كمحرة إجماعات ®ذكر ت أنه حزم ابن عن سمة ابن 

٠.أيقناا(١ هو حالفه قد ما فيها بل يعلمه، 

كتابُي تيبة ابن إجماعالت، في الباحثين أحد وذكر 
ثمالخلاف، مناقشة أتتاء مسالة في إجماعا ررحكى أنه الهلهاره 

أنعلى الاجملع عثيمين ابن ونقل لآثآفب(الآ،، هو فيه ، حالف
احتارنم حزم ابن حلاف نل الوضوء يممفس المرأة فرج رطوبة 

.٢٣١٢حزابن قول ذللث، يعد 

علىالإقدام يتهيبون أنهم من ذكره مبق ما يناقض لا وهذا 
وتاملث، ترييعد إلا يقدمون لا فهم إليه، بقوا يلم قول 

.٤٦٢ T/ تمة لأبن الألأق، -ملق مالة ني السكي على الرد )١( 
.٧١\إ وآحرين القحطاني لأسامة الإحماع، موصّوءة )٢( 
اسرح،ازب اءات لق، ٢٧• ١٦ينمن لابن الشهرية، اللقاءات انظر: )■٣( 

عثيمين،ابن ائل ممن التدوين نمرات ٢(، ١ )٤ اللقاء طيمين، لابن 
(.٥٣)مالة . ٧١ص القاصي، لأحمد 



١١١

واتتطبيقالتأصيل بين هول به يسبق لم بما القول الرابع؛ المبحث 

لقولمخالما نولا رأيت رءإذا عسمين؛ ابن يقول ومراجعة، 
الموافقأنه عندك كان ؤإن به، القول في مع فلا الجمهور 

هنامن وتراجع ألة المتمح—مى حتى تتسسرع لا نة لل
خلافعلى العلماء جمهور رأيت إدا ااقاعدةت وقالت ، وهناكء 

،،((١٢البحث نيادة عليك فيجب الحديث، من تعتقيه أنت أمر 
نفهو الجمع مخافة في كان فان الجمهور، مخالفة في وهذا 
أور•باب 

أصلوهما توافق لا — كثيرة تكن لم ؤإن — هذه أقوالهم ولكن 
وهذاثالث، أو ثان قول إحداث مع ن الأصول كتب في 

فانللتهليق، الفلر دون بالتأصيل يكتفي ألا الباحنف يستدعي 
الحلمامفتاوى ن الأصول استنهلت وقد للتهلبيق، يراد التأصيل 
قوةسن التي ة الأدلأحل• العملي والطيق وعملهم، وآرائهم، 

الحنفيةعلى العلماء بمص نمص فقد صعفهرُأ،، أو القول 
عندهميتهلبيقات ننخ المنصوص على الزيادة أ0 يأصلهم 

.V'YA»؛_عشمين، لابن الفصول، ومعاني الأصول نواعد نرح )١( 
\or\إ لسض المتقى، على التعلق )٢( 
الترمذيسن ا/"اها، الشافعي ند م؛، AA/Yمالل؛، الإمام موطأ اننلر: )٣( 

A-/Y.



١١٢

قولبه بسبق لم بط القول 

وهوالخاجه، المزتى ذوي في ك»اشتزاطهم فيها أصلهم حالفوا 
أفوفي فيه، الممضود للمغني ومحالمة المزآن، عنى زياذْ 

نتاذةوهي صعيمة، لأحناو ش منتني الوصوء، ثثص المهمهه 
المزآنِا(لا،.في الندكوزة الوصوء نواقض على 

الذرائعمحي اعتبار عدم على الشافعية نمى لما وكازلك، 
فال،، اأفقهية١ فروعهم في أعملوها بأنهم عليهم زد ،، أصلار 

ماللقإليه ذمن، الدرابع وتد المزطني; »ودالا الزركشي; 
أكثرفي علنه وعملوا ئأصيلأ، الناس أنحن وحالمة وأصحابه 

فيوعهلمضلأ«ر؛/
لكنللوجوب، الأمر أن الأصول: كتب، في كثيرا ؤنرد 

قال:ائ<، ذلعلى التaلأيمات، بدراسة عثيمين ابن قام لما 
القاعدةطرديت، ؤإن شيء.,. كل في تطرد لا ألة ءفالم

أوامر،فيها كثيرة بمسسائل عليلث، وايتقضت، احتلت، للوجوب 
فيالعلماء حال: كل على لكن للوجوب، ا إنهيمال: ولا 

الجارملابن المير، الكوكِ، ثرح )١( 
للثاضم؛أا.الأم، )٢( 
.٧٥/ A لدووي الطاليين، رونحة ، ١  ٠٢/ ه للجوض المطلب، نهاية انفلرت )٣( 
,٩ ٠ A/ للزركس المحيعل، البحر )٤( 



١١٣

والتطبيقالتاصيل بين هول به يبق ثم بما اثقول الرابع: العبعث 

مسالةكل في تطيقها لكن القاعدة؛ هذه أصلوا الفقه أصول 
منالكثير بنا يمر أنه أجد فأنا الصعوبة... من شيء فيه جزتية 

ؤإماا، علمتحب كلهم إما — العلماء عند وهي الأوامر، 
،٠لالوجوء.ب،اال لست، — أكثرهم 

فقال:التأصيل، هذا في الطر يعيد أن دعاه ما وهذا 
يضبهلمحابطا نجد ، كيفوأتأمل؛ بر أتل. حين مند ولتا ثاوما 

أطع\آا،ولم بعينة؟ نص كل في الواردة انموص جميع 
أعادلما القاعدة لهذه العلماء تهلبيقات، في وتأمله نفلره ولولا 
يضهلها.ضابطا يجل أن وحاول فيها، الفلر 

أقومأن أحبست، بالتهليقاُتؤ الخاصى المبحث، أنهستؤ وعندما 
هوعشمين ابن أن ووجدتا والممليق؛ التأصيل بين بمقارنة 

ولكنذللث، أنمد م ول- غيره من أكثر ذكره ورد الن.ي العالم 
ولماعصره، لتأخر الل.رامة؛ يتحق عالم وهو —، اتفايا جاء 

لمين،المعلماء جمح ورحم ر؛إآذؤ، وقبول أهمية من لأرائه 
لنا.قدموه ما على الجزاء حير وجزاهم 

ا٦٣- ١٦١ص ءث؛مض، لابن الأء.ول،، ظم من الأصول، شرح ر١( 
. ١٦٣صمحيعين، لابن الأصول،، َ من الأصول، شرح )٢( 



١١٤

ثووبم يسبق لم بعا القوو "م 

فياختلفوا إذا العلماء أن عثمض ابن اختار التأصل ففي 
لمخالفةثالث؛ نول إحداث يجوز فلا قولين على ألة م

صححديث على وقف إذا المجتهد عن ونئل ،، الإح٠اع١ 
أوبها يقول هل الما، حمله يجد فلم المسالة، فى بحث تم عنده، 
الكجارالجهابذة العلماء نجد ولهذا بها، يقول ®لا فا-جابت لا؟، 

يقول:بقائل علم عندهم كن ولم حديث، أو آية، فى بحثوا إذا 
فيه الإسلام شيح قاله كما بذلك، قال أحد كان إن 

لا؟أم عدتها تنقضي هل واحدة حيفة حاضت إذا المتونه 
حق(ارأا.فهو بذلك قال أحد كان إن فقال؛ 

محروقةكن م لمعان أو دليل إحداث عن حديثه وفي 
فإنناالمابقون، عليه أحمع ما خالف *لو قال؛ اللف،، عند 

ال

بهأتى قولا يقل ألا الحالم على فإن التاصيل هذا وعلى 
سقلم بقول هو يأتي أن على فضلا إليه، يجق ولم عالم 

القرأنتمر ٠ 0 ٦ ه ص عيمين، لابن التحرير، مختمر شرح انظرن ( ر١ 
.٣١ص عثمن، لابن الروم، سورة الكريم، 

.٣٨٦-  ٣٨٥ص عيمين، لابن المجمؤع، مقدمة على التعلق )٢( 
.٥٦٥ص عيمض، لابن التحرير، مختمر ثرح )٣( 



١١٥

^٦٠والتطبيق التأصيل بين قول به سق لم بما القول الوابع؛ المبعث 

فإنهائل، المغاو_، في ذلك على عشمين ابن ار موقد إليه، 
بأقوالالقول عن وتوقف ؛، أحيل بها يقل لم لأنه أقوالا؛ رد 

قائلايعرف لا لأنه وجيهة أو صواب أو صحيحة أنها يرى 
حلعإذا ت م العلأمل من أحد قال الو قوله; ومنها ، ٢٢١بها

فانهوصوءه، ينتفض أن قبل أعاده ثم مح حلهارة على الخف، 
إنهبل ،،  ١٠٠^^،مهو الفول بهذا أحد قال لو يمح، أن يجوز 

قالمن العلم أهل من يعلم لا لأنه الوجوب عن الأمر صرف 
فيوالأصل أمر، ااارأءاووا« قال: الدكاح إعلان ألة مفمي به، 

بوجوبقال من العلم أهل من يعلم لا لكن الوجوب، الأمر 
والمارقللاستحباب، الأمر فيكون هذا وعلى الكاح، إعلان 

العلم،لأهل من أحد به يقل لم أنه له 

U يمض لأبن انظر: )١(  srr/i / •والإكرام،الجلال، ذي نح ، ٣٦
لأينءثمنأا/مآ.

