








والأعمالرضازإتيع؛لهاالجال اسمابة عند الشؤبمات مقامي 

٣۴
الأكملأنالأتمان لام والوالصلاة العالمين، رب لثه الحمد 

عبداممهبن محمد المرملين، وأشرف الأنبياء صيد على الأثملأن 

أجممن•وصحه آله وعلى 
أصحابتعظيم والجماعة تة الأهل على به الله مى مما فان 

فدرهمة ومعرفم ؤإحلالهوتوقيرهم اممه ول رص

أورواية منهم بمدر وما بعلومهم الاشتغال، ذلك من وكان وحقهم، 
قولأواجهادأ.

نفلرممعليهم اش رخوان علومهم من بمهل ما أحل من ؤإن 
لأحديكن لم مما به اش حصهم لما الشريعة لأحكام القاصدية 

وحبالتاؤيل ومعرفة التنزل ومشاهدة والمرب الصحبة من بعدهم 
وبلاغةالقصد وملامة بقوة وأحدها للشريعة وتعظيمهم ورسوله الله 
ان.اللم

لعلمالمودية العلمية الجمعية من كريم يهللب تشرفت، وقد 
الشريعةبكلية فرعها وعر المكرمة بمكة الشريعة ومقاصد الأصول 



والإعمالرضوافغيهماتجال المحابة عند السريعة مقامي 

ابرنامجهق بالمثاركة القصيم بجامعة الإملامية ات والدراس
بعنوان؛تعالى الله بفضل فيها فألقيت علمية، العلمي؛محاصرة 

عليهمالله رصوان الصحابة عند الشريعة مقاصد 
والأعمال.الجال 

مثكورأالفهمي مفتاح بن محمد الكريم الدكتور قام وقد 
كانتأن بعد محقروءة بتقريبها الإخوة بعض محن اقراح ْع بتفريغها، 
.— ونعمة الله من فضلأ — ا هن فكان مسموعة، 

لمالمحاصرة هونقس الكتاب، هدا ق الكريم أحي يديلث، بين وما 
المحوصوتوثيق والأنار الأحايين، تخريج إلا عليها زائدا يكن 

بالكثيرةليست، نيادة من العلمية الضرورة اقتضته وما أمثلة، وزيادة 
أففيكتا؛ير)أصولالفقهمملرالقارئالكريمإليى وألفت 

عرضت،د ق—ءا نهج المق الم معدؤوهبمةمحِ— الصحابة د عن
يسولأ، الكتاب١١مجن الثاف الفصل ق الصحابة عند للمقاصد 

معائل، المبعض ق يقاربه كان ؤإن هناك، مماثلألما ههنا ما 
هناك.مذكورة تكن لم لسائل وذكر أمثلة، ونيادة هنا بسهل 

.١ ٤ ٩ — ١  ١٣ص الصحابة عند الفقه صول أا 



والإعمالالجال رصواطع؛لهر اسمحابة عند الضبمة مقاصد 

كتبالصحابة محي الفقه أصول كتاب أن بالامحبار الإحذ مع 
منقرئا فأوجب ، محاصرة أصله الكتاب وهدا ، أكاديمي بمنهج 
الكتابين•محن والموصوعي العلمي والتقسيم الأسلوب حنث 

أنولعالكتاب لهدا آلت التي المحاصرة هده عليه ركزت مما ؤإن 
محلالشريعة يمقاصد العناية وجه وبيان دغءهبم؛ف، الصحابة اجتهاد 

وأنوالهماجتهادهم بأنماط الصحابي قول حجية وعلاقة الصحابة، 
الشريعة.مقاصد ق محهم يصدر ما ومنها 

ووجوبالمقاصد أحكام من الصحابة عن ر يصل. ما منزلة وبيان 
يكشف،من وأعلم وأصدق أجدر لأمم منها والاستمداد ما العناية 

والسنة.الكتاب بعل. المقاصد عن 

الصحابةمنهج وبيان الصحابة، من المقاصل. إدراك أوجه وبيان 
عنالصادرة المقاصد أنولع وبيان الاجتهاد، ل المقاصد وحليفا نل 

ّللمقاصلو العلهاء تقيمات مصدر كان مما الصحابة 

هداق مختصر بعرض وغيرها المحاور هاوه المحاصرة تناولت، 

المحاصرةحليمة ولكن توشب،، ومهووان، أقول لا الكتاب، 

والإشارات.الإطلألأت تقتضى 





0رصوازإ؛فعلهاالجالوالإعمالاسؤابة عند الشريا،ة سامي 
——ك

بناءل المقاصد علم ودور الشريعة، مقاصد أهمية يخفى لا 
مكوناتمن مكوثا ياعتباره المجتهد بناء ل المقاصد وأثر الاجتهاد، 

الصحح.الاجتهاد ما يدرك التي الألة علم 

وعفلمتهاوجمالها الشريعة روح عن هوالكاشف المقاصد فعلم 
أنكما ومكان، زمان لكل أحكامها وصلاحية ورمحوحها، وكمالها 

المجتهد.وبناء الاجتهاد بناء وٌّائل أعظم من المقاصد علم 
مالعلمراتب من علسا ة ومرتبة عمليهو اد! والاجته

ابيتهويجمع الأدلة ق ينفل—ر أن المجتهد ا حلالهمن تهليع ي
الأحكامق ؤييحث الأحكام على ا ؤيتزلهتعارضها ؤيدفع 

نصا.دJالآأو فيه يجد لم فيما 

ودعائمه!أمحه أعفلم ومن دعائم، وله أسن له والاجتهاد 
عنبعيدا ~ الشريحة مقاصد علم أن ذلك الشريحة، مقاصد علم معرفة 

بالشريعةالتشع وهو ولبها، الشريعة روح هو محددة— بألفاحل تعريفه 
والمفامدالمصالح بعلم تعتني المقاصد ولزلك معانيها، حيث من 

سبحانها ربنال فكما الشريعة ل س أمحوهي العام، بمفهومهما 



ورلإعمالرصواحضعيهماأ»طل اكحابة عند مقامي 

وهوالعالةالخاصى التعلمل سواء Jالتعليل المقاصد علم ؤيعتني 

الماسأركان أحد من ركن هي واككب الماس، عملية ل الفقهية 
بالمعتيالتعلمل أو الجامعة، العالة الحكم، الأصل، الفرع، الأرُعة! 

الشريعةأحكام ق والشمولي العمومي القياس ق يستخدم الذي العام 
الفرعية.العلة دائرة س وهوأوسع 

لهيوصلها التي الفرعية بالعلل يعتني الفقيه كان إذا ولذللثؤ 

الحللإلى ينتبه بالمقاّد العلم حلال، وس المجتهد فإن الأصولي 
غيرالأحكام إدراك ق عموما وهوالحلة للسرع الأوسع بالمعنى 

يحويهمما غيرها أومن الفرعية العالة حلال، من عليها الختصوصى 

الشريحة.مقاصد علم 

موعالزاد، من ه لد فلاباد الاجتهرام من كل ذللت، ول
رامنالجويني! الإمام نال، كما زاده، أعظم من الشريعة مقاصد 

علىفلبس والنواهي الأوامر 3، المقاصد لوفؤع يتمهلن م ل

.نّورةالأناء.)ا(آةتما'ا



والإعمالالجال رضوارإثعإ؛،م اكحابة عند الشر{بمة مقامي 

■٠ السريعة وصع ل بصبمرة 

إدراكحمر حين ;َكةاإثق الشاحلبي الإمام يختصرْ ما هدا ولعل 
تحملءإنما نال! حين بالمقاصد العلم أحدهما بأمرين الاجتهاد 

