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اصقلمم

آلهوعلى محمد نيتا على وبارك وسلم افه وصلى ، رب فه الحمد 
ؤبعد.الدين، إريوم كثيرا تسليما وسلم وصحبه 

تعاراطه هوكتاب الكلية وقواعده الفقه أصول منه نستقي الذي ا،لنع فإن 
والقضاياائل للمالأص_وليتي استدلال ق والتأمل ، رمولهتة وس

ُ_الوحيانيالأستثدلأل ايتهم عنة البصيرف؛ اكاقب بعين يلحثل الأصولية 
الأصول.أصل باعتبارهما 

بالأية~ افه رحمهم ~ استدلألمم كثرة ذلك من اهتمامي وأثار لحفلته ومما 
تغنزغمفإن متكز آلأم واول آلرنول ؤأطءئوأ آس أطتغوأ ءاثوأ آلذنن نثأيا ؤ الكؤممة 

وأحسنذ'لك-ص الأجر دآليذم بام ثوبغون كتم إن والرسول آئب إل ردوْ 4أ 
كثيرق المفسرون شاركهم كثيرة أصولية لسائل بها استدلوا فقد ، ب ثابيلأ 

بالأيةوالفسرين الأصوبين عناية وتحلت أحر، ائل مبالمضرون وانفرد متها 
منأن بعضهم أبان حتى عليها دلائل من حوته وما الأصولية دررها لإظهار 

فالإمامالأصولية، القضايا ق منها العلم أهل استقائه ما عفليم عفلمتها أوجه 
هألاكتابه أن الأحكام أصول ل الإحكام كتابه مقدمة ق يقرر حزم بن أبومحمد 

الأية.بهده العمل بيان 3، 
مالكل جامعة فوجناها الأية هده ق ررفنغلرتا لهآية؛ ذكره بعد أبومحمد قال 

الأحكاممن فيه واختلفوا عليه أجمعوا مما احرهم عن أولمم فيه الناس تكلم 
فكانذلك، من شيء عتها يشذ لا - وجل عز - اطه شرعها الش والعبادات 

النساء..سورة من لا،هأ آية 



النساءسؤره ]٩٥( امآية من تعاثى قوله الأصولية.ق السائل 

فهالمأموربهما اعت؛ن الهلوسان وكيفيته الأية بهذه العمل بيان ق كله هذا كتابنا 
وبيانالأمر، أولي هم ومن الأمر أولي وطاعة الملام، عليه ولرسوله تعاو 

افهإل فيه تنونع ما رد وبيان بيننا، التتانع فيه يقع ما وبيان متا، الواغ التثانع 
كلها!الديانة هو وهذا الملام عليه ورسوله تعال 

آيةالأية هذه أن »اعالم ; لالآية تفسيره بداية ل الرازي الدين فخر وفال 
■لأا نفيره آخر ي قال ثم الفقه.....،ا أصول علم أكثر على مشتملة سؤيفة 
ائلأكثرماّتياط أشه الاسقماء القكرعلى اّمل إذا الإنان ءولعل 
١٢الأية# هده من الفقه أصول 

منواستقيدت استتبعك الي الأصولية ائل المأجمع أن رأيت فقد لمدا 
فصول;ستة ل الكتاب هذا فكان الكؤممة، الأية هذه 

عليها.١^٠ الأدلة على الأية دلالة الأول: النصل 

تألة معشرة نح وفيه 
الميم.القرآن حجية على الأية دلالة الأول: المألة 
المطهرة.المة حجية على الأية دلالة : الثانية المألة 

ها.بنحجة اكة أن على الأية دلالة الثالثة: المألة 

القرأن.ق عما زائدة أحكان السنة ق أن على الأية دلالة : الرابعة  •_
الوجوب.على يدل انحرد الفعل أن على الأية دلالة : الخامسة الآلة 

١'الأحكام أمول ق الإحكام )١( 
)آ(تمرالرازى؟/\ّأا.

)م(-شيرارازىآ/ب0\.



يفضلم بكيا أمرنا الصحابي قال إذا أنه على الأية دلالة السادسة: المسألة 

انواترفقط.ق الحجة أن على الأية دلالة : اuبمة المألة 
يقعولولم والسنة الكتاب ابلع وجوب على الأية دلالة الثامنة؛ المسألة 

إجماع•
يفحكمه فيه اكاس نازع ما كل أن على الأية دلالة التاّعة: المسألة 

والسنة.الكتاب 

الإح٠اع.حجية على الأية دلالة العاشرة؛ المسألة 
العلماء.هم الإجماع أهل أن على الأية دلالة ت عشرة الحادية المسألة 
١^.بإجماع العبرة أن على الأية دلالة عثرة: الثانية المسألة 
الضالة.بالفرق الإجماع ي همرة لا أنه على الأية دلالة عشرة: الثالثة المسألة 
المصرعلماء اتفاق الإجماع أن على الأية دلالة عشرة: الرابعة المسألة 

قاطة.

بحجة.ليس الموينة أهل اتفاق أن على الأية دلالة عثرة: الخامسة المسألة 
علىالعصر أهل اختلف إذا أنه على الأية دلالة عشرة: السادسة المسألة 
حجة.بعا_هم من إحماع يكون فلا 

الخلافيحد الحاصل الإجماع أن على الأية دلالة عشرة: السابعة ألة الم
حجه.

الصحابةعصر أدرك إذا التابعي أن على الأية دلالة عشرة: الثامنة ألة الم
الإحم؛ع.اعتيرق محتهدا 



^ممىشسالآهلبمه[سرةاصاء

انقراضالإحم1ع ق يشترط لا أنه على الأية دلالة عشرة: التاسعة المألة 
العصر.

ب.الخلف الأدلة على الأية دلالة الثاني: النصل 
ائل;مست وفيه 

الصحابة.أقوال حجية على الأية دلالة الأول: ألة الم
بالاستحسان.القول إطال على الأية دلالة : الثانية المالة 
ارسلة.بالملحة القول إبءلال على الأية دلالة الثالثة: المسألة 
بدليل.ليس الفلن أن على الأية دلالة الرابعة: المسالة 
الأصلية.بالثراءة الاستدلال يمح لا أنه على الأية دلالة ة: الخامالمسألة 
القلب.بفتيا الاستدلال عدم على الأية دلالة السادسة: المسألة 

الاستدلال.*لوق على الأية دلالة الثالث،: النصل 
مالة:عقرة وفه!لاث 

لموضوعها على الألفاف! حمل الأصل أن على الأية دلالة الأول: المسألة 
اللغة.

علىوالسنة القرآن إعمال الأصل أن على الأية دلالة الثانية: المسالة 
ظاهرهما.

المخ.عدم الأصل أن على الأية دلالة الثالثة: المسألة 
بالمة.يشخ لا الكتاب أن على الأية دلالة الرابعة: المسالة 
الترمة.ي غيرواقع الجمل أن على الأية دلالة الخامسة: المسألة 
بالخملة.السنة لكلية متضمن القرآن أن على الأية دلالة السادسة: المالة 



لتإامومة 

علىبحمل أن انمام الكفل ي الأصل أن على الأية دلالة : السابعة المألة 
عمومه.

شدخاص سب على الواقع العام أن على الأية دلالة : الخامة المسألة 

بالقياس.يخصمان لا والمة امماب أن على الأية دلالة : الخاسعة المألة 
الوجوب.الأمر اقتضاء على الأية دلالة العاشرة: المسألة 
الأمرالخكرار.اقتضاء على الأية دلالة عشرة: الحادية المسألة 
الأمرالفور.اقتضاء على الأية دلالة عثرة: الخالية المسألة 
ؤبه مأمور المدوب أن على الأية دلالة عشرة: الخالخة المسألة 

الماس.على الأية دلالة الرابع: النمل 
مماثل؛تسع وفيه 

القياس.حجية على الأية دلالة الأوو: المسالة 
ييكون ألا بالقياس الاستدلال شرٍل من أن على الأية دلالة الخانية: المسالة 

نص.المسألة 
والحدود.الكفارات ي القياس إجراء على الأية دلالة : الخالخة المسألة 
القياس.على القياس يجوز لا أنه على الأية دلالة الرابعة: المسالة 
الشه.قياس صحة على الأية دلالة : ة الخامالمسألة 
الفقهاء.أقوال على القياس يطلان على الأية دلالة السادسة: الألة 
الميدة.بالعلة القياس بطلان على الأية دلالة : السابعة المسألة 
بالحكمة.الخعليل يصح لا أنه على الأية دلالة الخامة: المسألة 
العقر.القياس إبطال على الأية دلالة : الخاسئة المسألة 



اتنساءسؤرة لآْ[ ؛،؛ jVIمن ش  Lajقوله الأصولية.ق السائل تكب 

والتتليد.الاجماد على الأية دلالة الخاص: الفصل 
٠مائل عشر وفه 

الاجتهاد.أركان على الأية دلالة \لأوو: السألة 

الاجتهاد.مشروعية على الأية دلالة الثانية: المسألة 
مصب.محتهد كل ليس أنه على الأية دلالة الثالثة: المألة 
الممحوص.ق يكون لا واكازع الخلاف أن على الأية دلالة : الرابعة المالة 
بعلم.ليس الرأي أن عر الأية دلالة : ة الخامالمسألة 
التقليد.مشروعية على الأية دلالة السادسة: المسألة 
شام.الالم تقليد على الأية دلالة السابعة: المسألة 
بأشهعمل امحتهدين من غيرء حالفه إذا أنه على الأية دلالة : الثامنة المألة 

والسنة.بالكتاب القولن 

يتخير.أن للمقلد ليس أن على الأية دلالة : التاسعة المسألة 
الرخص.تتح بجون لا أنه على الأية دلالة العاشرة: المسألة 

الآةءفىاسمرضدؤاّ•دلالة اِ: النصل 
٠مائل ءحبمسى وفيه 

الشرعية.الأدلة ؤ، التعارض نفى عر الأية دلالة : الأوJ المسألة 
الأؤيعة.الأدلة ترتيب على الأية دلالة الثانية: المسألة 
الصحابي.قول على القياس تقديم على الأية دلالة : الثالثة المسألة 

بالذي الأصل على القياس تقديم على الأية دلالة : الرابعة المسألة 
بالسنة.حكمه ثبت الذي الأصل على القياس على بالقرآن حكمه 



لقاس

ضالقرآن j ابماء القياس!_ تقديم على الأية دلالة ة: الخامالمالة 
السنة.ق بامماء التأيد القياس 

\ي0ثأمنهج 

كالتالي:البحث ي منهجي كان 
التفسيروأصولكتب ق بالآية الاستدلال مظنة باستعراض المسائل جمع ~ ١ 

الفقه.

الأصوليين.جمهور طريقة على للمسائل الوصوعي والترتيب التصنيف ٢- 
:الأتية الخطوات وفق المسألة دراسة ٣- 
الأية.س له المستدل الأصولي القول حب للمسألة العنوان أصع رأ( 

المسألة.لدات العنوان وصعت قول من أكثر على الأية دلت فان 
كانإن الخلاف وذكر بها، تعرفها موجزة مقدمة المسألة يدي أصع )ب( 
مرجوين
توثيقهمع عليه بها للأستدلأل والداكرين بالأية له المستدل القول أذكر )ج( 

كتب.لمم يكن لم إن عنهم نقل من أو كتبهم، من 
فقدبه، يقول يكرالأستن.لأل من أن منه يلزم لا فإنه التيلن ذكر عند رد( 
لغيره.واستدلالا قولأ يعرصه ممن يكون وقد به، القائلن من يكون 

أكثر.أو واحدا وجها أكان سواء المألة على الأية من الدلالة وجه أذكر )ه( 
وجاJ؟إن بالأية الاستدلال على أجؤبة من العلماء يورده ما أذكر )و( 
أذكرهمافاني متعارصبن، بقولن واحدة لمسألة بالأية الأستدلألأل عند )ز( 
أقوىالقولن أي جهة من راجحا أراه ما وأرجح لمما، الأية من الدلالة ووجه 
الأية.س مأحن.ا 



النساءسؤرة ]٩٥[ من وعألى قوله •4 الأصولية ال،سادل ؤنب 

امآتية.الأيات عزوت — ٤ 

فما' والتا؛*؛rc الصحابة عن الرؤية والأمار النبؤية الأحاديث حرجت ~ ٥ 

غيرهماق كان ؤإن منهما، بتخريجه اكتفيت أوأحدهما الصحيحين ق فيها كان 
عليه.الخكم ل الحديث أئمة ونقل نتعه ق جهدت 
الأصولية.يالصتللحات عرفت ٦" 

غيرالمشهونن•للأعلأم ترحمت ٧" 
 ~A إليها.توصلت الش النتاثج أهم بذكر البحث حتمت
ار،والأثالنبهمية، والأحاديث الارآنية، ات للايارس فهوصممت ٩— 

والمصادرا، بهالعرف الأصولية والمصطالحات لمم، المترحم والأعلام 
والموصوعات.والراجع، 
يرفعناوأن ١لكريم، ب١مآن ينمعنا أن العفليم العرش رب الكريم اض وأسأل 

يجيب.سمح إنه أهله من يجعلنا وأن به، 

وكتبه

اسمدإبراهيم بى سمد عبداسمزبن د. 

٢٣٤٥١مرب - بريدأة 
AbU«irA@hotmail.cotn
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ورعليها النفق الأدلة على الأية دلالة 

علمهاامحتتق الأدلت على الأفك دلاقت 
اوك>دم:اهمآن حجبمت على الأبمك دلاثء الأولى, اصسآدت 

الاحتجاجي الأول وهوالمدر البالغة اممه هوحجة الك_روم 
والاستدلال.

الأيةهده ومنها نحصر لا التي التواترة الأدلة القضية هاوه على قامت وقد 
،الأية على كلامهم ق المسرون بالأية العلماء اسدل ففر المية، 

لفالعقيدة تقرير ق العقيدة وعلماء ، ١^^١٢٢ أدلة عرض ق والأصوليون 
تفيرالأيةروايات ي وانحدثون ،، الدع١٣أهل على الرد ول الاستدلال ؤ، 

نزولماوسبب 

الثورالدر ،  ١٣٧/٤ابنهمم تقو0اِا، \ yi/v-فيرايى / انظرْثلأ )١( 
التحابوم عالفب اب اللب، ٤  ١/٤٩ والبون الكن ، ١ ١ االسير'آ/ا■ زاد ، ١ •آ/\-آ 

ا"/*آأ؛،روحالعانىه/هم^فرالاره/أها.
الأمحولق الخمول الموافقات ،  ١٨/١٣الأم ، _AA/الراذ )'آ(ا;ذلرمثلأ 

حزملابن الأحكام أصول 3، الإحكام الأحكام أصول ي الإحكام ، ؛/٩٢ 
وآخ، 1U/Tالمونمن إعلام ،  ٥٧Aو 0UU/Yالفصول إحكام ، ^/لأ\\ولأ/\'\\١ 

الوصولنهاية ، ٤ ٩  A/Vالبزدوي شرح رار الأسكشف رحى'آ/م\آ، الأصول 
.٣٧٣/١الفحول إرشاد < ٣٧٤ه/الواصحفيأٍولاممقه ، ٨٦١آ/

للهروىوأهله الكلام ذم ، ١/٣٤٨ الأشعري الخمن لأبي الإسلامن مقالات / انفلرمتلأ )٣( 
0T/y\ ،العقل ارض تعدرء ، وآ'ا؛  ٤٢٢/١ثريعةلأحرى الj\^/\واص

 ،Y،؛/Y ١٢٢/٣و٣٥٧/٢للئاطي الاعتمام IMj ، القمل j والحلوالأهواء الملل
و٧•٧/٢.٢

منصوربن سعيد سن ، ٢ ٥ ٤ / A الباري فتح شرحه مع البخاري صحيح / مثلا انظر ( ٤ ) 
ّتن،  ٢٢٩؛/له المغرى ض ، '\/T\\للبيهقي ١^ المش ،؛/.بمآا
٧٦٧/١وقفله العالم بيان جامع و؛/؛أآ، ١  ٤٣عثدالبرا/لابن المهيد ، ٢٩٧/١

.١١٨٩و١١٧٧/٢و



النساءسؤثة [ ٥٩]الأية من تعاثؤخ قوته الأصوثية.هت السائل  ١٦

موصعمن:ي الشم القران حجية على دلت والأية 
ياساعتكون افه وطاعة ه أس اطينوأ ءاعتوا آلذين نتايا ؤ • تعال قوله • الأول 

يائه.

وردوند 4 والرسول آثب إل لردوه سث ق ثئثرعم نإن ؤ تعار• قوله ٠ الثاني 
إلوالرد كتابه، إل بالرد اش إر شيرالرد والتاسن الصحابة بعض عن 

محالف.له يعلم ولم ، سنته إر بالرد رسوله 
بعضحمل حث هوتأسيس، بل للأول تأكٍدا الثاني ا،لوصع وليس 

غيرل والثاني عاليه، بالمحوص والانقياد الطاعة على الأول ١^٠^، رين ا،لف
الكتابطؤيق عن فيه بالاجتهاد والسنة الكتاب إر فأمربرده المنصوص، 

بعضبهذا فرق لمما، المطردة والسيرة العامة القواعد على بعرصها والسنة 

•^،١٥أبي للقاصي ابوزى ابن وسه ع المسرينل 
اسمرصاتسشت حجمم الأيءعش دلاثء اثثاستأ اثهسأتء 

المصدرباعتبارها المهلهرة النبؤية الستة حجية على بالأية العلماء استدل 

لالتشJاع٠الثاني 

أبيشربن ،  ١٨٦/٧اضرى شر  i٦الدارمي\/y\سن / شرها.ندة ؤ، نظر )١( 
شرح، ٩ ١ ٠ /  YjU\"/٥ ١ العلم سان جامع ، ٤ ٢ /٢ ١ للاحري ، ٩ ٩ ٠ ■Y/ حام 

الأجمةالفرنة ضعة عن الإبانة ، ٢ الأولياءحالية . /٢٧ ١ المة أعل اعتناد أصول 
لابنالأحكام أصول j الإحكام تحنةالأح؛ارفيتربسلالآىرخ/آ؟آ، ، ٢١٧/١

.٢٧٣/١انحجة بيان j الحجة ، ١ ١ ا//،"ا حزم 
-فبرالقاسي،  ١٣٥م/• حن لخديق ال؛يان نح ، ١ ٥ ا'/ا -شبرالرازي / انظرمثلا )٢( 

.١ 0/هه مجرالار ،  ١٣٥ه/• 

.١١٧/٢االرزاد )٣( 



عليها.،}vQالنفق الأدلة على الأية دلالة 

تضيري العقيدة وعلماء والأصوليوزأى، الفروزره، ، uVIjاستدل وممن 
المويالحدث وعلماء المة^، ق الشدة 
الاحتجاجj( ركزوا العلماء فان جليا، واضحا أمؤآ الطن حجية كانت ؤإذا 

أمورمنها•على السنة حجية على بالأية 
أحذاوفاته ؤبعد حياته ق مهللقا السنة حجية على بالأية استدلوا " "١ 

منعمومالآية.

شر،  r٩٩/• حام أبي تمرابن و؟*ا، ص٨٣ للمثافم أحكام / ١^مثلا )١( 
اقرأنأحكام ، ١ ١ انحررالوحٍز؛/> ،  ١٣٧/٤تمراينكشر، ^\OJ\wo\/\]شمي 

والبونالكت آ'/ا'ااأ، الدرر نقلم ، U)/Yللواس الوسبمل ، ٢ للجماص 
.٤٨١/١،كحالأدير٢٥٤/٢ه/ه٨،ضراكاJي

 )Y( الأدلة قواطع ، الرسالأتص٨٨،  ١٨/١٣أ/أا-آو للشافص الأم / انظرمثلاYYU/Y،
أصولj الإحكام ، \i0j\ir/0jTy\/iالوامحات ، ١ •  VYالرحي أصول 

ووآ،لأ؛_نحزمصخآ المد ، Y^/Y•سة ابن محمؤعفتاوى ، ry/iالأحكام 
الكسرالحاوي ، ؟/٩٨ الوسن إعلام ، ١ ١ ١ م/ا■ حزم لابن الأحكام أصول ق الإحكام 
ا"ا/هه.

، JIللهروى وس الكلام ذم ، riAالإسلامي\/شالات / انظرمثلا )٣(  \or/r^؛
الأءممامم/آأا،  Y،J/Yوالتل الطل ارض درءتع، وه؟آاللآحرىآ/ئ؟آا 

والأهواءاضل ؤ، القمل ، Y ١ /٦ ١ لابن؛،j؛; المحّة اقرئة ضعة عن الإبانة ،  ٤٦و؛ 
واكٍلأ/ُ

للمهقيالكرى المتن ،  ١/٢٩٧ الدارمي سن خ/أهآ، الخارى صحٍح / انظرمثلا )٤( 
،١ ه/ه٤ الماتي نن على المدى حاشية ، ١  ٤0/١همدالير لابن التمهيد ، ١  ١٣/١•

.٧٦و٠ ١/٧٥٩ وفضله العلم بيان جا*ع ' و٨٩ ١/٩٧ ٥ القارئ عمدة 



النساءسؤرة [ ٥٩]الأية من نطثى قوته الأصولية.ق السادل تقلب 

وابنالسمعابيآا، وابن الطبري^، اكى هذا على بالأية استدل وممن 
والشو'كانىرْ،.والسوطيأ؛،، ١^^٣٢، 

أحذاة ال١^١٤ بعض حجية نمى من قول رد على يالأية استدلوا ٢- 
نوعسبمح،غترشق من مطلقا مف النص طاعة وجوب ذ الأية بعموم 
القرآنحاء فان القرآن، على الأحاديث عرض رأى من كقول وأحرى، المة 

الحديثيقبل لم بجلافه 
دونالقرآن حجية برون الذين قول إبطال على بالأية استدلوا ٣" 

بتمسهاIحعم اثسشت أن الأيءعلى دلأيت الثالدت| الهسالم 

وأنهاها، ينفحجة السنة أن على بالأية الفحول إرشاد ق الشوكاني استدل 
•الحرام ومحؤيم الهلال تحليل ل كالقرآن وأنها الأحكام بشؤيع متقلة 

طىالأحاديث بعرض بالأمر قال من على ردا كان لهذا الشوكانى وإيراد 
فإناش ممأب على فاعرصوه أتاكم.م )ما حديثا; يروى مما متدلن القرآن 

.١٧٦,,> Uo/U)ا(تمرالطري 

(I(Y _.وانمونا/ائأ

)•آ(زادادير'ا/1\ا.

)أ(الوراكورأ'/ا،ا<ا.

)0(كحالقاوير\/امأ.
)ا'(إرشادالفحول>/ا'\/م

•مدالخالق.مراكي د. المنة حجية ، ١ ٤ ص أبوشهبة د. المنة عن يقلع / مثلا انظر )٧( 
 A٢٢ص للألماني بنمه حجة الخديث ، _٩٢.

.١١٨٩/W^^-الفحول ص(إرشاد 



^سس——-ؤتإ

أقاوه(امفلم خالف اه واهدياب 
أنهعلى اق الأطبحمل قد بل الحديث، بمحة التاليم عدم ومع 
المنةعرض صح لو بأنه القول بهيا القائلعن الشوكاني ألزم ئد ، ٢ موصوعُ 

لوجدنا لأنا فخالفه؛ اممه كتاب على الحديث هذا عرضنا ممد القرأن، على 
فيهووجدنا ، ٢ أ ه قاتتهوأء عنة ٣؛-؛^ وما فحيوه ألئنواأ( ونآؤ اض كتاب 

ثأُينوأأْليثوأ"آس ؤ ووجدنا آسهر؛آ، يخبذكم هابُونحا آس دجئو0 إن'كثز ل مؤ 
ه1س أطاع كذ أونول ص س ؤ جدنا 

عنهتمح لا ~ السابق الحديث يعني - الألفاظ ءوهذه عبدالبر: ابن قال 
سقيمهممن القل بصحيح العلم أهل عند -ههي 
الحديثهدا نعرض ءتحن فقالوا؛ العلم أهل من قوم الحديث هدا عارض وقد 

كابعلى عرضناه فلما قالوا: ذلك، على ونعمي شيء كل نل اش كاب على 
مننقبل ألا الله كاب ق نحد لم لأنا اممه؛ لكتاب محالفا وجدناه عزوجل افه 

(١٠ ٤ ٢ )ح؟ ٩ ٤ / ٢ الكسر العجم ق الهليراني رواه ثؤبان حديث من ( ١ ر 
X\ryu^T^/\y\^الطراتيفياiعجم اينعمرواْ حديث ومن 
٠ ١/٤٣ الكسر ق العقيالي أحرجه ميرة ش حديث ومن 

والخوارجالزنادقة ١ ١ ٩ ١ / ٢ وفضله العلم بيان جامع ل كما مهدى بن عدالرحمن وقال 
يصح.إساد الني من اللفظ بهذا وليس :  ١/٤٣ الضعفاء ق العميلي وتال وصعره. 

•٢ ٦ ٤ / ١ المرفوعة الشؤيمة ميه انظر؛ الحديث وصع على انحدثون أطق وقد 
•سعاتي،والإمامهمدالر،صنبنمهدى الإمام بوضعه جزم ممن )٢( 

. ١/٤٣ وفضله العالم ييان جامع ، /٦٨ ١ الخفاء كثف ينفلرت 
الحشر.سورة من ؛ ٧١مزآية )٣( 

عمران.آل سورة من ٣[ ١ ل مزآية ( )٤ 
النساء.سورة من ٥[ زو مزآية )٥( 
النساء.سورة من ٨؛ ٠ ل آية من )٦( 



النساءسؤرة [ ٥٩]، uVlمن تعاش قوله الأصولية.ق السائل نتج- 

التأسيطالق افه كتاب وجدنا بل اض، كتاب وافق ما إلا هاءة؛ا اش رسول حديث 
أ.حال[( كل طى جملة أصء ص ئ 

دكما الأية من الدلالة أوجه أقوى من أن ~ أعلم وافه ~ لي يظهر والدي 
ؤؤاْوعوأه.كلمة؛ إعادة خلال من بالتشرح السنة استقلاله من عليه 

إعادةخلال من استقلاله على اشرون استدل حيث 

دونوالطاعة يالتضع السنة استقلال إر الأمرإشارة أور دون ؤؤأ٠لنوأه 
،،و١لألوسي١٣، ٢٢١تنمية ابن قرره كما مستقلة طاعة لمم ليس فانه الأمر، أولي 

رصارشيد ومحمد ، والقاّمي 

.١ ١ ٩ ١ / ٢ وفضله العلم يان جامع ا أ١ 
.T'A/T•س ابن فتاوى صؤع )٢( 
اانمانيه/هاروا"ح.روح )٣( 

بغدادممض الفر العلامة الثناء أبو الدين، شهاب الألوسي، عيداض بن محمد هو والألومحمي 
والطرازالتمر، ل العاني روح • له وألف' وماتتعن بلى سنة وفاته ، وخاتمة 
وغيرهما.، الذهب 

^/^T^فهرسالفهارسوالأسات وضاح يظر: 
ه/اُه,تفسيرالقاصمي )٤( 

أنولعق مشارك مالم الخلاق، القاسمي قاسم ين سعيد محمد بن الدين هوجمال والقاسمي 
وألف،وثلاثمائة وثلأفن سة وفاته الدروس، ؤإلقاء للتصسف ٠نقني العلوم، من 

وغيرهما.والعوائد، البيع من الساجد ؤإصلاح التأؤيل، محاسن ٠ له 
ATO(^/\لأعلأم معجمامحكنآ/7ها، يطر: 

تفسيرادار0/؛ها.)٥( 

صاحبالأصل، البغدادي الملموني الدين شمس محمد بن رصا بن علي بن رشيد محمد وهو 
سنةوفاته الأسلاب، اللأي كيرمن إو رحل الإسلامي، الإصلاح اياروأحدرجال محلة 
العلمية،والهضة بتفسيرالنار، العروق تفسيرالقنآن : له وألف، وثلاثماتة وحمسان أؤيع 

وغيرهما.



لق[عليها.النفق الأدلة عيي الأية دلالة 

القرآنأقي 3اوداةعما اثسشتاحكاعا الأيءعلىانقي دلألء الوابعس< السادن 
يأتيما أنواعها من أن المنة أنولع بيان ي رسالته ي الشافعي الإمام قرره مما 

كتابمع ِؤج؛( اممه رسول من فكما تعال النه كتاب ق ترد لم زائدة بأحكام 
لذلكالشافعي الإمام وصرب كتاب، نص بعينه فيه ليس فيما من فقد افه، 

الةمن أمثلة 
الإسلام^؛.أهل عليه الذي هو الشافعي الإمام قرره وما 

وقواعدمائل الستة ق قال لن الكؤممة بالأية الموافقات ي الشاطبي استدل 
/القر'آنر ؤ، غيرموجودة 

iأولإ ردوه ض ل شرعم فإن ؤ نمال؛ ه قولj ة الدلالوجه 
ؤإراممه إل بالرد الأمر بمتوجة الدلالة أن ~ أعلم والله - يثلهرلي والذي 
الشاطئياستدل ولذلك الكتاب، إل رده ممكن لا ما الستة 3( أن فدل رسوله، 

إلالرد الله إل )الرد يرها: نفي مهران بن ميمون عن روي بما الأية لفهم 
إلفالرد ارل4 قبضه فلما حيا كان إذا الرسول إل والرد كتابه 

بعدها.وما ص٦٨ الرسالة ( ١ ) 

.١  ٨٧/ ١ الفحول إرشاد 1 ١ ٦ ٤ / ٤ انحيهل الحر ، ١ ١ ٩ ٠ / ٢ وفضله العلم بيان جامع يتثلر؛ ( ٢) 
.١٩اءاواأ/• ا،لواممات )٣( 

اضانترصه ما باب - الناحية الفرقة ضيعة عن الإياتة ل بطة ابن رواء مهران بن أثرمتمون ( ٤ ) 
آ)حخهوآه(لأ ٢١٨و ١/١٧ . الرسول طاعة من الصل j ما تعاو 

■١ ٧^٦٨ متره ف، ■مير دابن 
روىما مشكل بيان باب التفسير" كتاب الاثار مشكل بترتيب الأخيار نحفة ~ والهلحاوي 

(.٥٩٥٩)ح٢٩٦/٨ضلأمال:شآلأمض
-عليها والأنصار ة اللزوم على الخض باب ~ وفضله العلم بيان جامع ب•الرفي وابن 

(.١٢٣٢٨^ ١٨٩و١١٧٧/٢
.١ ١ ١  A/1الأحكام أصول j الإحكام ذ حزم وابن 



النساءسؤره  ٢٠٩]الأية من تعالى اهوله الأصولية السائل - ؤ[

الوجوب!عش بدل رد 9،4الالضل ان الأيءعش دلأ0ت البمسألوالخا*سسء1 

محمدمحردا، ابتداء صدر وقد القرُة وجه على البي من الصادر الفعل 
لا؟.أم الوجوب هوعلى هل العلماء  Cjy,الخلاف محيه وقع 

ورجحبالوجوب، القول إر الشافعية من ميرة أبى وابن سنج ابن فذهب 
لأكثرالثامحعية.الشيرازي به ونللاستحباب، الشافعي اختيار الزركشي 
والندوبالواجب بعن المشترك المدر على معه أمته أن إل بعضهم وذهب 

والمثاح.

التوذفأ١،.إر بعضهم وذهب 
استدلوممن عليه، ة بالأياستدل وب الوجلى عأنه رأى وممن 

ولرم،ص_اكسيرصوفياف
،، اللع؛ شرح ي الشيرازي وأبؤإسحاق ، التحميل ق وي والأرم

،الأصول زان ميق دي مرقوال، ه أصولي والرحى 

1 _الوصول و4ووب ،  ٨٧/٢الرخي أصول / المالة ي-ثلري .١(  YUA  تشيحشرح
، ٧٦ص] الزوائد شرح الفواند ،  ١/٢٣٤ الأحكام أصول ل الإحكام ، »_AAT النمول 

ا/م'آ.إرشادالفحول ، r>U/Tالخطاب التمهيدلأبي 
الذرلأبن الميوطيفيالدراكورآ/بمبما وءزاْ 

آ(شيرالرازىأ'/مهاوإها.

انحمولم/آمآ.٣( 

>/ْمأ.التحصيل ٤( 

.٥ ٤ ٩ / ١ اللمع شؤح ءا 
.٩٧/٢ر١١/١الرخص أمول ٦( 
الأصولصا'هأ.ميزان ٧( 



.}fQعليهاالنفق الأدلة على  ajvدلالة؛

رفعق والشوثاوي ، الزدوى أصول شرح الكاؤ، ل ، والسنغافيأ
المحولإرشاد ق والشوكاني ، القاب 

هآلرّون واطينوأ آس اطينوأ ؤ قال؛ س—حانه أنه ؛ ١؛؟^؟' من الدلالة وجه 
كلي بالرسول الاقتداء يوجب وأنه ، الوجوب على محمول والأمر 

أقُالهس.