مشمتنلابن انمتع، ا/حيا، ١ العيمض ورسائل ناوي مجمهمع انظر: )٢( 
.T'/W.WO/O

اجدءولم الناده(، )انكب . ١ ا/'\ا عتمن لابن اللكش، على اسق )٣( 
ورماتلقاومحا مجموع في ااقول، هذا من تريثا ونال، المطوع. ني 

.١٧٨/١١المشمين 
٠١٠٣•١_٢/١١فحذىالخلألوالإكرام،لأبنضبن)٤( 



١١٦

يؤوبم سق لم بما اص ،

ثولزمع فعل كما إليها، سقوا لم لأنهم علماء أقوال ورد 
نال؛العالم أهل من أحدا رأيت ما رولكى قال؛ فقد للصتعاني، 

فولاإلا الجهة استقبال فرصه فان المجد بداخل كان مى إن 

فالهولكنه لأحد، يعزه لم المرامء بلؤغ شرح الئلأم ائنل في 
مشلم؛غير فهو يبمله به قال أحد كن لم ؤإذا عنده، من ممها 

يمكهكان من أنه قاطبة العلم أهل كلام محن المعروف لأن 
العين^ل١/إصابة ففرصه مشاهدتها 

أنبثن عندما المرأة فرج رطوبة ألة مفي أولا فعل وكما 
»ولكنفقال: ذلك، لأجل رده ثم القول، لهدا سق لم حزم ابن 
تنقضلا إنها قال: العالخاء من أحدا أحد لم التام البحث، بعد 

سلفؤإن نقول: حتى ابما مله ندكر ولم حزم، ابن إلا الوصوء 
أحدوحد إذا أقول: وأنا الوصوء، ينقض لا هذا أن يرون الأمة 

أقربقوله فان الرطوبة بهده نقض لا أنه يرى الأمة لف، ممن 
لنافليس تجدوا لم إذا وأما بالنقض... القول من الصوايث، إلى 
الأمة\آ،.إجماع عن نخرج أن 

.Y٢٧٢/ين لأن المتع، )١( 
.٢٢٧٠; ين لأبن الشهرة، اللقاءات )٢( 



١١٧

١٦^والتطبيق التأميل بين قول به يسبق لم بما القول الرابع: العيحث 

تحريمأن احتار عشمين ابن أن نجد الطييقات في ولكن 
دموأن ،، فةط١١والشرب بالأكل حاص والفضة الذهب آنية 
يوجدم مالالوضوء تنقض لا البول لي ومتحاضة الام

وأن٢، الوصوءأ ينقض لا المرأة محرج رطوبة وأن ا، المعتاد؛ 
عمداالصلاة تارك وأن ،، يوما؛ تون مؤاس النفمدة أكثر 

عذردون مضهلجما الطؤع صلاة وأن ءاليه؛ْأ، اء قفلا 
ئثلغحتى الصغيره اينتة الأب إةكاح يجور لأ وأنه حائزة؛؛"،، 
عليهوأن امرأته منه تطلى لم يالهللاق الحالف وأن وئادن؛،؛،، 

يردولم متنا أو حصا الحالف قصد كال ؤإن يمين، كفارة 

اكللأقسبمين™•

.ا/٥٧عيمين لابن المتع، انظر: ١( 
(.٢١٤)الثوح \و\ب لقاءات ٥، )/r• عبص لأبن المتع، اننلر: ٢( 
التدؤيننمرات ٢(،  ١٤)اللأناء عيمين، لابن المفرح، الا>ؤا لقاءات انغلر: ٣( 

(.٥٢)-مالأ . ٧١ص الأاصى، لأحمد عشمين، ابن ائل مس 
١٠٥ ٢ ١/ عثيمن لابن السع، انظر; ٤( 
. ٩٣/ ١ ٢ الخيمين ورّاتل فتاوى مجؤع انظر•  ٢٥
.٨١؛/ عثبمين لابن المتر، ، ١٣٩صعبمتن، لأبن الممع، اليان انظر• ٦( 
آا/حه.ين لابن المتع، انظر: ٧( 
.T^i_T\T'\/ء؛؛مين لابن الدرب، عالي نور فاوى انظر: ٨( 



١١٨

صبم بسبق لم بما القول مه 

إلىبقوا يلم لكنهم أئمة ا بهقال المائل هده وكل 
يردأن أصله الذي التأصيل على ينبغي والذي الأقوال، هذه 
هذ0احتار بل التأصيل، هذا على ير لم ممه الأقوال، هذه 

إليها.بق يلم اش ١^^ 

أتىالعالم هذا أن ائل المسبعض في عليه يخفى وقد 
بعضفي لكن له، العذر من وهذا إليه، بق يم لبقول 

القوللهذا بق يلم العالم هذا أن يعلم أنه محن المسائل 
فقدللوصوء، المرأة فرج رطوبة نقض عدم ألة مفي كما 
•إلثه سق لم بأنه علمه مع حزم ابن برأي أحذ 

بينالجلوس في ثابة بالالإثارة ألة مفي وكال،لاائ، 
بقيلم بأنه علمه مع القيم ابن رأي احتار فقد المجدتين 

٢،القيم،أ ابن وهو العلم أهل من سلف ®ولي قال؛ فقد إليه، 
ولولهذا القيم ابن سق من يجد م لأته على يدل مما 

تقويةالرأي في الموافقين الحلماء ماء أمفذكر لذكره، وحد 
يقول:ثم الشيء يقول قد أنه عثيمين ابن ذكر فقد له، 

لابناكب أن بان سق وتد .  ١٩٣/١٣اليمين ررماتل فتاوى عجمؤع )١( 
ثاذة.غير القيم 



١١٩

والتطبيقاJتاصيل بين قور ب4 بسبق لم بما القول الرابع؛ المبعث 

أنلأجل ذلك؛ أشبه وما تيمية، ابن الإسلام شيخ قول راهدا 
حاوه«لا/يقوى 

أنهواختار ،، واجب؛ بالتكبير الإمام جهر أن اختار وقد 
لمله أقوال وهي الجدسزأم، بين يابة بالالإشارة يشؤع 

يوافقلا وهدا التهلييقالت،، في بيانه بق مكما إليها بق ي
وهاز0ثالث، قول إحداث جواز عدم من تاصيله بق مما 

يجوزلا ؤإحدائها ثانية، أقوال هي بل ثالثة، أقوالا ليست، 
أور•باب من 

تأخرى١٤٢أمثلة ثلاثة الدراسة لهذه وأخيقح 

.٢٢٨ص عيمين، لأبن الورقات، نظم شرح )١( 
XT ITلكمن المتع، انظر: )٢( 
.١٢٨/٣ين لأن السع، انظر: )٣( 
اJقمودولأن الإطالة، حب الأ.ثلة، ْذْ تكفي لكن أحرى، أطة هاك رأ( 

المحكومالمعاصرة الفقهية الأراء انفلر: افه. بحولط يها يتحقق الدراسة من 
اتلمعشر من أكثر ذكر شو الرميح، لعلي الساداث،، في بالشا.وذ عليها 

وتدوالشذ.وذ، علها حكم التي ائل الممن وهي عقيمين، ابن احتارها 
بعمها،يصحح م ولالأنوال، هذه لعض الش،ووذ بة نالياحت، صحح 
بعض■في دتءّدد 



•١٢

هولبه بسبق لم بما القول و

الصلأ0لا؛،تفد لا الضحك غلة أن اختار أنه ١^^ المثال 
قالمطلقا، للصلاة مبطل الضحك أن  ٤١الإجم—مل وقد 

اكِر،(ل^،انئ ذكزة بالإجماع تطل القهقهة »إل نمية: ابن 
اريمالصلاة في الضحك أن وأجمعوا  ١٠المنير؛ ابن قال 

وقالمحالما«ل؛،، فيه نغنم ٠اولأ قيامة؛ ابن وقال ٢، الصلأة*أ 
العالم«أْ/أهل بإجماع يثطلها الصلاة في ارالضحك باز؛ ابن 

يهيقل لم الضحلث، غلبة من الصلاة تبطل لا بأنه والهول 
إلماالمقولة الأقوال بل ه، التابعين أو الصحابة من أحد 