الشريعةمقاصد فهم أحدهما'. I بوصفين اتمحف لمن الاجتهاد درجة 
فها«لى.فهمه عش باء الاجاط من التمكن واكاق: كمالها، عر 

أوغيرهم،المحابة عند كان مواء الاجتهاد عن نتكالم وعندما 
العاميالمعنى الاجتهاد عن نتكلم فإنما وأومع، أكبمر عندهم كان ؤإن 

الجزئي.بالمعنى الاجتهاد وليس 

لمخيما ألة محكم عن بحث هو الجزئيت بالمعنى الاجتهاد 
معنىا وهن. الاجتهادية، الأدلة طربق عن ؤيكون نص، فيها له يأت، 

الاجتهاد.مفهوم ل جزئي 

جهدفيه يبدل ما كل فهويثمل العام بالمعنى أطلق إذا الاجتهاد 
أحكامها.ول الشريحة نصوص ل شرعي لمقصود للتوصل علمى 

'آ.)ا(الثرهانا/ا"«

•التمكن الصواب; أن والنلا٠ر الممكن، ; المطبؤع وق 



والإعمال^ضافءلهماسل السطبة عند الشؤيعم مقامي 

عنالأصوليين كلام خلال من أوأغلبها حصرها ؤيمكن 
الأخرى.الأصول أبواب ل عرصتا يقررونه أومما الاجتهاد 

الدليل.عن البحث ل الاجتهاد الأول! المؤع 

الدليل.ثبوت ق الاجتهاد ت ي الثانالؤيع 

بالص.الاستدلال ق الاجتهاد الثالث: الوع 

الواقعة.على الص أوتنزيل المناط تحقيق الرابع: الؤيع 
ةأدلبين التعارضات متوهم إزالة ق الاجتهاد الخاص: النؤع 

الواحدةالمسالة 

يغيرالأحكام ؤإدراك الأحكام إثبات ق الاجتهاد المادس: الؤع 
المنموصات.

الممصدولكن الاجتهاد من الأنولغ هده تقرير مقام المقام وليس 
منكلها الأنولع هده أهل هم كانوا الصحابة أن تقرير هو ا هت

وبماما•موسسيها من هم بل الاجتهاد، 

البحثهو اجتهادهم أول كان عنهم تعالى اش رصي والصحابة 
بكرأبى حال يصف مهران بن ميمون قال كما الموصى عن 



عنداك،هطبةرصوامحعيهمالجالوالإعمالوة ■مامدالث|ريا

اش،كتاب ق نظر خصم عليه ورد رئ.بمنةإذا أبوبكر ءكان نمح.بمنق! 
نظر!الكتاب، ق يجد لم فان بينهم، به قفى به يقضي ما فيه وحد فإن 

ؤإنحا، قضى علمها فان سنة؟ فيه النبي من كانت، هل 
قفنظرت، وكدا، كدا ررأتاق فقال! اللين فال حرج يعلم لم 

ميسا،ذللئ، ق أحد فلم صئثهءثيد؛ثؤ، افه رسول منة ول افه، كتاب 
فربما، ١١بقضاء؟ ذللث، ق قضى اممه نبي أن تعلون فهل 

يقضاءفيأخذ ، ١١وكدافيه؛كذا قضى ررنعم، فقالوا! الرهتل إليه قام 
ا.صإإذةثءفيهوسؤاال افه رسول 

تثبتهمبطرائق أمم فحسبك، الدليل ثبوت ل الصحابة اجتهاد وأما 
حاءوما ، ٢٢١١١الدين من الإسناد ررأن أصلوا الذين هم أمم واحتياؤلهم 

)حمآا"ا(.١ ا/؟• الشدة س ب الفتاوط باب - الطم محاب - الوارس رواْ )١( 
١٤ ٧ / ١ الإسماعيلي بكر أبي نيوخ أساس j المعجم ل الإسماعيلي وأبوبكر 
)حا،ما(.
بهالقاصيؤبمي به يقفكب ما باب - القاصي الكرى~كتاب،آداب، المنن j والمهقي 
أويفتيبمحكم ألنا ولا دمره، أمل من أحدا قلد أن له جار غير فإنه الفتي، 

بالأسصان'ا/أآا)حا؛م'آ(.
الصحيحمقدمة ق ندْ دملم الإمام عنه رواها ر؛ىثانئق البارك بن عبداف نول من )٢( 



والإعماوالجال رضوافعيهم عنداسمابة *قاصدالشؤيعم 

فقالالمرأة، إملاص ق الصحابة استشار نمحته^بمئق عمر أن وصح 
أوعبد بالغرة النبي قضى هوؤتهبمته« معية بن المغيرة 

أنهملة بن محمد فشهد معك، يشهد من ائت عمرت له فقال أمة. 

ذللئ،.على ومثال وشاهد حير ،، قضى؛4^ عتومؤ التيشهد 
ملكةإن فالمص، بالأّتدلأل £قفمظفي ادهم اجتها وأم

ومعرفتهموأفهامجهم لغتهم وملامة عليهم اممه رضوان الصحابة 
ملكةلماء له اش وفقهم ما أعفلم من كان بأحواله 

فهمالأدلة، من المدلولات واستخراج الأدلة ؤاعمال الاستدلال 

عودمابن يرؤيه الذي للحديث، شرحه ق اززري وعبر 

تحقرونثوم — منها يقل ولم — الأمة هدم ل اريخرج دالأ )يؤهقإؤآ 

.١ ٥ / ١ الممات ص إلا -كون لا الرواة وان الدين من الإضاد أن j باب 
(.٠٦٩ وأ  ٠٦٩ ^٥ ١ ٤ و/ المرأة. حشن باب ~ الميات كتاب - الخاري رواه )١( 

العمدوثبه الخaلإ قتل ل الدية ووجوب الجنين دية باب — امة القكتاب ~ لم وم
ءرءاتااةالجانىه/لاا)حاهأأ(.

.xr/A)أ(الأّتدكار 



والإعمالالجال رصواطعيهم اسمابة ضد الشر|ربمة •مامد 

أو- حلوقهم، يجاوز لا القرأن يقرءون صلامم، مع صلاتكم 
«لاا،الرمية.. من الهم مروق الدين من يمرقون - اجرهم حن

الشواهدأدل من راهذا الأساري؛ فال عود، مابن قول على فتعليما 
تنسهوق الألماخل. وتحريرهم ؤؤجبمأف الصحابة فقه عة معلى 

ح«سةالمإشارة و)من( )ق( بين التفريق على الخيري 

والأستدلاليةاللغوية علومهم منزلة عظم على الولألة ق وكفي 
علىواللففلية الدلالية لقفايا تقريرهم ق يعتمدون الأصوليين أن 

الصحابةإحماع على يستندون كانوا بل لها، وتقريرهم الصحابة فهم 
الوجوبر''ا،،يقتضي الأمر أن على الصحابة إح٠اع ق كما فيها، 

الصحابةوإحماع صيما للعموم أن على الصحابة  ٤١٠٢ؤإ

الخواؤجقتل باب ~ وقتالهم والمعاندين المرتدين امحتتاية كتاب ~ البخاري رواه ( ١ ) 
(.٦٩١٣^١ ٦ \ّ/ عليهم الحج،ن إناعة بعد والاJحالين 

١(.٠ ^٤٦  Y٧٤٣/ وصفاتم الخوارج ذكر باب - الزكاة وسلم-كتاب 
rn/Yسلم مواد )آ(العالم 

المحمول، ١  Y٦٦/ حزم لابن الأحكام أصول j الإحكام ، ٢٣٥/ ١ العدة يطر/ )٣( 
r/y.\\

.Y٢٢٢/ الأحكام أصول ز الإحكام ، ١ ٧• ص التمرة يطر/ )٤( 



رضإفعمحهمالجالوالإعمالعنداسهابة مقاميالسربمة 

جوازعدم على الصحابة اع وإحم_ال٠خاكةر١،، بمفهوم العمل على 
مجازأى،والأخر حقيقة أحدهما مختلفين معنيين على اللفظ حمل 

وأمثالها.