الاستدلال؛عن وأجيب 
منهعلم فيما يكون وهذا الأمر' محالفة فالمعصية الأمر امتثال الطاعة أن ~ ١ 
الأيةي يدخل فلا يعلم لم وهنا الفعل، وجه 

علىمتوقف الفعل ووجوب الفعل، وجوب على متوقفة هنا الطاعة أن ٢~ 
(٩)ممتغ؛؟/دور فهنا الطاعة 

الإمامالخفي، النشه الدين ام حنناقي، العلي بن حجاج بن علي بن الحسبن هو )١( 
له؛ومعمائت، عشر أحد سنة وفاته الخدلي، الحري الأصولي الفهامة القدوة العلامة 

وغيرهما.المداية وشرح الزدوى شرح 
• YiV/Yالأعلام ، ٢٠٤/١اتجقاتالمةبفلر:

 )Y(الكافيشرحاوزدوى"ا/1ههد
شرشركا آصولي همالم أبوعلي' الشوشاوي الرحراجي طلحة بن علكب بن هوحسن )٣( 

الأباتعلى الخميلة والفواند الشاب رفع ت له التاسع، المرن زاخر توق رؤع، زاهد 
وغيرهما.الخليلة 

.YiV/Yالأعلام ، آ/ا"ا<أا كشفالذكون بثلر: 
إ/ما/'أ.الشاب )أ(رفع 

)ه(إرشادالفحول
أ/آ\ِ'آ.الغاب رفع )٦( 

)ي(تفيرالرازىا'/لءا.
٤.٥ /٩ ١ اللمع شرح )٨( 

)ا<(اكحصيلأ/ا/-أإ.



النساءسؤرة [ ٥٩]الأية من تعالى قوله ط الأصولية السائل 

ياربكذا امؤئا المحابي| قال إذا أنه على الأيات دلألات السادسمت! العسالم 
النيئقول يقتص 

يكونهل ، كدا عن ونهينا بكذا أمرنا ؛ الصحابي قول ق الأصوليون اختلف 
سنتهإل يضاف هل ؛ السنة من قال إن وكدا ِؤجمح الله رسول هو الناهي الأمر 
يضاف.لا أنه م أه 

فيكون-ؤأو؛ا الشريعة صاحب هو الأمر أن الظاهر أن إل الجمهور فذهب 
حجه.

يكونأن احتمال إل وايؤيني ، الميرق بكر وأبو ، المالكية بعض وذهب 
؛.حجة يكون فلا غيره القائل 

ذكرالأّتدلألوممن ، . المي إل ضاف لا أنه ىل من بالأية استدل 
،٠وأبوالخطابأ ،  ٢٤١وأبؤيعلمى والسرخسيرآ،، بالآيةأبوكرايم.اصرأا، 

وأطيعوأآئذ أطينوأ ءاثزأ آلذين ينايا ؤ تمار توله ي الأية من الدلالة وجه 
غيرمن يتحقق والهي الأمر أن على الأبة دلت ٠ ه يخت آم واول آلرنول 
والعلماءوالولاة الأمراء من يكون فقد ،، مئه١٦يتحقق كما قه اممه رسول 

ِ.ءاأى.الض عن رواية أنه على مثاله ق دلالة فلا 

الفصولإحكام ص\ب، التمرة  irA\/'المرض أصول يقلو: )١( 
انظرا/أأمآ.روضة \/'اا'آ، 

)أ(الضولفيالآصول'ا'/^'ا.
.٣٨٠اور.ءسا/أصول )٣( 

)إ(اسة

"آ/أ"\ا.)0(اب 

.٣٨٠اورخسيا/أصول )٦( 
الضولفيالآصولم/با'\.)٧( 



ؤت[عليها.النفق الأدلة عيي الأية دلالة 

والنبي، الخالماء سنة يراد فمد الستة من الصحابي قال إذا القول وكذا 
منا.لهددتي الواشيين اء الخلنوستة نم م)فعليكم يقول: قه 

بعدى(لا/

الاستدلال؛عن وأجيب 
لالأمر أطلق إذا فأما أمر، فلأنا بأن التقييد مع ولكن قلتم مما مانع لا ~ ١ 

٢.هج الرسول سنة إلا يعقل لم الستة وأطلقت الشؤع 
عزاش عن به أحبروا فيما الأية ل الواجبة الأمر أول طاعة أن بحتمل ٢" 

وجلورّولههمحرم.

.١٩٨■ا/مأا<اوالأصول ق الفصول )١( 

ساينة-بن المياض حديث من سم•••( )لليكم وحديث 
)حأ<ا،0أ(. ١٩٢)،/الظنلزوم j باب - المة كتاب أبوداود- رواْ 

)ح1؟ا-آ(0/آأ الدع واجتاب بالة الأخذ j جاء ما باب - العلم محاب - والترمذي 
صحيح.حن حدث هذا ت وقال 

)حآةوآأ(وصححه ٣٣/١الهدين الراشدين الخلفاء ّة إتاع ب1ب - المدمن - uحت وابن 

ماحه.ابن سن صح.ح ل كما الألباُى 
(.^٦٩ ١/٢٢٨ الة اناع باب - الهد،ة - والدارمي 
علة.له نعرف ولا صحيح إسناد وقال؛ ( ٣٣)ح'٧ ٥ / ١ العلم كتاب ~ المستدرك ق والخاكم 

وخأ/م'اآ<  ١١٧ ٤ )ح؟  r-\.y/yAارة بمن العناض حدث مني- المق د وأحم
^١٧١٤٤.)

التمهيد، العدةآ/بآآ)٢( 

العدةآ/يآآ.)٣( 



النساءسؤرة لا<0[ الأية من تعالى هوك ا الأصولية السائل لآآاّ 

ال4تواتررااهقطأهي ايهجم ان على الأيم دلألء اثسادعح1 اسايت 

قوالخمهور الختنية بين الخلاف وقع المتواترفقد حجية على الاتفاق ْع 
الاحاد.أحاديث صور بعض حجية 

قياسحالف إذا كخبرالواحد الواحد خبر صور بعض الحمية كثيرمن فرد 
الخدودآى.ق أو بالفقه غيرالمعروف وخبرالواحد ، الشؤمة 

الحجةأن على بالأية صورالاحاد بعض لحجية ١لنافان الحفية بعض استدل 
الاحاد.دون بالتواتر 

•ايردوي شرح ق نغاقي وال' أصوله ل الرحى بالأية استدل وممن 
آسإو همدوه •_,، ق فزعم مإن ؤ ؛ نماو ه قولل الأبة من الدلالة وجه 
نقلما إل الرجؤع إلا لتس إليه الرجؤع ل الشق أن ومعلوم ؛ قالوا i وآلرنول 

.٠٠١بالتواتر محه 

فأكثر.شثن ب؛ن وهوالتابع التواتر، من التواتر ( ١ ) 
أوحبرءنِ،اددمحوس، عن ممب، عالي تواطؤ لكثرته معه ممتنع •مرعدد وذالاصْللاح: 

محسوس•إل بتهي أن إل كذلك 
شرحءب4الخكرلأبنشرحاعوفاكرأ/1أآ، ، faVj'،الخمول تشح شرح يظر؛ 

.١ ٩ / ١ الأفكار توضيح ، _U حجر 
الأنوارإفاضة ، ٢ ١ / ١ ايار شرح الأّرار كئف، ، rAi\/اصووالمرخسي يطر: )٢( 

انحليبشرح الخوامع جمع ، V ٤ ٦ / ١ اليسان شرحه مع الحاجب ابن محتمر ، ٢٩صرخ 
١.٩ ■Y/ الخءلاب لأبي اب. ،  AAl/Y-المدة ، ١ أ/آآ الأصول إر الوصول آ/"امآا،

.٢ A ٤ / ١ الرخي أصول )٢١( 
الكافيشرحاوزدوى'ل/هإآا.)٤( 
ثرحمدوىم/هأأدالكاف ' ٢٨٧١الرخص أمحول )٥( 



عاليهاالأدلة!ئتفق على الأية دلأتة 

الخمهور،من الاستدلال هذا ناقش من ~ عليه اطلعت فيما ~ أجد ولم 
محهصدر ما إل الرد عموم وجوب ف، ~ أعلم واض ~ ظاهر عنه ابواب ولكن 

لإعادتهابجمرالواحد؛ للمحتج؛ن دليلا ~ كيلك وهي ~ الأية تكون بل 
أوآحادا.متواترا عنه صدر ما كل ق الرد وجوب عموم 

ينعؤايوثمم الختابوايسشت اتباع وجوب على الأيء الثامنم>للألم اسأوت 
إجماع'

عليهدل ما إتثاع بجب أنه على الكؤيمة  oVIjانحلى ق حزم ابن استدل 
إ•>ماعفيه يقع ولولم والسنة الكتاب 
ؤإتكارهردء معرض ق المسألة هده على يالأية حرم ابن استدلال جاء ومد 

واختلفأسكر، إذا عصراكب تحؤيم على الإجملع صح قد قال• من على 
ياختلا^١١شيء بحرم فلا عداه فيما 

والمريءوالحلقوم الودج؛ن ~ الأؤيعة قطع قال؛ لن ؤإنكاره رده معرض ول 
بجرجفلا فيه محتلما كان وما كذلك، ذكي ما بحلميل على يجتمع صححة كاه ذ~ 

٢•١ بإجماع إلا تحليل إل تحليم من 
وجاوولألةسالآية:

يالآخلأمر ه والرسول آئب إل ردوه _,، ؤ، ثثثرعم مإن ؤ تعال ه قولأن ~ ١ 
عليهأجمع بما إلا يالموص الأخذ بعدم والقول التنانع، عند يالموص 

.٢٠١الأية ي للأمربالرد محالف 

 >١(^\yr0jyrij\U/Aj.

.A_YT/؛-)٢( 

ار/'ا1>.انحلي )٣( 

.yT0/AjJ\ (٤)



النساءسؤرة [ ٥٩]الأية من تعالى هوله الأصولية.فت السائل تهج 

معنى،التتانع عند للأمربالرد يكن لم بالإجم؛ع يوحد ألا لووجب أته ~ ٢ 
مرصع،جملع•ليس والتّازع ' متقدم الاجملع الأمربلزوم أن إذ 

فيصصه قيه الناس تتانع ما كل ان على الأستت دلألء ا|تاذت> اأ4س1وت 
والسشراالكتاب 

فيهتئانع ما كل أن على الكر£ة بالأية الموقع؛ن إعلام 3، القيم ابن استدل 
نةوالالكتاب ق موجود فحكمه الناس 

قاله وأوسرل أس إل ردوه _، ل ئشزعم فإن ؤ تعال: قوله ل الدلالة وجه 

كلتعم الشرط سياق ق نكرة ه سء ق ثثئزعم نإن ؤ تعال قوله إن القيم؛ ابن 
يكنولولم وحقيه، جليلة وجله، دقه الدين ائل ممن المؤمون فيه تنانع ما 
بالرديأمر لم كافيا يكن ولولم فيه، تنازعوا ما حكم بيان ورسوله افه تاب كق 

عندهيوجد لا من إل اكزلع عند بالرد تعار الله يأمر أن الممتنع من إذ إليه؛ 
ضلامأع"'".

حجستالأيءعلى دلألء العاشرة، امحسالء 

تثبتالش الأدلة من مستقل دليل وأنه الإجماع، حجية على الأمة انقمن 
المهلهرة.١^٣٠٧^ أحكام بها 

إءلأمالوسنأ/لو)](
إءلأمالوسنل'/أآ.)٢( 

والصميم.العزم على يئطلق الأتماق،' • اللغة ق الإجميع )٣( 
شرعي.حكم طلي وفاته بعد محمد أمة محييي اتفاق الاصطلاح: وي 

المبيصآ'ْانحموولأبن ، YTi/rهما-كلاب اكمهيد الصحاح'ل/آآا، بللو: 
.٢١١اكرأ/الكوكب ،شرح للماجي الحدود 



عليها,ؤقحالنفق الأدلة ض الأية دلأتة 

ا.أ المنزلة من والنظام والشيعة، الخوارج، حجيته ق ا وحالف
أونفيابه احتجاحا الإح٠اع على  AjVIjوالأصوليون المفسرون استدل 
للقولن:وأعرض للاحتجاج 

الإجماع:حجية على الأية دلالة ١~ 
أنعلى الكؤيمة بالآية ، الأص-وليءث وجمهور ، الفسرين جمهور استدل 
حجة.الاحملمع 

بينحلطا ^،^1 تني ايُتزلة شيخ الفلام، أبوإسحاق المري هاني بن سار بن إبراهيم ، ١١
سنةومحاته إليه، نسبت شيخا أصبح حتى والجوس والمانؤية والمعتزلة الملأسنة "أرام 

وماثتتي.وءضن إحل-ى 

.١ آ'/أ بالوفيات الوال ، ،■/٧٩ بغداد تاييخ يظر: 
،مميحاسولص٤٢٣شرح ■سيراكميرآ/مآآ، ،  ٤٩هرأ الأصول ميزان يقلو: )٢( 

شرح، ٢ ٤ مره التمرة ، ٢ /٦٦ ١ الأحكام أصول j الإحكام ، ٢ ١ المؤول تحئة 
آ/أا،شرحالكوكباليرآ/إ\آ.محصرالروصة 

البيضاويعلى القونوي حاشية ،  ٨٧/٥العاني روح ' ١  ٤٨/٩تمرالرازي ■ ينظر•ثلأ ، ٣١
يرنف،  ١/٢٦ ١ البيان أصواء . ه/ه0تلميرانار ، ١ ،، U/Y•اليان نح ، ٢ ٠ V/؛، 

٢.• »_Y عدي يرالتئ، /٣٧ ٤ الراعي 
jالإحكام ا/هآآ، الممض آ/،خآ، اللمع شرح ، ٢ ١ م/أ الأدلة نواطع ذف1رمثلأ: )٤( 

أصولق الإحتكام ، ٢ و٩ ٢٨ص حزم لابن الفقه أصول ل الجد ،  ١/٢٨٩ الأحكام أصول 
الوصولنهابة ،  ٩٧/٣وانمل والأهواء اللمل j النمل لأبمنحزمم/'مأ، الأحكام 

ئبمؤع، ١ • /٢٩ ٤ العدة م/أمآ، الفقه أصول ق التمهيد ، ■ rro/rالفاثق ، ٢  ٠٤٨ آ/ 
لأسالوصول نهاية ، ١  ١٩؟/اكوصيح على 

عيزان، اصر؛/مم0االتحيرشرح ، TUr/Yلأبن.فلح الفقه أصول ، ٢٧٣/١^^، ٧١
.٣٧٤و١/٣٧٣ الفحول إرشاد ، ٢ ١  ٦/٢اد؛ر الكوى شرح ،  ٥٣٨ص الأصول 



النساءسؤية [ ٥٩]؛u^ri iمن تعاش اهوله الأصولية السائل 

الأية:من الدلالة وجه 
ثلاثة؛أوجه من الإحم1ع حجية على الأية دلت 

أائنوتوأطينوا أطيعواأق آلذين،اأدوأ ني ؤ ال تمه قولق الأول؛ الوجه 
}رلأ'مخ<.

أمراممه أن - الإجماع أي - ذلك على ءوالدليل التفسير: ق الرازي قال 
علىبمطامحه الله أمر ومن الأية، هذه ق الحزم سيل الأمرعلى أولي بملامة 
ا.الخهلأ((ُ عن معصوما يكون أن لأبل الخزم سيل 

كماالعلماء بأنهم الأمر؛ تفسيرأول ق ورد ما هنا الدلالة وجه يؤيد ومما 
والتاسن.الصحابة بعض عن ذلك ورد 

عروجلافه ءلاعة )أهل ه: منكز آم داول تفيرؤ 3، باس ابن نال 
المنكرعن ؤينهون بالمعروف ؤيأمرونهم دبتهم معاني الناس يعلمون الذين 

/(٢)العبادلأى.على طاعتهم اممه فأوجب 

آ/\>إا.ميرالرازي )١( 
صغيرناؤيرحم كبيرنا بجل لم من منا ليس باب ~ العلم كتاب ~ المستدرك ل الحاكم رواه )٢( 

(.^٦٦٢ ١/٢٣٧ للعالم العام تقلمي باب / الكبرى المن إو اكخل j والمهقي 
(.٥٥٣٤\^A^/rتفسيره j حام أبي وابن 

عزاش محاب رمن فما سياق والحاعة. المة أهل اعتماد أصول شرح j واللألكائي 
)ح\،ب(./٣٧ ١ والخماعة هوالحق الحق سبيل وأن الإتباع على الحانة الايات من وجل 

١٠ ٨ ٠ / U تصميره ق ندء بوالطبري 
روىما مشكل بيان باب التفسير~ تماب "" الأمار مشكل بترتتب الأخيار تحغة ل والطحاوي 

وأطيعواالله أطيعوا تحار الله قول تأؤيل باب س والتفقه الفقيه ق العدائي والخعليب 
ءا(.ا/ا'أ)حءوأورالآصث٢ الرسول 



نلمنإعليها النفق الأدلة على الأية دلالة 

وكدا، وأولوالخير( أولوالفقه ت متمحه الأم )ؤؤاول عيدالله؛ جابربن وقال 

أبيوابن وعطاء، كمجاهد، وغيرهم: التايع^j^ من جمع الآْربالعلماء أولي مر 
وغتريارألمهران، بن وبون والنخعي، العالة، وأبي والخن، نجح، 

صنمناؤيرحم كسرنا بجل لم من منا ليس باب العلم كتاب المستدرك ل الخاكم رواه )١( 
ونميرالمحاييسامحي له صحيح حدث هذا ونال؛ ( ٤٣٠رح ٣ ٢ /٨ ١ لعالما ؤيعرف 
ند.معندهما 

محهوالحلاق الإمام طاعة ق حاء ما باب - السير ياب - المصنف ل شيبة أبي وابن 
٢٣٣٠٧٣^ ٤٤/١١.)

٠(.^٣٣٥ ؟ AA/rتفسيره j م أبي وابن 
. ١٧٩م^/ه بن،. الهلبرى ورواه 

روىما مشكل بيان باب - التفير محاب - الاثار مشكل بترتيب الأخيار تحقة والطحاوي 
)حبمه؟X\'\/A .)0الأمرمنكم( )وأولي تعاو طنوله الراد j ه اك؛ي عن 

الرسولوأطيعوا افه أطيعوا ٠ تعال افه قول نائل • والتفقه الفتيه ل البغدادي والخطب 
ا/آأا)حاه(.الفقهاء •أسمم الأمرمنكم وأولي 

•الذر وابن الترمذي والحكم حمد بن لمد ١ المثورالدر j السيوطي دسه 
حامأبي تفسيرابن ، تنيرالطبري/ ق نية ممحولا. عن ينثلمرالرؤيات )٢( 

M/T ^ ، الدراميتن ، ١ ٢ ٩ -١ ١  ٤/٢٨٧ منصور بن سعيد سنن ، ١ آ/؟ا، الثور الدر
وأهلهالكلام ذم ، ٢٩٧و٢٩٦الأخيارA/تحفة ، yiizwب أبي ابن مصف ، \/٧٧

المةأهل اعتقاد أصول شرح ، والسها/ا-آا-اماالفقيه ، آ/اهاوآهاللمهروي 
الك؛ترا'/ه.الحاوي ءتحالباريم/لهآ، ، ٧٦٧/١الملموصاه بيان جامع ، و٧٢/١٣٧
القرانيرالقرطبيه/ا'أآ،أحكام تف،  ١٣٦يير؛/تفسيرابن طلر: الفرُن ومحي 

يرالماوردينف، ٤ ٤ ٠ / ١ تفسيرالمعاني ، ١ ١ ٠ / ٤ الوجيز انحرر ، ٤ ٩ ٦ / ١ الميي لأبن 
الدررنقلم ، ٤ ٤ و1 ٤ ٤ ١ I/ اب الكتعلوم j اب اللب، آ/يااالسير زاد ، ٥٠ا/• 

YUY/Y ،روحالماني١٣٤٤/٠تنيرالمام٠ي،  ١٠٦/٣نتحالسان.Aتفسير< ٦/٠
5تحالقديرا/اخل.اكُاويآ/؛هآ، 



النساءسؤدة [ ٥٩]،؛ uViمن تعالى قوله ه الأصولية السائل ؤج————— 

٢.؛،؛ JULoالإمام وهوقول 
iوآونول آش إل همدوْ ؤ، ثثوعم يإن ؤ ؛ تحاو رروقوله الكاالمراّي؛ قال 

وأمربطاعتنهم، أمرسائرالناس لأنه ؛ الفقهاء الأمرهم أولي أن على يدل 
لغيرالعلماءوليس ، نبيه وستة افه كتاب إر فيه التتانع برد الأمر أولي 

واونة«لآ'/الكتاب إر الرد كيفية معرفة 

وبعض، كأبي الصحابة بعض عن ورد ما هذا على يشكل ولا 
الرادأن والكليل؛ا ومقاتل، نيد، وابن مهران، بن كميمون وتابعيهم التابعتن 

الأمراء.هم الأمر بأولي 

٥/٢،٢ْ،فراكاني٤٩٦/١ينلأينس
دحاسيرا/اخأ.

؛.YY/Yالمراسي لإلكا القران أحكام )٢( 
(.^٧٦٢ ١/٢٣٨ للعالم العام تقلد باب / الكمى إرالمن المدخل j ايهم محه روا، )٣( 

١ ٤/٢٨٧ اء التتفسرمحورة باب ~ نميرالقران كتاب ~ السنن منصورق بن وسعيد 

،-(٢٦٧.)
والحلاق.sCالإمام ءلاءة ل جاء ما باب - المتر كتاب ~ الصنف ل شبة أبي وابن 

(.٣٣٠٧١)-،لل/مأا 
بيانباب يرس التفكتاب ~ الأمار مشكل شرح بترتيب الأخيار تحفة ل كما والهلحاوي 

iبيمحّ آلأم وأول ؤ دجل همز اض بقول المرا؛• ف، فهب اف رسول همن ردي ما مشكل 
(.٥٥٣٢)ح٢٩٩/٨
j-فيرموالطري 

صالميل اسشاْل ي الإكليل ،  ١٧٧/٧سرى النيان /جامع الروايات هدم لمة j اظر )٤( 
y\/yالوسيْللأواحلى ، ٣٦٣/فرقدي العلوم بجر ، ٧٦



_عليهاّلجiilالأدلة دلالةالأيةعلى 

العلماءأنهم القول الأنوال وأشهر الأمر، بأولي المراد ي واقع والخلاف 
حميعا.عليهم تحمل والأمراء 
اكلمائفت؛نتحتمل فالأية تنؤع، اختلاف الاختلاف بأن امحققون رجح وقد 
وابنالخ-ماصلاا، قررْ ا كمحميعا عليهم حملها من انع مولا معا، 

وعيرهم^.واينكتٍرص، وايناشمر،ا، وابن"ج، السبيأا، 
أمر4 وآلرنول آلم إل قردوه ل يتلزم يإن ؤ تحال قوله ف ' الثاني الوجه 

وهوعليه اتفق بما يعمل النزلع عدم فعّد ٠ الّرإع حال والسة الكتاب إل بالرد 
الإجماع^.

إلالرد وجوب ل التنانع شرمحل أنه بالأية الاحتجاج )اوجه الأمدي؛ قال 
أنهعلى يدل وذلك الشرؤل، عدم عند العدم على والمشروحل والسنة، الكتاب 

ممىولا والسنة، الكتاب عن كاف الحكم على ذالأتفاق التنانع يوجد لم إذا 
٥^١٠١سوى حجة الإجملع لكون 

.Y\'/Yالقران أحكام )١( 
Y)٤٩٦/١(١حكامالقر٢ن.

r٤أ'آوه /٤ ١ • الإسلام شيخ فتاوى محوٍع )٣( 
)أ(إعلأم

.١Y'٦/٤)٥(تمراينمح؛ر

المانفح ،  5/Y،(،Yشٍراكد1ني . الشاب رفع ، الّاريفح )٦(.^ 
،مسرالخاسه/أأآا.'ا/ا-0ا

الوصولنهابة ، Y<\<\/Yالتمني ،  ٢١■Y/؛ الأدق نواطح ة: الدلالانثلمروحه )٧( 
المترالكوكب شرح ، TWT^/لأبن.نلح الفقه أصول الناتق-اآ/ه-أأ، ا"/اخأأ، 

 Y/ ١ ٦ Y ، ٦ ١ / ١ البيان أصواء ، ٥/^١٨ المعاني روح Y ، ص٢٠٢تمرالعيي.
٢٨٩/١الأحكام أصول ق الإحكام )٨( 



النساءسؤية [ ]٩٥امآية من تعالى قوله —i الأصولية ائسائل - ؤج

بليتنازعوا لم إذا أنهم على ذلك رردل تيمية؛ ابن الإسلام شيح ونال 
صلالهءعلى بجتمعون لا فإنهم اجتمعوا 
صى،ل ثئنزعم فإن ؤ يعد من قوله #إن ت تفسيره ق رصا رشيد محمد وقال 

هداحكم حكمه ا بجالفمقدم وإجم_اع مشعر ه وآلرنول آش إل قردوه 
اكازعا<أآ/
حجيةعلى بالأية الأصول ميزان ل المرقدي استدل الثالث: الوجه 

عندنة والالكتاب، إل بالرد أمر تعال افه راوهوأن الإجماعمنوبناك• 
العملأن ولولا بينهم، و١لإجماع الاتفاق ووجود التنانع لأرماع التنانع؛ 

إليهمابالرد للأمر يكن لم والمنة الكتاب حكم حكمه وأن واجس، بالإحماع 
وفائدة٠(معنى والإحماع الاتفاق وحصول التنانع لأرتفاع التنانع؛ عند 

المدروأنه الإحم؛ع، حجية على بالأية استدل الثلاثة الأوجه هدم وبكل 
دلالةجعل النار يره نفق رصا رشيد محمد الشيح أن حتى لالتشرايع الثالشا 
ألهدىله حة' ما نعد من يشاققألزنول ونن ؤ تعار قوله دلالة من أقوى الأية 

على4 وسآءثتجيرا جهنم ونمله، ثول ما ئوله-، نبيلألنومينن عين ثيثبع 
بهاًُا.الاستدلال اشتهار مع الإج٠اع حجية 

٩,/١ ١ ٩ الإسلام شيح فتاوى محمؤع )١( 
0/ح0,ر

.٠٣٨ص الأصول ميزان )٣( 

اء.اننسور، من ؟ ١١٥]آية ر٤( 

)ه(شراكر0/مأيا.■



التمقضص؛إ^ ٨١عش امذأية دلالة 

الإجماع:حجية عدم على الأية دلالة ٢" 

بها.الاستدلال على بالرد واشتغلوا الإحماع نفاة أدلة الأصوليون عرض 
ذكرحيث الأية، هذه الإح٠Lع نفاة أدلة من الأصوليعن بعض ذكره ومما 

٢،أ الحاجب وابن ،، والأمدي ، الشيرازي أبوإسحاق ا بهتدلألمم ام
الهدي^،والصفي واب-نعقيلرأ؛، معانىرْا، الوابن ويعلىأ؛ا، وأب

)٨(
وعترهم

مإننمرمفينيهمدوْإلآسؤ ممار: ي الأمة ص الدلالان وجه 
وذلكعليهما، واقتصر والستة، الكتاب إل التنانع عند بالرد أمر 4 والرسول 

لذكرهحجة ولوكان ، إليه الحاجة وعدم الإجماع اعتبار عدم على يدل 
الحاجةوقت عن تأحيرللبيان ذكره عدم ولكان 

شرحالوعمأ/-\را•.اكمرةصا-0"ا< )١( 
الأحكامأصول ل الإحكام )٢( 
.١٧٠/ Y الحاجب رفع شرحه الخصرمع )٣( 
أ/ه\،«ا.المدة )٤( 

)ه(ماطعالأدلأ'ا/إا<ا.
.١٢ه/؛ الامه وأمول الواضح )٦( 
الخائق'آ/خأا.الوصولا'/آ'هآ، نهاية )٧( 

٥٤١/•١ الخصر بيان ، ١ آ/آ"ه الطالع الدر مفلح لأبن النفه أصول اظر: )٨( 
.١٠٩الضرواكءبءرّا/. ١ C ٤  ٢/٤اكميراكميرشرح 

٢١ ٤ ه/ الفقه أصول ذ الواضح ،  ١٢٥٦ص التمرة ،  ٠٢٧ / ١ الأحكام أصول ل الإحكام )٩( 
.^١/١١٥اردودوالأنود•٧٦/٥،٣^هملأصولهمدوى

•ا/أاا.الأدلة قواطع ( ١٠)
الفائق'ا/\ّإأ.( ١١)







النساءسؤؤة [ ٥٩]من تعالى هوله الأصولية.ق السائل نقب 

مس؛رهأا/ق الرازي قاله كما الامحدادبه عدم إل بعضهم وذهب 
٤١٠٩يا-العبرة أن بالآية الياب ل عادل وابن ، الرازي استدل 

بهم.عيرة فلا إممانها ي يشك الش سائرالفرق وأما 
ألوينتأأيا ؤ الأية: أول ق قال وبحمده سبحانه أنه الأية: من الدلالة وجه 

علىهدا فدل الومتعن، الضميرإل أرجع i منخز آلأض وأول ؤ قال ثم ه ؛اثوأ 
ا.ا،لومن؛ن  ٤١٠٠٥٠^-المرة أن 

الإجماعض عبرة لا أنه على الأفت دلاثر عشرة، استء 
اتضات\ِ؛|باثضى 

الإحماع.ق الضالة الفرق دخول 3( الأصوليون اختلف 
أحمد،كلام من أبويعلى استقرأْ وهوالذي أنس، بن مالك عن فروي 

والخوارجكالتينية العنالة الفرق أهل أن الحديث أئمة عن أبونور وحكاه 
يدخلون.لا والرافضة 

عندإجماعا القعلّان ابن وجعله الحنفية، بعض القول هذا اختار وممن 
الشافعية.

لهيجوز يعض - غيره على ؤيثعقد الاجملع عليه ينعقد لا الأمدي: وقال 
ا.أ — يقلده أن لأحال٠ يجوز ولا محالفته، 

ابنمحمر ، ٢ ١ /٨ ٢ الرحعوت لواتح ، ٣ ١ ١ / ١ المرضي أصول / المسألة j بفلمر )١( 
أصولق الإحكام ،  0Ty ص الممول تشيح شرح ، ٥ ٤ ٩ / ١ البيان شرحه مع الخاحب 
صه7.الفقه أصول j المختمر ،  ir/rالروصة مختصر شرح ،  ١/٢٩٨ الأحكام 

)أ(-فرالرازىآ/ه0ا.

الاوابفيءالومالكتابآ/اهأ.)٢١( 
\-/\0أ.الكتاب علوم j اللباب ، ١ آ/ه0 نفيرالرازي )٤( 

الفمولإحكام ،  ١٨١٢/١٢المار الأسرارشرح كثف سسيرالتحريرمأ/امآ، ينظر؛ ( ٥١
١٠  ٤/١٣٩ العدة ،  ٨٩/٦٢ ١ الأحكام أمول j الإحكام ،  ٤٧٢ / T اللمع ثرح ،  ٠٤٧ / ١ 



لقآئطيها ائتفق الأدلة ملى الأية دلالة 

j(عبرة لا أنه على الكؤممة بالأية تثميره ق الحبلي عادل ابن استدل 
امم١١/بالفرق الإجماع 
حيثه وآليؤُبآلآجرح إش ومتون كتم إن ؤ تعارت توله ي الدلالة وجه 

فأماالمؤمن، يا-٩٠^٤ العبرة أن على الأية فدلت بها، الأمر أولي طاعة أوجب 
٠بهم عيرة فلا الفرق سائر من إيمانه ق يشلئا من 

عادلابن غيرأن السابقة المسألة على يالأية بالأستدلأل الرازي اكتفى وقد 
عبرةولا المومتن باجماع العبرة ت ألتن معلى بالأية الاستدلال وجعل فصل 

الضالة.بالفرق لإجماع ال 
منيكون فقد وخصوص، عموم من محنهما لما ~ أعلم والله ~ ووجه 

الضالة.للفرق اكبن وهومن المومنن 
العمرعلهاء اتماق الإجماع ان على الابمت ؛ ٧١٢٥عسرة| الرابيتا المسالخآ 

قاْفت.

القلةونحؤيزمحالفة ١لأكنرين بقول الإجم؛ع ينعقد هل الأصوليون اختلف 
العصر؟علماء جمع اتفاق من لابد أم أوالاثنن، الواحد 

العصر.علماء جمح اتفاق من لابد بأنه القول على فالجمهور 
الإمامعن ورواية وأيوالخسينالخياءلرص، جيراكلبري، ابن الإمام وذهب 

 )١( j_.طلومالخابآ/حأأ
اكل.رالمابق.)٢( 

اوع-واديين،العتزلة متكلمي أحد t الخياط الحسن أبو عتمان بن محمد ين عدالرحيم هو )٣( 
ابنعلى الانتصار له ثلاثمائة، سنة نحو ومحاته الخياطية، تسمى منهم فرقة له وتنسب 

وغيرهما.الحكمة تعت ونقض الراوندي 

.٢ ١ /٣ ٥ معجم ،  ٨٧/ ١ ١ بغداد يتظر؛ 



[سؤرةاصاء٥٩]الأصولة.4قويهتعاشمنالسادل لج 

الأكثررمبقول الإجماع انعقاد إو أحمد 
وممنالكؤكة،  AjVIjالعصرعلماء جمع اتفاق من لأبد بأنه القائلون استدل 

وابن' ٠٤حرم وابن ٧^^٣٠' ' أبوإسحاق بها الاستدلال ذكر 
،.١^١٨والصفي ،، واكلوفي١٧واينقداْةن؛، ءقيلرْا، 
الأية:من الدلالة وجه 

وجهن:من المهللوب على الأية دلت 

ووجودi %حوو آش إل همدون ض ل تثترعم يإن ؤ فيقول-هنم-او؛ الأول؛ 
وهوالرجؤعسبحانه الله إل يرد أن فوجب حاصل، فالتنانع أواس^ن واحد مخالف 

هورجؤعإنما إجماعا واعتباره ، اكارعن احد قول دون رسوله وسنة كتابه إل 
ورّولهالله إل والأكثررد للجمائ الرد وليس ، الخماعة لقول 

، U/1٢٦] الوصول نهاية شرحالانمعآ/أ«ب، ، الفصول تشح شرح بظر: )١( 
اروىمحصر فرح <  ٤٦٨/٢اuظر روضة ، ٠/٣١ ١ الأحكام أصول j الإحكام 

oY/r.