الضحك١٦/من الصلاة تبطل أنها عنهم 
غلبهمن صلاة بصحة القول المالكية بعض عن حاء وقد 

أنعندهم والمدهب إليه بق يلم متأحر قول وهو الضحك، 
ُاطلةس.صلاته 

.١٥٤ ا/ لكمن عرالتقى اسق ءيْين لأبن المتع، اظر: )١( 
.٦١٧/٢٢ض-ب الخاوي، برع )٢( 
صا،"ا.المدر، لابن الإجماع، )٣( 
٦إ^T.اوغنى،لأينقلائ )أ(
.٣٤٤/٢٩مج٠وعكاوىاينداز)٥( 
،٣٧٦آ/ الهئلأة ني والتبمئم الشجك نامحن، الرزاق، مد •صنم، انظر؛ )٦( 

٣."٤ / ١ الصجك •ئ الضلاه نمن. كاف مى نية، أبي ابن عحنف، 
.٣٤٨\/U؛r.للدردير المغتر، الشرح )٧( 



١٢١

واثتطبيقالتأصيل بين هول باٌ سبق تم بما القول الرابع؛ العبمث 

علىاليمنى يفع أن للممالي أن احتار أنه الثاتىت المثال 
الستةأن محيري الكرع يمض أو مض، دون المرى ذرنع 

بهمالأ/وردت 

الخليل:أحمد الدكتور تلميده ال فالأولى الصفة وعن 
لم- اليرى ذولع على اليمنى وصح أي - الصفة هذه •الكن 
منأحد ا بهيأخذ ولم ذكرها، المتهدمين من أحدا أجد 

أدق:بعماره أو المتأخرون، يذكرها ؤإنما الأربعة، الذامج، 
يينلم هلا مأن يرون فإنهم المتهدمون أما المعاصرون، 

الحديثهذا فيجعلون يتنت،، الأخرى الأحاديث، وأن الموضع، 
ظاهرهااأ٢/على يأخذونه ولا مجملا، 

T٦/٣تع،لأينين٠Jا)١(
اليخارىصحيح في اجاء يازت ابن تال  ٠٤٩ص للخلل، الصلاة، صفة )٢( 

علىالمنى دْ يجعل أن يزم الرحل •كان قال: ه عد مبن مهل عن 
إلاأءالu، لا مهل: ين الراوي حازم أم نال الصلاة" ني المسرى ذرامه 
يضعنائما كان إذا الملي أن على ذك ندل جق، المي عن ذلك يروي 

لأنوالماعد والرسغ كفه على والمعنى المسرى، ذراعه على المنى يده 
الرمغعلى كفه وضع فإذا حجر بن وائل رواية وبض بتنه الجمع عو هدا 

كفهفيقع الدرع، من اعد ايلأن الدرع؛ على وضحت، فقد وال-اعد 
فيمصرحا جاع كما والساعد الرمع وعل التسري كفه على اليمغى 
ءثماني والنداود أبي عند وائل احديث ونالت المدكورا، وائل حدث 





١٢١٢

٠^^والتطبيق التأصيل بين قول بٌ ببق لم بما القول الرابع* البحث 

محالمتهم، أحد يم ولم طائفة عن جاء إنما القول، هدا إلى 
افي.وزنون لأن أصلا؛ فيها خد لا طايمأت روفالث حزم: ابن 
خدا\اا.فيها بمرض لإ 

يجوبعنى أجمعوا عياض القاصي "قاد حجرت ابن وقال 
المحيذقتق بن الإجماع نقل عش وبنة الحمر••• في الحد 

وعئزهناانئنذو وبن الئرئ بال ومممب ينهغا وس والنووي 
فيهاؤإئما فيها خد لأ الحمر أل العلم أغل من طايثة عن خكوا 

فيكانت( بها استدلوا التي الأدلة أن حجر ابن ذكر وقد التغرير(؛ 
ااإ0قال؛ ثم س، الرسول عمر في الخمر عقوبة بداية 

كافما نخزى بكر أبا لأن الخل؛ وجونم، على دللث، بغد انغفد 
اضئوكدا علته وانتنز خدا دضيرْ اككزاف صزنم، امحي. 

ا.٢١اكلداافي احتلموا وإنِ بغية مى 

دلالةفيه ممن سا، إجماعا مد لا الإجماع هذا كان ؤإن 
مىسسواء متاحرا، أتى حدا وليس تعرير يانه القول أن على 

ابنبه أحذ وقد به، قال من يم لم من يم، لم أو يه القائل 

آا/ها-"ا.حزم لأبن المحلى، )١( 
أا/آي.حجر لأبن _، نح )٢( 



٢١^
jf  القولUj  هولب4 سبق تم

لمالرمول. أن الأدلة من عنده ترجح ما على بناء عثيمض 
#وهوةالت إنما لذلك بقه حمأحدا أن يذكر ولم حدا، فيه يحد 
المونمن«لاأ•إعلام في الشم ابن كلام ظاهر 

أنالقيم ابن ذكر الموقمن إعلام في موصع من أكثر وفي 
فلهرأنه الظن على يغلسا الذي والموصع ؛، حيلالخمر عقوبة 
قوله;مقدرة، غير العقوبة أن يرى القيم ابن أن عثيمين لابن 

صزبتل الش_ارع، مى مقدرة غتز الجناية هذه عئونه أاوكات 
فيهاوصرب والجريد، الثياب وألمرافي والنعال بالأيدي فيها 

علنلهاارتكابها فى وثثاتعوا بأمرها الناص انتحس ملما أربعين، 
شنته،بادثاع أمرنا الذي الحطاب ص عمر الراشد الحليمه 

ونمىبالسوط، قناني مجعنها ؛ اممه رنول ئنة مى وننتة 
أمزالني. هإ0 الئنة؛ فمه من كلمة وهدا الؤأ'س، وحلى فتها، 
يجعلهولم دلك، يتشح ولم ١^١؛*^، القرة في الشارب بقتل 
فيالإمام اجتهاد إلى تنجح عقوبة فهو منة؛ بد لا حدا 

لكنالمتل«، من أنهل والخنئ والممي أزبجى مزياذه الفضلحة، 
الأربعينعلى زاد ما هو بحد لنص الذي أن يفلهر النقل هذا في 

لأينءيمض؛ا/ههأ.المتع، )١( 
.T٨٤/ ٢، ٣• ، ١٦١\الأ, المم لأبن ^_،، إعلام ام: )٢( 



١٢٥

والتييقاثتأسل بين هول به سبق تم بما القول الرام؛ المبعث 

القيم:ابن قول و,ؤيدْ واكل، والحلق والقي الضرب من 
بخلقمحتازه الحمر: في ئغزيرة ثؤخ مد الحطاب؛ بس *وعمر 

الحدعر شوطا أرمى بزيادة وئازه يالم،، وئارْ الرأس، 
زادمد *عمر وقوله: ؛، ١١٠وأبو؛٤^افب. ننول صزبة الذي 

،•والني.٠٠١٢ارمحن على الحمر د حر 
الثلاثةالأمثلة هده فى الس_ابق هو عثيمين ابن كان ومحواء 

ه،الصحابة عصر قل إليها بق يلم أقوال فهي غترْ سمه أو 
فيهاعقيمين ابن احتار التي الممليقات من سق لما تضاف وص 

أصلهالذي التأصيل على فيها يجر ولم إليها، بق يلم أقوالا 
إليه.بق يلم الذي القول قبول عدم في 

ائلالمهذه جمع في عثيمين ابن اختيارات ا تأملنولو 
إجماعاولا والدلالة، الثبوت قْلعي محا يخالف، لم أنه لوجدنا 
ائل:المإحا-ى في قال فقل الاجميع، مخالفة يتهيب، ل قهلعيا، 

هذايقولون: دائئ.ا أمامنا الذين لأن بهذا؛ القول أتهسِب، *وكنت، 
ا.إجماعا(ل يقول: وبعضهم الجمهور، قول 

• YV/Tالقيم لأبن اعلأم )١( 
.Y٨٤/ القيم لأبن ^_>،، إعلام )٢( 
.١٩١; ١٣يين لأش المتع، )٣( 



١٢٦

هووبم يسبق يم  Ujالقول تمر 

تيقن،مغير وهو إجماعا المسالة فى أن يظن وعندما 
الخروجيمكن لا فالاحماع إجماعا، الهالة كانم، ٠افان يقول; 

يقولثم ٢، ءندي^١ فالراجح خلاف، المسألة قي كان ؤإن عنه، 
لمالتي الأهوال في واختياراته لتلامدته، تربية ذللئ، وفي رأيه، 

الأدلة.تدعمها قوية إليها بق ي

تفتحفإنها — الفقه ائل بممقارنة كانت، ؤإن — وهي 
عندماخصوصا المائل بعض في يجتهد أن للمجتهد المجال 

الضرورة.أو الحاجة تدعو 

الأمثلةعثرامحتؤ ^^٠ الأئمة من أحو أي الباحث، تتثع ولو 
يدلمما قالها، من وافقوا أو قالوها إليها يسبقوا لم أقوال على 
إليهبق يلم بقول الاجتهاد جواز هو الفعلي التأصيل أن على 