هوالذيمدلولاته واستخراج التنس فهم ق الصحابة واجتهاد 

أنبمعنى بالص، الاستدلال ق المجتهدين عند للعلم منهجء وصع 
إذاثيئا يغني لا هذا لكن صحيح، الدليل وهذا دليل عنده المجتهد 

واللغويةالشرعية القواعد وفق صحيح امتدلأل إثبات هناك يكن لم 
الاستدلال.لاليات المقلمة والعقلية 

عندحموصا الدليل دلالة كيفية ق يتكلمون الصحابة ونجد 

لقولهالصحيح اللفظي الفهم ل حاء كما أواللبس الإشكال ورود 

نحون(ظكفيجاحؤ تعالى؛ 

4صفيماحاءءنبيك١ؤأمحمحايكا 
أنحناح عليكم ®ليس الخهلابت بن لعمر قلت ءالت أمية، ين يعلى 

.٤ ٦ ' Y/ العدة ، ١٠٥ص ي اضو لأبن المحصول ينظر/ )١( 
.١  ٦٧ص المردة ،  ١٨٩ا/ينثلر/المدة )٢( 
المساء.محررة من ١ * ١ آية )٣( 



والإعمالالجال رءنوافعإ؛هم اسمحابة عند السؤيمحة *مامد 

أمنمحقي كفروا،٠ الدين يفتنكم أن حفتم إن الصلاة، من تقصروا 
صإإشقؤهمحتالله رسول فسألت منه، عجثت مما عجثت فمال! الناس، 

صادةته«له.فاقبلوا عليكم، ببما اممه تصدق راصدقة فقال: ذللث،، عن 
المجتهدمهمة فتكون منه المدلول تخرج ؤيالدليل ؤيثبت 

قالاجتهاد فيكون فيه مقصودة وأنيسا الحادثة على الحكم تنزيل 
المسالةعلى الدليل عن الناتج المدلول بتحقيق المنامحل تحقيق 

.vموصعالثح٠ث

الوقاعلهم تشهد المعنى، هذا ق الأعلى القدح للصحابة وكان 
والوازل.والأحداث 

ق)يقؤهقنئ اروق الفأداره الذي الصحابة حوار تامل ومن 
هذامن ثي؛1ا يدرك بالعلماعون ابتلي الذي البلد يحول من الموقف 

•المعنى 

إلىخرج الخهلماب بن عمر أن عباس؛ بن عبداممه فعن 

وضرهاافرين المسصلاة باب ~ ونمرها الم—اقرين صلاة كتاب - لم موا، را 
ا/مماأ)حا-ا/ا■(.



والأعمالرصدامحءإ؛4أالجال اسهابة عند ، LajjjuJiمقامي 

الجراحبن أيوعبيدة الأجناد، أمراء لقيه برغر١، كان إذا حتى الشأم، 
Iعبامن ابن فال الشام. بأرض وغ قد الوباء أن فامحروم وأصحابه، 

فامتثارم،فدعاهم ين، الأولاجرين المهلي ايع عمرت ال فن
قدI بعضهم فمال فاحتالفوا، بالشام، وقع قد اء الوبأن وأخبرهم 

الماسبقية معلثج بعضهم؛ وقال عنه، ترجمر أن نرى ولا لأمر، خرجت 
هداعلى تقدمهم أن نرى ولا افه رسول وأصحاب، 

فدعوممالأنصار، لي ادعوا قال: ثم عني، ارتفعوا فقال: الوباء، 
فقال:واختلفواكاختلافهم، المهاجرين، سيل ملكوا فاستشارهم، 

مننرئس مشيخة من هاهنا كان من لكب ادع قال؛ ثم عنكب، ارتفعوا 
نرىفقالوا: رجلان، عليه منهم يختلف، فلم فدعومم، القح، مهاجرة 

الماس:j، عمر فنائي الوباء، هدا على تقدمهم ولا بالماس ترجع أن 
أفرارأالجراح' بن أبوعبيدة قال عليه. فأصبحوا ؤلهر على مصح إل 
قدرمن نفر نعم عبيدة؟ أبا يا قالها لوغيرك عمر: فقال اطه؟ قدر من 
عدوتان،له وادي1ا هبهلنت، إبل للت، لوكان أرأيمت، اش، قدر إلى اممه 

مهلغة والعين الغين رممغ ٢ت ١ وآ ٢ ١ ١ م/ البلدان معجم ل الحموي يام'ت، ال قا 
الشامء.حاج منازل من دنوك المغيثة بين الشام وآ"م الحجاز وموأول 



والإعمالالمال رضداظعنيهم اسمابة ضد مقامي 

رعيتهاالخمسة رعيت إن أليس حدبة، والأحرى حمية، إحداهما 

بنالرحمن عبد فجاء  I(JUالله؟ بقدر رعيتها الجدية رعيت ؤإن الله، بقدر 

علمك،هدا ل عندي إن فقال! — حاجته بعض ل متغيسا وكان ~ عوفح 

فلابارض به محمعتم ارإذا يقول! الله رمحول سمعت، 
قال! ١٠منه فرارأ تخرحوا فلا ببما وأنتم بارض وغ ؤإذا عليه، تقدموا 

اصرف((راا.م عمر فحمداف، 

تأصيلالصحابة أصلها التي الاجتهاد صور أجل ومن 
المحايةعلى وردت فقد الأدلة، من تعارضه يتوهم ما بين الرجيح 

واباعلككيك البيع أهل ينه مما الأدلة بين التعارض مشأكلأت 
الاجتهاديةائل الموق الفقهي الاجتهاد ق يرد أوما المتشابه، 

ودفعلالارج؛ح قواعد عنه تمخض مما والدغ بالإجاية فقاموا 
بيانق مهران بن ميمون أثر ق كما الأدلة ترتسس، منها وكان التعارض، 

الأدلة،بين الجمع منهج منها وكان خ؛.بمئه، الصديق بكر أبي منهج 

(.٥٧٢^٩  ١٣اكلاءون٧/• ق ذم محا باب الطب كتاب البخاري واء ر١ 
٧١ ٤ ٠ / ٤ ونحوما والكهانة والهليرة الطاعون اب ب— اللام كتاب ~ لم وم
^٢٢١٩.)



والإعمالرض١لأتيعمحsاالجال اكحابة عند القملجبيت مقاصد 

الجمع.عن العجز حال والترحح 

وعدمهالإنزال من الخل وجوب أدلة بتن التعارض ورد ولما 
أبىعن لم مرواْ ما ذلك ومن الترجح، أملوب الصحابة اتخذ 

فقالوالأنصار، المهاجرين من رههل ذلك ق هال:»X<-1^_، موسى 
الاس.وقأومس الأضن:زجبالخلإلأساكش 

فاناموسى• أبو قال قال؛ الخل. وحب فقد خالعل إذا بل الهاجرون: 
يالها فقلت: لي فاذن عائشة على فامتاذنت فقمت ذلك. من أشمكم 

ؤإفنيء عن أمالك أن أريد إق ~ المؤمنين أم ا أوي— ا0 أم
أمكعنه مائلا كنت عما تسألني أن تستحيى لا فقالت: أمتحييك. 