شرحالاوعآ/1«ب.)٢( 
اسأ/أآاا.)٣( 

)أ(الماوصآآوآأ.

. ١٣٦/٠الفقه أصول j الواضح )0( 
)1(روصةاكاظرآ/\/آف

.or/rاروضة محصر شرح )٧( 
.٢٦أ/مااالوصول نهاية )٨( 

.١ ٢ ه/أ الفقه أصول j الواضح ، ١ ١ أ/أ الدة )٩( 
)•ا(شرحاللمعأ/آ''ا.

.٢٦١٧/٦نهايةالوصول( ١١)



لآ7[عليها■النفق الأدلة على الأية دلالة 

يامراللهفلم سانع، حال فهي بعض دون بعض أجمع راؤإذا حرم؛ ابن قال 
والرسولتعال افه إل بالرد لكن بعض دون بعض بإناع 

حجيةعلى دلت حيت 4 ?سمح آلأم وأول ؤ ار تعه قولي الثاني؛ 
اعتساروجوب على الأمر أولي بعموم الاستدلال فيمكن تقدم، كما الإجماع 

محصص.ولا العموم والأصل الأمر، أولي كل ليسوا بعضهم إذ جميعهم؛ 
ليسالهديفت امل اساق أن على دلأفت مسرة( ا1خا4سغت المسالم 

دححم1

الأممار،علماء عليه يوافقهم حتى إجماعا يكن لم قولا المدينة أهل قال إذا 
ابمهور•قول هذا غترهم ْن أول قولمم يكون ولا 

٢.ر المدينة أهل بقول الإجميع بانعقاد المالكية وقالت 
وممن، الكرع_ة بالأية إجماعا المدينة أهل اتفاق اعتبار بعدم الجمهور استدل 

jوالماوردي عقيلأْ،، بن وأبوالوفاء وأبويعلمى؛؛؛، ■^V^، ابن بها اّتدل 
الكثٍرص.الحاوي 

)ا(اكازصآآ.

أصولل الأحكام ، ٣٣٤ص الفصول تشح شرح ، ص٧٣٣ الوصول تتري_ب ينظر؛ )٢( 
الروصةمحمر شرح ، ١ ١ ٤ ٤ / ٤ المدة ، wor^/ول النهاية ،  ٠٣٢ / ١ الأذكام 

r/T.\<

انحلي، YU«/Yالأحكام ذأصول الإحكام )٣( 
)أ(ال.دةأ/أئ\ا.

.١ ٨ ٤ / ٥ النقه أمول ل الواضح )٥( 
الخاويالك؛را"ا/'اا.)٦( 



النساءسؤره [ ]٩٥احمآية من تعاش هوله ا الأصولية ائسائل 

آشإل ردوه سِئ ق تئترعم فإن ؤ تمال؛ توله ي الأمة من الدلالة وحه 
أوجه:ثلاثة ي ه وأونرو 

فيهبجب الذي اكانع حصل فقد غيرهم مع الدية أهل اخلأف محي — ١ 
لظ—اهرترك غيرهم دون اتماقهم بججية القول ف، ورسوله الله إر الرجؤع 
٧١.'

أهلب1جماع والأخذ < المومجن جميع لقول بالرجؤع أمرت الأية أن ٢" 
جميعهمدون ا،لومنيرن بعض قول إر رجؤع المدينة 

المدينةأهل عمل إليهما فالضيف والسنة للكتاب بالرجؤع أمرت الأية أن ٣— 
-محاجلرُلل'"■

الأشة،من لا والمنة الكتاب من مسبلة الأحكام أن الأية دك - ٤ 
البأهله العالم فكان المدينة، أهل إل تأمربالرد ولم إليهما بالرد أمرت حيث 

بمكانهأْ،.
إجماعحجية عدم على بالأية الخمهور استدلال عياض القاصي ذكر وقد 

عملامحسار بأن محه وأجاب ورسوله، لنه ردا ليس به العمل وأن المدينة أهل 
التواتربالنقل محيتا تقرر إذ الرسول؛ إل رد لأنه إلا حجة يكن لم المدينة أهل 

ؤإقرارهوعمله -ؤءه رسول هوسنة العمل ذلك أن 

.YU./Yحزم لأبن الأحكام أمول j الإحكام )١( 
)أ(اسأ/أأ>ا.

)مامحالىا/أما.

٠ ٥١٨٤/ الفقه أصول ق الواصح )٤( 
الك؛؛ر1ا/-اا.الحاوي )٠( 

)ا"(رت؛بالاواركا/؛ي.



ممالآهضالأدمماصضه0

اثعصرعلىامل احتلف إذا انه على للاقت عاشر|ت| ايسادسص امحساتس 
حجءا__ مى هلاياسرإجuع مولى 

قالرازي والفخر ، ، كالسماوي؛ الأصولي؛ن بعض ألة المأطلق هكذا 
محصروهوتبعه ، انحمول 

كأبيالمولن أحد على  ٤١٠ؤإ•؟الصحابة باختلاف بعضهم وقيدها 
معانىأُوالوأبييعلىلْ؛، الئيرازىآ؛ا، إسحاق 
منسواء الصحابة بمد وهومن باعتبار المسألة بعضهم أطلق كما 

بيعتحؤيم على العلماء باتفاق له الإمتوي له مثل كما عترهم، أومن التاثعيرا 
عسدافه،بن وجابر عود، مبن وهمداممه طالب، أبي بن علي أن مع الولد أم 

يقولون■مدالعنيزكانوا بن وعمر باس، بن وهمداض النبير، بن وهمداش 
الخوارص

أطلقواالأولن غيرأن واحدة المسألة أن - أعلم واش - يظهرلي والذي 
المسألةلإيضاح والتا الصحابة ذكروا والآخرين وهوالأصل، العموم 

وتميها•

أهلاتحبرانقراض قمن العصر، جوازانقراض على المسألة الأمدي بني وقد 
مننمهم اختلفوا الإجماع أهل يعترانقراض لم ومن بجوازه، قطع الإجماع 

أ/ّااا".للاصنهاني شرحه مع الوصول منهاج ، ١ ل 
)أ(انحصولإ/خ'آ\.

./١٦آ التحصل •٧،  ١/١)٣(الحاصل 
.UYn/Yاللمع شرح ، ٣٧٨ص )؛(التمرة 

«لا.ره(اسة؛/آ"

ToY/r)،■(قواطعالأدلأ 
السولآ/ا<ا"يرنهاية )٧( 



 -]rT[ النساءسؤرة [ ٥٩]ي من تعالى قوس الأصولية.ة ائسائل

دليلالا والاجتهاد القياس خلاف على اتفاقهم تتد ميكون أن بشرط جوزه 
أقواورم..آإ،.أحر على إجماعهم يجوز ولم مطلقا ذلك متع من ومتهم قاطعا، 

خلافبعد العصرالشانئ أهل إنإجملع • قال لن ١لآصواييرث بعض استدل 
المتمة.بالأية إجماعا يكون لا الأول العمر 

والنخر، ٢ وأبوبملي ' الشترازي أبوإسحاق بالأية الاستدلال ذكر وممن 
وتعه٢، المنهاج؛ 3، والثيضاوي ، محتصروه وتبعه ، اتحصول ق الرازي 
وأبوالخطابآ، ءقيلأ وابن ، الأدلة قواطع ق معاني وال، سراحه 

.٢١٢١وأبوالخنالصرىوالمنياتجدي؛ااا، ١،، الكلموذاني؛ 

.٣٦٣/١الأحكام اصول ل )ا(الإذكام 
أصولؤب التعهيد 1 ١ ١ ٠ /٦ ٤ ،  XSالتمرة،  ٤/١٣٨ انحمول / الهالة ق ينتظر 

X'i/rالفته 

.UY1/Yاللمع نرح ، ٣٨٧ص التمرة )٢( 
)آ(صةأ/آ'اا.

)؛(انحمول؛/ا'آا.

اسلأ/اآ.)ه(الحاصلا/>«ي،

؟٤٦٩ص المعراج شرحه *ع الوصول منياج  ٢٦١
ثرح،  UU]/Yالسؤل ;هاية ،  ٤٦٩ص الهياج سراج آ/أهآا، الهياج شرح j الإبهاج  ٢٧١

.Y٦١/٥ للاصنهاني الهياج 
.rao/Tص(غواطعالأدلأن 

.١ ه/آه الفقه أصول ق الواصح )٩( 
٠.٣ ٤ آ/ الفقه أصول ذ الممهد ( ١٠)
.Y٦٨/٣الفاتق( ١١)

أ/هآ.المعتمد ( ١٢)



عليها-]TQالنفق الأدلة عنى الأية دلأتة 

آشإل ردوئ ض ق تقرغم فإن > تمال؛ توله ي الأمة من الدلالة وجه 
إلالرجؤع يكون أن فوجب على الأولون انع تتحث i دآلرنرو 
؛، بجمعوا أولم ذلك بعد التابعون بجمع أن ب؛ن يفرق ولم ، والمنة الكتاب 

٣،.الرد فوجب الأبق الخانع لا؛ناي الثاني الاتفاق ولأن 
العصروأهل والسنة، بالردإرالكتاب الخانع ومع آأٌرعند المعاني؛ قال 
وقدفيها، يجتهدا الخائنة فوجدوا والسنة، الكتاب إل الخائنة ردوا ند الأول 

فإذاا،لتابعة، بجن التابع؛ن على تعال الله أتى وقد هدا، على عصرهم انقرض 
الخائنةأن فدلت متمن، يكونوا لم الحادثة عن الاجتهاد وقتلعوا عليهم اعترضوا 

ذلك*أ؛أ.على مستمرة وأنها فيها العصرالأول أهل رأه ما على 
مثها:بأجؤية الاستدلال عن ؤبجاب 

الردبمب فلا الحال، ي نزلع فلا العمرالثاني ي الاتفاق بعد أنه ١- 

اللهإل الرد ووجوب ، ٢٦١ال-زإع عدم عند الرد عدم الأية ْنهوم أفاد ٢" 
المعلقلأن يجب؛ فلم الرد وجوب شرط زال اتفقوا فإذا ياكانع مشروط تعال 
ا.الشرط١٧عدم محي يعدم الشرط على 

\roi(>/ايهاج شرح j الإبهاج ، ٣٠الفقه"ا/ل أصول j التمهيد ، Urn/Yاللمع شرح )١( 
TUAص التمرة )٢( 

١.٦ Y/ التحصيل ، انحمول ، ٦ ١  Y/0للاصفهاني ايهاج شرح ،  YIA/rالناتق )٣( 
الآدلأم/ههم.قواطع )٤( 

)ه(ال؛اتقم/'ب1.

J'/Yالتي ، YU'/r)،■(الفائق

للاصفهانياج ايهشرح ، أ/أهمااج المهشرح j اج الإبه، ١ ٤ أ/ا الصول )٧( 
Y>o/Y ، التحصيلY/Y^



النساءسؤوة [ ٥٩]من تعاش قوله ا الأصولuت ائسايل ٠ ^٤^

والستةالكتاب إر هوالرد به فالعمل الاتفاق حصول بعد أن ٣— 
بيتهمتنانع لا العمر وأهل العمر لأهل خطاب الأية ~ ٤ 
علىالواحد العصر أهل اخلف إذا أنه واستدلاعم قولكم على يلزم ~ ٥ 

دالر ُا لوحي بجلاف لقه ؛ احماعا وعتس لا فانه ذلك، مد ١ اتفقء ثم لم■/  ٠٥

الخلاقالأح4اعاسصلس الآي،تمدىأن دلألء عشرة. الساست )مالت 
حجءر

تمريلم الخلاف كان فإن بجلاف، مسبوقا كان أمر على العلماء اتفق إذا 
الشيرازي؛قال فهوإحماء. اتفاقهم ثم الزكاة مانعي قتال ق الصحابة كخلأف 

أهلأكثر عن الحؤيني فتقل مدة، ممضى مستقر خلاف بعد اتفاقا كان ؤإن 
بعضهم.منه ومتع جوازه، الأصول: 
صحاشتراتله صح فإن العصر، انقراض ياستراط المسألة بعضهم وقيد 
الخلاف؛بعد الإحماع 

قامكما حجة، الخلاف يعد الحاصل الإجماع أن على بالأية الاستدلال قام 
حجيته.نقى على أيضا 

شرحقب الإبهاج اتحمول ، Y'0/T ،YU'/rالفائق )١( 
.i«/Tانمي الهاجمأ/إ0'أا< 

٠.٣ ٤ ّأ/ الفقه اصول ذ الممهد )٢( 
.UYU/Y_Iشرح )٣( 
المعانشرحاللمعأ/أم؟، المان شرحه مع الحاجب ابن محمر يطر: )٤( 

Y ■الفقه أصول j الممهد ، ٩'Y ٤ / Y التمفى ، ٤  ٥٣-/١  SU/Y  ، ٤ ٠ /٦ ١ الفحول إرشاد.



مليهاإج1[النفق الأدلة على الأية دلالة 

حجة:الخلاف بعد الحاصل الإجماع أن على الأية دلالة - ١ 

الإجماعأن على بالأية ٢، اللماب ل عادل وابن ؛، شر٠١١ي الرازي اسدل 
ومعتبر.حجة الخلاف يعد الخاصل 

واولآلزنول وايعوأ T_ أطعوا ؤ تعال: قوله ي الأيت من الدلالة رجه 
الأمة،من والعمد الحل أهل جملة طاعة وجوب اقتضت مغكزه: آلام 
يكونأن فوجب كذلك يكن لم وما الخلاف يعد حصل ما فيه يدخل وهدا 
الكل

الخلاف.بعد الإجماع حجية نفي على الأية دلالة ٢' 

الخلافيعد \-ف\ض الاتفاق أن يرون للدين دليلا الأية اتجدي الصفي ذكر 
لايكوزإجماعاك؛،.

آسإل فثدوْ _، j ئثئرعم فلِن ؤ تمال قوله ف، الأية من الدلالة وجه 

لحاصل وهو التنانع عند رسوله ومنة الله كتاب إر الرد أوجب ه؛ ثآلرسول 
فيهالرد فوجب الحلاف، من تقدم ما يناق لا فيه الاتفاق حصول لأن الأل؛ 

رسولهومنة اممه كتاب إر 

الإجملعؤإعمال للتنانع رافع الاتفاق يل الأل ق التثانع بنفي وهومردود 
ورسوله.الله إل هورد 

)ا(ش؛رالرازيبم/ههف

)ّا(تمرالرازىا،/هها.



السياءسؤرة [ ٥٩]، ٧١٢١من تعاثى قوله ث الأصولية السائل ؤه 

عمعرإذا التايمؤ أن صلى الآي\ت للاقت مسرة، الثامفت المسالت 
الإجماع!اعتبرش •جتهدأ الصحابت 

،الصحابة عصر ل الإجم1ع ق الجنهد التابعي اعتار ذ الأصوليون اختلف 
بدونه.الإح٠rاع يتعقد لا أنه على فالخمؤور 
روايةوهو الصحابة مع بالتابعي الاعتداد عدم إل المتكلم؛ن بعض وذهب 

٢.الإمام عن 
إذاالتابعي أن على بالأية وشرح ١^١٢٢ ق النيرازي استدل 

معتبر.الإجماع ق وخلافه وفاقه فان ، محتهداعصرالصحابة أدرك 
آليإل قردوه سئ ق ثقئزغم ثإن ؤ تمال؛ توله ي الأية من الدلالة وجه 

التابعيلاعتثار واكافون والسنة الكتاب إر بالرجؤع أمرنا حث ه؛ ئآلرسول 
فقطالصحابة قول إر نربع ت يقولون الصحابة مع 

الأمراعترأولي حيث ه، ثحمحّ آلآتِأ واول ؤ : قوله ق الأية من ثان ووجه 
ؤإحراجعالم كل فيه فيدخل بالعموم وهولخمتعهم الإجماع ل العلماء وهم 

بغيرمحمى.ءنصيتص ١لتابعتي 

شرحالخصرا/ماهه، بجان اشمول إحكام سراكميرآ/ائ^ نظر: )١( 
اوعه؛ادلأبيانملارأ/آ\'ا، حاشية ، ٩٢ص• الزوائد شرح الفوائد الو_عآ/«ألأ، 

.YAV/T■الخطاب 

.٣٨٤ص التمرة )٢( 

.٧٢الفرآ/• شرح )٣( 
)أ(شرحالاوعآ/«آيء



زآ7[عليها النفق الأدلة على الأية دلالة 
انقراضالأج٠اع في يشترط لا انه الأيءعض دلألء عشرةأ التاسعم الهسادت 

ادصرأ

لانعقادالعمر انقراض اشترامحل عدم إل الحنفية وأكثر الشافعية، أكثر ذهب 
الإجماع.

^١،•٣١إل أحمد الإمام عن ورواية فورك' بن أبوبكر وذهب 
الكؤبمةبالأبة ٣، الياب ق عادل وابن يرْلأا، تفذ الرازي الفخر استدل 

انمصر.انقراض الإجماع لانحقاد يشترط لا أنه على 
٥١ ؤأيوام:ووؤلإلم١ 

انقرضإذا ما فيه يدخل وذلك انحمسن طاعة وجوب على دلت ؛ ^ مغمحز 
ر؛ا.ينقرض لم إذا وما الصر 

المهان، rV/Yشرحاسد ، »_Y'Y'Yالنمول تشح شرح بخر )١( 
.٢٤٧/٢شرحاJكوكباكرشرحءنمراروئم/اهي، اب 

ا'/هها.)Y(;_الرازي 

.٤ ٥ ١ ا"/ الكاب علوم j الياب )٣( 
ه/هها.)إ(م؛رالرازي 





٠

جء

أءأ;>;أ;ث

ء
ءأ»»ء

ءأءءءء

اتثانيالنمل 

ضالأس دلادت 
فيهااصحتلص ا2دث\ِ، 

صائلست ؤفيه 

>محء









ائختصالأدلة ملي الأية دلالة 

الأيبمة:اتخلفاء الحجة_محقوو ان على الأية دلالة ٢- 

أقوالق الحجة إن ت قال لن بالآية رصا رشيد ومحمد السيوطي استدل 
وعلي.وعثمان وعمر بكر أبي ذقمح1ا الأرُعة الخلفاء 

طاعتهمالواجب تمسيرؤَاولآلآمه من هي القول هذا على الأية ودلالة 
\لأوو>ة.الخلناء بأنهم 

.٢٣٠التفيرالكلبي هدا محه نقل وممن 
بكروعمر:أبي قول قذ - الحجة أن على الأية دلالة ٣" 

أبيقول ف، الحجة إن نال من بها بحتج الأية أن ٢ الإكليل١ ل السيوطي ذكر 
وعمر.٤١.بكر 

عنوهوالمروى وعمر، أبوبكر بأنهما ه الأم نفيروأول من وهومأخوذ 
ظاققهرْاّعكرمة 

_\-U.الميل اسثباط j الإكلل )١( 
.١0٦/٥)٢(ش؛رادار

.١ التنور الدر ق اليوؤلي اله ءراْ كعا تفسيره ق حميد ين عبد ينه رواه )٣( 
.٧٦ص الميل اسبماط j الإكاليل )٤( 

(.٥٥٦)تمر، j حام أبي ابن روا، )٥( 
منالميل ز نما تعال اش افترصه ما باب التاجية"" القرفة عن الإبانة ل بملة وابن 

^٧٥(.٢ ١ /٦ ١ ه الرسول طاعة 
.١  ٨٢/ U تفسيره ق والطري 

ء.أماكر.وابن حميد بن لعبد  ١٩٧؟/الثور الدر ل الموطئ به ون
٥٠/للعاوردي والعيون الكت ، ٤ ٤ ١ / ١ معاني يرالتن/ وانظر  يرالبغويتف، ٠

ح/أهآ.الباري كح ، اليرآ/باازاد ، ١١١الوجيز،/انحرر ، ٢٤١/٢





ضهآجحالختلف الأدلة على الأية دلالة 

•انأا:بأجؤة دالآ؛ة الاستدلال عن أجيب وتد 
قموجودا الطالوب الخكم كان إذا يكون إنما ورسوله اممه إل الرد أن ِ ١ 

يوجدلم إذا أما للواجب، تركا كان عنهما عدل إذا وحينئذ التة أو الكتاب 
أقوالإل الرجؤع يكون قلا عليه، منصوصا السنة ق ولا الكتاب ل ذلك 

بعدممشروؤل الصحابي مدهب بان-اع والقول ، للواجب تركا الصحابة 
أوالسنةللكتاب معارصته 

السنةمن بأدلة الصحابي فول إل الرحؤع على دلا والسنة الكتاب أن - ٢ 
الاحتجاجيكون فلا وتفضيلهم، الكتاب ل عليهم الله اء ثنمن وياستنبامحل 

.٢٣لاالإعمال بل الأية مافيالمدلول بقولمم 
والسنةالكتاب عقيب يذكر أن حجة الصحابي قول كون من يلزم لا 

حجةهي التي الأدلة من كغيره الحاجة وقت عن للبيان تأخيرا يكون ؤإلأ 
.؛٤، عنهماالذكر ي وتأخرت 

دليلاتصح لا الأية أن تقدم ما خلال من ~ أعلم وافه ~ يفلهرلي والذي 
المنصلن.ولا ١لن١ف^j^ ولا للمشتن 

أوالراشدين الخلماء أوبقول مهللقا بالحجة قال لمن بالأية الاستدلال أما 

نفلروهومحل م هم>أذلآم4 مرجعه فإف وعمر، بكر أبي بقول 

انمير،  ١٦ه/• الناتق ، ص\\■ الإصاة إجمال ، \ hr/iالأحكام أصول ؤ الإحكام )١( 
شرحاصرم/ه'خر

.٦٨ص الإصابة إجمال )٢( 

.١ ٦ ٠ ٥/ الفاتق ،  ٦٨ص الإصابة إجمال ، ١  ١٨٩/٤العدة )٣( 

)أ(الفاثق0/،آا.



النساءسؤرة ]٩٥[ احمآية من تعالى قوله ي الأصولية السائل ؤْآ 

ليعمالتخصيص هدا من أوسع الأمر فأولي الأمر، نميرأولي ل للاختلاف 
أوليافيه يدخلون الصحابة كان ؤإن وغيرهم، والولاة العلماء من أمر ذي كل 
منهم.كانوا إن 

إذبعضهم؛ لا جميعهم على الأية ل محمولة العلم ي آلأم^ ؤ'أوو إن ثم 
،غيرْ من بالإت؛-اع أول بعضهم يكون فلا لواختلفوا طاعتيم تتحقق كيف 
وأشرفهاوأعلاها العصور كل ق يالإحماع الاحتجاج يصح اجتماعهم وعند 
هتا.بمراد هدا وليس ، اض رسول أصحاب عمر 

منتقدم فلما الصحابي قول حجية نفي على بالأية الاستدلال عدم وأما 
بالأية.الاستدلال رد ق فناهرة أجوبة 

١،!بالاستحسان إبطال على الأيء دلألم امماست، اسالء 
حجيتته.ق اختتلف مستقلا دليلا باعتباره الأستحان 

٠الخمهور حجيتثه وأنكر ، حنيفة أبي للإمام يه القول قنب 

الأحسن.طلب أي الخن، من افتعال اللغة ق الاستحسان ( ١ ) 
أمين:على يطلق الاصطلاح ل والاستحسان 

بقولمم;عرفوه حن للحنفية تب وهوما دليل، بدون العقلي بالتحبن الاستدلال أولمعا؛ 
انحتهدسحنه ما 

سلعلى والععومات الكلية القواعلي من والأسناء التخصيص سبيل على يرد ما ثانيهما؛ 

الترجثح•طرف من مر ٠ الرخص 
إحكامالأصول ل الفصول صا"آ"ا، الرسالة أ/إا'آ، اللغة تهذب ينفلر: 

١.• Y/• عقيل لأن الواضح ، المتمقى، [ل/*ابما• الفصول 
 )Y( :الرسالة ينفلر YY'Y_ ، الأصول ذ الفصولYYf/t  ، إحكامصأ'ل، الأدلة تفؤيم

،صآا/ه الثهاج معراج ، nv/yالتمني ، ؟ w/rالمختمر بيان ،  Y٦٩٣/الفصول 
.١ ٩ ٠ / •Y محتصرالروضة ثرح ، ١ ٠ ٠ / Y عميل لأبن الواضح 



علىو1لآدة وغيرهم والآص_ووين، المؤين، من العلم أهل بعض استدل 
الأستحمان.حجية إبطال 

مناجتهاد رد على بالأية استدلاله عند الشافعي الإمام إليه أومأ وهوالذي 
واستحسانهرأيه باجتهاد بل سنة ولا غيركتاب من اجتهد 

ما)رباب بوب حث الكبرى السنن ق البيهقى الإمام بالأية استدل وممن 
دهرهأهل من أحدأ يقلد أن له جائز غير فانه القش به ؤيفتي القاصي به يقضي 

البابق دليلا الأية ساق ثم بالاستحسان! أويفض بحكم أن ولا 
قعائل وابن مسيرهأم، ق الفخرالرازي المسرين من بالأية استدل وممن 

٢.البيازأ فتح ل حان حن وصديق ، اللباب 
الخاويذ والماوردي ، الشترازي وأبوإسحاق ، حزم ابن الآصولتيرن وْن 

لالثافعيةل"ه.بالأية الاستدلال ص امحيط الحر ي والزركشي الكيإ"، 

الآم'آا/حاوهم)١( 
المجرىالمن )٢( 

)آ(فرارازي؟/آها.
)أ(اللابفيءا1ومالكابا-/حأأ.

أبوالق'القنوجي الخاري الخبب، الذ لطف بن ض بن خان حن صديق *ومحي ، ٥١
اليان،نتح له؛ وألف، وثلاثمائة سح متة وفاته انحددين، الإسلامية النهضت رحال من 

وشوطالعلوم' دأبجد الأسوة، لحسن 
وغيرهمغد مثاميرعالما، ، ١ \'/U،■ الأعلام بفلر: 
r/\\-\.البيان )ا"(تح 

الأحكامأصول j الإحكام )٧( 
.٩٧١/٢)٨(شرحاشع

الخاويالمجيرا-ا/أا-ا.)٩( 
)•ا(اوحرافطا"/؛ا<.



النساءسؤية ؛ ٠٩]الأية من تعالى هوله ؛ ILالأصوليةالسائل 

آقإل ؤدوئ سء 4 هزغم فإن > نماو: قوله الأياي من الدلالة وجه 
إلفته رد ولا ، به له علم لا عثردليل من الإنسان يستحسنه وما ٠ ^ والرسول 

رباطلا فيكون تعار< الله من حكمه يعرف ولا اتله، 
امإل فردوه تعال يقل ررولم بالأية؛ الاستدلال بعد حزم ابن وقال 

ءسحسومجن 

الأيةاحر ق تعار قوله ق وذلك الاستدلال ق االاوردى إليه آخرالتفت ووجه 
مأحوذاكان ما التنانع ق الأحسن أن الأية دلت حيث ه ئأبيلأ -مرواحسن 'لك ذؤ 

غيؤهمامن مأخوذا يكون أن قيحا ثالتنانع وكفى ورّوله، أوامرافه عن 
امحرسلءامبامحصلخح إبطالالقول على الثاليتء امايت 
تأصيلابه قال وأشهرمن ارسالة، المالحة حجية ق الأصوليون احتلف 

قررهكما تطبيقا به يعملون الذاهب أهل حميع كان ؤإن والخنايلة، الالكية 
الشضرأْ/

٨٧١/٢)١(شرحافع
.٧٩٩[•/الأحكام أصول j الإحكام )٢( 
امرا'ا/أا'ا.الخاوي )٣( 

)أ(اكلحةصاسس

دينهم،حمند من بمائه الحكيم الثارع فصدها الي الفعة هي اصطلاحا والمصلحة 
دأموالمم-لنسلهم' دعقولمم' دموسيم' 

دليل.من الخالٍة الطالق هي وارسلة 
إلعاثها.ولا باعتبارها من دليل يرد لم الم الشلة هي الرسلة والصيحة 

٢.ص؟ فيها الختلف الأدلة اثر ، ٤ ٢ صء المول غاية شرح يطرن 
ش_رح،  ٥٣٧/٢النافلر روضة ، ٤٤صرا" الفصول تنقيح شرح ، ٤  ٠٨صر^المنخول بفلر" ره، 

أ/يىه.نثرالورود الكوكباكر؛/مم؛، 



الختلفالأدلة على الأية دلالة 

حنوصديق ، الياب ق عائل وابن ، تفسيره ق الرازي الفخر استدل 
ا.الأسمملأحل إبطال على بالآية اليان فتح تفسيره ي خان 

~الأريعة الأصول على دلت حيث الأية عموم هومن الدلالة ووجه 
أنللمكلف ليس أنه على الأية فدلت ~ والقياس والإجماع والستة الكتاب 
الشالأصول هذه من وذكروا ، الأريعة الأصول هده سوى بشيء يتمسك 

الاستصلاح.اوة تبطلها 
بالأستصلاحالأية من المنقاد بالأسمملاح القول إبطال قيد الرازي غيرأن 

فهو١لأريعة أحد به وأؤيد مغايرا يكن لم فان الأؤسة، الأصول لمده المغاير 
ا.أ فيه قائده ولا عبارة تغيير 

بدليل{ليس الظى أن الأيءعلى للألم الرابمم■ المسالم 

وأبوالخطاب، اللمع وشرح التمرة ق الشيرازي أبوإسحاق استدل 
يصحلا الظن أن على المتمة بالأية ١، ءقيلر بن الوفاء وأبو أ، الكلوذاني؛ 

دللا.

.١٠٣/٩الرازي )ا(شير 
)أ(اللابفيطلوماعابآ/خأا.