القعلعيالإجماع أو والدلالة الثبوُت، فعلعي نضا يخالف، لم ما 
إحداُث،منع من العلماء عاليه اتفق الذي القولي التأصيل وأن 
،قول؛١٧إحداُث، منع من العلماء جمهور قاله أو ثان، قول 
العمل.عليه يجر ولم مطرد وغير دقيق غير 

،٢١٥ا،/مثمن لابن المتع، وانظر: عتمن لابن التع، 
0/'\.، ؛/٦٨»اوامت لابن الكانى على ء؛يم؛ن ابن تعلقان، 



١٢٧

٦والتطبيق التأصيل بين قول به يسبق لم بما القول الرابع؛ المبعث 

فتأتياب البفتح من التخوف المنع سب يكون ومحي 
لموصمخالفة لكنها أهلها من أو أهلها غير من احتهادات 

انتثارإلى إضافة القطعي، الإجماع أو والدلالة الثبوتا قطعية 
أئمةبعد من مجتهد يوجد لا وأنه الاجتهاد، باب بإغلأ3، القول 

تعدمم لفالأمة لث، ذلحلاف على الحمل لكن المذاهب،، 
محيالاجتهاد اب بيغلقون والدين عمر، كل في المجهدين 

باغلاقالقول ا منهإليها، بقوا يلم باجتهادايت، غيرهم وافقوا 
الاجتهاد.باب 

ذلكؤ،مقل في البح_ثا عن المقلد يمد الشليد لكن 
)اولمدالم_اورديت يقول كما إمامه، يه جاء ما إلا يقبل ولا 

انقJلاومحي حمل مجلس في بماظز زجلا الطتمة هدِهِ مى نأيت، 
إنمحازت أن عنها جوابه محكان صتجيخة بدلالة الحمم عليه 
لموما ثذكزها لم ثنخي أن محشادها وجه قاسية، دلاله هذه 

فيه«لا/حتز لا الثيح ندكزة 

يجدلم فإذا قلده، من لينصر البعيدة إالتأوJلأرت، يلجأ ومحي 
نعلملم ما الأدلة من يعلم إمامي لعل يقول إمامه يه ينصر ما 

ص'٧.للماوردي، والدين، الدنيا أدب )١( 



٢١^
هولبه يسبق لم بما القول م

هؤلاء،من اللام عد بن العز تعجب وقد إلنا، بمل ولم 
نفثالنقليض الممهاء أن انغجسب العجب ))ومص ال; فق

ميسالصعقه نجد لا بحتث إمامه مأحد صعق عنى أحدهم 
والامتةوالئثة الكتائب ْين ؤتئزلث مه، ثهأواوه مدا وفغ 

ليقعيتخلل تل إمامه، ثقلي عنى جمودا لمدهبه الصجيخة 
التاطنةالثعيدِْ بالتأويلات ؤيتأولهما والئثة، الكتائب محلواهر 
إذاإمامه مذهب ض زجع أحدا رأيت وما مملدِْب. ض نشالا 

وبعدم،يصعقه علمه فع علته يصير بن غتره في الخق لة ءلهر 
عنأحدهم عجز إدا الدين هولا؛ مع التخث رف فالأولى 

أقم،لم ذليل على وفم، إمامي لنز فاد إمامه مذهب ثمينة 
إس١١/أمحي ولإ ظنه 

عنقيل كما إمامه من أكشر للاجتهاد مؤهلا لكون وقد 

إمامهيحزه لم ما الاجتهاد علوم من حاز »أنه بكي الالهم، 
بأقواللأتى اجتهد ولو الاجتهاد، من ه تقفيمح ا، الشافعي،أ 

أدلةمعها تكون قد بل قهلعتا، إجماعا ولا ا نهت، تخالفلا 
ابناجتهد كما الناس، من لأمة ير تيفيها يكون وقد قوية، 

٢I٥٩;اللام عد بن للعز الأنام، مصالح في الأحكام نواعد )١( 
٠.٤ صى الغماري، لأحمد الرقيق، الغمام در )٢( 



١٢٩

والتطبيقالتاصيل بين لوو به سق لم بما القوو الرابع؛ البث 

عليهيكون أن دون للضرورة الحائض حلواف جواز فى تنمية 
ابازل كابن الحديث العمر في العلماء كبار ه بقولوأحد دم، 

عجبوموابن 
القولهدا في وصار الإفتاءل"آ؛، دور بحص به وأحيت 

المرأةرحؤع أصبح بعدما الحاصر عصرنا في حموصا تيسير 
أنمىمن تأتي من على مستحيلا يكون قل بل صحثا للحج 

صارتيعدما رفقتها أو المرأة حر نتأ أن انمير ومن الأرض، 
منعليها حل تركتها ؤإن رحلات ومواعيد بحملأت مربوطة 

بالرحؤعلها تمح لا الدول من وكثير عليم، به اف ما الحنت، 
ثانية.مرة للحج 

بالشذوذ،عليها حكم التي الجديدة الأراء عثرات وهناك 
وجرىاللماء ار كيبحض أو المدام، بعض بها أحدت نم 

لوجدناالأمثلة هد0 عالج في الطر أنعمتا ولو الفتوى؛؛،، عليها 

Y٠١٠/ حامد آل لخالد الفقهية، باز ابن الشيح اختيارات انظر؛ )١(  ١٠
)٢(

العمرةأداء غوى الفتاوى، م تالعمرية، الإكاء دار مونع اننلر: )٣( 
.٢٢•  ١٣•/٥ آآ/ -ارخ للخاممى، 

وآخرينالخضري لتركي ؛الثا-وذ، علهاالمحكوم الفقهيت الأراء انظر: )٤( 
iOOO_oot/r<. '\lUo/y



•١١٢

ءووبد بسبق لم بما القوو م

غيرالاحماعات هذه غالب أن مع الإ-جماع، فيها ينقل أنه 
ثم— الخلاف في خصوصا — إجماعا ينقل بعضهم وأن تحققة، 

مماتقليدا، أو اجتهادا بها ياحذ أخرى مسألة في مثله يقص 
دليلعن إلا يكون «ولأ قليل، القطعي الإجماع أن على يدل 

إلاصحيخا إجماعا أعلم )افالت، تيمية• ابن يقول ش~ر'ءيُالا،، 
توافقه،أآا.والسة الكتاب من دلالة ومعه 

السلموناتفق ما إلا بإجماع ياتي امن عثيمين: ابن ؤيقول 
فوجوبمثلا، الخمس الصلاة كوجوب بالضرورة عليها 

ولدللث،نة، والبالكتاب متا ثاببالإج٠اع، الخمس الصلوات 
دونبالإجماع ثبتت مسألة ب علمي وحب — الواقع في تجد لا 

علىدليل ،الإجماع ؤيقول: أبداأم، والسة الكتاب من الدليل 
دليلمن إلا الإجماع يمكن فلا دليل، بلا دليلا وليس الدليل، 

فيخلاف، فيها الإجماعات من غيره وأن ا مهءر أو كتاب من 
•التْليق في كثير اهل ونالتأصيل، 

Aor/yيب لأبن _3،، ملق مالأ في او_كي عر ارد )١( 
.UUU/Yيب لابن اسلاق، ملق مالة في الكي طى الرد )٢( 
•٣٤٩صنعثيمين، لابن الفصول، ومعاني الأصول قواعد شرح )٣( 
• ١٣٢ص لابن الورتايته، نغلم ثرح )٤( 



١٣١

^٦وا1تديق التاصيل بين هول به سبق تم بما اتقول الرابع: المبعث 

يجدعندما البحث عن يكف ألا الباحث يستدعى وهذا 
والسةاارأ،،الكتاب في >رْسنة دلالة له ما غير في مقولا إجماعا 

ابنينول متحقق، غير الإحماع أن البحث بعد يجد فقد 
ينقلأحدا أعرف لا إني حتى جدا، كشر فيه ط >فالغالتيمية: 

فيهما الإجماعات من ينقله فيما وجد وفد إلا الإجماعات 

أحدهميدعي الناس وال •اوما ويقول: ،، ءاليهال يهللع لم نزلع 
٢.يهللاته(ال على الدليل الأحر ويقيم إجماعا، 

ثلائايكون أته بالثلاث الهللاق مالة في الإجماع نقل وند 
زبمثةابن يجعل لم القل هذا لكن ؛، نا١ عالعشرين من أكثر 

ا،الكبارار ائل الم•_ عنده فهي التهسبا ْع أفدم بل يتوقف، 
فيهاالإجماع وأن ؛، واحدة١٦ءللقة إلا تعد لا أنها بالأدلة له وتبين 

علممن الإجماع بهيا لهم *ليس ينقلونه الدين وأن متحقق، غير 

.٠٦١ T/ يب لأبن الطلاق، ملق الة في انكي ض الرد )١( 
يبلأبن الطلاق، ملق مالأ في السكي على (لرد )٢( 
AoU/yتيمية لأبن الطلاق، -مليق مالأ في السكي على الرد )٣( 
ممحامع نمثة ابن تجربة قمح، نآؤية حفريات الفقهي، المممح حركن )٤( 