علىقالت الخل؟ يوجب فما قلت: أمك. أئ قاتما ولدتك، ١^، 

شعبهابين جلس ®إذا صإإننهعكؤؤ>عئر: اض رمول قال ّسقهلتج، الخبير 

الخل،الاا.وجب ففد الختان الختان ومس الأربع 
النبيعن المروي ل التثسث، منها بأمور كان هنا الصحابة فترجح 

لللنبي الأقرب برواية الترجيح ومنها 

. ١٨٥ا/لم مصحيح )١( 



والإعمالرًنواظعلهاالجال الصحابة عند الشريعة *مامد 

قالتأيض1ا ولدا لالسسؤال، عائشة أبوموسى احتار ولذا الحادثة، 
ئهلت((.الخيير عر 

قاد الاجتهعلميهم الله رضوان الصحابة اد اجتهأنولع وآحر 
جدتالوحيين، ق منصوصة تكن لم جديدة، ائل لمأحكام إيجاد 

آثارمن أثرة ظهرت وحينها التمي وفاة بعد يامم حق 
مدهنمق نلأ.بمئهفلم الكرام للصحم، العلمية النبوية التربية 

الشريعةقواعد وفق الاجتهاد أحكموا بل أحكام، دون ائل الم
لها.بأحكام للخروج 

حبيبهموفاة يحد شديدأ امتحافا مظ^بم؛محز الصءحا؛ة حاض لقد 
والمتجداتالحوادث من لهم عرض بما ومعلمهم 

عفلمةالحوادث هذه حلال من فغلهر ونفلر، لاجتهاد تحتاج التي 

المهماتلهدم أهلأ ليكونوا الكرام هؤلاء أهلت، التي الهوية التربية 
المرتدينوحروب الخلافة؛عد0 قصة ق كما الجليلة، 

منوغيرها المصحم، وجمع امة أمجيش ميير وتالزكاة ومانعي 
والاجتهاد.العلم ق تيهبمه الصحابة عفلمة عن أنثات التي القضايا 
ماآكد أن ~ اممه وفقلث، ~ رراعلم التلبس؛ ق الجويني الإمام قال 



والأعمالرضاطعدهماسل اكحابة عند الشؤيعم مقامي 

احميعالظنون وغلبات بالرأي والتمسك الاجتهاد تثبيت ل يعتمد 
عصرهمامتداد ق اختلفوا أتبمم وذلك ;ء.عنهِ، الصحابة 

بْلرقفيها فتمسكوا الموصى، فيها عدموا الأحكام من ائل مل 
الأجتهاد«را،.

الصحابةاجتهاد لأنماط السرد هذا من الغاية 

Iالمقام يقتضيها التي الغايات من مجموعة 

هذهكل تجد فالاجتهادات من الأنولع هد0 تاملت، إذا أولها! 
وهيعنهم، اممه رصوان الصحابة عند حاصرة الاجتهاد من المعاق 

الإذا العلم؛المقاصد، ومنها عدهم، الاجتهاد اكتمالآلة على دلالة 
•المريعة بمقاصد ث^ الدون اجتهاد يتقم 

هذهكل ل ره حاصالثريعة مقاصسد أن تقرير ا! رثانيه

•القامحل أن تجد فتهلبيقي اجتهاد كل تأمل فعند الاجتهادات، 
وأمثالها.الاجتهادات هده ق مرعية المقاصل• وأن فيه، حاصرة 

الحرصالأدلة تعارض مع تعاملهم تامل عند كدرك إنك حتى 

T١٨٨/ الفف \كسفيسمو '



والأعمالالجال رصوازا؛فءلهإ اك،(طبات عند ؛؛ Ly^tمقامي 

دليلكل لأعمال عي والالجهد النص وتعظيم الدين حففل على 
إلاللرحيح يجنحون ولا أمكن، ما الأدلة بين الجمع قدموا وليلك 

الجمع.عن العجز لضرورة 

الصحابةعند بمقاصد العناية وجه 

عندالشريعة بمقاصد للعناية متعددة علمية وحوما أن شك لا 
Iأربعة أهمها الصحابة، 

أحكامل نبيها بعد الأمة أعلم لآوقةبممحهم الصحابة أن أولهات 
هومحليل العلماء عند هوالمقرر وهدا والشريعة، الدين 

كماقهم بذلك، لهم والإقرار بالدليل، متحققة الأعلمية وهده الأمة، 
منوبين وبينهم الإؤللاق، على الأمة أعلم ررالصحابة القيم؛ ابن قال 

والدين*لاا•الفضل j( ومحنهم كماينهم والمن العلم 3، بعدهم 
باضأعلم الصحابة كان ند والله ءبل كثير؛ ابن الإمام ؤيقول 

هداينقل فإنما بعدهم، حاء من كل من كلامهما وبميتى وبرسوله 

\دوط*^إ\<'0.الصواعق 



والإعمالرصواظءإٍهمالجال عندالصحابة الشر|إعة سامي 

الفهمءرا،.ق اكامون الطم و الراسخون 

المسدينرأ/عند به مقعلؤع أمر قرراه وما 
كلهوق فإنما الأمة أعلم هم الشريعة ل العلم ق كانوا ؤإذا 

أوباببفن الأعلمية هده احتزاء يجوز فلا وقضاياها، الشريعة أحكام 
الأحكام.من أونوع 

هدم؛مقاصل. ا'س النأعلم أتهم فسه يدخل أعلميتهم وعموم 
هنا.الشاهد هو وهدا المهلهرة، الشريعة 

حينالمقاصد ق الحاذق وهوالتخصص الشاطئ والإمام 
تنمداستهلالية بعبارة المعنى هن.ا على يؤكد الموافقات كتابه يفتح 

ولهرمعلى لام والوالصلاة اممه حمد بحد فيقول للقصوت.، 
دينالوأصحابه؛ ه آلوعلى را.ّ..ّ ظإمحيوثؤ1 

وأصلوها،قواءا.ها وا وأمفحصالوها، الشريحة مقاصال عرفوا 

)؛(اككملواضواص؛/0م\.
الإبماج٢،  ٤٣ه/ داود ر ص ض اشم ابن حاشية ٤،  Y٩٦/ الذكل كثف / يفر)٢( 

٨./ ١ المنهاج رح ثق 



والأعمالالجال عندالصحابةرصرافعبجم مقاميالشرإبمة 

ا.ءار مبادئها.... تحقيق ق الجد وأعملوا آياما، ق أفكارهم وحالت 

قخصوصا الصحابة، عالم يمدح حين تيمية ابن الإسلام وشيخ 
الأقوال،أحول هو ائل المق قولهم وأن امم، وقياماجتهادامم 

الأقوال؛أحوي كانت، إنما ومقاياتم احتهاداتم بأن لث، ذليعلل 
تفينول المقاصد، لهده اجتهادهم وموافقة الشريعة بمقاصد لعلمهم 

الأقوالإلا فيها الأقوال أحوي أحد لم ائل الممن اض ثاء وما رر... 
الصحابةقاله قولأ علمت، ما هد0 ساعتي ؤإلى الصحابة، عن المقولة 

القياسبصحح العلم لكن معه، القياس وكان إلا فيه يختلفوا ولم 
حبيرآ؛أمراركان من ذللث، يعرف ؤإنما العلوم، أجل من وفاسدة 

المحاسنمن الإسلام سريعة عليه اشتمالت< وما ومقاصده؛ \ذشوآ 
المعاشق ال الحبمصالح من تفمتته وما التعداد؛ تفوق التي 

التام.والعدل السابغة؛ والرحمة البالغة الحكمة من فيها وما والمعاد؛ 

والاد_،االى.المرجع ؤإليه باكوامحبح أعلم وافه 

)ا(اوواممات؛/ما.