. ١٦المان'ا/اكح )٣( 
•اّ/'اها رل<تمرالرازي 

)ه(شرالرازيا'/'اها.
الرجحان.بصئة الثك ؤلوق أحد الفلز وء؛ل؛ النتيص، احتمال الراجح«ع هوالاصئاد الفلز )٦( 

./٤^١٦٧ المر الكوكب شرح ممابالخدودااواصص"م، ا/"ا\>، العدة يطر: 
.٥٠٣ص التمرة )٧( 

أ/\"ا"آ.الم التمهيدذأصول )٩( 
(١ .٣٧٤ه/الس أصول j الواضح ( ٠



٦٢  —-i^— اثنسا؛سؤرة [ ٥٩]من تعاثى قوله الأصولية.ق السائل

آمإل لردوْ ض ق، تثئرغم ثإن > تمال؛ توله ي الأمة من الدلالة وجه 
■الظن يذكر ولم والقياس والستة الكتاب إل فرد ه: وآلرسرو 

اعبارنفي سيل على ليس استدلألمم أن ~ أعلم واض — لي يظهر والذي 
اسوالقيأصله ق كخبرالواحد الفلز تفيد الش ة الأدلوأن الفلز، 

عفاتلا وكتبهم الأئمة هؤلأء محقواعد بها، حجة ولا عبرة لا والاستصحاب 
هذا.على 

الأحكام،لأنات بذاته دليلا انحتهد ظن اعتبار نفي مقصوم كان ؤإنما 
جاءؤإنما اصيلأ، محدهم يرد لم الفلن.محدهم اعتبار نقي أن هذا على والدليل 

الموح—االدليل بأن محتجا مصي>--ااا محتهد كل )رإن ت قال من لقول ردهم صمن 
يتناوللا بقوله يأخذ قمن به، خاص محتهد كل وظن امحتهد، هوظن للحكم 

للحكمالموجب الدليل بأن دليلهم بتقض الأئمة أولاء يتعداه..فجاء ولا غيره 
بالأيةلبا استدلوا ثم أوقياس، ستة أو كتاب إما الحكم أثارت الش الأدلة هي 

١^٢،.يذم لم حيث 
باثبراةالاستدلال هسأ هلأدمالأستضصلأ اثخامسك، امسأيت 

الأص1نمءأما/

الالدفع ق حجة الدليل قيام قبل العقل دلالة من المستفادة الأصلية البراءة 
الحنفية.بحض ومتهم والأصولين، الفقهاء من ءلاJقة قاله كما الإبقاء 

.٣٣٦/٤الفقه أصول j اكهيد ، ٥  ٠٣ص التمرة )١( 
صم-هءالتمرة ، ١ ٠ ٦ ٠ Y/ اللمع شرح يطر: )٢( 
الشرع٠ورود مل الواحات من اس براءة عر العقل دلالا هي ٠• الأصلة اورا،ة )٣( 

٢.ص1أ للششطي الفقه أصول j مذكرة < -_UYY السؤال إجابة يظر: 



فيهاز^حائختلف الأدلة ملى الأية دلالة 

يمحأنه إر وغيرهم وأحمد والنافس مالك أصحاب من الأكثرون وذهب 
ءاوهأُكان ما على لإبقاء 

اكأودلأمحاسن تنيره ق القاسمي الدين وجمال ، الرازي الفخر استدل 
الأصلية.البراءة إل الأحكام رد صحة عدم على الكؤممة يالأية 

4وآلزنول إنرآش ردوه فسرؤ من على الرد معرض 3، بالأية استدلألمعا وكان 

الردأن باعتبار الأصلية البراءة إل الأحكام هذه ردوا المراد يكون أن بجون بأنه 
حكمإل رد الأصلية الراءة إل 

الواقعةرد يكون فلا العقل، بجكم معلومة الأصلية راالبراءة القاسمى؛ قال 
الوجوْ»أْأ•من بوجه افه إل ردأ إليها 

البراءةحجية نفى على بالأية استدلا ؤإن أنهما أجد قولمما تأمل وعند 
حتىبنفيه الأية من أحذا الابتداء سبيل ليس الاستدلال هذا ولكن الأصلية، 

والرسولالله إر يرالرد نفكفي قصدا توجههما كان ؤإنما الاستدلال، يصح 
البطلان.وهوظاهر بعضهم قاله كما الأصلية البراءة إل الرجؤع بأنه 

،٤ ٠ /٦ ٢ التصقي ، ٢ ٢ ٤ / ٤ المؤول تحفة ،  ٣٨٥/ v الأصول من الفصول يقلو: )١( 
الفقهأصول ل الموكرة ءLJالرؤوف، ٍل.  ٤٣٩ / ١ الوقض إعلام ، ٤ ٢ ًيىْ الذهب سلاسل 

صا"ئأ■

الرازي)أ(شير 
ه/«هآا.شترالقامس )٣( 

المائلإجابة ،  ٠٤٧ ه/ الطار حاب ، ٢ ٠ / انحبل! المص ، ٤ ٠ أ/آ• التصقي يظر: )٤( 

)ه(تفسرالقاسه/«0آا.
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^٦^—الاستدلال طرائق على الأية دلالة 

الأستدلأوطراتق ملى الأيص دلألء 
ليموضوعيإ على الأثناظ حمل الأصل أن على الأيء دلألء الأوتى، امحساتء 

اثلغء،

لهوصعته الذي اللغوي موضوعه على حمله الوحييرن من اللفظ احتمل إذا 
فان، ، أوالجازر الخمائق من وغيرها ، اللغؤية بالجقيقة يمي وهوما العرب، 
الشل.على دليل يدل أن إلا اللغوي معناْ على اللفظ بحمل أن الأصل 

.^١٣٢الاغوي فالوضع ؤإلأ الشرعي اماله على الدليل قام إن فالكفل 
دليليدل لم ما اللغؤية الخقيقة وايزتقدم اللغؤية الحقيقة تعارض وعند 

ألفافلحمل الأصل أن على المتمة بالأية الإحكام كتابه 3، حزم ابن استدل 
الفنةاْ/ق موضوعاتها على والمنة الكتاب 
قاله: وآلرنول آس إل فرديه _» ؤ، يقرغم فإن ؤ توله؛ ق الدلالة وجه 

القرآنإل بالرد التنانع عند ارفأمرتعال استدلالا؛ الأية إيراد بعد حرم ابن 

اللغة.ي ارلأ له وصع مما الستعمل اللننل هي اللغؤية: الحقيقة )١( 
،٢ ص"اأ اللاغة علوم j الإيضاح ،  ١/١٧٢ العادة ص'آأ، الفمول تشح شرح يقلو: 

.٢٢٥/١الأسرار كثف شرحه النارمع 
لعلاقة.ثان يوصع مستعمل هوقول الجارت )٢( 

الميرالكوكب شرح ، \/'لأ\ اص-ولالمر.فم ا/آه'آ، والإرشاد الميب يمملر: 
\/أ0\.

اكمهيدلأيي، ٤١ا/• الوuج الراح نشرالتوي ، تسراكًرُرآ/1ايطر: )٣( 
؟YTY/Yلخطاب، ا ٍ

، ٢٦؟/١ الوصول نبماية ، ص٥٧١ الوصول تشب \، \/yUالرخي أصول يظر: )٤( 
>،.سها»_AAوالترحيح الألناظ دلالات تعارض ،  ٢ISOU/اكاظر روضة 

'آ/0ا''او1أ'"اءالأحكام أصول ق الإحكام )٥( 



النساءسهرة [ ]t٩٥_ من مماش هول4 ا الأصولية ائسانل تكب 

قموصوعها على الألفاظ حمل بوحوب هامت، فد ودلائلهما والستة، 
الالغة«ُا،.

عاليوالستم المحآن إعمال الأممل ان على الأمم دلأيم الث،فتأ الم الم

/ئءامربم«ار 

بجونلا ظاهرهما على المهمية والمنة الكؤيم القرآن ألفاظ نحمل أن الأصل 
}،؛؟Jjbإلا محه العدول 
إعمالفالأصل مؤوله، وعلى ظاهره على إعماله اللفغل احتمل فإذا 
وهوالأصلا؛ا.الأرب، لأن4 الظاهر؛ 

القرآنإعمال الأصل أن على الكؤيمة بالأية النذ يائه ق حزم ابن اّتدل 
ص.ظاهرهما على والمة 

اسوس1اطٍئوأالذثن؛1^1 ظ،، ؤ تعاو; قوله ي الأية من الدلالة وجه 
اللما فال فقد ، والخدين، الأية ظاهر ترك من أن حزم ابن رأى حنث ه الرسول 
مردودرأ/الخبروقوله هدا ولا الأية هده تطيعوا 

r<\\/rالأحكام أصول، ز الإحكام )١( 
بجعلها.الش العاني من ؛، ٠٧١ئهم سق الذي هوالض )أ(الظاءر; 

الأحر.اهلهرمن احدهعا مسن احتمل ما أوهو؛ 
.١٤اس؛/• ، ص'اا"اللباحي الإثارة يطر: 

.١٤ا/االعدة ، ؛ rn/Y■الحرائبل ، صاا"اللماحي الإشارة ينظر: )٣( 
الراج، ص٧٩الودود فح ، ضسإاترصولص٥٧١ ، \/^٩\' ال؛مول إحكام )؛(نظر: 

الفقهأمول ق الواضح ، ١ ٤ ١ / ١ العدة ، ٤ /٣٩ ١ المامع الفث< ،  ٠٢٧ / ١ الوهاج 
سهاوالرجح الألفاظ دلالات ممارض 

.٣٦ص الفقه وأصول المد )٥( 
٠٣٦ص الفقه أصول )، المد )٦( 



|وكإا٢لآستدلأل طرائق على الأية دلالة 

عدمالأمل ان على الأيم دلاثء اثثاثدت< الهمالء 

ينمخهدليل يثبت حش وخ ءترٌثامحكم أنه الدليل ذ الأصل 
وانحلىاْ،والمذل؛، الآ>كاملآ، أصول ق الأحكام كب ي حزم ابن اّتدل 

نسخها.وعدم محكمة الأدلة إعمال الأصل أن على بالأية 
بجؤياأن والسنة للكتاب الطاعة مقتضى إذ كافه؛ الأية من الدلالة ووجه 

علىشاهد بنص بأني أن إلا مردود فقوله المخ ادعى ومن إحكامهما، على 
،.ذلك١٦

أويهللان فيها يمح حتى بالمتن العمل وجوب ررالأصل الإحكام؛ ق قال 
قيصح حتى والوهم الكذب ومن المخ، من المراءة على فهي محالا لمخ، 

،.ه؛ال^لئنون ؤأطعوأ أس أطينوأ ؤ تعال؛ لقوله فتترك ذلك من الحرشء 
باثسثرالايتسخ الختاب ان دلألءالأيءعلى المسايرالراست> 

عنوحكاية حنيفة أبي فمدهب يالخة، القران نسخ ق الأصوليون اختلف 
جوازه.أحمد عن ورواية مالك، 

واكميل.والقل، والإزالة، )ا(اكخفياسة.ضضالإطال، 
متآخر•شرعي بدليل الشرم الحكم رلمع الاصْللاح؛ وق 

الخمولإحكام ، UUA/fالعدة ، ١٨١اسV/تهذب محلاس نظر: 
.١ والأملالوصول ص ، ٤ ص؟ الخدودلياحي ، ٢٣٢ / ١ 

-سراكميرم/أها.اقصفي ، rr\/iالأحكام أصول الإحكام)، يقلو: )٢( 
. ١/١٣٢ الأحكام أصول j الإحكام )٣( 
الخقهأصول j الند )٤( 

)ه(انحلىا/ا'ا■.
.٣٦ص الخقه أصول ي الند )٦( 
\.الأحكام\/yrأصول ذ الإحكام )٧( 



اصاءسؤرة [ ٠٩]الأية من تعالى هوله الأصولية.ق السائل - نج

الخوان.لعدم رواية ق وأحمد الشافعي، وذهب 
■نسخ فلا والاحادية ، القران فتتسخ التواتره السنة بن يعضهم وفرق 

بالسنةالك-ريم الكتثاب يتح لا أنه على يالأية رصا رشيد محمد استدل 
/اكلهرة النؤية 

يرتنعموم من هدا اسنتبهل أنه — أعالم وافه — يفلهر الذي الدلالة؛ وجه 
افهطاعة بتقديم -ؤه؛( رسوله طاعة على منيمة اطه طاعة جعلت حيث الأية، 

ننهضفلا السنة من أقوى الكتاب فيكون ، رسولهطاعة على لذكر ال 
لنسخه.

اأشردمت1هي قيروافغ ، ال4ج4لأ أن على الأست دلأيت الخاسست! العسايت 

وفاتهيعد محمل يق لم ولكنه ، هجأز نبيه وسنة افه كتاب ل واح الإجمال 
مبلتنذ،اكلمحل•

•الوحين ل انجمل إنكار إل الظاهري داود وذهب 

تنقيحشرح ، ٣ ٤ ٥ / ٢ الأصول ق الفصول ، ١٥١ A/Y"الزدوى شرح الكاق ينظر؛ )١( 
شرحالهاجالإبهاجj ، ا/ا<ا<التمني بياناالختمر'ل/اهه، ، النصولص١١٣

.١٢٢٧/١روضةاكاظر، UAA/rالعدة ، ١  ١١أ/ا<
رأ(فرالاره/هما.

وهوالجع.الحمل من الأنة ذ الجمل )٣( 
أوهوإليهما< الأخربالمة على لأحدهما عنية لا اسن أحد على دل ما الاصعللاح؛ ول 

دلالته.تتضح لم ما 
الأحكامأصول j الإحكام ، ١٣٦/١الوسيط العجم 'ل/اه"آ، انحيط القاموس يثلر: 

 /Y■ ٤ صء لاباجي الحدود ، ١ /٨٦ ١ الرخي أصول < ١ ٤ /٢ ١ العدة ، ١ ٢.
 )٤( )j٤١ ٠ ٥ ُا/ المحرانحيتل ، ْ ١ ٢ / ٢ انحلي شرحه *ع ابواُع جمع السايأ• ينفلر



هقآالأسدلأل طرائق على الأية دلالة 

قغرواقع الإجمال أن على الكؤممة بالأية الواقفات ي الشاطئ استدل 
تكليف١١/عيه يتبني لا بما فهومتعلق وقع ؤإن الممة، 
آليإل همدوْ سء 4 ثقثرغم ثإن ؤ تحال؛ توله ي الأبة من الدلالة وجه 
منوملجأ مشكل لكل بيان أنهما على ذلك دل إليهما بالرد أمر لما 4؛ والرسول 

كلسلص
باتجملت:اثسشت دست تقص اأق>آن أن على اض للألم السادسم، امحمالم 

الضمالقرآن أن على الكؤممة بالأية الموافقات كتابه ي الشاطئ استدل 
بالخملمة.ة اللكلية متضمن 

الذين؛١^١أطْئوأآسؤأيوأهأيا > مال: توله ي الأية من الدلالة وجه 

:وجه؛ن من وذلك نة للمالقرأن تضمن على دلت حيث • ه الرسول 

الإتباع.ولزوم بالة العمل صحة على دلت القرآنية الأية أن أولبمما: 
للمة.التفصيلية المعاني إعمال على الأية دلالة والثاني: 

بنالحكم عن روى بما الأية من المعنى هذا أحذ ل الشاطئ استدل وقد 
بأيقلت: أحرار، هن فمال: الأولاد أمهات عن عكرمة سأل أنه ٢ أبان؛ 

نت1ياؤ تعال: اش قال قال: القرآن؟ ي شيء بأي قالت بالقرآن، قال شيء؟ 

)ا(الوامماتل/ه'\الآ'\\.

أ/ا""ا\.الموافقات )٢( 

صاحبثقة وعكرمة، طاوس عن يروى العن، ساكن أبوهمسي، أبان بن الخكم  ٢٣١
ومائة.وخمسين أؤع ستة وخانه اليمن، أهل سيد ّنة، 
.١/٣٤٣ المة ي رواية ك من معرفة ل الكاشف 'ا/ا-آآ، الكسر اكارخ بطر: 



النساءسؤرة لبم0[ ^؛ jViمن تعالى هوله ي الأصولية السائل لنآ؟آ 

أوليمن عمر وكان ^ بغتكز آلأم واوو آلرسولا وأطءعوا' آس أطيعوا ؛اثؤأ آوذي0 
،.ولوسقط(ل )عتقت ت قال الأمر 

علىيصل أن العام الاأتظ في الأصل ان على الأيبمت للألم السابمم! العسالم 
ذ",

الخصص.يظهر لم ما بالعام يستدل أنه على الأصوليعن من الجمهور 
قملالغصص عن البحث أوجبوا الحاجب وابن والأمدي، والغزالي، 

انمزرم•
علىبحمل العام أن الأصل أن على يالأية النبي كتابه ق حزم اثن استدل 

المغترميأتي حتى عمومه 

٦(.)حيْ ١ ٢ ٩ ٢ / ٤ اكاء تمرسورة التمر- كتاب — المنن ل متهور بن سعيد رواه ( )١ 
فتكونبا1لالك أت يطأ الرحل باب - الأولاد أمهات عتق كتاب - الكرى المنن ل والمهتي( 

له«ا/آ"أ'ل.

(.٧٩٧أ/ما■)ح وأهاك الكلام ذم j والمروي 
عاليهاوالأفتمار المنة لزوم على الحض باب ~ وفضله العالم بيان جاهع باJرفي وابن 

Xrryo^)\\Uo/y
الخاص.وهوحلاف الخامل بمض اللغة ل العام )٢( 

حمر.عير من فصاعدا ث4يئان عم ما ٠ صهللاح الا ول 
،A"،/Yالكثيرسادى المرح ، أ/اها انحيط القاموس ، v٦١/• الأنة محمل بفلر: 
.٤ ٦ ٠ / Y الروضة محصر نرح ، ٥ •Y/ انحيط. البحر 

حمعالخوا«ع•٤، ٦/١الثر>ئن ، ٤١Y/Yاإلختصربيان الفصول إحكام يطر: )■٢( 
شرح، ٥ Y ٥ / Y العدة ،  Y٣٧ / ١ التحصيل ، ٣ ١ ٠ / Y الأوامع والارر انحلي شرح مع 

الكوك_،اديرم/1ها.

.٣٦ص الفقه أصول ل )1(البز 



متق[ JV_،،Vlطرائق على  ajViدلالة 

هوأطينوأآارسول، أينوأآس ءامتوا آواب؛0 تناه ؤ تعال؛ قوله ق الدلالة وجه 
قالفئد عمومه عن والسنة الكتاب من العام أحرج من أن حزم ابن يرى حث 

مردودالخبروقوله هذا ولا الأية هذه تطيعوا لا لنا: 
يميدخاص سبب ملي اثواقع العام أن على الأيء للألم الثاثم! المسالم 

امم4وم<

المسببخموص لا اللمظ بعموم العبرة أن إر ( الأصوJ^jجمهور ذهب 
العام.النص له ورد الذي 

أنوالدقاق والقفال، ، ثور وأبي ازني، وهوقول سك، ،يالرواية وق 
اللفغلبعموم لا السبب بخصوص العبرة 

أنعلى الكؤيمة يالأية والإرشاد الصب كتابه ق أبوبكرالباقلأني سل 
السبببخصوص لا اللفظ بعموم العثرة 

القه؛ زآلرّول آس إل قردوه ؤ ارت تعه قولق الأية من ة الدلالوجه 

والمجرإل٠ افه رسول وقول تعال قوله إل الرد إلا ذلك اوليس الباقلأني: 

را(اكاوفيأصولاسصآم.
بلزوممعروف الشافعي، ثم الخنمب الفقيه ثور، أم الكلمب اليمان أبي ابن خالد بن إبراعيم )٢( 

وماما•أويعير1ا سنة وفاته الثوري، سنيان أحمل. ساواه السنة، 
^/\y.الآء؛ان وفيات ؛،، n/nبمداد ض يطر: 
ا/،ا<1،فواتحالرح،وت ا/أم\مآ،سراكٍردرا/أآآ، أصووالمرخسي )"ا(يظر: 

اليمرة'  ١/٣٧٥ الرمان ، والأملالوصول منتهى ، ١ /٨٧ ١ الفصول إحتكام 
تترالالكوكب شرح ، ١١٠ص الننه أصول ل المختمر ، ٦ ٠ /٧ ٢ العده ، ١١٤ص

)أ(اكشبوالإرشادم/>هآ.



اثنساءسؤرة [ ]٩٥الأية من تماش قو|ه ث الأصولية السائل — ]٢^ 

ؤإلاش إر للرد محالف إليهما الرد لأن اسؤال؛ والالسبب دون موجبيهما 

يخممصانلا والمسن الكتاب أن الاهءعلى دلأفت اأتاسع^ت) المسالم 

بالقياس■

أسهرهاكثيرة أقوال على بالقياس الوحيعن تحميص ق الأصوليون اختلف 

لعدمه.الشافعية بعض وذهب الأرJعة، الأئمة وهوفول مطلقا، الحواز 
فلا.ؤإلأ صح جليا القياس كان فان ت سميج ابن وقمل 
فلاؤإلأ محصصا العام كان إن جوازه إر أيان ابن عيسى وذهب 
ا،الل_ابأ كتابه ق الخنبلى عادل وابن ، يره نفق الفخرالراوي استدل 

المحابعموم أن على المتمة يالأية اليازرأ، فتح يره نقل خان حن وصديق 
كانوسواء أوخفيا جليا القياس كان سواء مطلقا، بالقياس بجممى لا والسنة 

لا.أم ذلك قبل عنموصا النص ذلك 

.r^'/T)ا(امبوالإرشاد 

أجزاته.يسف على العام أوهوقمر الحملة، هوتمييزبعمى ٠ التخصيمى )٢( 
٢٦٧/٣ّالكوفاكرشرح الورتاتمعشرحالنوزانص'آل بنلر: 

،صىآ'ّآه الوصول مفتاح ، ١ ٤ ١ / ١ الرخي أصول ،  ٠٣٢ ص الأصول ميزان ينظر؛ )٣( 
اللمحشرح ، YAn\/المهان •٢، r/• والإرشاد الممرس  iXhشرحالمالم\/\

دراسةبالقياس التخصيص ،  ٩٨م/'مفلح لاين الفقه أصول ، ٢  ٨٥/ ١ الرئة ،  ٤٣٨ / ١ 
يعيها.وما ٢ صُ أمولية 

بم/اه>.)؛(■نيرالرازي 

ا'/هأأ.المحاب يلوم j الياب )ه< 
؟/•أ-\ا)ا'(نحاو؛ان 



مؤى،لأل املآستا0؛لرادق على امآية دلالة 

الأيأ:من الدلالة وجه 

أوجه:من الطلوب على الأية دلت 
طنوالالكتاب <أْرطاءان اسسأممحو ؤأيئوأا-فيذولهىُاو: 

أويعارصهما ماس حمل سواء ا متابعتهمأن فثت مهللمق، أمر وهدا 
واجبيوجد لم أو يخمحصهما 

منوالدلالة ه وألرنوو آش إل ردوه س,ث ؤ، يثنزغم فإن ؤ تحال؛ قوله ذ ~ ٢ 
وجهمن;ذ القطع هذا 

للاشتراط،الآكثرين قول على ه ثثنزعم فإن ؤ نمار؛ قوله ق رإن( كلمة )أ( 
إلاالماس إل يعدل لا أنه ق صربجا ه نمزغم فإن ؤ تمال قوله كان هذا وعلى 

الوحيا(ن.فقد بعد 

الكتاب- الثلاثة ذكرالأصول عن أخرذكرالقياس الأيأن ق تعال أنه )ب( 
،.الثلأدان١ الأصول عن مؤخر يه العمل بأن مشعر وهذا "■ والاجملع والسنة 

الوجوب!الأمر اقتضاء الأيءعلى للألم اداشرة1 ال4سا1ص 

وذهبللوجوب، أنها فالخمهور انحرد، الأمر دلالة ق الأصوليون ا اختلف
وتوقنامشترك، إنه قال من ومنهم للندب، أنه إر المعتزلة من أبوهاشم 

.١ ٦ ٠ ■T/ المان نع ، ٤ ٤ ا"/ه المحاب علوم ل الياب، )١( 
.١٦،قعاJان٣/•٤٤٥/٦سبفيءالومالخاب

)•ل(الآ.رفياسةطلباشل.
هودونه.ممن بالنول المعل مواسادء1» : الاصطلاح وق 

الذهبسلاسل ، ص٧١ التمرة ، مرا، اللاغة أساس ، ١  ١/٠٣ اللنة محمل يفلر: 
.١/٤٣٥ الفحول إرشاد ، ٢ ٠ هرا" 



النساءسؤره [ ٥٩]،؛ ٧١٢١من ثنماثى هوله ا الأصولية ائسائل ■ ^٦^١

الآشعرىأُالخمن كأبي آخرون 
،حان حسن وصديق ، عادل وابن ، كالراري اكسرين بعهس استدل 

والصفي،  ٢٦١والمهروردي ،  ٢٠١بكرالاقلأني كاض ١^^٧ وبمض 
الوجوب.الأمريقضى أن على بالأية ٢ ١لمممير 
الأيت:من الدلالة وج4 

وجهمحا؛من المطلوب على الأية دك 
هواطٍعوأآائ<ورت اطٍئوأآس _؛اثوا Ujfئناياؤ تعال؛ قوله ل الأول؛ الوجه 

إنؤ بالوعيد الأية وختمت ^ أطٍعوأ الأمرؤ بفعل ورسوله افه يطاعة أمر حيث 
للوجوبه اطينوأ ؤ أن فدل ه، ؤآلئو،بآلآخرأ باش نومتون "كيم 

نثر، ١ صرما٢ الفصول تتميح شرح ، ١٨١صى الوصول ئقر3-ب ، ٣  ٦٠٢الأدلة تقؤيم يتفلر؛ ( ١ ) 
شرح^/0\•^ الحرانحط الآاْعص،أأ، الشن، ، اسىمآ/«ما ، \ \/OUالورود 

إلالدخل شرحالكوكباكرمأ/بمآ< ، اJولص٤٨٢غاية 
• ١٠٣٨رآ<تمءرارانى 

ارلابفيءالومالمحابأ/أأق)٣( 
)ا(ذحاوان'ا/اأا.

.و٥٧/١r٩0والإرثاد الضب )ه( 

.١  ٤١٢ص الم أصول ل التنتيحات )٦( 
وفالنليالدين' شهاب الءردرد-ى' أممبم- بن حس بن مربحم( دالهردرل-ى 

اكتيحاتله؛ عائة، وحموثمانئ سح سنة قتل النقه، أصول ل باؤع فصح ا العلامة 
•دغترها النور، دماكل والتلوبحات، 

اوجومالزاهرةآ/إاا.'^ U/y\الملأ، مرأعلام يظر: 
.٨٦الوصول'آ/انهاية )٧( 

ص(شءرارازىبم/مهم



حقآطرائق طلي دلالة 

هوآونوو آش إل مدوه _، ق ثغتزعم ثإن ؤ تعال: قوله 3، الثاني؛ الوجه 
الأمرأن على فدل التنانع، عند ذلك إل الرد وجوب على اتفق ومد بالرد نأمر 

للوجوب^.
باعتراصات:الاستدلال على اعرض رند 

محتملوهو لم-م أمر 4 همدوه ؤ و ه أيعوأ ؤ قوله لأن بالأية تعلق لا ~ ١ 
ونعذلك ول الوجه^ن أحد على حمله بجب أين فمن والندب للوحوب 

الزلأى•
الأنا ظاهره ليس i باس ئزبثون ؤ تحال: قوله أن ٢- 

لاختلفا ما والعلماء الرسول ؤإل إليه نرد بل دمه، ق وجب ما إلا إليه نرد 

الواجبءم.ق الاختلاف نرد كما لا، أم ندب أنه 
بآجؤية;الاعتراضات هده عن أجيب وتد 
ايعوأؤ فقوله؛ النديية، على دال المخصوصة الوقاع ق الوارد الأمر أن )أ( 

معلوماكان النديية يجرئ لأن فائدة؛ الأية لمده يبق لم الدب لواقتضى ه أس 
الأوامر.تلك من 

فيههوالاحتياط الوجوب على الأمر حمل أن رب، 
الامرالتكراد!اقتمطء عاى الايم دلألء عسرة! اسديء اصسايت 

الخمهور•قول على التكرار يقتضي لا انحرد الأمر 

)ا(اكشبوالإرشادآ/هه.

والإرشادلإ/ا\0و\0.)٢( 

Y/؟o.والإرشاد الضب )٣( 

٤.٤ المحاب علوم j اللباب ، ١  or/I■ضيرالرازى )٤( 



النساءسؤية ]٩٥[ الأبة من تعاش اهوثه الأمولية السائل 

والشافعية.المالكية هن الأصولي؛ن لعض للتكراركمانسب إنه بعضهم؛ وقال 
التكرار«.— ا-لابالة يمي - ميمهم »وقتض عمل؛ ابن وقال 

.١^^١١٢عن وهوالقول 
يدلالشؤع ق الأمر أن ، اللباب ل عائل وابن ، تفسيره ق الرازي استدل 

التكرار.على 

i^١^١أيوأمم'وأيوأمنول امح.ئ ؤثاياتعاو; قوله ذ الدلالة وجه 

جوم؛وس 

وحكم< كان وقت أي استثناء منه يصح 4 اطينوأ ؤ • قوله ٠ الأول الوجه 
متناولاه أس اْلٍعوا ؤ قوله يكون أن فوجب لدخل، لولاه ما إخراج الاستثناء 

التكرار.يقتضي وذلك الأوقات لكل 
والكينيةالوقت لأن محالة؛ الأية لصارت التكرار يفد لولم الثاني: الوجه 

منوهوأول ميثة كانت العموم على حملتاه فإذا غيرمذكورة، المخصوصة 
الإجمال.

متشأأن يقتضى وهدا ه أس ؤ لغثل إل الطاعة لففل أصاف أنه الثالث: الوجه 

علىالطاعة وجون دوام يقتضي وذلك والر<ومحة، هوالمودية الهلاعة وجوب 
القيامة؛".يوم إل المكاشن 

شرح، ١٨٤ص الوصول تميب ، ٢ ٠ /^١ ١ الفصول إحكام < ٤٠ص الأدلة تضم ينظر؛ )١( 
أصولق الواضح ، TAl/Yانحط البحر ، ١ "\/ه0 التمني ،  ١٣ص> الفصول تشح 
xUi/yالروضة محمر شرح ،  A/rالفقه 

•ر^قرالرازي 
.٤ ٥ ٠ / ا" المحاب علوم ق اللباب )٣( 

)؛(ال0بفيءالومالىابا-/،ْ؛.



ؤج—طرائق ملي امآية دلالة 

اثتويرالأمر اقتضاء عش الأيم دلأيت عشرةأ اا،ثاست الهسالم 

الجهور•مل"هب على الفور الأمريقتضي 
١.٢ التراخي على إنه للشافعي' بعضهم وسبه الحنفية وقالت 

ررأنف التكرار الأمريقتضي أن على د-الة أنها للأية نستره ق الرازي قرر لما 
٢•١ الفور يقتضي التكرار 

العمركلهليكون الفور على يكون حتى التكرار يتحقق لا أنه ي وهوظاهر 
بالطاعة.للاستجابة وقتا 

المتالأودا4أ4وربماان على الأيخ، للألم عشرة! ارثالثم المسالم 

هلاختلفوا ؤإن ، يه مأمور المندوب أن على الأ'ربءة المذاهب من الجهور 
انجاز•أم الحقيقة سيل على به هومأمور 
•٢٣١به غيرمأمور أنه إو الرازي وأبوكر ، الكرض وذهب 

يهمأمور المندوب بأن القول لأدلة المختمر شرح ل العلوق عرءس عند 
يثاياؤ تعال؛ لقوله ؛ بها مأمور و١لهلاءة طاعة المندوب أن الأدلة من ذكر 

ورمأمدوب المنأن النتيجة فكانت ه الرسول واطينوأ اطينوأآس ءامنوأ آلذس 

تضيب، ٣ ٠ ٦ / ١ اكمير تسر ، ١ ١ ٣ / ١ ار النشرح الأسرار كشف / السالة ق ينظر ( ١ ) 
١٨٤١الوصول  لالإحكام ، X/التصقي ، ١  ٢٨١۶٥الممول تنقيح ثرح ،  ٠٢٥

هر،؟خآ.الول غاية ثرح ، ١  i/Tالمقه أصول ق الواضح ، ٢ • t/yالأحكام أصول 
ه/إها.)آ(فرالرازي 

شرح، /٨٧ ١ الفصول إحكام ، ١ ٥ /٦ ١ التوضيح على التلؤيح شرح ا المسالة ل ينظر )٣( 
الزوائدشرح الفوائد ، ١ ٦ ١ / ١ الأحكام أصول ل الإحكام ، ص'٧ الفصول تنقيح 

الإماممدهب إؤر ١^٣١ ،  ٣٥١٠٢٥المسودة ا/هآآ، الأصول إن، الوصول ، ١٩٣١۶٥
.١٥٢١٠٢٥أحمد 











التسإءسؤية ]٩٠[ ؛؛ ٧١٢١من تعاش هوثه ا الأصولية؛ السائل ؤقب 

الأصوليثن•وبمس ، السن 
و\يع<:استدلألمم ل نوص على والأصوليون 

وابن،، والسرحسيأ٢، المصارأ ك-ابن ابتداء بالأية استدلوا الذين الأول؛ 
وابن٢، والآمدىأ ،، المعا٧ 

بالأستدلألسلموا ولم الماس لشاة دليلا الأية ذكروا الذين الثاني: 
آ.المعاني١ وابن ا، يعرأ كأبي له تدل الأية بأن الخالق وألزموا 

للخماصاهمآف أحكام ، ١ زادصبم'ا، للنائم اشرأن أحكام / انظر )١( 
،١ >، o/Yالمرد لأبي اللم الطل إرشاد ، ٤ ٤ ا"/إ الكاب علوم ي الياب ، ٢ 

الدررنقلم آ/اه>وهْ>، الضرالكسرلارازى [أ/بممأ، للطرق الإلهة الإشارات 
YUY/Y  ، انماني روح UA/0 ، ضرايار،  ١٣٥ْ/• للماسي ل اكأريئّن

ا/اا'أ.أضواءالمان إ/أي، شرالراعي ، ْ/ههاوما
 )Y( ١  ٨٨ص الك أصول ق طيعة.

المالكي،الفب أبوالخن القمار، بابن المعروف أحمد بن عمر ين *وعلي القصار وابن 
وكابالث، أصول ق متيمة له وثلاثمائة، ونم^j^ بر سنة وناته نظارا، أصوليا ثقة كان 

الخلاف.انل مل 

.١  ١/١٣ المدعب الدياج ، ٤ ١ / ١ Y بغداد ينثلر: 
أصولاور.صيأ/ا«اوب'اوآأا.)٣( 

.T١٩٣/الأدلة )أ(قواطعا 
.yr/1الأحكام اصول ق الإحكام )٥( 

.YY_؛الشرعية المياسة ^^، AU/Aالخاوي )ا"(محءوع 
.١٣١٤العدة؛/)٧( 

أ/ْا".الأدلة )خ(قواطع 







القياسعلى الأية دلالة 

ر»اح،أبي بن عطاء عن تفسيرالأية ل ورد بما لمدا حزم ابن واستدل 
سمرازرمبن وميمون 

آشإل همدوْ ض ق ثثرغم مإن ؤ تعال افه نول ي راح أبي بن عطاء عن 
هك(لى.ض رسول طة ؤإل مار اض )محاب وأونول<قال: 

)إلئال: i ذلإ؛حوو آش إل ردوُْ > تعار اض نول ق مهران بن بون وعن 
سته(أآ/قال: قبض فإذا حنا، دام ما الرسول ؤإل اش، كتاب إل اممه؛ 

١.١ ١ \ا/ا•الأحكام أصول ذ الإحكام )١( 
ققشرغم نإ0 ؤ تمر؛ ق ١ ١ ١  ٦/٨الأحكام أصول j الإحكام ؤر حزم ابن رواه هكذا )٢( 

Aدآونول آم إل همددْ' 
 jالوهوبهذا ه آونوو نأ٠يمأ آس ؤ؛٠^١ نمير؛ ل لعط-اء فول الرؤئات كتب وهو

وأماوالسنة، المحاب حجية على به يستدلون بالقياس القائلن لأن حزم؛ لابن جوابا يصح 
ليسونميرعطاء ه ذألم؛حوو آم إل ردوه سئ ق ثئترغم نإن تمرر ُن فهومتماد الماس 

ذا.هل 

٢١ ٩ ٠ / ٤ الماء نميرسورة ير~ التنمحاب - سنته منحورل بن معيد رواه محناء: وأثر 
٥٠٦^.)