٤.• ص المهلرفي، لئام الطلاق، 
.٣٦٧\/تنمية لابن اوأتل، جامع )٥( 
.٧١/ TVتيمية لابن الفتاوى، مجمهمع اننلرت )٦( 



\rr

بم!وليسبق لم بما ألقوو ٢، 

نقلمن وأسق ذلك، نقل من نقل عندهم ما غاية وأن البتة، 
ذلائإاُأحد فعنه بعده حاء من وكل ثور، أبو ذلك، في الإحماع 
قالالذي القول هذا جراء لاقاه ما كل تيمية ابن يونفإ ولم 

أهلبه تعلق ؤإنما شذوذ، ذلالثإ في اوالخلأف بطال: ابن عنه 
يجوزلا التي الجماعن عن لثذوذه إليه يلتفت، لا ومن البيع، 
عنهوفال نة«أآآ، والالكتاب، تحريم، على التواطؤ عاليها 

بعدهموالأئمة والتابعين المحابة أقوال سبعت، »إني بكي: ال
منتيمية ابن احترعه الذي القول بهذا قال أحدا أعلم فلم 
مواصغفي عليها *الكلام وبط نت بل حلم،،أم؛، ولا الفا ّ

وأكثر*أ؛ا•مجلدين نحو في 
رجحهمقبولا قولا هذا تيمية ابن قول يصيح قرون وبعد 

عيمزأم،وابن ٦،، اد بوابن عديأْ؛، مكابن العلماء، نار 

ا/ا،ا"متمة لأبن الطلاق، تحليق سألت في بكي الردعرال
.٣٩١. ٣٩•آ/ بطال لابن اJخارى، صحيح ثرح 
ا ٦٨، ١  ٥٢ا/ تمة لابن الطلاق، تحليق الأ مفي اJكي طى \ود 

تيميةلابن الماتل، جامع 
لأبنءئيمبنما/آأ.المع، انظر: 
.٤ • •آ/ ١ باز ابن فتاوى مجموع انظر: 
لأبنءثيمينما/آأ.المتع، انظر: 





١٣٤

قللبع بسبق لم بما القول ع

هوواعتبر بلد، من أكثر محي الشخصية الأحوال قوانين وتبنته 
المة|لُالمللأسرة الإنقاذ سفينة أو الإنقاذ، سيل 

انفردند 1لوكان باز! ابن عن متحدئا العقيل افه عبد ويقول 
واحدة،الثلاث الطلاق يرى بأنه أكثرهم، عن أو يلده، علماء عن 

عدمويرى فه، وطثها طهر ني أو الحيض، في وقوعه عدم ؤيرى 
وغيرمكفرة، يمينا بالطلاق الحالف ؤيرى السكران، طلاق وقؤع 
أحلها،من ورحلوا المشاكل، هذا عن المتفتون كثر فلهذا ذللئ،، 
ابنالإسلام شيخ احتهاد0 في موافئا بالأمهل؛ يفتيهم ظه وكان 
كادت،كثيرة أسرا بفتواه اش وأنفذ العلم-اء، محققى من وغيره تيمية 

عناممه فجزاه نساؤهم، وتأيم أءلفالهم، وينثرد بيوتهم، تتهدم أن 
بلإبراهيم، بن محمد شيخه نهاه وطالما الجزاء، أفضل الجميع 

هوهذا أن يرى يته، فلم القوى هذه عن العزيز عد المللث، نهاه 
كتمانه،أ'آ،.له يحل لا الذي العلم من وأنه المحيح، القول( 

نرىأنها على إليها ينظر التي الفتوى ما مزال: جواب القرصاوى، مونع )١( 
العرف،أو المكان، أو الحال، بتغير يتغير أن يمكن الشذوذ هذا هل شاذة، 

الماداّتح؟أو 
صمء',العمل، اف لعد عريته، كمسا باز بن العزيز عجي الشيخ سماحة )٢( 

فيالعقيل العزيز عبد بن افه عبد الشيخ سماحة آثار من فيه مجمؤع 
.٧٨-  ٧٧ص والتراجم، والتاؤيخ الذكريات 



١٣٥

واJتديقالتاميل بين قول به بسبق لم بما القول الرابع؛ البعث 

يحقلا بل أحد، لكل الارّ_، يفتح أن الكلام هذا يعني ولا 
الروينقل فقد للاجهاد، أملأ عان كان ض إلا الاجتهاد 

لاوءكم(الا<.أهل ل>|عالم إلا يكون لا الاجتهاد أن العلماء إجماع 

ودورالفقهية، الجامع على فوله يعرض أن والأولى 
والاجتهادااJاصث، المؤهلين العلماء من عددا تجمع الش الإفتاء، 

فقدبهدوء، يمنافشته فيقومون ائل، الممن الأمة له تحتاج فيما 
بعصا،ويدعون بعصا ياحذون أو يرفضونه، أو رجحانه، يبينون 

إبداءمن المؤهلين بعمى فيخاف الجديد، القول يحارب أن دون 

الأمة.لنفع ستا تكون وفد الأدلة تعضدها التي آرائهم 
منالمع فول انتشار من قرون بحد أتى عثيمين ابن فهدا 

يسبقلم أقوال في اجتهد ذللئح ومع قول، به بق يلم بما القول 
أحمدالدكتور تلميده فال كما الأدلة، تدعمها قوية وكانت؛ إليها 

يذكرونرالفقهاء بالتكبير: الإمام جهر مسألة في الخليل 
حلاف،المسألة في وصار الإجماع، يئثت، لم فإذا الاستحباب، 

فقتل؛سنة وليس واحس، هذا أن من شيخنا قاله ما الراجح فإن 
إلاالمهللوب الوجه على والائتمام الاهتداء يحصل لا لأنه 

■٢ '٤ / ١ ٢ للتووي الحجاج، بن لم مصحثح شرح المنهاج )١( 



١٣٦

ملبم سبق لم بعا القول ع

ذكرهاالتي ة الأدلإن المهين... ماع ؤإميالكمر بالجهر 
علىأنف لم أني عليه نشكل لكن وواضحة؛ حدا قوية شيخنا 

<سقه«لآأ.من 

الحقهل وهو القضية هن.ْ حول يثار الذي الإشكال وأما 
عليه؟فدلها التاحر انمالم أتى حص الأمة عن غابا كان 

فعدممحمد.، أمة عن يغيب لا الحق بان عليهت فيجاب 
لمما حلاقه على الإ-جملع أن أو وجوده، ءا.م يعني لا قول نقل 

ألةالمفي يكون وقد القهلعي، الإجماع ألة المفي ينقل 
العرف،على منتا كان أن،االإجماع الأئمة بحص ويرى إجماع 

محنالمتغاة الممالعة أو اليوم، العرف فتغير المصلحة، أو 
له،الحاجة تدعو ثم لقول، حاجة هناك تكون لا وفد ٠، ذلائ،ااُ 

الضرورة.وأحيائا 

رأى،على مشهورا القول يكون قد فإنه الأحوال أقل وعلى 
ائلمثلامحث، لدلك، وأضرب حلاقه، على يكون الناس وعمل 

.-٣٣ص٢٣ الخلل، لأحمد انملأة، صفة )١( 
داغيللمرْ والحثؤ، للاجتهاد الإملامي الفقه منهج ني المقدمة )٢( 

-١٣٧.



١٣٧

!٦والتطبيق اJتإصيل بين هول بم يسبق ثم ب4ا القول الرابع: العبعث 

القولهدا اساع عند القول خلاف على يكون قد العمل أن تش 
الطتق:في والأخريان التاصيل في الأولى غترهم، وعند 

إحداثيجوز لا أنه على اتفقوا العالماء أن الأورت المسألة 
وغالبثان، فول إحداث على العمل أن مع ثان، نول 

ثانية.أقوالا كانت، إليها بقوا يلم التي العلماء اجتهادايتح 

تهاوناالصلاة "ارك كفر رجحوا الحنابلة أن الثانية: المسألة 
المكلفينمن مات، رمن أن القول هدا على ويترتب، ،، وكلأ؛ 

يدفنولا عليه، بملي ولا يغل، لا كافر، فهو بملي لا وص 
زوجتهعليه واتحرم أقاربه*أم، ولايرثه لمين، الممقابر في 

ير-؛عحتى مفارق عليها فيججح منه نكاحها ؤينفخ معه، التي 
إرالإملامءم

أحدوهو قدامة ابن فهدا لثج، ذلحلاف على العمل لتكن 
الاعْنارمى عصر في نغلم 'لا يقول: الحنبلي المده-، أئمة 
فيودقة علته، والصلاة ئنييلة، ئرك الصلاة ئاركي مى أحدا 

\.rA\/المجار لابن الإرادات، متهى انظر: )١( 
مج»وعذاوىاينإزما/ه'ا.)٢( 
.١ • ' / ١ ٢ العيمض ورسائل فتاوى مجمؤع )٣( 



١٣٨

اثقولبمالمسبقيمموع

محراثنو محغ ولا محرانة، ورقه محخ ولا الئحلمن، مقابر 
كئزةمع أخدهنا؛ من الصلاة لتزك رزجنن نص ثنى ولا مورثه، 
الثلأة»اا/-لارم 

والخا؛الةل؛ا،والثسانمةم ، ٢٢١اJالكيةأن الثالثة: المسألة 
الذمةفي ميع على اعقد وهو تصناع، الامعمد بتحريم قالوا 

الصانع*؛"/على عمله وشرط 

دونوالمجيزين المانعين عند خلافه على العمل لكن 

إرالراجع باأئُامل اتجصنائا؛ *جوزناْ الهمام: ابن مول نكير، 
كيرُأا"لبلا النوم إل افب. رنول ليف من العملي الإجماع 
وحدئا«لتمارقدينا عليه اس الناوعمل عثيمين: ابن ويقول 
عملا.أو قولا محمد. أمة عن يغيب لا فالحق 

٢٣٢آ/قواي لأن اسنى، )ا(
للحطابالجليل، مواهب ، ٦٩—  ٦٨مآ/الثا م١لللإمام المدونة، انظرن )٢( 

أ/هّآه_.ئه.