.oNVj Y٥٨٢/ • الخاوي )أ(.جموع 



والإعمالرصوازإذءل،مالجال الصحابة عند  l^_4مقامي 

والأحدالصحايي قول حجية على مطبقة عملسا الأمة أن وثانيهات 
وعلمهممتزلتهم فلعفلم ، نة والالكتاب من الدليل عدم عند به 

يولحجية يرى لا رءا،آقه الشاسي الإمام أن وغيرهم الثانعية من المتآحرون تنامل ي( 
أمران!عليه يشكل وهذا الجديد، ق المحايي 

نولأحكام ل اشتغاله يل القول، ؛ -fLJيه يمرح منصوص له لمى الشافعي أن أولهما! 
!٥ صىا'ه الرمالة ل فوله ومنه النقل، هذايخالف، الرسالة ق حموي المحايي 

وسنةاش كتاب حكم ق ^Ui، يعد والقياس، الإحماع ق فوللت، سمعن!، فد ءخقال! 
فيها؟تفرقوا إذا اف رسول أصحاب أثاؤيل أرأيت رسوله، 
القياس.ق أصح أوكان أوالإحماع، أوالمنة، الكتاب، وافق ما إلى منها نصير فقلت،! 

ولاموافقة، له فيه منهم غيرْ عن يحفغل لا القول منهم الواحد قال إذا أفرأيت، قال! 
منفيكون علمه، الماس أجمع أوأمر أوسنة كتاب ق ياتيامه حجة للثج أنجد حلافا 

محرا؟بما قلت، التي الأساب 
يقوليأحذون العالم أهل وجدنا ولقد ثايتة، سنة ولا كتايا هذا ل وحدنا ما له• قلتا 

منهم.يه أحذوا ما يعمى ق وطرقوا أحرى، ؤئركونه مرة، واحدهم 
هذا؟من صرت، شيء أي فإلى قال: 

ساjْ شجا ولا إجماعا ولا سنة ولا أحدكتايح لم إذا واحد، قول اتاع إل قلت،: 
قياساامعه وحد أو يحكمه، له يحكم 

سيشهدوالمني؛ الحاوي.ثإ، واحتلاف، الرسالة، المافعي: كتيط نأمل من أن ثان؛هماإ 
ونحوأوترجح أواستشهاد استدلال من الصحابي قول على كثيرآمبنيثا علميتا نفلرآ 

نللث،ب



والإعمالالجال رُن>ازإفعإ؛4م عند مقاميالسبمات 

منقام لما للأمة تدلالسا اموملاذأ ببما، يوحد حجة أهوالهم كانت 
التيالمقومات وامتلاكهم باتياعيم، والأمر فضلهم من ودليله سبيه 

ةلوو1ا،الأمة وأبر الأمة، ررأفقه فهم والاحتجاج، للأحد أهوالهم تؤهل 
وأتمهمفهلرة وأكملهم نمودآ، وأصحهم تتكلما، وأقلهم وأعمفهم 

التأويل،وعرفوا التنزيل شاهدوا الدين أذهاننا، وأصفاهم إدراكنا، 
٠٢ل ا؛ الرسول•• مقاصد فهموا 

حصرالمست متعددة منانع له قول الصحابي قول يحجية والقول 
يتجاوزهبل الجزية، ائل المل الاجتهادية بأقوالهم الأحذ على 

وتعليله،وبيانه وتقييده المص تخصيص من أحرى علية لأيعاد 

لهومبموُثإ مما وأمثالها بأقوالهم المتعارضة النصوص وترحح 
الأصول.كسج، 

قعام وأنه واعتباره، الصحابي قول حجية التقرر من كان ؤإذا 
الشريعةمقاصد من عنهم يصدر ما ذلك من فان عنه، يهدر ما كل 

والاحتجاجتدلال الاسل ا واعتبارهالقاصد ازه حوالتعليل 

اوونمنا/\<ماو'\>.1ءلأم ا



والإعمالرنوافعيهماسل اكحابة عند السريعة مقامي 

العنهم منها الصحابة عن يصدر بما المقاصد فكشف والاجتهاد، 
هوأممبل المرؤع، ل واحتهادات أحكام من يصدر مما أهمية يقل 

منالمقاصد وفهم إدراك ل الانطلاق ولكون جهة، من لتاصيليته 

تعددمع حصوص1ا بالصواب، وأحرى وآمن أوثق الصحابة ينبؤع 
لسسلهم فاتثاع ا. منهوالموقف، المقامجد استقاء ق اهج المن

العقائدق هديهم كاباع والزيغ الانحراف، من أمنة المقاصد 
والأحكام.

رضوانالصحابة اجتهاد ق الخطأ قلة العلائي يعلل حين ولدللث، 
المقاصد<اعلى رراطلاعهم حطثهم قلة سبب، من أن يذكر عليهم اف 

بالمسةجدأ نادر نمى فته ما بمخالفة ~ الصحابة بمي ~ فيهم والخْلآ 
الشريعةمقاصد على اطلاعهم من قدمتا ما مع وأفعالهم، أقوالهم إلى 

منالأعلم، فيهم الحكم وكان والأفضلية بق بالواختصاصهم 
القاصدق اتبعهم لن الحفل فكدللث، ادر،الأ،، الندون أحوالهم 
الخطأ.وقلة الحق إصابة الخير؛كثرْ هن.ا من فيدرك 

١.٧ ص الإصابة جمال، إ( 



والأعمالالجال رصواظعمحهم ضداسمابة الشؤبمة مقامي 

عنهنأحد أن فيجب حجة الصحابي قول إن قاإنا1 إذا أننا والشاهد 
منكل الفرؤع عنه نأخد كما والعمدة الفقه وأصول الشريعة مقاصد 

فلالبعض، وترك ببعفه أخد فلا اض رسول أصحاب 

المقاصدقضية ونهمل الفرؤع ق حجة الصحابي قول نقول! أن محنى 
وغيرها.الفقهية والقواعد أوالعقائد الفقه أوأصول 

وهو- الشرعية الأمور كل و خجة الصحابي قول إن قالنا: فإذا 
تعالىالله رصي الصحاية عن يصدر بما نعنى أن علينا وحب ~ الحق 

كالقضاياعنهم نقل ما ق واصحع كان ما الشريحة، قضايا كل ق عنهم 
إلىتحتاج فايا المقاصدية كالقفايا تأمل إلى احتاج وما الفقهية، 
واستنباط.ممارمة 

هيأوالأحكام الفقهية القضايا من الحجية إن نقول! وعندما 
الصحابة؛قال ما ثم إجماع صإوهوبجئم البي منة ثم اممه كتاب 
القاصديةالقضايا و بمال أن يجب الكلام فهذا الأمة أعلم لأيم 
كلاممن ثم اممه، كلام من أولا توحد أن يجب الشريعة فمقاس أيصا، 

ؤيجبعنهم، تعالى الله رضي الصحابة من يم صإإلدةعكهقأؤ، رسوله 
ؤالشريعة أحكام لاستخراج مصدرأ باعتباره الجانب بهيا يعتني أن 



رصواطءدهماسلوالإعمالاكأحاداة عند سامي 

معنىعنهما ينتج فانه الماصسن الأمرين ل تقرر ولما أنه وثالثهات 
أحدرهم ره؛وؤنؤبم؛ام الصحابة وهوأن المقاصد دراسة مجال ل مهم 
خدممن خير فهم ويعملها، ويمتخرجما المقاصد عن يكشف من 

وصفهمكما ؤإعمالأفهم وكشما تخراحطا امالمقاصد ق الأمة 
ا.ر مقاصدها،، على والجري الشريعة فهم ق القدوة ررهم الشاطئ• 
وظاهرهالرسول بباطن الناس م ررأعالت تيمية ان وصفهم وكما 

ومراداتهاال٢ا.بمقاصده الناس وأخبمر 

أقوالهوحفظوا الني صحبة فهم يثررْ؛ ما له وهذا 
ورودباب وأسالأي زول نبأساب معرفتهم مع ه، أفعالورأوا 

والديانةالبديهة وسرعة والذكاء الحفظ وقوة اللغة وسلامة الحديث 

واّلم.والصلاح 

وأتعنبيها لمراد الأمة أفهم الصحابة كانت راوقد القيم! ان يقول 
أحديكن ولم ومقصودْ، مراده محرفة حول يدندنون كانوا ؤإنما له، 

)ا(اووامماته/ا"ب.