مامشكل بيان باب — النمير محاب — الأتار مشكل بترتب الأخيار تحنة ي كما والطحاوى 
)حآها<ه(. Y،\U/A>3أذلآلأمبمح< الرادبقوله•• ل . افه رسول عن روى 
.\ U،>/Vمسيره j حام أي وابن 

وأؤليعوااض وأطيعوا نمار اش نول تأؤيل باب ~ والتفقه الفقيه ق البغد.ادي والخهليب 
١(.١و"ا٠ ١وأ٠ ٠ ^١  ١٣• / ١ الفقهاء أنهم " الأممكم وأولي الرسول 

حميد.ين لعبد ١ 'آ/ا"ه اكور الدر ؤ، السيوطي وعزاه 
يقعالذي وما وحقيقته العلم أصول معرفة باب ~ وفضله العلم بيان جا،ع ب'الرفي وابن 
ا/با'ب)حبالا(.مطلقا والعلم الفقه اسم عليه 

نحربجه.تقدم )٣( 



النساءسؤية ؛ ٠٩١من تعاش هوثه الأصوليةأءن السائل ؤعج 

كونبجونأن ل الناس، إو ب اكازع بدئ الأية j الدال أن يلم لا ٢- 
فيهالحكم وعدم إليهما، أمره تفؤيض ورسوله الله إل فيه التنانع برد اللراد 

ا.الأصلية١ اليراءه إر أو بشيء 
غيرالموصردوا ردوه....ه ض ؤ، تثئزعم فإن ؤ تمار بقوله الراد أن ٣- 

؛باكص١٢٢إلا فيه بحكم لا أنه ق المموص إل 
ال؛تعقوله من الراد أن نسلم لا ت يقول أن ®ولقاتل الأمدي؛ قاله ما ~ ٤ 

عنالحث الراد يكون أن يمكن بل ورسوله، افه أمر ما على الماس i دوْ مهؤ 
ؤاطٍعوأأس اطيعوأ ؤ قوله بحت يدخل حتى ؛ منهيا أو مأمورا فته التنانع كون 

والثانيبالحثعنالتازعفيهالنولiفالأمرالأولباكلاعةللامروالهي، 
تكرار((ص.فهد لا؟ أو أوْنهكأ مأمور هل 

ولكنهغيره، على اللفثل حمل لوتعذر القياس على الرد حمل يمكن أنه ■ "٥ 
لمسبم

القياس:نفي على الأية دلالة ثانيا: 

أصولل الإحكام كبه: ق كثيرة بأدلة القياس لشى حزم ابن استدل 
الآيةأْ/هذه يه استدل ومما وانحلى، الفقه، أصول ق البذ وكتابه الأحكام 

تمراكار، ٤ ٤ ا"/٥ لاين الكتاب علوم ؤ( اللباب ، ١ ٥ ١ ٩/ التمرالكءرللرازى ، )١ 
ْ/هآا.ساس التارل محاسن 

.٤٤٥المحاب،■/علوم j اللباب )٢( 
yx/1الأحكام فيأٍول الإحكام )٣( 
.Y-Y/iالأحكام أصول ق الإحكام )٤( 
١x<\jUr/انحلى < صا'ه الفقه أصول ذ اكلؤ ، ١ ١ ٠ ١ A/ الأحكام أصول ذ الإحكام )٥( 



ليقاالقياس— على \لأية دلالة 

ه.القياس لمماة اسدلألأ الأية اشؤين بمض وساق 
والإجابةالقياس نفاة ذكرأدلة معرض ل الأية الآءوبين ذكركثيرمن كما 

وأضأأطٍنوأمم' الذيذ؛اث3أ تئايا ؤ نمال قوله ذ الأبة من الدلالة وجه 

آشإل همدوة ض ؤ، فرغم دإ0 ؤ ال تعه قولول بنكزه، الأم وأول آلرنولا 
منوهو 

ؤإررسولههمركتابه افه إل ثالرد ا،لوصعين أمر3، أنه الأول؛ الوجه 
•القتاس؛ إل يأمربالرد للم ■مرمنته، 
يومإل أووم يقع حكم لكل مستوعب التحى أن الأية دلت الثاني؛ الوجه 

الكتابيمي ~ الثلاثة الأحكام هذه عن نحرج نازلة إر سيل ولا القيامة 
؛—أ والإجميع والسنة 

روح، ١ Y/؛،J، المعود لأبي المليم العقل إرشاد لدطوفياآ/آآ، الإلميت الإشارات انظر/ )١( 
.١/٢٦ ١ ابيان اصواء \، K\lt)ميرايار ، AU/0 العاني 

الحمض،  ١٧ة؛/الأدلقواطع آ/امم\، اللمح شرح ،  ٤٣١ص المصرة / انظر )٢( 
الأحكامأصول j الإحكام ، ٤ • م/• الفقه أصول ف، المهيد ،  ١٣١أ/أ المدة ، م/أهه 

إعلام، ازظرروضة < ٢ ص٣٩ التشحات ، ٢ ٢ ٤ ص ول المنتهى ، ٦ ٠ / ٤ 
اكميرشرح، مفلحلابن الفقه أمول ، UA/iالفائق ، T٤٠/• الوسن 
.٣٢٣ص القركاح لابن الورثات شرح ،  ٥٢٢ ص الزاهران الأنجم '  ٣٥ ٠U/Uالممير 

jالإحنكام _، lrازظر روضة ، ٤ ٠ ٠ / Y الوسن إعلام ، ٥ ٥ ٤ م/ المتمني نظر: )٣( 
اليانأضواء الأحكام؛/♦n، أصول 

١.١ ٠ م/ا حزم لابن الأحكام أصول ق الإحكام )٤( 



اصاءسؤرة لبم0ا اص من نماثى قوله ث الأصوثية امائل تجّ 

يوجوه،سأا;الاستدلال الخم|ورعن وأجاب 
إرالرجؤيع كان بالماس العمل وجوب على والسنة الكتاب دل لما ~ ١ 

اشأسسسُإوافسمك'''.
معانيتفهم عن عبارة لأنه ورسوله؛ الله إل رد حقيقته القياس أن ٢" 

.٢٢الخكمأل أثرله لا الحشوالذي وحذف الحكم متاؤل بتجؤيد النموص 
الفيه التءس معنى لوجود يالموص غيرالصوص ءالحاق الشنقيهلي؛ قال 

والمة%.الكتاب عئرجءن١ردإل 
المستدلونأيها فأنتم النص إل التتانع عند بالرد أمرت الأية كانت إذا ٣" 

إلرد دلا نص بلا الماس رديم بأن حالفتموها قد القياس نمي على بالأية 
)،(

•ص

القياسإثبات ل نصا ليت الأية أن تفسيره ق رصا رشيد محمد رجح وقد 
لحوارالقيامس؛ مشروعية ق نصا ليت ^أنها ت عنده دلك وتعليل منعه، ق ولا 

الكتابإل المسألة رد نحروا فإذا به، اكازع^ن علم قل النص وجود ْع التتانع 
الردإليهما بالرد الراد جوازكون ومن بجدوه، أن أوشك فيهما وبحثوا والستة 

متعه؛على نصا ليت كونها وأما القياس، بغيرمحترق العامة قواعدهما إر 
بالصعلتها مع الثابتة الأحكام من ثماممه على حمل إذا فيه نص لا ما فلأن 

ِ(0)اكصلأْ/ذلك إل رد أنه عليه يصدق 

الأبالإشارات أ/ْا"، ة الأدلقواطع ، UA\/Tشرحالالمع ، ٤٣١ص التمرة )١( 
الإحكامفيأًولالأحكامأ/تم\1.آ/هما،

الدة؛/أا'آا.)آا(ادتمفىم/أهْوهه0، 
.٢٦أصواءالبيان)٣( 

.٨٢٦/٣اكاظرروضة ، 00)أ(التمنىم/ه
)ْ(-نيرادار0/أ\/ا.



القياسعلى الأية دلالة 

هوبالقياس القا احتجاج أن ~ أعلم واش "" لي يظهر والذي 
إلالتتانع عند الرد حمل من الدلالة وجه من تقدم ،يا الأستدلالعن؛ من القوى 

التكرار.عدم على القياس 
أمور؛ثلاثة ق س>مالتها بالأية الاستدلال على القياس نفاة اعتراض وأما 

الرادأن ه وآلرنول آس إل همدوْ نيرئ 1، يئثرعم مإن ؤ ت تعال قوله حمل " ١ 
تأسيس،القياس على وحمله تكراروتأكيد، وهدا والسنة، الكتاب على 

التأكيد*حيرمن والتأسيس 
علىايموصى كحمل عليه، حملها أحريصح معاني على الأية حمل - ٢ 

آخر،معنى على حملها تعارض فلا بصحتها التسليم ومع غيرالمنموصى، 
عليه.جملها ممكن سى من أممر ^ى 

كونالالمراد كقولمم؛ عليها حملها يمح لا معاني على الأية حمل ٣— 
البراءةعلى حمله المراد أوأن والسنة، الكتاب إل أمره وتفؤيض الحكم عن 

الأصلية.

نبما- الرازي يقول كما - الواقعة لأن فبامحلل؛ التفؤيض على الحمل أما 
أوبنفي فيها والخصومة الشغب مادة قطع إر وتفتقر الإهمال، تحتمل لا كانت 

تلكعن كون العلى اش إر الرد حمل امتنع كذلك كان ؤإذا ات، إثب
الواس١،.

اللهإر ردأ هوليس إذ أيضا؛ فباطل الأصلية براءة العلى الحمل وأما 
(٢)،•العقلرحكم إل هورد بل ورسوله 

)ا(الشءراهمه/\ها.

.0١٣٥/• للتاسي التأريل محاسن \، UT/oتمرايار ،  ١٠الممسءراصه/ا )٢( 



[سؤيةالتمياء٥٩؛؛]٧١٢١هولهنماثىمنالسائلالأهيوثيةؤعقآ 

لحوازالقياس حجية على الأية دلالة بنمي رصا رشيد محمد الشيخ تول وأما 
فهذاالحكم بجدوا ولم اجتهدوا إذا أنهم فجوابه عليه، النصوص 3، اك-ازع 

انحتهدينمحي ايموص j اكانع إذ الاجتهاد؛ وتقصيرق التاشن j لخلل 
الحكم.طلب ق لتقصيرانحتهد ؤإنما النص لدات يكون لا 

بمنيرالعامة قواعدهما إر الرد إليهما بالرد الراد كون جواز ءومن * ئوله وأما 
والمنةالكتاب قواعد إل هوالرد بالرد الراد بأن التسليم فمع ، القياس* محلرق 

لالوحي؛أن.العامة القواعد إعمال هوس إذ القياس؛ ياخراج نسالم فلا العامة، 

أعالم.واش 
محه.الإجابة تقدمت فقد بالأية حزم ابن استدلال وأما 

يضحن VIباثتياس الاستدلال شرط من أن الأيءعلى دلألم اثثائيم، امادت 
نص!امحسايت هقي 

،عله منصوصن غمر الفميع حكم ُكون أن ايستراط ل الاصولون اختلف 
والغرالي.الحاجب وابن كالامدى اشتراطه إر بعضهم فذهب 

استماطه.عدم إل الأكثرون وذهب 
عليهدل اJدى للحكم مطابقا عليه دل الذي الحكم كان فان وفرفى'اخرون: 

يصحلم محالفا كان ؤإن فيصح، القياس 

الخمرسان شرحه، مع الحاجب ابن محمر ، ٦١٣ص الطر ل بن. / المالة ل انثلر .١( 
Ao/T  ، 1التمني؛/،  ١٧١ ص الوصول شاح ، انحمول لمابAA ،

شرحالسول'ا/امبم، نهاية ، ٣١م/[ الأحكام أصول j الإحكام اتحموله/'ابآ، 
.١ _YA المائل إحابة ، ١١٠[/السر الكوكب شرح ، ٣ ١ ٢ آ/ الروضة محمر 



القياسعش الأية دلالة 

منأنه على  oVb، حازأ حس وصديق ، الرازي الدين فتر استدل 
والمة.الكتاب من نص السألت ل يكون ألا بالقياس الاستدلال ثرط 

الرازيقال i همدوه م ق ثثرغم مإن ؤ تعار قوله ي الأية من الدلالة وجه 
يكونلا أن المسألة ق بالقياس الاستدلال شرط أن على الأية دلت فسيره؛ تل 

بهذامشعر i ردوه سء ل تثئزغم فان ؤ قوله لأن والسنة؛ الكتاب من نمى قيها 
١^١٩

الماسممرمن نول على إن كلمة إن »... موصع^أض: ي ونال 
آشإل مدوْ سء ق ئشزعم قان ر قوله كان المذهب هذا وعلى للاشتراط، 

فقدانحد إلا اس القيإل العدول بجون لا ه أنل صح ه وآلرنول 

أطينوا1سؤ فوله ظاهري الاشتراط أن - أعلم واممه - لي يظهر والدي 
دلالأول اكلح فإن ه مدوه سث ق ثثتزغم قان ؤ ه قولمع ه قالجنوأآلرنول 

حالاكايسة إعمال على دل الثاني والقطع عليه، نمى بما إليهما الرجؤع على 
أعلم.واف للأية. محالفة المصوص قياس فكان التنانع 

وادهدودأاث،كثوإت هي اثشاس إجراء ملي  UuVtدلاثم اتثاثدت1 اث4ساىت، 
قوالرخص والخدود والكفارات التمد.يرات إثبات ق الأصوليون اختلف 

بالقياس،إثثاتها إر والحنابلة~ والشافعية المالكية ~ الخمهور فمذهب القياس، 

)ا(الضءرامرسازىه/أها.
)؟(دحاو؛ان'ا/أا"ا.

.١ آ/ا"ه الممسرهمارازى )٣( 
.١0٢/٩)٤(الضرهم



ادنساءسؤرة [ ٥٩]من!لأية تعاش قوله الأصولية.هت ائسائل 

٢.بالقياسل إساتها عدم إل الحنفية وذهب 
الكماراتق الماس استعمّال جواز عالي الرازي فخوالدين استدل 
وغيرهارواذوود 
آشإل مدوه س,ث ف، ثتنزعم يإن ؤ تحال قوله ل • يالأبة الاستدلال وجه 
والسنةالكتاب من نمى الواقعة ق يوجد لم إذا أنه على الأية دلت لما ه قالرّول 

قالقياس صحة على دلت كان، كيف فيه القياس استعمال جاز و١لإجماع 
»عامالرازي: يقول كما ه _، ن ثثثرعم فإن ؤ قوله لأن والحدود؛ الكفارات 

والخدود.الكفارات ذلك ومن ،، فيهاءأنمى لا واقعة ل كق 
القياس!طى لايعوزالثنياس أنم الآ0ءعلى دلالجت الراست! اأ4ساء\ت 

أصلعلى بالقياس بت فؤع على القياس جواز ق الأصوليون اختلف 
عليه.يماس أصلا بالقياس ثبوته بعد امع ذلك يكون بأن متصوص 
يكونألا الأصل شرمحل من وجعلوا ، الغ إر الشافعية وأكثر الكرحى ذهب 

غيرْ*على مفرعا 

٣جواره إل الحائلة بعض وذهب 

الرحوتفوآتح ، ٨٠٣الطرص بذل ، ١ ٠ ْ / ٤ الأصول ق الممول الة; ايينظري ( ١ ) 
،الخابرنع ،  1YA/Yاصول إحكام ، ٤ ١ 

لابنالنقه أصول ،  ٩٣٨٠٢٠الزواند شرح الفواك ،  Y٠٨٤/ المهان ، /٨٨ ٤ الأدلة قواطع 
ترحالكوكباكبرأ/،أآ.، ٩Y٦/٣ثرحمحمراروصة ، \riA/rثح، 

آ/ا"0ا.)أ(الفيرامبرلرازى 

ا/ا-ها.اإممسبرامرورازى )٣( 

،٤٠ص• البمرة االختصرمعشرجالمانم/1ا، سراكءبىدرم/بخأ، يطر: )٤( 
٤.م/مأ الفته أصول ؤ، التمهيد ، \ yyy/iالمدة ، صلاْه؟ اضوامم ثرح الفرائد 







ا7ئآاصاس على الأية دلالة 

صضص،اصاسيساسهمدلألت اأسأبمت. اسألم 

الأنه على يالأية المار تمسيره ق رصا رشيد محمد استدل 

امالنص ق يوجد الذي ياكمحل بعد عن المزعة بالعلل القياس بجون 

يتقيه.

أنهالمسألة: على الأية دلالة وجه أن - أعلم واش - لى يظهر والذي 
القياسوهذا والسنة الكتاب إر الرد وجاء ورسوله، اش طاعة فيها أمر 

ينافيهما.

الميدةالعلة مصهللح بحدد لم الثه رحمه رصا رشيد محمد الشيخ أن ومع 
المما غيرأن ~ علمه اطلعت ما حب ~ الآصولي^ن عند وهوغيرمستممل 

عاليهايصح الي الصحيحة للعلة وشروط صوابمل وضعوا الآصوليإن أن يخفى 
ةرم.القاُ

أيعليل رحل ومنه < وجهه عن محاب يشغل وحدث المرض اللغة: j العلة )١( 

ميض•

./١٩٢ الاعثلم وامحط. انحكم ، ٢ ١ >ص0 المحاح محار بفلر: 
•للحكم الوحة ونيل؛ والأصل، المع j لأجلها الحكم بت ام هي الاصمللاح؛ وي 

وما_U٥٣ الغليل ثغاء ، ١  ٤٠٠٢٠الحجاج ترتيب ل النهاج ، ١٩١مَالغمار فتح يننلر؛ 
.١ /٥ ٤ ال~ر الكوكب شرح بعدهيا، 

.١٨٦ر٢(شرانارْ/

شرح، الزوائدشرح الغواني ، ٢ ، A/Yالناني حاشية مع الخوامع جمع يللر• )٣( 
.٢٩٠؟/نواحالرحوت ادءرأ/؛خ،الكوكب 





القياسعش الأية دلالة 

فلافيها، المزلع فثئع غترتبلة الحكمة أن الطول استدلال فمحصلة 
والمة.المحاب إل برئه أمر مما هي بل إليها، الركون يصح 

اأاآقياس إبطال على الأيح للألم التاسعم! المسالم 

،العملسات ل العملي القياس جؤيان إر الشافعية وبعض المعتزلة ذمت 
متعه.إل غيرهم وذهب 

منمنعه أحدا اعلم فلم الأحكام لإثبات بمقدمات العقلي القياس إجراء أما 
مالقياس ب_ 

١^٣٢.القياس إبملمال على الكرممة بالأية تيمة ابن استدل 
آلليرديه!ل م ق ثئترعم فإن ؤ ار•٠ تعه قولل الأبة من الدلالة وجه 
ه.والرسول 

فأبطلوالرسول، اش إر التنانع عند بالرد ®وأموهم * مستدلا تيمية ابن نال 
فاصلءأ؛/عقلي وقياس مقلد إمام إل الرد 

على«ض؛ن:العقلي القياس بمللق  ٢١)

وكلمكر، اليذ كنوكا العتل؛تين التدمص إل القياس عملية رجؤع بمض العقلي القياس 
حرام*فالتييذ حرام، مكر 
دونالعقل مقتضى إل العقيدة ومسائل الدين أصول j القضايا إرحاع بمعس العقلي القياس 

النصوص•الذري 
درحالكوكباكرأ/آا.، الأدلأiM توابع يطلر: 

الحر، r-A/tالأحكام أصول j الإحكام أا\\ا، اJرUن اا\، iواءلعالأدلأ )آ(يطلر: 
اكرأ/لآاوا-أه.الكوكب شرح < ْ/^ انحيط 

ها/ا"أ.)•ا(محموعالفتاوى 
)أ(محوٍعالنتاوىها/ا"أ.



النساءسؤية [ ]٩٠ا؛١٧؛ من تعالى هوله ا الأصولية السائل ■ و^ا

الذيالعقلي بالماس يري-د تيمية ابن أن ~ أعلم واض — لي يظهر والذي 
وذلكالعقاتال، ائل مق تستعمل التي واكلمات العقليان ق القياس ينفيه 

•فيه؛ أهواله  ijyجمعا؛

الطفزالرد.طى ، »_VYTودة الم/ الملي الماس ق نمة ابن ذثلرضس )١( 
صهيو"ل\او'\آ"'ا.
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|Tالنساء٣^ [ ٥٩]، ٧١٢١من تعالى قوله ث الأصولية السائل ■ ^؛

ممالأم هؤوأير فيملطامتهم اش أمر ذين الم العلفأهل 
امحتهدون.

قيه.هوانحتهد < _، في نمزعم فإن ؤ تمار فوله ل فتها اكانع والمسائل 
هونصفيه ا الختلفحكم واستخراج لاسبامحل والستة الكتاب إل والرد 

الاجتهاد.

ومحمدوالقاسيأ^، ، ١^٧١٢ كالفخر الف^ين بعض ضق هذا يوكل ومما 
بكرالرازيكابي الآصومح ؤبعض خازأى، حن وصدئق وصارم، رشيد 

قأطنوأأطيئوأه ؤ تعار فوله ل فالطاعة الأية، 3، والرد الطامة الخماصلْأ 

إلهمدوه 4< ثثرغم فإن ؤ تعال قوله 3، والرد المتموصة، الأحكام ق ه آلئنولا 
بالاجتهاد.تدرك الش الأحكام وهي غيرالمتموص ل 4 وآلرسوو آش 

*شؤيصرالأجتهاد|الأيءعلى للأيه اثث،ست| المساثة؛ 

بالأحكام.المائل لاستيعاب ١^^٠ الشؤيمة أبواب أعظم من الاجتهاد 
إجازةي وأتياعهم و١لتابع^ن الأول الصدر بين حلاف ولا الخماص؛ قال 

وحقلرهنفاه أحدا نعلم وما الحوادث، أحكام ق النظاتر ملمى والقياس الاجتهاد 
القدمة((رآا.الأععبمار هن>ه أهل من 

• ١٥٣٨)١،الضوامرممرازى 

\.ro'/o)آ(محاّنالتاؤيللأقاسي 
.١v٣/٥تمرالار)٣( 

'ا/خهاوآها.)أ(ذحالمان 
.YS/i)ه(الفمولفيالآصول 

الأصولف، الفصول )٦( 



ؤت[والتمس الاجتهاد طش الأية دلالة 

•مشروعيته على الإجماع الآصولتي كيرمن ونقل 
علىبالأية استدل فقد الأية، هده ومنها مشروعيته على الأدلة تظافرت وقد 

،٢ وال—راjىأ ، ٢ المعاني؛ ابن كالمف—سرين بعض اد الاجتهمشروعة 
•رصا رثيد ومحمد ، حان حن وصديق ٢، مىر والماا،
كابنالأصونين يعص اد الاجتهمشروعية على بالأية استدل ا كم

.التمهيد ق الكلوذاني الخطاب وأبي ، ٢ الخهاصأ بكر وأبى القصاررص، 
عندالاجتهاد مشروعية على يالأية الاستدلال ذكر من الأصولي؛ن من وهناك 

اجتهادالقياس أن باعتبار القياس حجية 

قسمان:على الوقائع جعل تعار اض أن الأية؛ من الدلالة وجه 
هاياؤ تعال: قوله ل بالطاعة وأمرفيها متصوصة أحكامها تكون ما الأول: 
الأم.بج4.وأوو اينواممَسأممحو محِس؛1^1 

القابرفع \-/A\، انحمول يظر: ١( 
.٤٤١/المعاني لأبن 'ا(تمرالأنرمح 

•١  ٥٣٨الممسرامحمازى ٣( 

ه/'ه"اا.اكأويلللتاّص ؛(محاّن 
ه(قحاوان'ا/خهاوا<0ا.

. ١٨٨تمراكار؛،/٦( 

. ١٨٩—  ١٨٨ص النقه أصول ق مقدمة ٧( 
و٩٧و•١r٩/٤.٨و٨٣٧٦/٣(النمولفيالآصول

ا(اكيدفيأصولاس؛/،ا؛.
. ١٢٢صء الزاهران الأنحم العتمدأ/هآآأ، ، _T٦٥ الأصول ميزان مثلا؛ انظر ( ١ ٠ 

القياس•حجتة ■ض يالأية الآصومحا استدلال من تقدم ما منلر: وابما 



النساءسؤية [ ٥٩]اميأية من قنماثى هوله ه الأصولية السائل 

ؤقوله وهوق بالاجتهاد وأمرفيها منصوصة أحكامها تكون لا ما الثاني؛ 
•ه زآلرّول آم إل مردوم ؤ، ثثرعم مإن 

التئانعأن يقتمي رروظاهره يالأية؛ الاستدلال بعد الخماص أبوبكر قال 
تنبوالاختلاف التنانع أن العادة كانت إذ عاليه؛ غيرايموص ق واقع 

تعالاض كتاب إل فيه التتانع برد أمر فاته بعينه، المذكور ل يقعان لا الم؛أن الم
هوإنما والسنة الكتاب إر والرد وفاته، بعد وسنته حياته ق ِؤإج رسوله ؤإل 

٠.والتظر(اأ بالاجتهاد متهما حكمه باستخراج 
l__4مجتهد كل ليص أناه على الأيم دلألم التالشت! المسالم 

مصيب؟الفرؤع ي محتهد كل هل الأصوليون اختلف 
انجهدين•قول ق واحد الحق أن إل عنهم الصحيح ق الأريعة الأئمة فدهب 
محتهدكل أن إر الأثاعرة وكثيرمن المعتزلة وأكثر الحفية بعض وذهب 
)٢(

مصيب

الواحد الحق أن على الكؤيمة بالأية  ٢٤الموافقات يائه ق الثاطبي استدل 
محلئون.والبقية واحد فالميب الخلاف، كثر وإن ، يتعدد 

.١٣٥ه/• للقاسم التاؤيل ئّن ، أ</مها امرلرازي الفر )١( 
)آ(الثمولفيالأءولأ/'اأ.

الأسراركشف صم0ي< الأصول مران ا/0أم، الأصول ق الفصول ايالأن: )م(بفلرفي 
ثواؤلعi ٧ ما١ / ٢ انحصول لياب ، ٤ صى٨٣ الفصول تشيح ثرح ، ٠٣٠ / ٢ المار شرح 
المدة، ١ ٠ ٠ Y/؟ الحاصل ،  ٢٢أ/ا الأحكام اصول ذ الإحكام 0/ا'أ، ة الأدل
؟A/Y.Aالمودة ، ١٥٤ه/ا 

)إ(الواءقاته/.ا■.



ّؤجوالتق1؛د الأجته1د عش دلالة 

آسإل همدوْ ق ثثرغم مإن ؤ تعال قوله 3، الأبة؛ من الدلالة وجه 
•ه وآلرسوو 

ردفإنه والاختلاف، التتانع رفع ق صربجة الأية ءوهده الشاطئي؛ قال 
الاختلافيرتقع ولا الاختلاف، ليرتفع إلا ذلك وليس الشريعة، إر التن١ز■ءاز^ 

ييكن لم الاختلاف يقتضي ما فيه لوكان إذ واحد؛ شيء إل تالرجؤع إلا 
،.١١باطل((وهدا تانع، رفع إليه الرجؤع 

شييضؤن V واثتمانع الغلاف أن على اس دلأفت الرابصت. امالء 
الهتصوص!

الخلافأن على الكؤممة بالأية والرخسيأم ، الرازى١٢٢ بكر أبو استدل 
حكمها.على المنصوص المسائل ذ يكون لا والتنانع.ص 

ششن؛من الأة من الدلالة وجه 
أمره 1لئسول واطٍعوأ أس اطيعوأ ءامتوأ آلذين يتابما ؤ ار تعه قولل • الأول 

المنصوص.ق تقع ما قل المنازعة لأن التازعة؛ يشترط ولم ورسوله الله بطاعة 
فيه..({أأأ.نص لا فتما تكون النازعة أن بدلك »فعلمنا : المرخسي قال 

4•دآلرنول آس إل همدوه خمز' ق دق؛رءيم يإن ؤ •* تعال قوله ي ٠ الثامحة 
الالمسالم؛ان بجن والاختلاف التنانع أن يقتضي »وظاهرْ ت الرازي بكر أبو قال 
ؤإرتعار، الله كتاب إل فيه المتنانع برد أمر فانه بعينه، المذكور ق يقعان 

)ا(الوامماته/.ا■.

)'آ(أصولالض1/هآ.
أءولاورخيمآ/أ<آآا.)٣( 





ّوتاوالتقليد الأجتهاد على ؛"^ ٢١دلالة 

بعضعن الآدة نمير من ورد بما  oVl؛استدلاله ل الثrوكاني استند وقد 
الضن•من وتاسمم والتابمين، الصحابة 

اتبعورسوله: اممه طاعة ه الرسول، وأطنوأ أطًعوأآس ®ؤ • عطاء كهول، 
الطمواسر١/أولي ؤؤأذوآلأربج<قال: والمة، الكتاب 

الأمرفان ونظر، اجتهاد عن الصادر أوالخكم القياس بإرادة القول وعلى 
•بعلم وليس ظني عنهما الناتج أن ملم ~ أعلم افه و~ 

Iاثتتنليد •شىرعي،ت على املآي،ت دلأيم اد،،ادس،ت1 ال4سالما 

منهومنع للعامي، التةاJد جواز على المدام، جميع من الأمة جمهور 
والشوكانى•حرم، كان بمصهم 
وماذاالخكم طؤيق له يس؛ن حتى التقليد للعامي بجون لا المعتزلة؛ بمص وقال 

با-1محكمأم.عمل عرفه محاذا ، به شن، 

)ا(مدمنحر؛بم.
يممالدت،المرآة قلدين، الخوهرى: يقول عتقه، ل القلادة جعل إذا تلدء من ت اللغة ل (التقليد )٢ 

عقها.ق القلادة وصعت، أي 
ملزمة.الغيربغيرحجة يقول العمل عن عبارة فقال؛ الامدي عرفه الاصطلاح وق 

لالإحكام ، ٣٢٩/١اقل القاموس آ/0أ، انمروس -اج ، orV/Tالمحاح نظر: 
،ص٢v٤ الخول ، ص٤٦الصفات، للباحي الخدود ،  1yUA/الأحكام أصول 

شرحالكوكهاديرل/آآهؤ، ni/T^كقي4واكقه 
الفصولإحكام ، ٤ »صمل القمول تنقيح شرح ' صه'اا"وا"'اا' الأصول ميزان ينظر؛ )٣( 

Urr/T  ، ٤ ١ صرأ التمرة ا-/مئ، الشاب، رفع ، ٦ ٠ صرا الربي لابن انحمول،
اكمهيد، إ/0آآ\ انمدة ، ١ • ١ Y/• اللمع شرح أ/ا/'اآ، الأحكام اصول ق الإحكام 

حزملابن الأحكام أصول ق الإحكام ، ١ • انقلرم/آا روضة أ/آآم، الأطاب، لأبي 
١.الفحول إرشاد أ/أماِ، 



|Tvr -} النساءسؤرة ]٩٥[ ١^ من تماش اتولم الأصولية السائل

استدلكما العامي، حق ق التقاليد وجوب عالي للقول ^؟؛ ١١بالأية استدل 
االفصالون.بها واستدل وذمه، التقليد مع على بالأية 

انمامي:حق ي التقليد مشيوعية على ؛؟،،، ١٢١دلالة ١~ 
الإمامنهم ومالتقاليد مشروعية على دالآي_ة اشؤين بعض استدل 

م.ني''/ُمشفيالإممل'".
أرصا' رشيد ومحمد حان"أ، حن وصديق أ، ثولكني' الوب 
التقليد.بوجوب الاستدلال 

قكالشوثاوي التقليد مشروعية على الأصولي؛ن بعض استدل كما 
ابنبها استدل وأيضا ، ٢ التقاب؛ رقع 

وجهين:من يالأية استدلوا الأية؛ من الدلالة وجه 
اتنولاسؤأيوأ^^^^ئتاث3أسأ

Ji'j ) ه•كّ الأم
علىيدل والأمر ، العلماء الأمروهم أولي بهلماعأ أمر تعال الله أن 

وجوب

.٢٣• r/ للغرض الترآن لاحاكام الخا،ع )١( 
ص^.الميل )آ(الإمملفياتاط 

.١١٤ص )٣(القولالق. 
)أ(دحاوانم/أ0اّ

)ا'(رذعالقابا"/آمومأأوخهاّ
.١٦٦/TT)ب(ئبموعاكاوى 

١صرأ اشد القول ، ١ النقاب رع )٨( 



والتقاسالاجتهاد ملي الأية دلالة 

عنوهووارد ، العلماء بأنهم الأمر تمرأولي على بي هنا الدلالة لوجه 
وتابعيهم.(، jjyuوالتاالصحابة بعض 

وجلعز اض طاعة )أهل ه: مغمحتِ آلأم واوو تميرؤ ق هماس ابن نال 
المكر،عن ؤنهون بالمعروف ؤيأمرونهم دينهم محاني الناس يعلمون الذين 

الحباد(أاأ.على طاعتهم الله فأوجب 
•٢ وأولوالخير(أ أولوالفقه i آلأم؛سمح واول ؤ ) ت همداف بن جابر وقال 
والخن،نجح، أبي وابن وعطاء، محاهد، : بالعلماء الأمر أولي فر وكذا 

،.وغيرهم١٣مهران، ين وميمون والثخعي، وأبوالعالية، 
٢.مالكر الإمام وهوقول 

عندالأصونين جمهور عليه درج هوالذي الأمربالعلماء وتفسيرأولي 
الأيةمن أصولية أحكاما استفادتهم 

الإجملع.حجية مسألة ق الأمريالعالماء نميرأولي ل الكلام تقدم وقد 
ه•والرسول آئي إل ردوه ّذئ ل لمرهم مإن ؤ تعال قوله ل • الثاني الوجه 

)ا(ممدمنحربم<.
 )y( ي.تدم
هؤلاء.عن الرؤيات تويق تقدم )٣( 

الربيلابن المران أحكام ،  YY'\/oللقرطي القرآن لأحكام الحامع )أ(بفلر: 
.٤٨١/١لتحالقاJير<Y٥٥لكانيY/الجواهرالخان 

^٧١٠روصة ،  ٠YO أ/ الأحكام أصول ذ الإحكام ،  ١٣٣/٤التمني / يطرمثلا )٥( 
-Yالتحما, ، Y،>U/oات ادافق، ١ ٠  'V/Y ، اووضا أنص شومTr/r،\

صِْ.„.