.٧٢ ١٦للشرازى انهدب، ، ٩٥م للشاض الأم، انظر: )٣( 
. ٣١٦٠;صوو اكاع، كشاف، •٣، • ٤; للمرداوي الإضاف، انظر: )٤( 
.٣٦٢ ١٦مرسى للالفقهاء، تحفة )٥( 
\\.o/Uالهام لابن القدير، نع )٦( 
لأبنءيمن-ا/آ؛م.المتع، )٧( 



١٣٩

٠٩٠والتطبيق التأصل بين هول بع سبق 1م بط القول الرائع؛ المبعث 

واقعةكل في الحق أن، يرى ْن رأي على الإشكال وهذا 
منتخلو لا الأمة وأن بمسهراا، أن المجتهد وعلى معين، 

إلامجتهد كل غنى ليق أنة يرى من أما للحق، مميب 
هذاعليه نرد فلا ءثا؛لآا، غنى علب ما يقول وأن اد الاجته

حببه كلفوا ما أدوا  Jjالمتهدمين الأئمة لأن الإشكال؛ 

قدالتأحرين من حالفهم الذي وأن الأصول، وفق اجتهادهم 
الأصول.وفق اجتهاد0 حب كلف ما أدى 

يكنمالم الحق أصاب بأنه يجزم أنا منهم أحد يستطيع ولا 
قطعتاالإحماع كان أو والثبوت الدلالة قطعي نص الواقعة في 
أقروفد الحق، أنه ظنه على ب، يغلما يمول كز بل ا، فيه

اجتهادهمعلى فريغلة بمي إلى بعثهم الذين الصحابة الني. 
الاجتهادين،بين الاختلاف مع الحصر، صلاة وقت أداء في 
مننجع لما لنا النتي. ريال فاوت ه، عمر ابن فعن 

3أذزكفيس نى في إلا النضز أخد •لامحايق الأخزاب: 
نأتبجا،حش محلي لا ت بمصهم ثان الطريق، في العضز بمصهم 

.ص٢٥٣للغزالي، المممى، انظر: )١( 
.٣٥٢ص المتمني، انظر: )٢( 



هولبم سق لم بما القول 

هزه، لم ذلك، ث ثزذ نم تحر، ند بمنهم: رقاد 
،.١١منهم((واحدا يعنئث 

الطائفتنأي بيان دون الأخلاق هذا على . لهم إءرار0 وفي 
يجتهدأن مجتهد كل على أن هو الحق أن على دلالة الحق على 

ذلك،من أكثر يكلف، لا وأنه الحق، أنه نله على غفب، ما ؤسن 
طائفة;فقالت أصوب؟ كان ،)أيهما الفقهاء من اخلفوا الدين وأما 

الذينبل أحرى; طائفة وفالت، ... المصسون، هم أخروها الذين 
أجازوافقد ،، ((١٢بق القصسبا حازوا وقتها في الخلريق في صلوها 

هذهفي الحق بيان عن . الحم، يسكت أن يقصدون لا •بث، من 
وقتالحق لهم يبين أن دون نه الصحابة يترك وأن القضية، 
يجوز،لا الحاجة وقت، عن البيان احير أن المقرر ومن الحاجة، 

وأقرواه؛ الكرام وصحابته الثبي. محكتح كما سكتوا ولو 
وأقوم.لهم حيزا لكان اجتهادهم على الهلائفتين 

٩^۴

راكثاوالمطلوب الطالب صلاة باب الخوف، صلاة كتاب البخاري، روا0 )١( 
بالغزوالمبادرة باب والمسر، الجهاد كتاب وسلم، ، ٩٤٦برقم ؤإيماء، 
٠١٧٧٠برئم الختعارصين، الأمرين أهم وتقديم 

.١٣١/٣زادالعاد،لأيناشم)٢( 





٤١^
٠^^٠به بسبق ثم بما اثتول يد 

نيواحتلفوا ثان، قول إحداث متع على العلمأء اتفق - ٢ 
إحداثأن أقربها: أنوال، ثلاثة على ثالث، قول إحداث حكم 
الدلالةقطعي نضا القول هدا يخالف، لم ما حائز، ثالث، نول 

نحلعتا.أوإحمايتا والشومت، 

والشوُتف،الدلالة قلعي الص يخالفون لا الأئمة أن . ٣ 
عذر.من لكن عمدا، القطعى الإجماع ولا 

أوإليها، بق يلم أقوال وله إلا مجتهدا تجد تكاد لا - ٤ 
إنبل ا، إليهيجو< لم أقوال على المجتهدين من غيره وافق 

فىكان أذكره م لمما وغيره الحث، هذا فى التهلسقاث، غالم؛ج 
وهذامنعه، على العلماء اتفق الذي ثانية أقوال إحداث 

لمقول على الإقدام يتهحون أنهم من ذكره سق ما يناقض لا 
منعمن الأصول كتب في أصلوه ما يوافق لا لكنه إليه، بقوا ي

يكتفيألا الاح—.ثإ تلأعى يوهال.ا ثالث،، أو ثان قول إحداث 
وقدللتطبيق، يراد التاصل فإن للتهلبيق، الطر دون ;التأصيل 
وعملهم.وآرائهم، العلماء فتاوى من الأصول استنعلت، 

عشراتلوجد الأئمة من أحل. أي الباحثج تتبع لو ء ٥ 
مسوافقوا أو قالوها ا إليهسقوا لم أقوال على الأمثلة 

الاجتهادجواز هو الفعلي التأصيل أن على يدل مما قالها، 



١٤٣

٩ات الءات4

والدلالةالثبوت قلعي نضا يخالف لم ما إليه بق يلم بقول 
عاليهاتفق الذي المولي التأصيل وأن القطعي الإ-جماع أو 

منالعLلماء جمهور ناله أو ثان، نول إحداث متع من العلماء 
يجرولم مطرد وغير دقيق غير ثالث نول إحداث منع 
الحمل.عيه 

هنالثتكون أن فهي توصية، أهم أما النتائج، أبرز هي هدْ 
ذكريكثر التي القضايا يعص على تطبيقية تأصيلية يرامحان 

تبينالتأصيل لهدا تهلبيقية ة دراسدون لها التأصيلي القول 
هداقوة يبين التهلبيق ومعرفة للتهلبيق، يراد التأصيل فإن قوته، 

الأمرأن أمل! في يكره بق حما كمصعقه، أو التأصيل 
عاليالتهلبيقات ة بل.رامقام لما عثيمين ابن وأن للوجوب،، 

الأوامر،من الكثير يمر وأنه تهلرد، لا ألة المأن وجد ذللثج، 
يعياوأن دعاه ما ومدا ،، لالوجوب،ر ت، ليالعلماء عند وهي 

أتدبرحين منذ زلت، اوما ال! فقالتأصيل، من.ا في النهلر 
فيالواردة الصوص جمح يفبعل صابطا نجد كيف، وأتأمل: 

فيوتأمله نفلرْ ولولا ،، أس_تعلعاالولم بعينة؟ نص كل 

•١  ٦٣- ١  ٦١ص ءثٍم؛ن، لأبن الأصول، علم محن الأصول شرح )١( 
■ ١٦٣صمحمض، لأش الأصول، علم س الأصول شرح )٢( 



١٤٤

صه بسبق لم بما القول ع

أنوحاول فيها، النظر أعاد لما القاعدة لهال0 العلماء تطبيقات 
هناكذكون أن في ذلك مثل تم ولو يضعلهأ، ضابطا يجد 

بضوابهللخرجنا كثيرة، قضايا في والخأصيل المملبيق بين مقارنة 
جامعة.وقواعد مفيدة، 

ألهوعر محمد نثينا عر وسالم اف وصر أعلم، واف 
أجمعين.وصحه 





١٤٦

قولبه بسبق لم بما القول كه 

البرعبد بن اتله عبد بن يوّش عمر لأبي الامسدكار،  ٠٠
معوصس،علي محمد عطا، محمد الم ست تحقيق النمري، 