م• U/٣ اكاوى مجمؤع )٢( 
.٢ ١ ٥ و ٢ ١ ٤ ص الصحابة عد الفقه أصول )٣( 



والإعمالوضو\)لع*عمأالجال اسمابة عند مقامي 

غيرهإلى عنه يعدل ثم اف رمول مراد له يظهر متهم 
اوتة«لا،.

علىعيال فهي الشرعية بالمقاصل المتعلمة ات الدرامفكل 

قالصحابة عن صدر ا مبل صإإذأهءثورمؤ، الئة ول رسصحابة 
المجتهدينصواب به يعاير الذي الحق هومعيار والتعلل القاصد 

وحطنهم.

متامسامعنى مته تنيهلنا اصأصلأ وحدنا ءإذا الجوينى! يقول 

لويكفي الشريعة، أصول من أصل ألا؛ناقضه فيه فثكمي للحكم 
ذلكق ا ومرحوعتالحكم، متفق أمجل إلى تناده امفيه الضبهل 

تنباحلامل مرملين صإإمم4عثؤيؤ الله رصول أصحاب وحداننا 
،•بعضها،٠١ عند وقوف توغ غير من الشريعة أصول من الصالح 

كلق الشريعة بمقاصد الناس أعلم ااالمحا؛ة القول! ومختصر 
وصحبتهمللتتزل بمشاهدنمم ذلك وكان مجالأما، كل وق أنواعها 

)ا(إءلأماوونمنا/ا،ا^
(JKY  هان/Y٧٨٣.



والإعمالرءن>ازإفءإ؛4مالجال اسهابة عند الشري*ة مقامي 

لهدا ظهر ونمده، بمراده الناس أعرف فكانوا صإإشعفيهو،لخ للنبي 
لرموحهم فكان اجتهاداتم، كل ل جلسا هذا ظهر كما أقوالهم، 

خهلثهم،وقلة صوامحيم كرة ق لهم الله لتوفق ا محببالمقاصد معرفه 

ادالاجتهمن الأول ام المقق نهم ماد والاجتهرأي الفكان 
والرأي«أم

اجتهادق الإصابة أعظم من فإن أعلاه تقرر لما أن ورابعها: 
ومنهعليهم، اممه رصوان الصحابة اجتهاد جادة هولزوم المجتهد 

باي،أمحأعظم من أن كما المقاصد، على الأحكام بناء ق ثيلهم ص
جادتيمعن الثكوصى هو اد والاجتهتدلال الاسق الانحراف 
الكرام.الصحابة منهج عن لائدة باجتهادايتح واس>تثداله 

منالصالح لف العن ورد ما العلم طالب على يخفى ولن 
حادمن وذم كلها الشريعة أمور ق الصحابة جادة لزوم على التأكد 

أهلعند الاستدلال أصول محن هذا وأن سبيلهم، غير وسلوك عنها 
يميلون.ولا عنه يحيدون لا والجماعق الستة 

.١٤٩ص الصحابة عد الفته أصول '( 







^^__سس_^رْيإ٦^٠=؛^رضءإطع؛لهاالجالوالأعمال السهابة عند مقاصد 

والمفاسدالمالح مقادير رءاعتسار تيمية؛ ابن الإسلام مخ قال 

يعدللم العبموصن اتباع على ان الإنقدر فمتى المريعة؛ بميزان هو 
تعورأن وفل والطائر، باه الأثلمعرفة رأيه احتهد ولا ا، عنه

الأحلكم«لا،.على ودلالتها بها ■؛^١ يكون من المحوص 

القاصد:ببناء الصحابة علاقة 

معوحتى واجتهاده بعلمه الصحابي ررهل نقول؛ أوضح وبشكل 
لالرسوخ حلال ومن دوره أم ؤيينه القصد ينشئ هومن قوله حجية 
وفتاؤيه؟.أهواله خلال من ؤييينه المقعد عن يكشف الشريعة أحكام 
أنيابمعنى توقيفية، الشريعة مقاصد أن يدرك أن يجب مما إن 

ليستاالمريحة ررفمقاصد لهما، وتابعه نة، والسالكتارب من متقاة م

ومتفرعةالأدلة _s تابعة هى بل الشرعية؛ الأدلة عن مستقلا دليلا 
ولمت،وتضمين تبعية علاقة بينهما فالعلاقة منها؛ ومتوليه عنها 

وتمرد«أماستقلال علاقة 

.Y\U/Y)؛(االأسقاْةا

■٤ ١ ص للخادُي الشرعية المقاصد علم )٢( 



والأعمالالجال عندالشريعة مقامي 

اديرمق®اعتمار ت تيمية ابن الإملأم يخ ثيصمها كما فهي 
رالثريعةاار هوبميزان والمفاسد المصالح 

المجتهددور ؤإنما اجتهاده، تلقاء من مقصدأ المجتهد ينشئ فلا 
تقرأْأوموالمنة بالكتاب متصوصة القاصد هده عن الكشف 

اد،الاجتهق القاصد هده ؤإعمال الشريعة أحكام ومن منهما 
وممدرئة.اب انتإضافة للشريعة مضافة والمقاصد 

بنصهاالشريعة نموصر من الشرعية القاصد أن هنا والماهد 

حيروالصحابة عمومانيا، من القاصد واستقراء ومعانيها وظاهرها 

حلالمن دينهم مقاصد الأمة علماع علموا الصحابة وكاشف، مظهر 
وروحولب مقامي يهلبق منهم فالواحد وتهلبيقاتم، تهم، ممارس

نبيهكلام ومن افه كلام من فهمه ما حلال من الشريعة 

ينشئقد الصحابي وهوأن له ننتبه أن يجب جدا مهم فرق وهدا 
ولاالكتاب من دليل فيها ليس المسألة أن باعتار اجتهادا الحكم 

لهاكاشفون أمم القاصد ق الصحابة دور لكن حجة، ؤيكون المنة 

.٢١٧/٢ا»الأسقائ^





والإعمالرءنوافعإءهماسل الصحابة عند مقامي 

إدراكثم عنهم، تعالى اممه رصي الصحابة من المقاصد ثم المنة، من 
القاصدهده العلماء يدرك حا التي الاجتهادية بالأمور القاصد 

كالاسقراء.