النساءسؤرة ، ٥٩]الأية من تعاش هوله ا الأصولية السائل 

ِفهمح،نسه وسة اش كتاب إل فيه التنانع برد وأمرتعار القرطي؛ تال 
صحةعلى هدا ؤيدل والمنة، الكتاب إر الرد كغية معرفة لغيرالعلماء وليي 

لازما،فنواهم وامتثال واجبا، العلماء سؤال كون 
بوجوء*بالأية الاستدلال رد وتد 

العلماء.لا الأمراء الأمرهم أولي أن الأول: 
والطبريكالشافعي الأئمة كثيرمن رجحه هوالذي هذا 

الصحابةبعض عن هوالروي والأمراء يالولأة الأمر بتميرأولي والقول 
نني،وابن مهران، بن كميمون ويابعيهم اك-ابعيرا ؤبمص ميرْأ؛ا، كأبي، 

وامميأْ،.ومقاتل، 
اممسترامورصديرجحونسا 

يأاياألذينؤ قال: قها. عباس ابن عن الأية نزول سبب ي ورد ما ~ ١ 
حذافةبن عيدافه ق واوِلآلآمستكزيم...رلت ؤاطٍعوأ^لثمول اطينوأآس ءامرأ 

لم المي بعثه إذ عدى؛ بن قيس ابن 

.ir>/T)ا(الخامعلأحكامامآن 
0/ص.العاتي ردح ،  iYT/Tلاوك؛االاراسي القرأن أحكام ؤيللر: 

صس-«بم.)،آ(الرطلة 

.\  AY/Uسري المان جامع )٣( 
ل؛آسم،ءذربجه•

رهاسخ،تومحضلم•
ذوىه بقز الأتِر وائل آلرسولا 3اء؛ءما آس أينوا ر • باب التمر" كتاب ~ الخاري رداه لا"ا 

XioM^)roT/AjA^\
المعميةل وتحؤممها غيرمعمية ق الأمراء طاعات وجوب باب ~ الإمارة محاب ~ وملم 

X\Ari)Ty0/r



والتقليدا٢لآجتهاد على )لأية دلالة 

 -٢ a خسرمحتقإذا ؤ تحال قوله ق الميل ذكر من المامة الأية ق تقدم

.^٧١٢٢ق ممللؤبة صفة العدل إن حيث إشذو هوأ اث-يأن 
ولاالإمارة، يعرفون لا كانوا أن رامن الشاقعي؛ به احتج ما ٣" 

فلماالإمارة، طاعة بعضا بعضها يعطى أن ناف وكانت أمتر، إل يقادون 
ِؤأغس،افه لغيررسول يصلح ذلك ترى تكن لم بالطاعة اممه لرسول دانت 
ا.الأمرءر أولي، يطيعوا أن فأمروا 

وحينثدجميعهم ا،لراد فان ، العلماء بالأية اراد بأن التسليم على أنه الثاني٠ 
أحدهمل٤،. J_iلا إجماعهم طاعة اراد يكون 

فمنبجلنون العلماء فان الحلماء ءالى'أحاد الأية حمل لوصح الثالث؛ 
ألْا•يعصى؟ ومن الخلافة، المائل j منهم يطع 

هاض رسول عن إلنا نقلوه فا الأية ق العلماء أمربطاعة أنه الرابع: 
وكانورسوله، اممه بأمر أمروا إذا الثه طعة ي يطاعون فهم ، ءيرذلاث،أأ، لا 

.الرسول.١٧٢لأمر ملغن العلماء 

التاء.سورة من [ ٥ ]٨ آية من )١( 

 )Y( للكيالمراس القرآن أحكامYY/Y.؛
 )Y■( صا<خ.الرسالة

.٨٥• اُ/ حزم لاين الأحكام أصول ق الإحكام )٤( 
AAAj)ه(فراكاره/أها 

.٠٨٥ ٦; حزم لابن الآحكام أصول j الإحكام )٦( 
.oi\/T)ب(إءلأما،لوسن 



النساءسؤره لاْا الأية من تماش ا؛لوله الأصولية و1آآ[-اصاتل 

العامي؛حق التقليدخ نفي على الأية دلالة ٢- 
العامي.حق ق حتى التقليد نفي على امكة يالأية الأصوJارj^ بعض استدل 

حزمل١،،ابن التقليد مي على بها مستدلا الأية ضب من وأشهر أبرز ومن 
،•والدهلوىأوالشوكانىأ؛أ، ،، والسيوءلير، القيم وابن 

الاستدلالعن وللجواب التقليد لنفاة دليلا غيرهم ذكره كما 
وج4الدلألةمنالآة:

اسسأصلثاث3أسأ" ١ 
فهمطيعا انمي يكون ولا رسوله وءلاعة عته  Llajأمر اطه أن الدلالة: وجه 
منلبس بأنه ه نفعلى أفر ومن ورسوله، اطه بأمر ^ يكون حتى ورسوله 

ء؛لاعةتحقيق ممكنه لم العلم لأهل هومقلد ؤإنما ورسوله، افه بأوامر اللم أهل 
١^٧،.ورسوله اطه 

انحلي، ١^4٢٧ص البوفياءولالفق،  ٠٨٠ ا■/ الأحكام أمول ل الإحكام )١( 
\/سما\\.

Alh/r\ّ )آ(إءلأم 
)'أ(الردءفىساخالدإلالآرضص>آر

اضلاصص؛ا"م١، الفحول)أ(إرشاد 
١,صرإمأ الاختلاف أساب بيان ل الإنصاف )٥( 

ثاءاuنب أبو■مادااعزيز الأتاوى، الدملوي الماروني •مدالرحٍم بن هوأحمد والدهلوي 
ستسنة وفاته يالمند، والسنة الحديث بهم الثه أحيا ممن انحديين من حتفي فقيه افه، ولي 

وغيرهما.اJالغة، الله وحجة التفسير، أصول الكبيرق القوز له وألف، ومانة وسبعن 
.١ ٤ /٩ ١ الأعلام ، ١  ١/٠٨ والأثبات الفهارس فهرس ينثلر؛ 

.١ ص٥ المنن إعلاء مقدمة / انثلرمثلا )٦( 
■ا/اأه.الوسن )'ا(إءلأم 



ضدواساوؤتا

منوهو ه ؤآونوو آش إل _، ق سزعم قإن ؤ ال تعه قولل ~ ٢ 
وجهيا؛

رسولهؤإر يابه طؤيق عن اض إل التنانع عند أمربالرد أته امحأول: 
؛الممليدر يعلل وهذا غيرهما، إل الرد من ومما سنته، طؤيق عن 

المرأنإر الرد وأوجب الأمر أولي إل الرد أسقط التتانع عند أنه الثاني؛ 
لأي ~ تتانع يكن لم ما الأمرمنا أولي بطاعة أمر ؤإنما فقط، والمنة 

"•إجماعهم 
الالتقليد مشروعية على الأية دلالة قوة ~ اعلم وافه "" لي يظهر والذي 

دلالةأوجه عن والإجابة القول، على الأية من الدلالة أوجه لظهور منعه؛ 
المانمن.

الانمإjر:أدلة عن به بجاب ومما 
يكونحتى العبد من تتحقق لا رسوله وطاعة اطه طاعة بأن استدلألمم - ١ 
فهوالتة، ورسوله افه طاعة تحقيق ممكنه لا اكلد وأن ورسوله، افه بأمر عالمأ 
أمرتوقد كيف تضمنا، ولا نصا لا عليه تدل لم الأية لأن عيرمسلم؛ أمر 

يكونلا الأمر أولي أطاع من أن فيلزم الأمر، أولو وهم عيرهما بهلاءة الأية 
بهذا.يهولون لا وهم التة، ورسوله اطه لطاعة محققا 
والسنةالكتاب إل التتانع عند به المأمور بالرد بالاقتصار واستدلألمم — ٢ 

علىيدل لم الأية من القهلع هذا كون بأن عنه الجواب ممكن التقليد يبطل 

J1أخالد من طى الرد ، UYjU\ص الث وأمول المد ، ٥٤١و٤٤٨/٣)١(إءلأمالوقُين
.١ ٠ ، lY/Yالفحول إرقاد ،  ١Yص١■الأرض 

 )Y( ٨٥حزم!/٠ لابن الأحكام أصول ي الإحكام.



النساءسؤية [ ٥٩]من تعاثى هوله ا الأصولية السائل 

يوحدوالحكم ه منمحّ الأم واول ؤ قوله ل الأخر القطع عليه دل فقد التقليد، 
الأية.محمؤع من 

نقضهفيمكن التقليد مشروعية على بالأية الحمهور لاستدلال ردهم وأما 
بالأتي••

والولاة.الأمراء هم الأمر بأولي المراد أن التقليال> ردهم ~ ١ 
التمسينن،كلأ يعدهم ومن والتابع؛ن الصحابة عن ورد بأنه عنه؛ فيجاب 
وأنا كينالأحر، من بأول أحدهما يكن لم القرلن أحد إسقاط ولوصح 

،الرازي وفخرالدين ، ٢ بكرالخ_صاصأ وأبي ، ٢ أحمدر كالإمام انحقتبن 
،ذيوءترى(أوابن١^٧،، وابنكشرآ،، وابنيميةأْ،، واينالسديا؛ا، 

هوالاختلاف وأن جميعا، والأمراء والولاة العلماء الأمرهم أولي أن قرروا 
جميعا.الأية عليهم فتحمل تضاد لا تئؤع اختلاف 

بعضهم،لا العلماء جميع الراد أن على يالأية الأس_تاولأل ردهم ٢" 
الإجم؛عحجية منها استفدنا ولوللئ، جميعا، لمم محتمل اللفثل أن فالظاهر 

للعلماء.العامة وتقليد 

اينيبخا/1آا.الإّلأم شخ ناوي محؤع )١( 
القران)٢(^ 

انحمولا"/ا"م.)٣( 
)ا(أحكامالأران>/ا-هأ.

الثرء؛ةصا[آآ.)ه(الماّة 

لأينكئ؛رإ/آ"اا.الطم )\(ضيرالقرآن 
.oi\/rj\i/y)٧(إعلام 

تمرالقاسا"/أأ، القاب رغم ، Yaa/Yشيراكيالى كماويانح/؛هآ، يمملر: )٨( 
Tll/o\



|wT|والتقيد.الاجتهاد على الأية دلالة 

الخلافية؟.السائل ق  ٤٧٩فأيهم بملفون بأنهم العلماء تقيد دهم ر٢ 
مملكلا حث امحتهدين اختلاف حال هنا الخلاف موضع إن فالخواب؛ 

وضعوقد وعلمه، دينه يرضى من فيقلي الترحيح، ولا الاستنباط العامي 
٢.فيهُ والقلي والقلي القلي ق التقليد ضوابمل الأصوليون 

قالعلماء طامة الأمر أن التقاليد مشروعية على بالأية الاستدلال ردهم ٤- 
علىالأية حمل أن فجوابه؛ ِؤ؟قمح اش رسول عن يلغونه هوفيما إنما الأية 
التأكيد.من حيروأول والتأسيسس ورسوله افه للأمربه1اءة تكرار العني هدا 

فالعلماءالتلقي، طؤيقة ق تضيق العني هذا على الأية حملهم أن كما 
الناقلمن.العلماء بواسهلة يأخذ وعيرهم مباشرة، والسنة الكتاب من يأحال.ون 

وهو~، والعامة العلماء — ١لطائفت^ن للفرقُان اثبات هذا ئولمم فمهحصلة 
لنفيه.سعوا الذي 

لهوالمانمن بالتقليد القائل؛ن بين تيمية ابن الإسلام شيخ جمع وقد 
كانلن مقلد إمام واتباع التقليد منع على بها استدل حيث بالأية، استدلالا 

غترمن الثميع معرفة عن عجز لمن التقليد ؤيسؤغ الشؤع، معرفة على قادرا 
٠٢التقليد؛ جهة 

احكام، ٤ ٠ /٣ ٢ الرحوت فواتح ، ٢ ٤ /٨ ٤ تسراكمير / الضوابط مازه يتفلرق )١( 
الفصولتشح شرح ُا/آه'ا، المان شرحه مع الحاجب ابن محمر ، ٤ ٤ ص؟ الفصول 

شرح، ١ أ'/إه• السؤل نهاية ، ١ • Y-U/Yاللمع شرح ، Y'0/Yلتحصيل ا ،
الفحولإرشاد ، Y٩Y/٩'اكمد ،  ٥٤إ/؛ المر امكب ثرح ، lli/Y•الروضة محصر 

w-y/y.

Y(.Y'An/YA^l(_؛^









Ijn}-والتقليد الاجتهاد على الأية دلالة 

الدهنءُهوالتبادرإو الأمراء إرادة 1ن لمدا \بتي واساJل 
بيمآلأم اذل محإلت آارنوJ إل ولوردوْ ؤ ال تعبقوله له الطول واستدل 

^بيم بمدبلوئذُ آليين لعبنه 

معلأحد فول لا إذ يتمم؛ لم العلمام محا الأمر أولوا ١اولوكان قال: 
رسولاضِئس«أم.

أمرل نستعمل ا إنمالطاعة أن بلهذا الشيرازي أبوإسحاق واستدل 
طاعة؛؛/ل يقال فلا الياء فتوى ق قاما الملأ٠^٠، 

باناعالمأمور أن إلا ، العلماء هم الأمر بأولي المراد أن التسليم على - ٢ 
.٢٦١■ثJدانمالملأعالملمع س اساءغرهمُْا، 

امحتهدعلى التقليد بجب ولا إيجاب أمر الأية الأْرل بأن لدلك واستدلوا 

قدامةوابن ، وأبوالخطاب ا، رشيقأ وابن ا، الرازى١٧ثرره هكدا '" 
.١ ٩ ٠ م/٩ اخماج شرح ز الإبهاج ر١( 
الماء.سورة من  ٨٣مزوة )٢( 
.٦٣٤م/ الروصة محمر شرح )٣( 

)أ(شرحاالمعمأ/ا'ا'ا.
;٦٣٤/٣،شرحنخمراروصة١١٣و١١٢/٥الفام،١٣٤/٤

^.Y/Tالفصول )!(إحكام 

.1TY/Yاكتب )٧( 

رم(وابانحصولأ/أآما.

)ا<(اكهيدفياصولسأ/أاأ.
ا.الأفلرآ/.ا.روضة ( ١٠)



اثنساءسؤرة [ ٠٩]|لآية من الأصوثبةِق^تنماش |لساول ؤتلب 

وافهدينالرب، إل بالب الولاة الأمر باولي الراد ءإن قالالآْدي: 
ؤإنللمجتهد انحتهد واناع لهم، الطاعة الواجب أن بدليل للعوام؛ بالشة 

الأية®عموم ل داخلا يكون فلا بالإح٠اع، فغيرواجب الخصم عند جاز 
وجوبعلى حمله فكمي فه، عموم ولا معللق، الأية ي الأمر أن ٣- 

بنب بجمع ومدا الاجتهادية، المسائل دون والأحكام الأفنية ق طاعتهم 
.٢٢الأدلةر

للعالم:العالم حوازتقيد عدم على الأية دلالة ثانيا: 

للعالمالعالم تقليد جواز يعدم القائل؛ن أدلة من الأية الأصولي؛ن بعض ذكر 
مطلقا*

المالكية.من ١^٤، وأبوالوليد القصارام، ابن يالأية ذكرالأستدلأل وممن 
منوالزركشي ، ،والغزالي ،،والاوردى اكيرازىروأبوإسحاق 

الشافعة.

.1roy/اصول!لأحكام j !لإحكام )١( 
Y) ) :لتخب ، انحمول!/٦٨ يقلو!r/Y "\Yنهاية، ٢ ٥ > أصول!لأحكام؛/ ذ الإحكام ، ؟

AiA/Y.للاصنهاني شرح!يهاج ،  ١٩• *ا/بم ذشرح!يهاج !لإبهاج ، ١ ٠ >، Y/Y!لمول 
 )Y-( أصول!لفقه ق ثوْة Y_« ١ ٤.

رإ(إحكام!لنمولأ/أ'لإ'ا.
,١ ٠ ١ Y/٥ شرح!لال«ع ، ٤٠٤صن !لتبصرة )٥( 

)ا"(!لحاوىالك؛ءرا"ا/.ه.

!لتمنى)٧( 

.YA١/٦)خ(!لمءر!نحيط 



[wl-والتقليد الاجتهاد على الأية دلالة 

وابن، والعكبري ، عقيل بن وأبوالوفاء ، ،وأبوالخطاب وأبويعلى؛ 
الحنابلة.من والرداوى ، مفلح وابن ،، قيامة؛ 

وهو^ ؤآلزنوو 1ئي إل مدوه سء ق ثغثزغم مإن ؤ ت تعال قوله j( الدلالة وجه 

سوجهتي؛

يمكن،لا إليهما الرد أن ومعلوم ورسوله، اممه إل قيه التانع أمربرد : ١^١^ 
مناتحهد قلد من أن يعني ~ وهذا رسوله، وحكم افه حكم إر به اراد أن فبان 

٢•انجهدر حكم إل يردم b،-* ورسوله، اممه حكم إل يرده لم اإءتهدين~ 
بالتدبرالأمر على الأية رردلت ت المتصنى ق الغزالي قاله ما الثاني: 

العوام،مع خهلاد-ا وليس العلماء مع وهوخياب والاعتمار، والأسمامحل 
والأسساءل(اللتدبروالاعتبار تارك العلماء من واكلد 

)ا(اسةإ/ا"ا'اا.

)'آ(الممهدإ/'>أ.

.٢٤ه/ا الفقه أصول j الواضح )٣( 
٠ ١٣٢ص الفقه أصول ي رسالة )٤( 

عارفعالم أبو■^٠،، الكري ثياب بن •؛^1 بن الحسن بن شهاب بن *والح؛ن والعري 
الفقه.أصول ق رسالة له رأؤسانة، وءث•رين ثمان سنة وفاته حنبلي، فاضل فميه 
\.U/yالأعلام ، rrr/iالأنساب ؛نفر: 

ا.)ه(روصةالأنرم/اا«

)\-(أصولالفقهأ/خا0ا.
اكمءرضحاصرم/أ؟وم.)٧( 

)اا(شرحالاوعأ/ْا'ا.
.noZoالفقه أصول ي الواضح ، أ/امأاالعدة ؤيفلر: 

رو(المنىأ/ْماا



اثنمهاءسؤية ]٩٠[ من تنماش قوله ، Liالأصولية السائل 

؛الاستدلال عن وأجيب 
؛ممه حكم العالم تقاليد فان ، ورسوله اممه إل بالرد أمرت الأية كانت إذا ~ ١ 
١^٢٢.بحكم إلا بمي ولا الفلنءا، بمرس أعلم لأنه 

الوقت:ضاق ؤإن للعالم العالم حوازتقلبد عدم على الأية دلالة يالثا: 
أبافإن وايع، الخوان للقولن بالأية استدلوا الأصوليون كان ؤإذا 

إنالم للمالعالم تقاليد جواز عدم على أيضأ بالأية استدل ند عقيل بن الوفاء 
الوقت.ضاق 

آشإل همدوْ سث ؤ، نشرغم ثإن ؤ ال تعه قولل بالأية الاستدلال وجه 
4*والرسول 

اهمنمتوكما رسوله ومنة الث4 كتاب به الراد ءإن ت متدلا اء أبوالوفقال 
.ضيقه(( مع التقليد له يجوز فلا سعته ْع التقليد من ~ انحتهد أي "" 

اوعجزعنالوقت ضاق إذا جوازالتقليد على الأبة دلالة رابئا؛ 
الأدلة:اوتكامأت الاجتهاد 

الطالب،عجز أو الوقت ضاق إذا التقاليي. جواز على بالأية تنمية ابن استدل 
امحتهرآ؛،.محي الأدلة تكافأت أو 

كانالاستدلال ١لذلاهرأن غيران تيمية ابن قول من الدلالة وجه استثن ولم 
التوصلالعالم يستطع لم فلما التقليد، مشروعية على دلالتها ل الأية بعموم 
الأية.عموم ل داخلا فيكون الة المق العامي بمثابة كان للحق 

٤صرل• التمرة )١( 

الفقهأصول ي الواصح ، ٤ ١ ٠ / أ الفقه أصول ق اكمهيي. ، ١ • ١ 'آ/ه اللمع شرح بفلر؛  ٢٢)
MUioZo

0.٢ ٤ / ٥ الفته أصول ل الواضح )٣( 
)أ(ءموعاكاوىخأ/أخم.



وآ0دلألةالآيةعلىالأجادواس 

العالمتقليد منع على بالآية الاستدلال أن ~ أعلم واش ~ لي يفلهر والذي 
الأستدلالعن؛من هوالأرجح للعالم 
العلماءومنهم للجميع الأمر أولي طاعة وجوب بعموم الاستدلال إذ 

وأماالعامة، بهم الراد أن الخصمة الأيات دلت حيث كثرة بأدلة محمص 
الاستنباط.فحظهم العلماء 
ردوهتيرث ؤر تثئزغم ثإن ؤ تعال؛ قوله ي نفسها الأية الخصمان أقوى ومن 

أويضعفيمهل وهدا الخوان، بعدم القائلعن هواستدلال كما ه وآلرّول إلآلثي 
بيةبمجموعها فالأية الخارجية نمرالخصمان لم إذا مسها بالأية الاستدلال 

إرادتهم.عدم عن 

امحتهلالعالم _ijLJ بجواز القاJال^(ن عند بالأية الاستدلال رد يتوجه ولا 
بالعمليكون والرسول افه إل الرد فان فه، حكم العالم تقليد بأن للمجتهد 

والمة.الكتاب بظاهر 

منأمربه ما ترك فقد وقلد ذلك ترك ،افاذا الشيرازي؛ أبوإسحاق ينول 
ا.يجوزا(١ ألا فوجب بغيره وعمل اطه حكم 

مملاث«جتهاوين مى غهيه خاثنه إذا انم على املآي-ء دلأيات اءثاستأ اثسسأدت 
واثسشت:اثقوثين باقيه 

علىوجب نظرانه من غيره حالفه إذا أنه على الكؤممة بالأية تنمية ابن استدل 
(٢)تابعهوالستة بالكتاب أشبه كان وأيهما قوليهما، ق النظر الجتهد 

)>(ثرحاللع؟/0ا«ا.
الفقهأمول ق الواصح ، ٤ ١ ٠ / ٤ الفقه أصول ق التمهين. ، ٤٠صى، التيمره ؤيثفلر؛ 

M-[/o

ر'ا(محوعاكاوىهم/'أا.



النساءسؤره [ ٥٩]الأية من تعاش قوله ه الأصولية السائل ؤج 

نظرائهمن غيره - انحتهد يعني ~ خالفه ءاذا تنمية ابن قال الدلالة؛ وجه 
تابعه،ته والبالكتاب أشبه كان وأيهما قوليهما ق النظر انحتهد على وجب 

فإنمغمحو الأم وامحل الرسول واطينوأ اطيئوأأس ءا»حؤأ آلذين يئايأ ؤ ت تعال قال ا كم

وأحسنحم ذ'لك الأحر وآلئوم باش وبنون محم إن وألرنول آش إل ردوه سث ق ثشزغم 
إلاينول لا العموم إذ الرسول؛ يإل اش إل بالرد الخانع عند فأمر تأو؛لأ0< 

كتابمن اية لوذكر كما اتساعه وجب النزلع موارد ل الحق قال أنه علم ومن حقا، 
اكزاع(افخ يه يقصد ِؤإج( الث4 رسول عن ثابتا أوحديتا تعال، الله 

يتخير■ان لا«ثنلد ليص ا'ذامح على الأيم دملآل^ت الهسالءاأتاسعصأ 

فمالبنيره، والأخر بحكم أحدهما فأفتاه يجتهدان العامي على اختلف إذا 
٠وقتل ذلك، له ليس وقيل؛ ، ثاء بأيهما الأخذ يتخيرل الأصوليعن بعحس 

ثالثايأل وقيل؛ عكه، وقيل؛ الأغلفل، وقيل؛ الأفقه، بقول يأخذ 
ءمل'ْ'بن اللقاء دام دالثايي"'■ سلأبرإساق 

بمافيأخذ انحتهدين أتاؤيل بمتيرمن أن للمقلد بجون لا أنه على الكؤممة يالأية 
مجتها.ثاء 

.١٢١و١٢٠/٣٥ر١(محوعاك^وى
التحول، ١ ٠ ٥ ٤ ٢/ اللمع شرح ، ٨ ١ / ٥ الواقفات ، ٤٤٢صرالفصول تتقيح شرح يتفلرت )٢( 

. ٠0٨ / ٤ النم الكوكب شرح ،  ٠٣٧ ٥/ الفقه أصول ق الواضح ، ص٤٩٥
)•ا(شرحاشعآ/؛ه«اوهه«ا.

)؛(الوامماته/احوآح.

.٣٧• ه/ الفته أصول ي الواضح )٥( 



ّولآإوالتقليد الأجته1د على امآية دلاثة 

أمره ؤ|لتنوو |ش إل مدوة سء ق تثئزعم فإن تعارؤ قوله ل الدلالة وجه 

،•يأمربالتخير ولم والسنة الكتاب إر بالرجؤع 
يتقىصابطا الخلاف ائل مق فإن ءوأيضا بالآية؛ مستدلا الثاطبي قال 

i%حوو آش إل ردوأ ض ق تثئرعم ثإن > تعار قوله وهو جملة، الهوى اتاع 
وهووالرسول الله إر ردها فوجب محتهدان، مسألته ق قدتتانع القلي وهدا 

فاخيارهوالشهوة، الموى عنمتايعة وهوأبعد الشرعية، إرالأدلة الرجؤع 
والرسول...((اش إل للرجؤع مماد والشهوة بالموى المذهج؛ن أحد 

أأالو>امحصأ يجوزتتيع لا انه على ١^^؛ للألم ايهاشرة: المسألم 

ونملالرخص، تبع للعامي بجون لا أنه على الإجماع العلماء كئترمن نقل 
بهينسق أنه أحمد عن 

،الرخص تتبع جواز عدم على اميمة بالأية الموافقات ق الئاطي استدل 

.٠vلالوبيصارسلأم١محم

)ا(شرحس\/ه0«د

)أ(الواساته/ادأح.

مذهبق رحمة وحد فكلما الرخص، تتح إل العامي يذهب أن منا الرخص بتتع الراد )٣( 
الذهب.ذلك ل يرها يعمل دلا بها، عمل 

.٥٧٧/٤المر الكوكب شرح / انثلر 

الكوكبشرح الحر ، YA/0الوافقات سرالخررأ/أهأ، بفلر: )٤( 
.٥٧٧/٤اكر

)ه(الواساته/ا،ا'.



اثنساءسؤوة [ ٥٩]الأية من ثنماثى قوله ث الأصولية اJل اX،ؤقب 

حيثه ؤآلتّوو آش إل مدوْ _» ق ثثثزعم فإن ؤ تعال قوله ي الدلالة وجه 
فيهالختلف برئ بأمرها للأية وهومضاد النفس، أهواء مع ميل الرخص نتع إن 
الفوسمالشعةلأإلأهواء إل 

باكهيجاء والشرع النفوس، لأهواء ميل الرخص ®ونتح الشاطئ؛ قال 
لقولهأيضا ومضاد عليه، النفق الأصل لذلك مضاد فهدا الموى، إتباع عن 

موضعالخلاف وموضع i قآونول إوآئي ل' '}م ق تشزعم فإن > ال تع
تموهي الضعة إل يرد -؛ b،النفوس، أهواء إل برد أن يمح فلا تنانع، 

للغرض!الموافق لا إتباعه فيجب القولين، من الراجح 

)ا(الوامماته/آآ.

)'آ(الوامماته/آه.
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للآآأوال؛رجدح.التعارذس على الأية دلالة 

واثتؤحيحا؛1عارْى على الأيحت للألم 
امموصت«ض  ٢١اصادص ئض على الايم دلاثء الأولى. امحمالء 

نظري الممارض ينع ؤإنما الخة، الحقيقة j تتمارض لا الشرعية الأدلة 
وغيرهمل٢ا.الأصوJاrن إطباق هدا على الأدلة، حقيقة ي لا امحتهل 

دليلاالأية والاعتصام الموافقات كتابيه ل طّقةئع الشاطبي الإمام نصب 
حقيقتها.ي الشرعية الأدلة تعارض لتفي 

آشإل مدوه سإ ِفى تثرعم نإن > ال تعه قولل الأية؛ من الدلالة وجه 
ه.ؤمسوو 

الطول.خلاف والعرض ، والمع اكابلة من محفاطة اللغة ذ التمارض )١( 
.TTl^/انحط. القاموس ظجالعروسار\/ما\ا"آ، ، > 1U/Uالرب لمان يظر: 

امنهلكل يوجب وجه على اكادت!ت الجمن تقابل بأنه الرخكب عرفه الاصطلاح دل 
الأخرى.توجبه ما صد 
اكاظرروضة ، ٢ 0 ١ / Y التحصيل ، ١  T/Yالرخي أصول / الاصطلاحي نمينه ل يظر 

Y٦٠٠/٤•١،شرحالكوكب١كر٩/٣.

حتىثقل امء ورجح والتغلب، التميل وهومن رجح من مصدر اللغة ذ دالترج؛ح 
مال.

٤١ ٤ ، J/Yالرب لمان ،  OY-ZY■الأعثلم وانحيط انحكم ، ١  ٥٥ص اللاغة أساس / انفلر 
لدلتل•الأحرى على الأمارت؛ن إحدى تنؤية الترجح بقوله النجار ابن عرفه الاصطلاح ول 

ارواندشرح الغواني االختمرآ/ابآ، بجان ، ٦١٦/٤شرحالكوكباكريطر: 
.٥ ص،" للجر•حاني اكنمينات ، ٤ صرا"Y المنخول ، ١٠٧٠ص

معالخوا«ع جمع ٠  ٦٨٧الروضةمحتمر شرح '  ٢١٨٩^الرحموت ثواتح يتفلر• ، ٢١
ء١ ا-/'آا اتحبل الحر ، ٦  1١V/الشر الكوكب ثرح . اللوا،عالدرر شرحه 

١ّ ٥ ١ / Y حزم لابن الأحتكام أصول ذ الإحكام ، ٦ * ص٦ البغدادي للخطيب الكناية 



النساءسؤرة ]٩٥[ [٢١^ من تعامخ الأصولية.،،قوثه ايسايل ؤجلب 

لأنهاباطلاق؛ الشؤمة عن متقي الاختلاف »... الاعتصام: ق الشاطئ قال 
قرئه ؤآلوسول آش إل ردوه تي» ق ثث؛زعم ثإن ؤ تمال لقوله الختلفعن ب؛ن الحاكمة 

إليهاالرد 3، يكن لم الخلاف تقتضي الثريعة فلوكانت الشؤمة، إر التتانع 
العمومصغ من صيغة فهي الشرط سياق ق نكرة ه _» ؤ وقوله فائدة، 

يسعفلا واحد، أمر إل إلا يكون لا فيها والرد العموم، على مانع كل فتفلم 
الخقفرةا«أمأهل يكون أن 

ردفانه والاختلاف، التتانع رم ق صربجة الأية أوهيه الموافقات؛ ق وقال 
الاختلاقيرتفع ولا الأخلاق، ليرتفع إلا ذلك وليس اكازعتيإراضعة، 

ليكن لم الاختلاف يقتضي ما فيه لوكان إذ واحد؛ شيء إر بالرجؤع إلا 
باطل«رآ/وهدا تانع، رفع إليه الرجهمع 

الشريعةمرجع بيان إيراده ق مقصوده كان ؤإن الموافقات ل الشاطئي وكلام 
علميهيبنى الذي الأدلة تعارض بنفي للقول متضمن أنه إلا واحد لقول 

الأخلاق.