الأولىالهلعة ان، لنبيروت، العلمية، الكتم، دار 
٥١٤٢١.-

إبراهيمبن لمحمد م، العلأهل مذامسم، على الإشراف ٦• 
الأنصاري،أحمد صغير ت تحقيق ايوري، النيالمندري 

-.٠١٤٢٥الأولى الطعة الإمارات، الثقافية، عة مكتة 

ناميبن لعياض جهله، الفقيه يسع لا الذي الفقه أصول، ^١• 
-.٠١٤٢٩٧الثانية اتجعة الراض، اكJصية، دار السلمي، 

المنهج،في م معاله؛ الصحابة عند الفقه أصول، ٨. 
فيالإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة العويد، العزيز لمد 

-٠١ ٤٣٢الأولى الطبعة الكوبت،، 

قتمابن أبوب بن بكر أبي بن لمحمد الموقين، إعلام ٩• 
الكمهدار إبراهيم، لام العبد محمد تحقيق: الجوزية، 

ه. ١٤١١الأولى الهلعة بيروت، العلمية، 

بيروتالمعرفة، دار الشافعي، إد;يس بن لمحمد الأم، • ١ ' 



١٤٧

واتمراجع١و«موادر 

بنالدين لعلأء الخلاف، من الراجح معرفة في الإنصاف . ١ ١ 
بيروت،العربي، التراث إحياء دار المرداوي، سليمان 

الثانية.الهلبعة 

بنمحمد الدين لبدر الفقه، أصول في المحيط البحر . ١ ٢ 
الأولىالطعة الكمي، دار الزركشي، اض عبد بن بهادر 

٠١٤١٤.-

بنأحمد بن لمحمد المقتصد، ونهاية المجتهد بداية ّ "١١ 
عامطبعة القاهرة، الحديث، دار القرطبي، رشد بن محمد 

المعاليأبي الحرمين لإمام الفقه، أصول في البرهان . ١ ٤ 
تحقيق:الجويني، يوسف بن اممه عبله بن الملك عيد 

الملبعةبيروت، العلمية، الكتب دار عويصة، صلاح 
٠٠١ ٤١٨الأولى 

عليبن رشيد لمحمد المنار(، )تفسير الحكيم القرآن تشير . ١ ٥
.٣١٩٩٠عام طبعة للكتاب، العامة المصرية الهيئة رصا، 

تحقيق؛البر، عبد بن اش عبد بن يومف عمر لأبي التمهيد، • ١ ٦ 
الأوقافوزارة البكري، الكبير عبد ومحمل، العلوي، مصهلفى 

• ٠١١٠٨١^عام طبعة بالمغرب،، الإسلامية والشؤون 



MA

قولبه يسبق لم بما القول ;٥ 

أحمدبن لمحمد الصغير، الئسؤح على الصاوي حاثية .  ١٧
مصر.المعارف، دار الصاوي، الخلوتي 

ردوبهامشه الحصكفى على بن لمحمد المختار، الدر .  ١٨
عابدين،ابن بحاشية المعروف المختار الدر على المحتار 

الطبعةبتروت الفكر، دار عابدين، بن عمر بن أمتن لمحمد 
الثانية

بنلأحمد الطلاق، تعاليق مسالة في بكي العلى الرد . ١ ٩ 
عالمدار المزرؤع، الله عبد تحقيق؛ تيمية، ابن الحليم همد 

ام. ٤٣٥الأولى الطعة الكومة، عة الفوائد، 

محمدأحمد تحقيق؛ الشافعي، إدريس بن لمحمل. الرسالة، . ٠٢ 
م.١٣٥٨الأولى الهلعة مصر، الحلي، مكبة شاكر، 

مذهبعلى الفقه أصول ني المناظر وحنة الناظر روضة . ١٢ 
بنمحمد بن أحمد بن اتله ءٍد الدين لموفق أحمد، الإمام 
ام. ٤٢٣الثانية الهلعة الريان، مؤسسة المقدسي، قدامة 

أبيبن محمد اطه عبد لأبي العباد، حير هدي ش المعاد زاد . ٢٢
الأرنووؤل،ثعسبإ تحقيق؛ الجوزية، قيم ابن بكر، 
السادسةالهلعة الرسالة، مؤسسة الأرنوومحل، القادر وهمد 

ه. ١٤١٢والعشرون 



١٤٩

والمراجعاتيمادر 

إسماعيلبن لمحمد المرام، بلؤغ إلى الموصلة الملام سل . ٢٣
الماهرة.الحديث، دار الصنعاني، 

بنلحمد الأزهار، حدائق على التدفق الجرار السيل . ٤٢ 
الأولى.الهلعة حزم، ابن دار الشوكاني، علي 

الحريرعبد بن أحمد بن لمحمل. المنير، الك^ٍكثج ممٍح ٠ ٢ ه 
محمدتحقيق؛ الجار بابن المعروف الحنبلي الفتوحي 
العليعةاض، الريالعبيآكان، مكتبة حماد، ونزيه الزحيلى، 

ه.١٤ ١٨الثانية 

صالحبن لحمد تقنع، الراد على الممس^ الثمؤح . ٢ ٦ 
اه. ٤٢٥الأولى الهلبعة اليمام، الجوزي، دارابن العثيمين، 

الأصول،في ال1حصول اختصار في الفصول تنقح شرٍح . /١٢
طهتحقيق: القرافي، إدؤبن بن أحمد اس العبلأبي 

العليعةالتحا.ة، الفنية الهلباعة شركة ، Jbcxالرووف عبد 
.٥١٣٩٣الأولى 

بنالقوي همد بن لمليمان الروصة، مختصر شرٍح . ٢٨
المحنهمد بن اض عيد تحقيق؛ العلوفي، الكريم عبد 

الأولىالطعة لبنان، بيروُتح، الرسالة، مؤّة اكركي، 
٠١٤٠٧.-



١٥٠

قووبه بسبق لم بما القول م

دارالبخساري، إمسماعيل بن لمحمد البخاري، صحيح  ٠٢٩
العريةالخملكة الرقاص، والتونيع، للشر الملام 

..٥١٤١٩اس الطعة عودية، ال

اللامدار اوري، النسحجاج بن لملم ملم، صحيح '٣. 
الطبعةالسعودية، العربية الملكة الرياض، والتوزيع، للنشر 
.٥١٤٢١الثانية 

ممربن ص ين إسامل النداء لأبي انمض، الشطقات . ٢١
هائم،عمر أحمد تحقيق؛ الدمشقي، ثم البصري القرشي 
عامطبعة الدينية، الثقافة مكتبة عزب، محمد نينهم ومحمد 
١٤١٣.^<،

ينمحمد يعلى، أبي للقاضي الفقه، أصولي ني العدة • ٣٢
بنأحمد تحقيق: الفراء، ابن حلف بن محمد بن الحين 

.١٥ ١٤١٠الثانية الهلعة المباركي، سير بن علي 
بنلأحمد والتقليد، الاجتهاد أحكام في الجيد عقد . ٣٣

الدهلوي،اطه و.لي، الشام بالحروف الشهيد بن الرحيم عند 
القاهرة.السلفية، المطعة الخهليب، الدين محسا تحقيق؛ 

العاليلأبي )الغائي(، الفللم التياث في الأمم غٍاث . ٣٤
العفليمعبد تحقيق؛ الجويني، اممه عبد بن الللث، عد 

.٤٥١ ٠ ١ الثانية الهلعة الحرمين، إمام مكية الديب، 



١٥١

١٦٠٠والمراجع اسيادر 

بنلأحمد البخاري، الإمام صحيح شؤح الباري فتح . ٣٠
الخطب،الدين مح_< تحقيق: قلاني، العحجر بن على 

دارالباقي، عبد فواد محمد وأحاديثه: وأبوابه كتبه رقم 
..٠١٣٧٩بيروت،، العلمية، الكتب 

المرجلأبي البخاري، صحيح شرح في اري البفتح . ٣٦
الحض،،رجب بابن الشهتر الدين شهاب بن، ارحمن، عبد 

اليمام،الجوزي، ابن دار الله، عوض بن ءلارد، تحقيق: 
-.٠١٤٢٥الثالثة الطعة 

دارالهمام، بابن ، المعروفمحمد الدين لكمال القدير، فتح . ٣٧
الفكر.

ارازيبكر أبي علي بن لأحمد الأصول، في الفصول . ٣٨
الثانيةالهلبعة الكويتية، اف الأوقوزارة الحنفي، الجصاص 
٠١٤١٤.