بالقاصد،الصحابة علم قدر مترلة ينتج يستقر حين الفهم وهدا 
منهمالصادر وأن القاصد، كشف من عنهم يصدر مما موقفنا وسج 

والمنة.الكتاب، عن يصدر ما بعد الثاكة القاصد؛المرتبة من 

هي؛طرق، من الصحابة علوم من تدرك الشرعية والقاصد 

التيأقوالهم ل عليهم الله رصوان الصحابة قول منهلوق أولها؛ 
مقاصدمن الأمر هدا أن بقولهم ؤيبينون القاصد، بعض ببما يقررون 
ترءا0.ومما المريعة 

قصريحا نصا تك^^هن قن. القاصاس نيا يذكرون التي واقوالهم 
الهس.من أومل،رك1ا القصد بيان 

ءباد0يامحر لم وحل عز اف أن  ١٠إنحوهعثق1 عمر قول الأول؛ ومثال 
بأنالقاعدة وهويضع . ٢١االيضرهم عما إلا ينههم ولم ينفعهم، يما إلا 

٥(.^٢ ١  ١٧ص والدانة المنة أصول عر والإبانة الشرح محاب j طة ابن واْ را 





والإمهالرضاتيءمحهماسل اكحابة عند السبمة مقامي 

لهيأمرهم مما عباده بحانه ربنا يه يخاطب ما أن ق صرح وهو 
الأحكامهذه بناء وهوحماع لهم، هوثر عنه ينهاهم وما لهم هوحير 

مصالحهم.مقصد على 

صلىنازت يزيد، بن الرحمن عبد حديث ق حاء ما الثانىت ومثال 

صإآسءقوؤءؤالنبي مع صليت عبدافه؛ فقال أريما، بمنى عثمان 
"حفص عن زاد ~ ركعتض عمر وْع ركعتن، بكر أبي وْع ركعتن، 

أبيعن هاهنا من زاد ~ أتمها، ثم إمارته، من صدرآ عثمان ومع 
ركعاتأربع من لي أن قلويين الهلرق بكم تفرقت، نم ~ معاوية 
أشباحهعن نره بن معاوية فحدثتى الأعمش؛ قال متقبلتين. ركعتين 

صليتيم عثمان، على عبت، له؛ فقيل قال؛ أريما، صلى افه عبد أن 
شر((لا،.الخلاف قال؛ أريما، 

y٤٣/ يمنى الصلاة —باب الصلاة ممسر أبواب البخاري—كتاب رواه الحديث أصل .١( 
)حأار'ا(.

٤ ٨٢/ ١ بمنى الصلاة قمر اب وفمرها-؛افرين المسصلاة اب كتلم- وم
،-(٦٩٤.)

بمنىالصلاة باب الماسك— كتاب — أبوداود همواْ همة بن معاؤية حديث وأما 



والإعمالالجال رضازإتيءمح،م اسؤابة عند الضيمة مقامي 

وهووحدةالشريعة مقاصد من عامك مقمحدأ يؤؤهبمض وهويقرر 
فيها.الخلاف ونبذ الأمة 

تقفونكنتم كما ءاقفوا يؤؤهبمثه! علي قول ومنه أيضتا ومثله 
ماتكما أوأموت حماعة، للناس يكون حش الاختلاف أكر0 قاف 

أصحابي..«لا؛.

للشريعةمقاصد تقرير ق الصحابة بعض عن يصدر ما ذلك ومن 

أوالسنة.الكتاب نصوص ص فهما 

تعالى!اممه قول عند ;ءأ.بمنه العاص عمروبن من صدر كما 

رسولبعثه  ١٠١دال؛ ^^٢، رحيما يمم أقءَكان ^ولأقنتؤو\ 

ا.قرة بن معاوية حل.ث دون اصحيح تال 
.٤ ٤ ٤ ١/ الصحيحة الأحاديث ية ل موضع ق كله وصححه 

(.٤ ٢ ^٩٦ ٥ ١ ٦ Y/ الفر ي الصلاة باب - الصلاة الصف-محاب j وءLJالرزاق 

—غر الق والجمع المساز صلاة أبواب حملع -كتاب الكثرى المن ل والتهمي 
0 "عن!لمة رمة غير الفر j القصر ترك من باب  /T  ٥(. ٤٣)ح؛ ٢ ٠

أبيبن علي مناقب باب - الني أصحاب فضاتل كتاب — البخاري رواه )١( 
(.٣٧• ^٣ ٢ ٤ هبمئث؛،/ الخن، أبي الهاشمي القرشي طالب 

الماء.محورة من ٢ ٩ آية من ( ٢) 



والإعماورءن>اذايءإ؛4مالجال استابة عند الشؤيعات مقامي 

ارئةبللة ي احتلمت فال: اللأمل ذات عام صإأشُمحوغ اش 
صيتيم محتممت اهللد، ان لى اعتإن فاسممت المرد، سديدة 

اممهرسول على قدمنا فلما ال: قالصح، صلاة بأصحاُي 
بكرصحا بأ صلث، عمرو، رريا فقال: ذللئح، له ذكرت صإإذدثعقوؤسؤ 

ثدييةبارئة ليلة في احتلت، إني نعم، ئلتتإ: قال: حنب؟ا،،، وأنت، 
مسحانه:افه نول وذكرت الئ،، أهالأن اغتلمت، إن فاسمقح، المرد، 

^j؛^،،ثم فتيممت، هل١ا، رحيما يمم ادةتَكان لائثتلوأأا>نّكإإئ وؤ 
ميئارآ،.يقل ولم اضرسول فضحلئه 

الناء.صورة من ٢ ٩ آية من )١( 
(.١١٧٨ ^٢ ( Y٣٤٧/ )٩ »مدْأ ني أحمد الإمام رواْ )٢( 

رح؛٣٣(.( )ص٠٦الرداضمم الجنب إذاحاف باب — الطهارة وأبوداود—كتاب 
علىالتلف حاف إذا __._، الإباحة ذكر — التيمم باب - ااصح؛حهاا في حبان وابن 

الاغسالدون أوالتيمم بالوضوء يصلي أن ال الاغتعند الثديي الثري من ه نف

انوتحاف إذا الفر في التمم -باب الطهارة -كتاب الك؛رى« رالمنن في واليهقي 
(.١١١الرد)ا/هأآ()ح.شدة من أوالعلة 

أمما()ح^ها١(.واسرانيفياوعجمامر)ا١; 
(.٤٣٣ / داودر)١ أبي منن وضعيف •صحح في كما الألباني وصححه 



والإعمالرءنوازإ؛فيءضالجال الصيابة عند الث،ريعة مقامي 

المشقةورقع التسير مقضي الكريمة الأية عمرومن فامتخرج 

وأقره

عمرررأن الأموي! الحجر تقبيل ق نمحؤممقبمتة عمر قول ومثاله 
الحجر أنك أعالم ا١إني فقال! فقبله الأموي الحجر إلى حاء نمحهؤبمه 

اميقبلك صإإسئههوتؤ المي رأيت أق ولولا تنمع، ولا تفر 
قثاكك«لاا.