الأئمةرحؤيع مع أنه باطلة شبهة من إيراده ممكن ما هدا على يشكل ولا 
الحلاق.يرتفع لا فقد والسنة، الكتان إل امحتهدين 

-ومنها وجوم من دفعها يمكن الشبهة هده فان 

كماوالتعارض، والتناقص الأخلاق الوحي( عن نفى قد تعار اش أن ~ ١ 
أحتنفافيه لوجدوا عيرألله عند من ؤلوكان آلمر،ارا يثذبرون اثلأ ؤ ار تعه ولقق 

.YUT/T"الاعتصام )١( 
)'آ(الواساته/'ا•.



زئحواثترجدح.التمارض على ،؛ uViدلالة 

الاختلافعدم عنه نتج فيه اختلاف لا ما إل رجوعهم كان فلما ه ْقهرا 
لامحتهدين عند فهوللتمصيرأوانمبمر هدا بعد الخلاف وحد فان صرورة، 

الأدلة.الخعع 
لماأمربمريه وآلرنوو آس إل سءردوه ؤ، يثثزعم يإن ؤ تعال قوله ل ~ ٢ 

بماالخلاف يرفع لا إذ فيهما؛ وجوده عدم علمنا النزلع لرفع إليهما فيه اكانع 
خلاف.فيه 

الأيبمء.الأدلء ترتيب على اس دلأيت الثانمت، اسالء 

أنعلى دلت المتمة الأية أن الأصولي؛ن وبعض اشسرين، بعض قرر 
والقياس.والإح٠اع والستة الكتاب أربعة؛ هي الطهرة الشري*ة مصائر 

قوهي اض بطاعة أمر اممه أن ت الأرUJة الأدلة لأسممادة الأية دلالة ووجه 
_،ؤ، ثئرعم يإن ؤ وقوله -فق، سته وهول الرسول بطاعة وأمر القرأن، 

وهوالقياس،بالإلحاق غيرالممحوص ل يكون والرد ه؛ والرسول آس إل ردوه 
يالفقيعمل اكزلع عدم نمد التتانع حال بالرد أمر ثئتزعم....ه دإِن ؤ وقوله 

وهوالإجمالإلعاليه 
ماعلى الأدلة هن.ه ترتيب على دلت الأية أن على بعضهم استدل عليه وبناء 
—.والقياس والإحماع، والسنة، الكتاب، ~ الأية ق وردت 

،، الرازى١٣الفخر ; الأريعة الأدلة هذه ترتيب على يالأية استدل وممن 

.)ا(آةلأ\ّ[.نّورةاس.

الأئمة.الأدلة يلي الأية دلالة يان تقدم )٢( 
الش؛رامرمازي\/\-0\.)٣( 



النساءسؤرة ]٩٥[ من نماش هوله ا الأصولية السائل س______ خعآا

ح1نأآا.حن وصديق ، ٢١والشاعيأ
SfJ * رسولهطاعة ثم الله، طاعة أولا أمرت حيث عمومها ي الأيأ عن الدلالة

ؤي؛أيامئنتعال: قوله ؤ، وذلك الإجماع أهل الأمروهم أولي ثم ،، 
فإنؤ ت سحانه ال قده ؤيعالأمعتتكزه وائل وايعوأأوول ايثدأآس ءامتوأ 

تقدم.كما القياس ؤلؤيق من إلهما والرد ه إلآش ردوة ق ثئرغم 
هدهتقّردر على مشتملة الأية رروهده تفسره: ق حان حن صديق قال 

٢.الترتيب((؛ بهيا الآربعة الأصول 
الأريعةالأصول هده أحد تقديم على بالأية استدل العلم أهل بعصن أن كما 

ذلك:ومن تقدم، ما قلل ل غيره على 

)ا(نذلماللرر[]/[أ'\مأ.

،١^؛؛^؛ برهان بكرالناعي، أبي بن علي بن النباءل حن عمربن بن عوإبراعيم والتاعي 
عنوانله وثمانمائة' ويالن خس سنة وفاته اللوم، جميع ذ باؤع ٌفرأديب ُؤرخ 
وغٍرهعا.الدرر، وتثلم والأقران، الشيؤخ تراجم ذ الزمان 
ا/ا"ه.الأعلام ،  ١٧١الدرالطالع بظر: 

)'آ(كحال؛انم/ا<ها.
يندم؟أيهما وءلاهرالمنة الكتاب ظاهر تعارض عند الأصولمن اختلف )٠١( 

المنة.ظاهر تقديم إل وجماهيرأصحابه أحمد الإمام فدما 
ظاهرالارأن.تقديم إل الخنابلة ؤيعض الثّافعية، بعض وذهب 

عترها•من مرجحا بحتاجان متعارصان أنهما والأبماسي اضني وحكى 
تعارض، الزوائدص«'اا١ الغوانيشرح ، ١ ٠ •ا/ا٤ العدة ، ١  ١٨٦^/الرuن يظر: 

rXA^yسها,والترحيح الألفاظ دلالات 
)؛(فتحالمانم/ا'ها.



ومآءوالترجيح.التعارض على الأية دلالة 

القياس:على والمة المحاب تقديم على الأنة دلالة 
وابن٣،، الراوي الدين وفخر ،، واليهقي١٢ام الإماستدل 

والمنةالكتاب أن على بالأية ، خازرحن وصديق ،، واليوطي ، عائل 
القياس)ما(.على مقدمان 

الأية:من الدلالة وجه 

i وأطٍئوأ أش' أينوأ الذين؛اثوأ تئايأ ؤ تحاو قوله ي - ١  U^T.
بأنمشعر وهدا والمنة، الكتاب عن المياس ذكر أخر حث عمومها ق آب 
محهماص.وخر به العمل 

أنفثبت مهللق، الأمر وهدا والمنة الكتاب لاعة aJررأمر الرازي: الفخر قال 
يوجدلم أو ، ءثصصمهما أو يعارص-هما محامحي حصل سواء والسنة الكتابا متايمة 
،.٩١aواجبة

.٢٨٣/١٣)١(كحاUري
الكرىالمن إو )أ(اانمخل 

)آ(-شيرالرازىه/\ها.

)ل(الاوابفيءلومامابا-/هأأ.
الميلمرص)ه(الإكاولفيامماط 

.١٦"Y/• المان فتح )٦( 
<.١^١٥٣جعع من العلم جعامراهل هوقول المياس على والمنة الكتاب بقديم القول )٧( 

٤١ ٦ ١ / ١ الوصول نهابة ،  1UY؟/■الفصول إحكام ،  ١١٨ / Y رخص الأصول بنلر: 
.YY<\/Yاروصة مختصر شرح 
. Y١٦/٠ البيان فتح ، ٤ ٤ 1/ه الكتاب علوم ي الياب ، ١ ؟/Y؛، التفيرامريلرازي )٨(يظر: 

)ا<(التفيرامءرلالرازىه/أها.



اصا،سهدة [ ]٩٥الأية من تنماش هوله ا الأصولية امانل ؤملب 

التياس:على والإجم1ع تتدممهط على الأية دلالة 
والسنةالكتاب تقديم على حان حن وصديق الرازي واستدل 

،•١ القياس على والإجماع 
وجهاوولألة.نالآة:

 jذألأحوو إوآش }مم3إ ض ق ثثرغم يإن > ؛ تعاو وله قA
محيإلا الماس يصارإو لا أنه حنثي صربحة فالأية للاثتراٍل كلمة"إن" 

الأصولفقدان 
الصحابي!عول عش القياس تقديم عش الأيم ^?؛ ١٢٥الثالثم! المسالم 

أيهماالخلاف وقم فقد ، القياس يخالف وهو يتتشر لم قولا المححايى قال إذا 
ب؟.

الصحابي.قول تقد.م إر الأربعة الأئمة فذهب 
القياسلم•بميم عميل بن وأبوالوفاء ، والكرخي ، الخديد ي الشافعي وقال 

مال.م.القياس على والستة الكتاب تقديم ( ١ ) 
وهو~ ءل؛ه اءللع>تا ما حب ~ واحدا نولا إلا فلا القياس على الإجميع تقديم أما 
يقدم.الإجماع ان 

آ.000\لصرلأ/التحبيرترح روصةاىفلر"ا/>آ، بنلر: 
البنانفح الاوابفيءاروماعاب\-/ْأا، < الشيراعيرلأرازيآ/أ0ا)أ(يطر: 
.١٦آ/•

تي_راكصص\، Ur/yالمار شرح الأسرار كشف الأصول'ا/اآ'ا، ل الفصول دنلر: )٣( 
yy/y ^ ، الحاجب رفع < ٤ ٤ صء الفصول ممح شرحoyy/i ، القاب رفعyU/']،(

jالتمهيد ، ١ أ/'اآا العدة أ/؛ه، البحرانحيهل ،  ٤٠أ/• المتصفى صآ؟'ل، التبصرة 
A'yo/yالفحول إرشاد ، \١ ro/yاللحام لابن القواعد ، الفقهأمول 



التمارضعلى الأبة دلالة 

يقدمالقياس أن على الكؤممة دالآ؛ة ، المعاني وابن ، ٢ رخسيل الاستدل 
الصحابي.قول على 

القياسحجية على دلت لما الأية أن — أعلم واش — الأية من الدلالة وجه 
عداهما وأن قوته، على ذلك دل والإجماع والمنة بالكتاب مقرونا تقدم كما 

الرتبة.ل دونه الصحابي كقول 
ثثثزعمثإن ؤ اض قال فقد #وأيضا ~: للقول الاستدلال عند — المعاني قال 
والرجؤعوالمنة، الياب إر الحكم رد به والمراد ه قاونول اش إل مدون ق.؛^٠، 

اطهإل وهورد والمنة، الكتاب إر الحكم رد الخة من المتنعل القياس إل 
ورسوله((

حضيا^دىشت الأصل عش القياس دلألم الرابمء, البمسالم 
^صسضالأصلاممىضتحكU4bسم,

الذيالأصل طى القياس أن على اصة بالأية الرازيءا الفخر اسدل 
تعارضاإذا بالة حكمه بت الذي الأصل على والقياس بالقر'آن حكمه ثبت 
مقدما.بالقر^ن حكمه ثبت الن.ي الأصل على القياس كان 

علىالقياس أن على الأية #دلت الرازي: قال ٠• الأية من الدلالة وجه 
حكمهثت الذي الأصل على والقياس بالقرآن، حكمه ثبت الذي الأصل 
لأنهالخبر؛ على القياس على مقدما القرآن على القياس كان تعارضا إذا بالمنة 

)ا(اصولاورخيل/ا"•؛.
.؟r/T Y)ما(ماطعالآدلة'
.Y'\T'/Y■)مأ(ئواطعالآدوة 

ا</\-0؛.)أ(اكمرامرلأرازى 



اصاءسؤية [ ٥٩]|لآية من تعاثى قوله ث الأصولية السائل كلب 

وأطيقوأآس أطينوأ ؤ تعار؛ قوله ي قوله ق السنة على الكتاب ندم تعال 
بم..((لا،.وآونوو !وآس زم' ؤ تعار: قوله وق 4 آونوو 

بالتع.الستة أصله ما على الكتاب أصله ما يندم فحيتئد 
هيبإيماء البمتأيد القياس و2اووير على الأيح ؛ ٧١٢٥الءئ،م،س/؛أ ال4_سالم؛ 

اوأثت؛>بائهاءض الهتايد القياس على القمآن 
أحدهماقياسان تعارض إذا أنه على الكؤممة يالأية الرازي الفخر استدل 

f ..... .. ن.. ء. ..ء ..٣ ن. ِبموئءاممه رسول أخيار خبرمن ق بابماء والأخرتأيد اممه، كتاب ق بامماء تأيد 
الثاني.على مقدم الأول فان 

السابقة.المسألة ق تقدم كما الدلالة ووجه 

آ/آ"0ا.)ا(الضرهملأرازى 

منيعيدا لكان للتعلل أونفلتره الوصف ممكن لولم بحكم وصف يقترن هوان • الإيماء ، ٢١
معه.ذكره 

، ١٣٨ ص الزوائد ثرح الفوائد < ١ ٤ صرا• اللخام لابن الفته أصول j الختمر يفلر: 
٤٠ ٠ / ٤ تسراكمير ، ١ ٢ ٠ / ٤ التير الكوكب شرح 

ؤ١  ١OUJ التمرامرلألرازى )٣( 



ائح|ادخات«ة 

ايئاس

أنياكطيرأجد عن القلم يقف أن وقل تقدم ما كتابة من الانتهاء ؤيعد 
الأتية:الأمور نمير إل بحاحة 

منزلهحصه بما والتتميع الاحتجاج ل الأول هواكدر الكريم القرأن ~ ١ 
والإعجازوالشمولالبلاغة أهمها من والش غيره، ل توجد لا حمانمى من 

ومنأمورالدين، لكل المدر فإنه محيب بلا الأول هوآلصدر كان وإذا 
الأصولية.القواعد وأجلها أهمها 

الأمداؤل آلر-ول واطينوأ آس اطينوأ ءامتوأ ألذين بغايا ؤ ة الأيهده أن ٢" 

يقلمحاؤية جامعة فهي العاني، عظيمة القدر، جليلة الأية منمحّه...... 
حوتل والأحكام، الشرعية والسياسة والتضع الفقه أصول ق الدين ال م

وأمرالونيا.أمرالدين به يملح ما كل 
ينينمنها عليه وقفتا ما كثيرة أصولية ال جمعلى دلت الأية هذه أن ٣" 

وستاتيس.ألة.

الأستا.لألأنولع حب تنؤع ند المسال لمده بالأية الاستدلال أن ~ ٤ 
نمها:الأصولي 

والسة.القرآن حجية على كالاستدلال بنصها الأية عليها دلت مسال )أ( 

حبرحجية على بالأية كالاستدلال بعمومها الأية عليها دلت ال مرب( 
ظاهرها،على والسنة امآن ألفاظ إعمال الأصل بأن والاستدلال الواحد، 
القياس.حجية ومسألة 



النساءسؤية [ ٥٩]امآية من تعاش هوله الأصولية.L، السائل —— ١٤ ٠

للأية؛ والتا_tjنميرالمحاة حلال من الأية عاليها دلت مسائل )ج( 
ومشروعيةالمحاُة، أقوال وحجية الإح٠اع، حجية على يالأية كالاستدلال 

التقاليد.

امنهالأصولي والاسستتجاط الأية فهم عن عليها دلت ائل مرد، 
بجبوأنه الئزآن، ق عما زانية أحكام السنة ل أن على بالأية كالاستدلال 

حجة،الخلاف يعد الحاصل الإحماع وأن إحماع، يقع ولولم الوحيحن إت؛اع 
الرخص•جوازنتع وعدم وحجتته الاحتيال■ أركان على الأية ود-لألة 

حجيةعدم على بالأية كالاستدلال بمفهومها الأية عليها دلت ائل م)ه( 
القلب.وفتيا الاستحسان 

نميعلى بالأية كالاستدلال الأية ي ذكرها بعدم عليها استدل ائل م)و( 
القلب..فتيا حجية وتحي التقليد، مشروعية ونفي القياس، حجية 
ئومحن:على كان الأصولية والقائل للقضا؛ا بالأية الاستدلال أن ٥- 
هوالأكثر.وهدا المسألة ذ واحد لقول بالأية الاستدلال )أ( 

بعضق وقع ا وهال■ متعارصعن المألة ق لمولن بالأية الاستدلال )ب( 
حجيةومسألة الإح٠اع، حجية ومسألة المواتر، عدا ما حجية كمسألة ائل الم

هلحلاف بعد الحاصل الإجماع ومسألة التقاب.، مشروعية ومسألة القياس، 
هوحجة؟

ولبعضالتقابلين للمولن ائل المبعض ل بالأية الاستدلال حاء وفد 
لاحالم.العالم تقليد ومسألة الصحابي، فول حجية كمسألة اصلة الأقوال 
وجهمن الأصولية المسالة على تدل الكؤممة الأية أن الأصل كان إذا ٦- 

واحد.دلالة 



اثخات4ةءزقآ

أنألة كمللدلالة، وج4؛وأ من الأية عليها دلت ائل مفهناك 
أنومسألة السنة، لكلية متضمن القزأن أن ومسألة العصرقامحلبة، علماء اتفاق 

الوجوب،يقتضي انحرد الأمر أن ومسألة بالقياس، يخصصان لا والسنة الكتاب 
القيامس.حجية ومسألة 
حجيةمسألة وهي أوجه؛ ثلاثة من الأية عليها دلت مسائل هناك أن كما 

ومسألة، التةالياJ مشروعية ومسألة التكرار، يقتضي الأمر أن ومسألة الإجماع، 
الاجتهاد.مشروعية 

قالشؤمة عفلمة عن بيئ بالأية الاستدلال ذكر من تقدم مجا جميع أن ٧" 
فيها.العلم أهل وق اث.لألما أصول وق مصادرها 

أنظارهومحل كما الأصولية المسائل هالْ على بالأية الاستدلال أن - ٨ 
المسرونفيه شاركهم بل عليهم وقفا يكن لم فانه الأصونين، من المستدلان 

والرؤيات.والأثار العقيدة وعلماء 

بالأياتتعار اض لكتاب المسردن بمص استدلال كثرة نظري لمت ٩" 
الفخر~ البحث هذا ق عليه هت امحلليفيما — أبرزهم ومن الأصولية للمسائل 

واليومحليالكتاب، علوم ق اللباب ق عادل وابن الغيب، مفاتح ف، الراوي 
يرالنار.نفق رصا رشيد ومحمل. التتنيل، استتبامحل ق لإكليل اق 

وابنوالخماص، الث-افعي، ككتب القران أحكّام كتب إل بالإصافة 
والكياال٣راسي.العربي، 

لدعن~ عليه اءللع_ت فيها ~ أجدها لم ائل ملبالأية استدلوا إنهم حتى 
الأصولي؛ن.



النساءسؤرة [ ٥٩]\لأية من تعالى قوله ث الأصولية ]m[-ائسائل 

قالفته بأصول ايسة العالمست الأمأم بجث ما تقدم فيما ولعل ~ ١ ٠ 
بالقرآنوالاسغال للعتاة والدارس؛ن الباحث؛ن أنظار تلنت أن الشرعية الكليات 
عليها.بها والاستدلال الايات من الأصولية المائل استخراج خلال من الشم 

لدراسة؛ علمية بجوث مشرؤع الأقسام بىذ6 تتبنى أن لمدا تحقيقا وممكن 
منبدءا القرآني الرتيب حب تعار الألة كتاب عليها دل الي الأصولية المائل 
موضوعاته.ل الأصولي الترتيب وحب ، الاس بسورة ونهاية الفاتحة 

\لخا)ال؛نإب قك ا(\سو 
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النسا،سؤله [ ٥٩]،؛ ljViمن تعاي، هوله ا الأصولية السائل 

الأعلامههريس >ادط< 
المثمحءالاسم 

٧٣أبوثور........................................... الكلي خالد بن إبرامم 
٢٩النظام........................................... هانئ سياربن ين ابراهيم 
١٣٤الناعي...............ؤ.........ّ.ؤ.....بب.... حن عمربن ين إبراهم 

١١٤اللأهالوي عباا.الرحم بن أحهي. 
٥٤•••••••••••••••••••••••••••• الأصهاني الفضل بن محمد بن إّماعتل 

الفضلبن محمد بن إسماعيل = الأصبهاني 
عبداضبن محمد = الألوسي 
حنعمربن بن إبر.اهمم ً ايقاعي 
خالدبن إبراهيم ً أبوض 
٢٠......٠.... ٠١١القاسمى........ّ..ّ..ّ.....معيد محمد بن الد.ين جمال 

عثمانبن محمل. ين عيدالرحيم ّ الخياط الحسن أبو 
١٢٣الُكيرى.........ا..ّ..ؤ....؛ّ..ا......ّ. الخن بن شهاب بن الخن 

١١٩رشيق.....ّ....ّ....اّ..ّ...ّ..ّؤّ..ّّ. بن الحسين بن عتيق بن الحسين 

٢٣نغاقي الحجاج بن علي بن الحمح، 
٢٣......... ١٠١الشوشاوى.......................طلحة بن علي بن حين 
٧١العدني......ؤ.ّ.......ا.ّا.......ّ.لأ.........ا.اا.؟............... أبان ين الحكم 

عبدالرحيمبن أحمد ً الل.هالوى 
الحينبن عتيق بن الحسين ً رشيق ابن 

حجاج.fC بن الحسحث ً السنناةي 



الفهارساوآآ[

اسقمناملآس|ر 

ُمسبن بحكا ً الهروردى 

طلحةبن علي بن حسيرا ~ الشوشاوي 
حانحن يق صل، محمل = حان حن صديق 

عمرينعليينئدل= عادل ابن 
الحسنأبو الخياط عثمان بن محمد ين عيدالرحيم 

٣٩............................. الحسن بن شهاب بن الحسان — المكيري 

٨٤القصار.....ؤ.........ّ...ؤ...ّ... بابن المعروف أحمد عمر بن علي 
٣٧عادل بن علي بن عمر 

معيل.محمل، بن الل.ين حمالط ~ الق،اسمى 

أحمدبن عمر ين علي ً القصار ابن 
٠٢ رصا رشيد محمد 

٩٥ .................................................. خان حسن صديق محمد 

٢٠...... ٠٠.....................................الألوسي عيدايثه ين محمد 
هانيثن سار بن إبراهيم ً النظام 

٧٦الهروردي..........لأ....لأ.ا••........■—• أبرك بن حس بن يجى 



اصاءسؤية ]٩٥[ من تعاثى اقوله الأصولية المائل - ل7آآإ

الأصؤتيس 41اتهم،هتاحاهههميس ءىهسآ1 
اك^م^ئتالصطالح 

١٠٣الاجتهاد 

٢٨الإجماع 
٥٨الامتحان 

٧٥ام 

١٣٨الإيماء 

٦٢الأصلية البراءة 

١٢٧الرخص تتح 
٧٤التخصيص 

١٣١الحمجح 
١٣١الممارض 

٠١ ٩ التقليد 

٦٧اللغؤية الحقيقة 

٩٨الحكمة 

٦١الظن 

٦٨ ص

٧٢العام 

٩٧العالة 

٨٣القياس 



-ّزآهآ[الفهارس 

٩٥الشبه قياس 

٩٩العقلي القياس 

٢٦التواتر 

٦٧انحاز 

٧٠اقل 
٦٠الملحة 

٦٠المرّين الملحن 

٦٩المخ 



النساءسؤرة [ ٥٩]الأية من تعاش قوله  'إالأصولية السائل ١  ٥٢

ؤإتهراحعاتهصادر انهريس سادط| 
اصم١-القرآن 

تيمية.ابن دار الثشطي. الآم_إن محمد للشيخ والناظرة. البحث اداب ٢— 
القاهرة.

عبداشأبي للأمام المiJمومة٠ الفرق ومحانبة الناجية الفرقة شؤيمة عن الإبانة ٣" 
معطي.ان منبن رصا ودراسة محقيق ه( )ت٧٨٣بطة، بن محمد بن عييل.اش 

الراض؟»؛اه.دارالراة.

وولدهه( )ت٦٥٧السمكي عبدالكاق بن لعلى المنهاج• شرح ي الإبهاج ~ ٤ 
المكتبةإسماعيل، محمل. شعبان ر. له وقدم حققه ، لألأه( ١ رن عثا..الوهاب 

ا،لكيةهآ؛اهب

ه( ١١٨٢)ت المنعاني إسماعيل ين نحمي. الأمل. بغية شرح المائل إجابة " "٥ 
ةموسلاهيل. ١ محمد بن حن ود. الياغي أحمد بن محقيق.ين 

اه٤ّ  ٠٧بيروت الرسالة. 

الدينصلاح كيكلدي بن خليل للحافظ الصحابة. أقوال ي الإصابة إجمال ٦" 
الأشقر.ليمان مبن محمد دّ عليه وعلق حققه اُبه( ١ )ت العلائي 

م. ١٤٠٧الكؤيت والتراث. المخطوطات مركز منشورات 

الباجيحلف بن سليمان الوليد لأبى الأصول. أحكام ل الفصول إحكام ٧" 
الإسلامي،الغرب دار تركي، عبدامحيد وتقديم بتحقيق —(، ٥٤٧)ت؛ 

ه. ١٤٠٧بيروت 

حزمبن سعيد بن أحمد بن علمي محمد لأبى الأحكام. أصول 3، الإحكام ٨- 
<دارالحديث عثمان، حامد محمد د. وتعليق وتحقيق صبط. ١هرى، الفل

هؤ١٤٢٦القاهرة، 





النساءسؤية [ ٠٩]|لآية من تماثى اهوثه الأميولية السائل 

سليماناريع أبي الدين لجم الأصولية. الماحث إو الإلمية الإشارات -  ١٧
،قطب ين امحي عب•صن عاصم أبو للسسر أعده ١لهلوفي٠ عيدالقوى بن 

م.١  ٤٢٤القاهرة والشر. للطاعة الحديثة الفاروق 

ليمانسالوليد لأبي الدليل• معنى ل والوجازة الأصول معرفة ق الإشارة " ١٨
فركوس.علي محمد وتعليق وتحقيق دراسة -( ٠٤٧٤)^،الماجي خلف ابن 

ا،لك؛ةآ"اةاه.المكية 

)تالمرحسي سهل أبى بن أحمد بن محمد بكر لأبى المرض• أصول ~ ١ ٩ 
بيروت.دارالمعرفة، الأفغاني، أبوالوفاء أصولة حقق -(، ٠٤٩٠

حققه)تّاا"بم( الةاJسي مفلح محمدبن الدين لشمس الفقه. أصول " ٠٢ 
الؤياضالعييكان، مكية دحان، المحمد ين فهد د. له وقدم عليه وعلق 

٠١٤٢٠.-

محمدبن الأمبن محمد للشيخ بالقرآن. القرآن إيضاح ق البيان أضواء " ٢١
عثّدالعريزبن محم،.. وأحاديثه آياته حرج )تّأهّآاه_( الشنقيهلي المختار 

ه. ١٤٢٤يرون العلمية. الكتب دار الخالدي، 

اللحميمحمد بن ُّوّس بن إبراهّيم إسحاق أبي انحقق للعلامة الاعتصام. " ٢٢
الحن بن مشهور أبوعبيدة له وقدم نصه صبهأل -( ٠٥٧٩ )ت الشاطبي 
هّ. ١٤٢١-^^ ١١التوحيي.. مكتبة سلمان. 

بكربنأض عبدالرحمن الدين حلال ^مام -١لإكليلفياّتباط ٢٣
العلمية.الكتب دار ى ١ الميوطي)ت١ 



!ققر—اتفهايبمى 

للملأjjrj؛.العلم دار الزركلي. محمد بن محمود بن لخيرالدين الأعلام. -  ٢٤
.٣١٩٨٠بيروت 

العروقحؤيز سعد يكربن أبى بن نحمد العالينا رب عن الموقعتي إعلام — ٢٥
مشهورأبوعبيدة عليه وعلق له وقدم قرأه ، ( ٥j،U ١ )ت الخونية قيم بابن 
ه.١ ٤  ٢٣، ١ ط اليمام، الحوزي، ابن دار سالمان، ال حن ابن 

أحمدد. أصوله ويق أى( ٠ )ت؛ الشافعي ى إدؤيبن نحمد الأم. — ٢٦
ه. ١٤١٦دارقتيبة حون. بدرالدين 

عثمانبن محم،- الدين لشمس الورقات. ألغافل حل على الزاهران الأمحم — ٢٧
عليعبدالكريم أ.دا عليه وعلق وحققه له قدم —( ١٥٨٧ )ت المارديتي 

ه. ١٤٢٠اراض الرشد. مكتبة الملة، 

حققهالدهلوي. الدين ولي للأمام الاختلاف. أسباب بيان ق الإنصاف — ٢٨
بموتحزم• ابن د-ار حثن، وعاص حلاق حن صحي محمد عله وعلق 

ابرزيابن عبدالرحمن يوسف محمد لأبي الاصطلاح. لقواذ^ن الإيضاح — ٢٩
دحان.المحمد ين فهد د. له وقدم عليه وعلق حققه ( ٦٥٦)تالخنبلي 

الرياضآا؛اه.المأيكان.مكتبة 

داروالفنون. الكتب أسامي عن الفلنون كشف مع مهلبؤع المكون إيضاح — ٠٣ 
ه.١ ٤  ١٣بيروت العلمية. الكتب 

مرقنل.ىالإبراهيم بن أحمد بن محمد بن نمر الليث لأبي العلوم• بحر " ١٣ 
عثدالموحود،أحمد وعائل معوض، محمد علي وتعليق محقيق ^ ٣٧٥٠)

بيروت.العالمية. دارالكتب الوني، عبدانحيد زكؤيا ود. 



النساءسؤوة لآْا امآلة من ساش الأصولية.،<هوله ائسائل ^٦٥^^ 

بهادربن اش عبد بن محمد الدين لبدر الفقه. أصول ل انحيْل البحر -  ٣٢
وزارةطبع الأشقر، فان بن عمر د. تميره قام ، ا،لأه( )ت؛ الزركشي 
ه.١  ٤١٣بالكؤيت الإسلامية و١لشؤون الأوقاف 

،اتحلي، أحمد ين محمد الدين لحلال الخواْع• جمع حل ف ١^١^٠ الدر " ٣٣
الرسالة.ة موسالداغستاني، اتحمدي محمد ين علي ْرتصى ومحقيق شؤح 

ه. ١٤٢٦دمثز 

بنمحمد العالم العلاء الإمام الشيح تصنف الأصول. الطرق بدل — ٤٣ 
عثا.الر.زكي محمد ئ. عليه وعلق حققه ءه( ٥ )'-^٢ الأسمنال|ي عثدالحميد 

افر.٤ ١ ٢ القاهرة دارالتراث. مكتبة 

عثداضبن عبدااللك العالي أبي الحرمن لإمام الفقه. أصول ق البرهان — ٣٥
الا.يب.عباا.العظيم د. فهارسه ووصع له وقدم حققه ه( ٤  UA،I)*|الحؤيثي 

ه.١ ٤ ٠ ٠ القاهرة الأنصار. دار 

ينمحمول. د.ين اللشمس الحاجب. ابن محتمر ثحمح المختمر بيان — ٣٦
مفلهربقا،محمل. ئ. محقيق ، ( jbVl)ت\ الأصفهاني أحمد بن عبدالرحمن 

الكرمة.بمكة القرى أم بجامعة الإسلامي، التراث مركزإحياء منشورات من 
حققهالرييد.ى، مرتضى محمد  jlJUالقاموس. جواهر ْبن العروس تاج — ٣٧

الكؤيت.دولة الكؤيتية. الإعلام وزارة باشراف العلمؤا، من يجمومة 

البغداديثابت بن علي، بن، أحمل. بكر لأبي، اللام. أومدينة بمد.اد تاريخ — ٣٨
العردي،٠دارالكتاب العرؤ،. سمطو محمل. الأستاذ يتصبؤه عي الخهليب، 

محروت•



Qovj-الفهارس 

الشيرازيعلى بن إبراهيم إسحاق لأبى النقه• أصول ل البصرة -  ٣٩
دمشقالنكر. دار هيتو. حمن محمد د. وحققه شرحه رتاُمأةى( 

*1\ى'

ليمانسبن علي الدين لعلأء الفقه. أصول ق التحؤير التحبيرشرح ~ ٤ ٠ 
ودبءعرءسالمراح محمد بن أحمد د. وتحقيق دراسة ^ ٨٨٥)،!،الرداوى 

الؤياضالرشد. مكتبة الخمين، همداطه بن عبدالرحمن ود. القرني محمد ابن 

بكرالأرمويأبى بن محمود الدين راج لانحصول. من التحصيل - ٤ ١ 
الرسالة،مؤسسة أبوزنيد، على عبدالخميد د• ومحقتق دراسة ، ه( ٦٨٢)ت

١ه١ ٤٠٨بيروت، 

بنمحمد بن أحمد جعفر لأبي الاثار. مشكل شرح بترتيب الأحار محفة - ٤ ٢ 
بلنسية.دار الرداط محمود حالي وترتيب تحقيق -( ١٥٣٢ )ت الطحاوي سلامة 

ه. ١٤٢٠الؤياض 

موسىبن بحيك، نميا لأبي، السؤل• محمرمتهمح( شرح j الويل محفة " ٤٣
،يوسفود• سبيلي، الحسبن ين الهائي د" ومحقيهم، دراسة ه، ؤت٢٧٧الرهوني 

ؤإحياءالإسلامية للاسراسات البحوث دار منثوران من الأخضرالقيم، 
;.٥١٤٢٢التحية السية الإمارات دولة التراث، 

منالعؤيد، مح٠ال بن عمدالعنير د. أصولية. دراسة بالقياس. التخصيص " ٤٤
الشؤيعقكلية الإسلامية ات والدراسالشريعة مركربحوث مطوعات 

-.٥١ ٠٤١٠ القصيم حامعة الإسلامية. والدراسات 



النساءسؤرة [ ]٩٥الأية من تعاش قوله الأصولية.ق السائل ؤهتا 

للقاضيمالك. مذهب أعلام لمعرفة الك الموتهميب المدارك تريب " ٤٥
داربكيرمحمود. أحمد د. تحقيق -( ٤٥٥ )ت؛ اليحصي موسى بن عياض 
بيروت.الحياة. مكية 

د.مقارنة. تطبيقية أصولية دراسة بيتها. والترجيح الألمافل دلالات تعرض " ٤٦
الياض•دارالمنهاج الميد• محمد عدالعنيزبن 

بيروتالعلمية. الكتب دار الحرجاني. محمد بن علي للضيف اكعرفات. —  ٤٧
؛٥١٤٠٣

اكتنيل•معالم ً تمرالغوي 
الحسان.الخواهر ~ تفسيرالثعالبي 

المعّرالكبير."" مّرالرارى 

الرحمن..رالكردم ت■ ■رالعدى تم

تصرالمران.~ محاسم، الر يم

البيان.جامع ً تفسيراكلثري 

التاؤيل.محاسن ~ تفرالقاسمى 
معانيالعبدالخبار بن محمد بن منصور الظفر أبي للإمام تمرالقرآن. " ٤٨

الياض•الوطن• دار إبراهيم• ياسرين تميم أبي محقيق )تا،خ؛ه( 
بنإسماعيل الفداء أبي الدين عماد الخاليل للإمام العفليم. تفسيرالقرآن " ٤٩

الكتب.عالم دار واا>-رين. محمد السيد مصطفى تحقيق ك_ثيرالد.مشقيب 
الرياضهأ؛اه.