بنالعزيز لمد ام، الأنمصالح في الأحكام قواس . ٣٩
عد،مارووف عبد ؤله عليه: وعلؤ، راجعه اللام، عبل• 

٠. ١٤١٤عام حلبحة القاهرة، الأزهرية، الأكالياات، مكبة 

بنمكرم بن محمل. الدين جمال الفضل لأبي العرب، لمان • '٤ 
٠٠ ١٤١٤الثالثة الهلبعة بيرويتف، صادر، دار منظور، 



١٥٢

يروبد بسبق لم بما القول ع

مكتبالعثيمين، صالح بن لمحمد المفتؤح، الباب لقاءات . ٤ ١ 
ممر.الميره، دار 

بنعلي بن إبراهيم امحاق لأي الفقه، أصول ني اللمع .  ٤٢
الثانيةالطعة بيروت، العلية، الكتب دار الشيرازي، يوسف 

،٠١٤٢.

المعرفة،دار رحي، الأحمد بن لحمل. وؤل، المب ٠٤١٢
ه. ١٤١٤عام طعة لبنان، بيروت، 

جمع•تنمية، بن الحليم همد بن لأحمد الفتاوى، مجمؤع . ٤ ٤ 
لطاعةفهد الخللثح مجمع قاسم، ين محمد بن الرحمن عبد 

العربيةالملكة النبوية، المدينة الثريف،، الصحف، 

ه. ١٤١٦الودية، 

دارالنووي، ؤ شرفبن ليحيى المهذب، ش-رح المجمؤع . ٤٥
الفاكر.

بنمحمد يخ الشة فضيلورمائل فتاوى مجمؤع . ٤٦
بمنناصر بمن فهد وترسا؛ جمع الثمين، صالح 

همامطعة الثريا، دار الوطن، دار الماليمان، إبراهيم 



١٥٣

٠^^والمراجع المحاير 

بناض عبد بن العزيز لمد متنومة، ومقالات فتاوى ْجموع •  ٤٧
رئاصةبإشراف طع الئويعر، عد مبن محمد جمع! باز، 

الأولىالهلبعة الرياض، والإنماء، العلمية البحوث إدارة 
٥١٤٢١.-

أبياض عباا> بن محمد للقاصي الفقه، أصول في المحصول .  ٤٨
حسينتحضق■' المالكي، الاشيلي المعافري العربي بن بكر 

الطبعةعمان، البيارق، دار قولة، وسيد اليدري، علي 

>•١٤٢•الأود 

دارالظاهري، حزم بن ّعد بن احمد بن نملي المحر، . ٤٩
لينان.بيروت، الفكر، 

المالكيموسى بن إسحاق بن لخليل حليل، مختصر • ٠' 
الهلثعةالقاهرة، الحديث،، دار حاد، أحمد تأحقيقت المصري، 

..٥١٤٢٦الأولى 

الكتّب،دار الأصبحي، أنى بن ماللئ، للإمام المدونة، . ٥١
٥. ١٤١٥الأولى الهلعة لبنان، بيروت، ١لعال٠ية، 

دارحزم، بن عيد مبن أحمد بن لعلي الإجماع، مراما • ٠٢
١يروي—، العلم،ية، الكت،—، 



١٥؛

Jjiبم يسبق ُم  Uiالنول خ

تحقيق:الغرالي، محمد بن محمد حامد لأبي المس—تصفى، • ٠٣
الطعةالعلمية، الكتب دار الثاني، عبد السلام عبل• محمد 
ام. ٤١٣الأولى 

تاليفهعلى تتابع تيمية، لأل الفقه، أصول، فى المودة . ٠٤
الدينمجد الجد: بتصنيفها بدأ تنمية: آل، أئمة من نلاثة 
بنالحليم عبد الأب؛ إليها وأصاف تيمية، بن اللام همل• 

تحقيق!تيمية، بن أحمد الحفيل•؛ الابن أكملها نم تيمية، 
العريي،الكتاب دار الحميد، عبد الد>ون محيي محمد 

محروت•

بنلممطفى المنتهى، غاية شرح في النهمح، أدلي مطالميج • ٠٠
الطبعةدمشق، الإسلامي، المكبما الرحيباني، ءمل،ه بن معد 

ه.١٤١٥الثانية 

فارس،بن أحمد ين الحلأبي اللغة، مقاسم، معجم • ٠٦
عامطيعة الفكر، دار مارون، لام العبل• تحقيق؛ 

مكبةالقا«مي، قدامة بن أحمد بن اش لعد المغني، . ٠٧
ه. ١٣٨٨عام طبعة القاهرة، 



١٥٥

وانمراجعالمام 

ابندار حاليون، بن الرحمن لمد حلدون، ابن مقدمة . ٠٨
..٠١٤٢٦الأولى الفة القاهرة، الهيثم، 

ونيادامت،،التتمح مع المقع حمع ش الإرادا>ؤت، متتهى . ٠٩
النجار،بابن الشهير الحنالى الفتوحى أحمد بن لمحمل. 
الكتّثح،عالم دار التركي، المحن عبد بن اض عيد ت تحقيق 

٠٠١٤١٠٢عام ٍلبعة الرياض، 

الدينلمحيي الحجاج، بن لم مصحح شرح المنهاج ■ ٦٠
الطبعةان، لبنبيروت، العربي، التراث إحياء دار النووي، 

الثانية

محملبن موسى بن إبراهيم إمحا3، لأيي الموافقات، . ٦١
ابندار اليمان، حمآل حسن بن مثّهور تحقيق! اطبى، الث

.٠٠١ ٤٢٧الثانية الطيعة القاهرة، عفان، 

بنمحمد بن لحمد حاليل، مختصر شؤح الجليل مواهب،  ١٦٢
الطبعةمصر، القاهرة، الفكر، دار الحطاب،، الرحمن عبد 

.٠١٤١٢الثالثة 

الخضير،وعلى القحطانى، امة لأسالاحميع، وعة موس. ٦١٠
الفضيلة،دار وآخرين، الوعلان، وفيصل العمري، و٠لافر 

•١  ٤٣٣الأولى الطعة ممم، الموي، الهادي دار المودية، 



١٥٦

هدلبم بسبق لم بما القدو مي 

بنالرحم لمد الوصول، منهاج شمت ول النهاية • ٦٤
العلمنة،الكتب دار الشاض، الإسوى علي بن الحز 
ه.١  ٤٢٠الأولى الطعة بيروت،، 

الدينشهانم، بن لمحمد المنهاج، شى إلى الحاج نهاية • ٦٠
.٠٥١ ٤٠٤عام طعة ، بيروت، الفكر، دار الرملي، 



١٥٧

اثموصوعاتفهرس 

٥لمقدمة ا ٠

الحثبعنوان تعريف \ل)ول.' لطد_، ا ٠

٥١ ....................... قول( به بق يلم بما )القول 

٩١ نول...... به بق يلم بما القول من العلماء تهيب الثا؛ي■ لخطلب ا ٠
٢٧... ٠٠...٠٠٠..٠٠قول......يه بق يلم بما القول حكم الأول: لبحن< ا □
٣٥الإ-جماع..ّّ.......عم........مُ.......... أو النص مخالفة الثاني: البحث □
بقيلم بما القول ألة معر تطبيقات الثاك: البحث □

٤٧نول به 

غيرفى والفضة الذهب آنية استعمال الأول: المهللب —
٥٢. ٠٠......................ٌّّ...............مبّ.................................وص 

٤٥ ...................... المتحاصة على الوضوء عدم الثاني! المطلب —
٦٥  ٠٠٠٠.. ٠٠٠٠٠٠المرأة فرج رطوبة من الوصوء عدم الثالث! لمطلب ا —
٦٢القاص مدة أكثر الراح! سب أ —



\<iK

عولباٌ بسبق لم بما القول م

٦٥......... عمداالصلاة ترك من على إعادة لا الخاص: لمهللب ا -

٦٦الغنم....... مرابض في للصلاة الهلهارة اثتراط. السادس: المهللب -

٦٨بالتكسر..............................صّوته الإمام رنع السابع: الطلب -
٦٩الجدتض بين بالبابة الإثارة اكامن: الطلب -

التشهدلي الني. على الصلاة فرضية التاسع: الطلب -
٧٤الأخير 

٧٦الوتر.................................................... وجوب العاشر: العللب -

٧٧... ٠٠٠عير غير من مضطجعا الت3لوع صلاة عشر: الحادي العللب -
٧٩ليلا................................. بعرفة الحضور عثر: اكاني العللب -
٠٨ ......،................. للتمتع٠٠القدوم حلواف عشر: اكالث الهللس، -
٨٢..٠....... ٠٠الحج........................ش الجملع عشر: الرابع لعللب ا- 
٨٥اوق......ٌ.........ّ. في الحلل إدخال عشر: الخامس اسمب -
عبتل الم،اءلل الدين عقوبة عثر: السادس الخطلب -

٨٦للدائن مالية غرامة 

٠٩ الصغيرة..سس....سس..ه.ٌ.قهس. ابنته الأب إنكاح عشر: السابع الطلب -
٩٣الثلاث........الطليقان آخر الهللقة عدة عشر: اكامن لطلب ا -

٩٨الأول........... لزوجها نلائا الطلقة حد عشر: التاسع الطلب -
١ ٠٠٣...  ٠٠٠٠باطلاق الحلف فى اليمين كفارة العشرون: اسب -
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