ؤقتاالفهارس 

للإماموالتاJ_. والصحابة ؤه اض رسول عن العظيم القرآن نفير " ٥٠
حام)تي\صأبي ابن الرازي إدييس بن محمد بن عدالرحمن الحافظ 

ه. ١٤١٧المكرمة مكة البار، مجكتية العليب. محمد أسعد تحقيق 
تعليقرصا. رشيد محمد للشيخ يتمسيراكار. المعروف العفليم تفسيرالقران ٥ ١ 

محروت•الميي• التراث إحياء دار لباب• سمترمسلمي يصحح 
القران.لأحكام الخامع ت تفسيرالقرطبي 

الرازيعمر بن محمد الدين فخر للإمام الغيب• المجيرومفاتيح المسير " ٥٢
بيروت.الفكر. د.ار اُه( ٠ )ت؛ 

العظيم.القرآن نفير كئيرت نفيرابن 
والعيون.النكت ً تفسيرالاوردي 

مصطفىمظعة االراغي. مصهلفى الكبيرأحمد الأستاذ تفسيرالراغي. — ٥٣
القاهرة.الخلي. 

العفليم.القرآن ير نقتفسيرالنار 
الباقلأنيالطسب، بن محمد بن بكر أبى للقاصي والإرشاد. التقؤيب — ٥ ٤ 

موسةأبوزنياد، علي ئ-عدالحميد عليه وعلق وحققه له قدم -( ٠٠٤ )^—،٣ 
ام. ٤١٣الرسالة 

جزيبن أحمد بن محمد القاسم لأبي الأصول. علم إو الوصول تهميب " ٥٥
بنالمختار محمد د. وتعليق ودراسة تحقيق -( ٤٥٧ ١ )ت الغرناش الكلبي 
يجدةالعالم ومكتية بالقاهرة تيمية ابن مكتبة السقيهلى. الأمين محمد السم 
١٤١٤.^



 -}rn| اصاءسؤدة [ ٥٩]من ممأش هوله ا الأصولية السائل

محمودبن محمد الدين لأكمل الزدوي• الإسلام فخر لأصول المير " ٥٦
حامد،صبحي عبدالسلأم د. وتعليق ودراسة محقيق )تاُخلأه( المابرتي 

ه. ١٤٢٦الكؤيت يدولة الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة مطبوعات من 

—(٥٨٧)زوالحلبي أميرالحاج ابن امحقق العلامة تمح والتحبير. ١^٠^ " ٥٧
العالمية.الكتب دار عمر. محمد محمود عبدافه وصححه صسبطه التحؤير. على 

٠— ١٤١٩بيروت 

عليهوعلق راجعه عمرالممتازاني. بن الدين عد لالتوضيح. على التلؤيح " ٥٨
..٥١٤٢٦بيروت اكسة. المكتبة الماحي. وحعن الماحدي نحيب 

الكالوذانيالحس بن أحمد بن محفوفل الفقه. أصول ل التمهيل. " ٥٩
أبوعمشه،محمل. مقيل. د. ودراسة بتحقيق والثاني الأول اّبرء ءه( ١ ٠ رن 

منإبراهيم، بن علي بن محمد د• ودراسة بتحقيق والرابع الثالث الحرء 
أميجامعه الإسلامي، تراث الؤإحياء العالمي البحث مركر مطبوعات 

المكرمة.ملكن القرى، 

عمريوسفأبي الفظ للأمام والأسانيد. ايياني ١^^من 3( لما التمهيد " ٦٠
أسامةتحقيق —( ٥٤ ٦٢)ت'القرطبي عثدالبرالمري بن محمد بن ءيداbله ابن 
١ه.٤ ٢ ٠ القاهرة الفاروق. دار إبراهيم• ابن 

عييبن عمر بن عثيداممه نيد أبي للأمام الفقه• أصول ل الأدلة تضم " ٦١
الباز.مكثة الميس. الدين محي خليل وحققه له ندم ( ٥٤٣٠رن الدبوسي 

ه. ١٤٢١المكرمة مكة 





النساء[سيرة ]٩٥؛،؛ jVtمن تعاش قوله الأصوري،ت.ق امائل ؤتلب 

النرطي•الأنماري أحمد ين محمد عبدافه لأبي القرأن• لأحكام الخاْع — ٦٩
القاهرة.الح,يث, دار الخفناوي. إبراهيم محمد مراجعة 

معمهبؤع المكي، علي بن •مدالوهاب المدين لتاج الخوامع• جمع " ٠٧ 
الحلبي•المابي ممحطغى مطبعة البناني. وحاشية انحلي الدين لحلال شرحه 

ه. ١٣٥٦القاهرة

محلوفبن محمد بن عبدارحمن للأمام تفسرالقرآن• ق الحسان الحواهر — ٧ ١ 
أحمل•وعادل مموصى محمل• عالي أصوله حقق ( jhAUOcj)البي الثع

محروت•العربي• التراث ل-ارإحياء ب-الموجود• 
جمعشرح على ه( ١ ١  ٩٧)^،البنائي الله حاد عثدالرحمن البناني حاشية — ٧٢

•ه  ١٣٥٦القاهرة وأولاده. الحلبي البابي مطبعة للمحلي. الحوامع 
وترقيمبعناية السنن مع مطبؤع ائي* النسنن على ندي الحاشية —  ٧٣

—٥١٤١٤حلب الإسلامية, الطبوعات مكتبة غدة. أبو عبدالفتاح 
التجاري-ةالكتبة الحطار. محمل. لحن الحوامع. جمع على العطار حاشية " ٧٤

القاهرة.الكبرى. 

بنمحمد عثدافه أبى الدين لتاج الفقه. أصول ل اتحمول من الحاصل —  ٧٥
اجي،ابونمحمول• عبدالملأم محقيق ، ه(  ٦٥٢ت ) الأرموى الحمعن 

.٣١٩٩٤بنغازي يونس قان جامعة منشورات 

محملبن علي الحز لأيي الشافعي. الإمام مذهب فقه ق الكبير الحاوي — ٧٦
أحمدوعادل معوض محمد علي وتعليق محقيق الماوردي. حبيب ابن 

-٥١٤١٤المكرمة مكة الباز. مكتبة عثدالموجود. 











ؤتلآاتفهارس 

العروقالفتوحي عدالعنيز بن أحمد بن محمد النتر- الكوكب -شرح ١٠٩
من، حماد ننيه ود• الرحيلي محمد د. تحقيق ، -( ٥٩ ٧٢النجار)ت بابن 

القرىأم بجامعة الإملامي التراث ؤإحباء العلمي البحث مركز مطبوعات 
بمكةا،لكرمة.

الشترازىيوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق لأبى اللمع. شرح - ١ ١ ٠ 
(Ulo ،)j،الغرب،دار تركي، عدانجد فهارسه ووصع له وقدم حققه ؛

ى ١٤٠٨بيروت 

عبدالكريمبن عبدالقوي بن سليمان الدين لنجم محمرالروصة. شرح — ١ ١ ١ 
ةموسالتركي، عيدانحن بن عبدالله د. تحقيق ، لإه( ١ )ت٦ الطوق 
ه.١  ٤١٠بيروت الرسالة. 

عليبن محمد بن عبدافه اني التلملابن الفقه• أصول ق المعالم شرح — ١ ١ ٢ 
أحمل•عادل تحقيق —( ٠٦٤)ت؛ المصري الفهري أبومحمد الل«ين شرف 

•ه•  ١٤١٩بيموت الكت>با• عالم محوصر٠ محمد وعلي ءيدا،ترجود 
الأصفهانيعبدالرحمن بن محمود ا-ين اللشمس اج• المنهشرح ~ ١  ١١٠

مكتبةالملة، على بن ءبدالكريم د. عليه وعلق وحققه له قدم ( ٤J،>U )ت؟ 
م. ١٤١٠الرياءس الرشد. 

المعروفالمراري إبراهيم بن •مدالرحمن الدين لتاج الورقات. شرح - ١ ١ ٤ 
اليشاثردار الباجري. شاق ارة ّوتحقيق دراسة ه(  ٦٩)ت. الفركاح بابن 

م. ١٤٢٦الإسلامية.بيروت

دارسة1"ام( )ت٠ الأحرى الخس؛ن بكربن أبي انحدث للإمام الشؤيمة. " ١١٥
ه.١ ٤ ١ ٥ الؤياض الوطن• دار عمرالدميجي• بن عبداممه وتحقيق 



النساءسؤرة ]٩٥[ ا[آية من تعالى قوله الأصولية.هن السائل ؤج- 

حجةللشيخ التعليل. ومسالك والخيل الشبه بيان ق الغليل شفاء " ١١٦
مطبعةالكبيي. حمال د. تحقيق -( ٠٥٥ )تء الغزالي حامد أبي الإسلام 
^.١١٠٩٠نداي الإرشاد. 

الحومري.حماد بن لإمماعيل الميية. وصحاح اللغة تاج الصحاح. " ١١٧
ه.١  ٢١٢٩ بيروت . للملأ العالم دار ءثاJالغفورعهلارر أحمد تحقيق 

فتحشرحه مع مهلبؤع البخاري، إسماعيل بن محمل البخاري. صحيح — ١ ١ ٨ 
^؛—احني١١دارالملام. دالياقي، عي فواد محهد يترقيم حجر لاين اري الب

٥١٤٢١.

بهذهعض —( ٦٥٢ ١ )ت النيسابوري القشيري الحجاج بن مسالم صحيح — ١ ١ ٩ 
ه. ١٤١٨القاهرة الحديث. دار الذهبي. مصهلفى د. عليها وأشرف العلثعة 

العقيليحماد بن موسى عمروبن بن محمد جعفر لأبي الكير. الضعفاء - ١ ٢ ٠ 
الؤياضدارالصميعي. السلفي. نحياد ١Jءبابن حمدي تحقيق )ت''اآّآه( 

٥١٤٢٠.

التميميعبد.القادر بن الدين لتقي الخفية. تراحم ق الية العلبمات — ١ ٢ ١ 
٥١)ت الغزي الداري  الرفاعي.دار الخو. محمد عبدالفتاح د. تحقيق .( ٠١٠
.٥١٤١٠اراض 

البغداديالفراء الخن بن محمد يعلي لأبى الفته. أصول ق المدة " ١٢٢
سيرالمباركي،علي بن أحمد د. نمه وحرج عليه وعلق حققه ( ٥٤)ت٨٥ 

الراض.ا؛اهب

أبيالدين يدر العلامة للإمام البخاري. صحيح شرح القارئ عمدة " ١  ٢١٢
بي.الحلابي البة مهلثع.( ٠٨٥)زه العيي ل. أحمبن محمود محمد 

القاهرةأوّااهب



لقن[الفهارس 

أحمدبن محمد بن نميا بحيى لأبي الأصول. لب شرح الوصول غاية - ١ ٢ ٤ 
أندويسا.نيهان. بن سعد ين أحمد مكتبة ■( ٢٥٩ \* )jCالأنصاري 

بنأحمد زرعة أبي الدين لولي الخوامع. جمع شرح البمامع الغيث - ١ ٢ ٥ 
ه. ١٤٢٥بيروت العالمية. الكتب دار -( ٠٨٢)ت٦ العراقي عبدالرحيم 

محمدبن عبدالرحيم ين محمد الدين لصنيع الفقه. أصول ق الفائق " ١٢٦
انمميكبهمدالعنيز بن على د• ومحقيق دراسة -( ١٠٠٧ )يتاه المندي الأرموى 
٥١٤١١.;

العقلانيحجر بن علي بن أحمد البخاري. صحيح شرح الماري فتح " ١٢٧
الرئاسةوتؤقع نشر باز. بن عبدالله ين عيدالعنير وصححه قرأه ;( ٥٨٥)ت٢ 

السعودية.البحوث. لإدارات العامة 

عليين حن بن صديق الخليب لأبي القرآن. مقاصد ق اليان فتح " ١٢٨
ءسوالوهوراجعه له وقدم بهلبعه عني ه( ١  ٠١٢  ucj)البخاري القنوحي الخبز 

بيروت.العصرية١ الكتبة الأنصاري. إبراهيم ابن 
نجيمالشهثربابن إبراهيم بن الدين لنين المنار• لشرح الغمار فتح " ١٢٩

العلميةببيروتأ؟؛اه.دارالكتب )ت«؟ا،ه( 

بننحمد التمسير. علم من والدراية الرواية فتي يبن الخامع القدير فتح " ١  ١٢*
القاهرة.الحلبي. الجابي مهلبعة ه،  ١٢٥٠)ت الثوكاني محمد بن علي 

أحمدبن علي محمد أبي للأمام والنحل. والأهواء الملل ي المصل —  ١١٣
أحمدحواشيه وصع ، ؛ه( ٥ )زآ القلماهري الأندلسي حزم بابن الحروف 

ه.١ ٤ ١ ٦ المكرمة مكة الباز. مكتبة اااJين. شمس 



التساءسؤرة ل؟ه[ من!لأية تعاش اهوله الأصولية السادل 

الخماصالرازي علي بن أحمد ام للأمالأصول. j الفصول -  ١٣٢
الأوقافوزاره مطبوعات من اكتمي. عجيل ئ.. وتحقيق دراسة -( ٠٠٣٧ )ت 

ه. ١٤١٤الكؤست دولة الإسلامية. والشؤون 

البغداديالخطيب ثابت بن علمب بن بكرأحمد لأبى ١ والتفقه الفقيه ~  ١٣٣
اليمامالخوزي. ابن دار العزازي، يوسف بن عادل حققه ، ؛م( )تآآُ 

٥١٤١٧.;

والمللأت.والمشيخات العاجم ومعجم والأبات الفهارس فهرس —  ١٣٤
الغربدار عباس. إحان د. ياعثتناء طح عيدالكييرالكتاني، ين الحي لعيد 

ه.١  ٤٠٢بيروت الإسلامي. 
الأبناسيموسى بن إبراهيم الدين لبرهان الزوائد. شؤح الفوائد — ١٣٥
الرياءساكلمردة، مكية العؤيد. محمد بن عبدالعنيز د؟ تحقيق ( ٥٨ ٠٢٥)

عبدالشكور،بن الدين نحب الثبوت. لم مبشؤح الرحموت فواتح " ١٣٦
بيروت.العلمية. الكتب دار للغزالي. المتهض كتاب أسفل ق مهلؤع 

ابنابلي هم-اس بن علي، بن، محمد بن علي الحسن لأبي، القواعد. -  ١٣٧
مكتبةالشهراني. عيدالثه ين عايهن وتحقيق ة درامده، ٠ رزم اللحسام 
.٥١ ٤٢٣ارياض الرشد. 

عثدالخثاربن محمع. ين ا،لفلفرمنمبمور لأبى الأصول. ؤ، الأدلة ^١٠^ — ١٣٨
علىودؤ الحكمي حاففل بن عبداممه د. ودراسة تحقيق )تا،خ؛ها( المعاني 

-٠١٤١٨^،طح بر،هماماالحكي،، 





]m[ - النساءسؤرة [ ٥٩]١^ من تعاش قوله  ٥٠الأصولية امائل

ه. ١٤٢١بروت الأسلأمة• المقار دار المعدي• أسعد 
بنعيدالخالمم بن أحمد تيمية. بن الإسسلأم شيح شاوي محمؤع " ١٤٧

ه•١ ٤  ٢٣ؤاسم بن محمد بن وترنب'م^سارحمن ٠ عيدالمسلأم 
القاسي)تآّآّااه(الدين محمدجمال الشام لعلامة التآؤيل. محاسن - ١  ٤٨

القاهرة.الحلبي.البائي عثدالثاقي.مهلبعة فوال. محمد طعه على وقف 
بنغالب بن همدالحق محمد لأبي الميز• تميرالخاب ل الوجيز انحرر - ١ ٤ ٩ 

الأنصاريإبراهيم بن عبداض وتعليق محقيق -( ٥٥٤٦الأندلسي)^،ععلية 
القاهرة.الميي. الفكر دار ارهيم. السيد عيدالعال والسيد 

الخ،متيين عمر بن محمد الدين لفخر الفقه. أصول عالم ق انحصول " ١٥٠
ةموسالعلواني، فياحض جار طه د• محقيق و دراسة ، ٦ه( ٠ )^!،٦ الرازي 

ه. ١٤١٨بيروت الرسالة، 

العربيابن عثداض بن محمد بكر لأبي الأصول. علم ي الحصول " ١٥١
الألةعلى ماحسير. رسالة الحمد، أحمد بن عثا.الالعليفا محقيق المالكي. 
الكاتبة.

محقيقأم(  ٥٨سيدة)^،بن إسماعيل بن لعلي الأعفلم. وانحيهل الحكم " ١٥٢
.٥١٤٠٤د.زهرعيا..اتحسأنسلمهلأن.مويةالرسالة.يرٌأ،تا 

(٥٤حرم)تاُه بن سعيد بن أحمد بن علكب محمد أبي للإمام انحلى• "" ١  ٥٣
٥.القاهرة الميية. مكتبة طالبة. نبيان حن صححه 

الرازيهمدالقادر بن بكر أض بن محمل الدين لنين الصحاح• محتار - ١ ٥ ٤ 
الرسالة.مؤسسة اش. فتح حمزة محقيق حاطر. محموي. ترتيب )تاُآُآ"ه( 

ه. ١٤٠٥بيروت 





النساءسؤرة لاْا الأية من تنمالى هوله الأصولية.ق السائل لإ؟آب 

وابنهتيمية، بن عدالنه ين عبداللأم الدين نحد الفقه. أصول ق المودة — ١  ٦٢
وعلقأصوله حقق أحمد، الدين تني وحميد٠ عيدالخليم، الدين شهاب 

القاهرة.ا،لل.نى. مهلبعة الدين.ما.الخميد. محي محمد حواشيه 

أبيابن إبراهيم بن محمد بن •مداممه بكر أبي الحاففل للأمام الصنف. ~ ١  ٦٣
إبراهيمبن ومحمد الحمعة عبدالله بن حمل- محميق ^( ٢٣٥)ت شيبة 

ه. ١٤٢٥الرياض الرشد. مكتبة واللمحيدان. 

الغوىعود مبن الخبز محمد أبي السنة محيي للإمام الميل• معالم " ١٦٤
وسليمانالمروعثمان محمل. أحاديثه وحرج حققه ءه( ١ )^،٦ 

الهمياض•طية• ؛■ار الحرش• 
الصريالعليب بن علي بن محمد الحبن لأبي الفقه• أصول ق المعتملء " ١٦٥

مكةالجاز، مكتبة المس، خليل الشيح وصبطه له فدم المدتزلي)تآمةه(، 
اه. ٤٠٣المكرمة 

الطبرانيأحمد بن ليمان مالقاسم أبي للمح—اقفل الكبير. العجم " ١٦٦
الدارالمييةالسلفي. عثدامحيد بن حمدى أحاديثه وحرج حققه هل( ٠٣٦ )ت 

ه. ١٣٩٨بغداد للطاعة. 

مكيةكحالة. رصا لعمر الصبية. الكتب مصنفي تراحم ١^^،. معجم " ١ ^١٦ 
بتروت•العربي،• التراث إحياء ود-ار الم، 

نميا؛٧ ار'م، ذبن أحمل- بز الخلأبي اللغة• ايتس مقمعجم ~ ١  ٦٨
•العلمية الكتب دار هارون. محمل. ءباوالسلأم وصبهل. محقيز ^( ٣٩رناه 

بيروت•



[]owالفهارس 

شمسللإمام الأصول. علم إل الوصول مهاج شرح المنهاج معراج - ١  ٦٩
محمدشعبان د. له وقدم حققه -( ١٠٧ ١ )ت الخزري يوسف بن محمد الدين 

ى ١٤٢٤بيروت حزم• ابن دار إسماعيل، 
بنمحمد عبدالثه لأبي الأصول. على الفرؤع بناء إر الوصول مفتاح " ١٧٠

فركوس.علمي محما> وتحقيق دؤرامة —( ٥٧٧١)ت اتى التالمالمالكي أحمد 

ه. ١٤١٩الؤيان وموسة الكية المكتبة 

بنعلي الخن أبي للإمام الصلن. واختلاف الإسلامي؛ن ممالان — ١ ٧ ١ 
الكتبةءبد>الحميدا. الد.ين محيي محمد تحقيق ّاّاه( )ت' الأشعري إسماعيل 
..٥١ ٤١٩لبنان العصرية. 

العلامالناقد الفقيه للمحيث الفقه. علوم ق فوائد السنن إعلاء مقدمة ~ ١  ٧٢
كراتشيالإسلامية. والعلوم القرآن إدارة الكيرانوي. أحمد حبيب الشيخ 

٠١٤١٤.-

اليغل.اديعمر بن علي الخن أبي القاصي صنعه الفقه. أصول ق مقدمة " ١ "١٧ 
محدوم.مصطفى د. وتعليق تحقيق ه( )ت٧٩٣المالكي القصار بابن المعروف 

ه.١٤٢٠الؤياض والتونع. للنشر المعلمة دار 
الجنأبي الدين سيف العلامة للإمام الأصول. علم ل السؤل منتهى " ١٧٤

الكتبدار الزيا.ي. ميد أحمد تحقيق —( ٠٦٢'١ )ت الأمدي محمد على 
ه. ١٤٢٤بيروت العلمية. 

الغزاليمحمل. بن محمد حام—١٠ لأبي الأصول. تعليقات من المنخول " ١٧٥
ه، ١٤٠٠دمشق الفكر. دار هيتو. حن محمد د. محقيق ه( ٥ ٠ )تء 



النساءسؤرة [ ٥٩]الأية من تعالى قوله الأصولية.ظ ائسايل ؤتلب 

اجيالبخلفا بن سليمان الوليد لأبي الحجاج. ترتيسط ق النهاج ~ ١  ٧٦
 )j،؛U؛o( م.١  ٩٨٧بيروت الإسلامي. الغرب، تركي.د؟ار عبدانحيد تحقيق

عمربن عمداض الدين لناصر الأصول. علم معرفة ق الوصول منهاج ~ ١  ٧٧
له.الأصنهاني شرح •ع ه( ٦٨٥)تالبيضاوي علي بن 

الشاطبيموسي بن إبراهيم إسحاق لأبى الثّريعة. أصول ق الوافهّات ~ ١  ٧٨
ابندار طيمان، حن'أل ين مشهور أبوعبيدة نصه ضبطه ، .( ٠٥٧٩ )ت 

ه.١٤١٧الخبرعفان. 

بنمحمد النظر شص الدين لعلأء العقول. نتائج ق الأصول ميزان " ١٧٩
البر،عيد زكي محمد د. عليه وعلق حققه ، ه(  ٥٣٩)ت مرقندي الأحمد 
٥. ١٤٠٤قطر الدوحة. مهنابع 

سعيدبن أحم،.■ بن علي محمد أبي الحليل للأمام الفقه. أصول ق النبي " ١٨٠
الكلياتمكتبة القا. حجاري أحمد د. تحقيق ا هف٤ ٥ )ت٦ حزم ابن 

.٥١٤٠١الأزهمية 
المختارمحمد بن الأمبن محمل. للشيخ العود. مراني على الورود نثر " ١٨١

حبيستاولد سيدي ولد محمل. د. ؤإكمال تحقيق ( ٥١٣٩٣٠)الشنقي3لي 
.٥١٤١٥بيروت حزم. ابن ودار دارالمنارة الشنمعلي. 

الشئقيطي،العلوي إبراهيم بن لعبدالل4 العود. مراقي على البتول نشر " ١  ٨٢
المتحدة.الصبية والإمارات الغرب( ق الإسلامي التراُث( إحياء صتداوق طح 

انحاسنأبي الدين لحمال والقاهرة. ممر ملولئ. ق الزاهرة الجوم " ١  ٨٣
دارطبعة عن مصورة طبعة ( ٥٨٧)ت؛ الأتابكي بردى تغرى بن يوسف، 
المّرية.الكتس، 





النساءسؤرة ]٩٥[ من تعالى هوله ث الأصولية السائل 

بنعلي بن أحمد الفتح أبي الإسلام لشرف الأصول. إل الوصول — ١ ٩ ١ 
مكتبةأبوزيد. علي عبدالخميد أ.د تحقيق ( ١jhO  Acj)البغدادي برهان 

الاضمأ»؛اه.ا،لخارف.

بنأحمد الدين شص العباس لأبي الرمان. أبناء وأنباء الأعيان وفيات " ١٩٢
صادر.دار عباس. إحسان د. حققه ه(  ١٦٨ )ت حالكان ين يكر أبي بن محمد 

ه. ١٣٩٧بيروت



ؤقتإاممهارس 

،اث4وضوعاوسابعآافهريس 
الصفحةائوصؤع 

اصة

الأووالفصل 

مآا-،0عاليها النفق الأدلة على الأية دلالة 

١٥سامآنمم..سسب \ظ2\لأوو: 
١٦باكناسة..سسسس الخانة: المالة 

١٨لآةضأنئسضاسسسس 

3،عما زاءدة أحكاما المة ذ أن على الأية دلالة الرائعة: المالة 
٢١الهمأن 

علىيدل الحري الفعل أن على الأية دلالة ة: الخامالمسألة 
٢٢الهمجمب 

بكياأمرنا الصحابي قال إذا أنه على الأية دلالة السادسة: المالة 
٢٤

٢٦فقط............ التواتر j الحجة أن على الأية دلالة الأبعة: ايألة 
ولووالمنة الكتاب اتاع وجوب على الأية دلالة الثامنة: المسألة 

٢٧إجماع يئع لم 
فيهانس نازع U كل أن على الأية دلالة التاّعة: المسالة 

٢٨والمنة الكتاب ق فحكه 

٢٨لأ.ؤ.لألأ...ءء..ء.......ءءءلأا. الإجماع حجية على الأية دلالة انماشرة: المألة 





]TaQاثفهارس 

الصفحةائوضؤع 

٥٨بالاستحسان............. القول إبطال على الأية دلالة الثانية: السألأ 
٦٠شإطالاهملباسةبؤ.لأ..لأ الثالثة: المألة 
٦١بدليل..................... لص علىأزالظن الأية دلالة الرابعة: المالة 
باJراءةالاستدلال يصح لا أنه على الأية دلالة الخامة: المسألة 

٦٢الأصلية 

٦٤الأستدلألبمتياسا.ّا. عدم على الأية دلالة المألةالأدّة: 
الثالثالفصل 

الاستدلالض الأية دلالة 

علىالألفافل حمل الأصل أن على الأة دلالة الأوو: المسألة 
٦٧اللغة ق موصوعها 

والمةالقرآن اعمال الأصل أن على الأية دلالة الثانية: الة الم
٦٨ظاهرهما على 

٦٩اسما......ا.ؤ..ا.....ء عدم علىأزالأصل دلألةالآية الثالثة: المألة 
٦٩ة........... بالضخ لا الكاب أن على الأية دلالة : الرابعة المألة 

٧٠ءيروالجفياية....... اقل ^^اعلىأن ة: الخامألة الم
المةلكلية مضمن القرآن أن على الأية دلالة : السادسة المسألة 

٧١بالخملة 

أنالعام اللففل ي الأصل أن على الأية دلالة المائعة: المسألة 
٧٢عمومه على بجمل 



النساءسؤية [ ]٩٥؛< uVlمن تعاش اهوله الأصولية أمائل ؤقم 

الصفحةالوضؤع 

خاصسب على الواقع الخام أن على الأية دلالة الثامنة: ايالة 
٧٣شدانمؤم 

يخصصانلا والطن الكتاب أن عر الأية دلالة التاسعة: المالة 
٧٤بالقياس 

٧٥الوجوب............... الأمر اقتضاء عالي الأية دلالة العاشرة: المألة 
٧٧الآيةشاصاءالآصمار؛ءلأ.؛ء..ء دلالة الحائيةعشرة: ايألة 
٧٩الأمرالخور........٠..... الآيةشاصاء دلالة عشرة: الثانية المألة 

٧٩الآيةضأناكووباسريه............ دلالة عثرة: الثالثة الة الم
المصل

١٠-• ٨١اصاس عالي اvية دلالة 

 :J٨٣القياس......؛...ؤ...ء؛ء...ب....؛...... حجية على الأية دلالة ادألة١لآو
بالقياسالاستدلال شرط من أن على الأية دلالة الثانية: ألة الم

٩٢ألأيكونفيادألةص 
الكفاراتق القياس إجراء على الأية دلالة الثالثة: المألة 

٩٣والحدود 

٩٤القياس... على بجونالقياس لا أنه على الأية دلالة الرابعة: ايألة 
٩٥الآيةشسةقياسص..ا..ءلأ...ّّ.لأ.ء...ّّ.ّ دلالة ة: المألة١لحام

أقوالعلى القياس بمللأن على الأية ة دلالالسادسة: المسألة 
٩٦الفقهاء 



و7ز[الفهارس 

الصفحةائوضؤع 

٩٧المدة....... بالعلا القياس يطلان على الأية دلالة : اس المالة 
٩٨بالحكمة......... الممليل يمح لا أنه على الأية دلالة : الخامة المألأن 
٩٩لأالآةشإطالاشاساس...ؤا؛ّا.لأّ...لأ... التاسعة: المألة 

اممامصالفصل 

ممالآيةضالأصادواسليد

١الآةضأرلكنالأجمادلأ.ّ..ؤ..ؤ...ؤر..اّ.ّ.ا....ب.بب \أ\ل'\لأوو.'  ٠٣
١الاجتهاد......................... مشروعية على الأية دلالة الثانية: ايألة  ٠٤
١٠٦محهدمصيب............. كل ليس أنه على الأية دلالة الثالثة؛ ايالة 
قيكون لا والخانع الخلاف أن على الأية دلالة الرابمة: المالة 

١٠٧المحوص 

١٠٨طلىأنارأىضبملا....ؤ.....لأ......... ة: الخامالآلة 
١٠٩التملي........ّ.ا..ب....ّ.ّ... مشروعية على الأية دلالة ادسة: ايألة الم
١١٨م...................... صو\يم الأمة: ألة الم

انجهدينمن ءيرْ خالفه إذا أنه على الأية دلالة الثامنة: ايألة 
١٢٥.......................... ١١والسنة.....ّ.لأ.ؤّ...لأ.؟.....بالكتاب ^^٠ ١١بأتبه عمل 

٢١ ٦ يتخير............ أن للمقلد ليس أنه على الأية دلالة التاسعة: الة الم
١٢٧الرخص............ بجونتتح لا أنه على الأية دلالة العاشرة: الة الم

السادسالفصل 

١٣٨-١٢٩اصارضوامجيح على ^ةالآية 
١٣١الشرعية... الأدلة ق التعارض نفى على الأية دلالة الأوو: المسألة 
١٣٣الأرسة.اّّّّ.بّ.ؤ...ّؤا.ء... الأدلة رسب ^^اعلى الثانية: المالة 



juTj النساءسؤدة ]٩٥[ من نماش قوله ث الأصولية -السائل

الصفحةالوضؤع 

فولعلى القياس تقديم على الأية ة دلالالثالئة: السألة 
١٣٦المحابي 

الذيالأصل على القياس تقديم على الأية دلالة الرابمة: الهالة 
حكمهست الذي الأصل على القياس على بالقر^ن حكمه نت 

١٣٧باوة 

jباكاء انأيد القياس تقديم على الأية ة دلالة: الخامالمالة 
١٣٨المة........................................... j بإمماء اتايد القياس على امآن 
الخاتمة

الفهاؤيس

١٤٥القرأنة.ؤ.ؤ...ّ.......ر....ؤ....ّ.ا.ؤ؟..ؤ..لأاء.بباا.ء....ا..ؤالأ..ؤ. الأيات فهرس أولا؛ 
٤١ ٦ المؤية....ؤّ.ّّ..ؤ....ا......ّّ..ء..؛..؛..؛ء......ؤؤ..ؤؤا..؛..ّ الأحاديث فهرس ثانتا: 
١٤٧فهرسالآ.ار ثالثا: 

٤١ ٨ الأعلام فهرس رابعا؛ 
٥١ ٠ ا..؟ّ..ااّ..ّ.اّ.ا......ااّ..ّ.ّ.ا..اا..ا.. الأصولية المصعللحات فهرس خاما؛ 

١٥٢والراحع..............................ّ.اؤّ...ّ.ؤّ......... المصائر فهرس • سادسا 
١٧٩الموضوعات فهرس : سابعا 