أحكامهل بحانه سللمولى والانقياد التسلم لقاعدة وهوبيان 
البيعحر مقصد عن كاشف تعس الأن كما عللها، تدرك لم ؤإن 

التموص.وتعفليم العبادات وتوقيفية 

أنالعلم من ~ عمر حديث، يعنى ~ فيه الخهلابىت فال 
ثالس،وأسمعلومة علل على لها يوقفا لم ؤإن واجبة المنن متابعة 

.٢٢١معانيها((يفقه لم ؤإن بلغته من على حجة أعيانبما وأن معقولة، 
وفاةوبعد ;نح.بممح فالصحابة ;نح.بممحز، فتاويهم من وئنيها: 

(.١ ٥ )حبا< ١  ٨٣الحجرالأسودY/ ماذكرj باب - الحج ئاب - المخارى رواْ ( ١ ) 
المن)؟(سالم 



والإعمالالصمابة عند السبمة *مامد 

وحوادثنوازل أدركهم ولمن لهم عرصت حبيبهم 
القيم؛ابن قال كما للفتيا، علماؤهم فانتصب والاجتهاد للفتيا تحتاج 

افرسول أصحاب من الفتوى عنهم حففلت ءوالدين 
المكثرونوكان وامرأة، رحل بين ما نمسا وثلاثون ونيف ائة م~ 

عودمن وعبدافه ؤنالب أبي ن وعلي الخْلاب ن عمر ميعة؛ منهم 
ينوعبداممه عباس بن وعبداممه ثابت بن وزيد المزمين أم وعائشة 

ءمر«أا،.

نةسفيه فما والمنة لالكتادس، فها يسمتندون فتاؤيهم ل وهؤلاء 

وفقيجتهدون فانم منصوصا يكن لم وما جلي، ظاهر أمر وهو منها 
ذلكومن والمنة، الكتاب س تعلموه مما وقواعدها الشريعة أصول 

حا.والتعليل ؤإعمالها المقاصد مراعاة 

بماوتعليمهم فتاويهم ق واصحة تتجلى الشريعة مقاصد ؤإن 

لها*دلون اويبه بيوما ؤياجسهادامم به يعللون 

بالكوفةأناسا أن حدث رمحئ^بمثق عود من عيداض أن ذللث، وس 

)ا(إءلأماووسينا/أا.



اًج^^"ووالإعمال الجال رصو١فعلهإ اسمابة عند الشربمة *مامد 
ًسس—ذضشمضسريا

بينمنهم رحل كل كوم وقد فأتاهم، المسجد، ل بالحصى يبحون 
منأحرجهم حتى بالحمى يحصهم بزل فلم حمى، يديه 

أصحابفضلتم أوني ظلما، يدعة أحدثتم !رالقد ويقول المجد، 
ا.ر علماا، محمد 

عللما،محمد أصحاب سبقتم لقد تحمون، اش ررعلى رواية؛ وق 
.٢٢^٠١ظالمايدعق أحدثتم لقد أو 

نصالتعظيم لمقصد تأصيل رمح.بم1ة عود مابن من وهذا 
الحفلرفيها الأصل وأن العبادات، توقيفية لقصد واصيل الشرعي، 
والمع.

مقاصدهومن بما وفتاويهم احتهادامم تعليلهم ذلك، ومن 

الصديقأبويكر »دحل قال: حازم أبي بن قيس عن ورد كما الشريعة 

(•١ )ح،" ١ ٨ ص - البيع من يكرم ما باب ~ الدع كتابه ل وفاح ابن رواه )١( 
(•١ ^٧ ١ ٨ ص ~ اللع من يكره ما باب ~ المع كتابه ق وصاح ابن رواه )٢( 

.٣٨١نممفياسة؛/وأم 
بنعطاء ويبه الكبير، ل الْلبراف ُرواْ ؛ ٢ ٢ ٢ / ١ الزوائد مجمع ل الهيمي ونال 

ولكنهوهوثقة الساتب 



والإعمالالحال ^صواإتيعإي٠م ااح1حاوة عند سامي 

تتكلم،لا فرآها نينب لها! يقال أحصل١، من امرأة على نيقؤيقنئ، 
فإنتكلمي! لها؛ فقال مصمتة، حجت قالوا؛ تتكلم؟ لا لها ما فقال؛ 

قال؛أنت؟ من فقالت؛ فتآكلمت الجاهلّة، عمل هذا يحل، لا هزا 
قالت؛قريش. من قال؛ الهاحرين؟ أي قالت؛ المهاجرين، من امرؤ 

بقاؤناما قالت،؛ بكر، أبو أنا وقال؛ إ لموول إنلث، قال؛ قريش؟ أي من 
بقاؤكمقال؛ الجاهلية؟ بعد به اممه حاء الذي الصالح الأمر هذا على 
كانأما قال؛ الأئمة؟ وما قالت؛ أئمتكم، لكم امتقات ما عليه 

قال؛بلى، قالمتج؛ ا فيهليعومم؟ يامحرومم وأشراف رءوس لقومكم 
الاس((رى.على أولئك فهم 

الشريعةمقاصل. من بمقصد الحل وعدم الخغ تيؤيقئ علل فقد 
والجاهلة.الشرك أهل وهومخالفة 

فيماأي والولاية، القضاء أحكام من عنهم ر يمل، فيما وثاكها؛ 
أوالراني الخليفة من مواء الولاية أمور ق أحكام من عنهم يصدر 

وزنبمهطتض أحص من امرأة على رنوله : ١ ٥ • U/ المائي فح j حجر ابن قال )١( 
يجيالة،.من قبيلة وهى أحمد 

(.٣٨٣٤^٤ ١ ه/ الجاهالأ رام الأنمار-باب ماف كتاب - الخاري رواْ )٢( 



والأعمالالجال رصداظعيهم اوسهابة عند مقاصد 

غيرالقضايا فإن الأمصار، ق الصحابة من وقفاته وولاته عماله 

يشتغلا فهناء قضأو لقرار تحتاج المنصوصة وغير المستجدة 
أولؤيكون تعالى، الله مراد على لتمضى عليهم الله رضوان الصحابة 
أحلهمن وما الشريعة مقاصد ق القتر وينبوعه الاجتهاد هذا مقومالت، 

والمنة.الكتاب، أحكام صدريت، 

للخلماءالمرعية المامة ق واضحة حلية المحورة هده وتتجلى 

اممهرضوان عهدهم ل الصحابة فقهاء وقضاء قضائهم وق الراشدين، 

علهاأ^سين•
ؤههبمئه،بكر أبى حلافة على الصحابة إحلباق أن ريب ولا 
وحمعامة أسجيش وتسير الزكاة ومانعى المرتدين ة ومحارب

المححابةلأن من مصلحيه قضايا هى بكر أبى عهد ق الصحف 
حمحوصا.ره؛عقبمثه بكر وأبى عموما 

الإسلاميةالدولة أمور تقليم من رْتوممتبمه عمر فحله ما ومثله 
المحن.واتحاد للمسلمين المكة وعمل الدواوين، كتدؤين 

عبروهوما المريعة مقاصد رعاية على هومبنى وغيره كله وهدا 

النفلراقتضا٥ بما حه عللماسى ١ حمل رر ١ ثال حن احلى المسعنه 



والإععالرصواطعيهمالجال اسؤابة عند الشؤيعات مقاصد 

عنده٠٢®لالمصلحي 
قالنوازل ق يمتد بل الولاية، أحكام على قصرآ هذا وليس 

والقضايا.الأحكام 

بنعيد معن ورد كما بالواحد الجماعة رعءؤفي؛ض عمر فقتل 

واحدبرحل أوسعة ة حمنمرأ قل الخهلاب بن عمر رءأن المسيب 
لقتلتهمصنعاء أهل اعليه لوتمالأر عمرت وقال غيلة، قتل قتلوه 

حمعا((رم.

علىالمعتدين جماح بكح النفس حففل هنا القصد وكان 

كانكما القصاصى، من للفرار ذريعة الساللت، هدا يتخذوا أن الأنفس 

)ا(اووافقاتأ/«؟مآوا\،آ.

الجماعةوالملأ واجتمعوا، وتعاونوا تظاهروا أي صنعاءْ أهل عليه لوتمالأ ٠ ت وقوله )٢( 
واحدة.كلمتهم الناس أشراف من 

الناقصألفاظ ا/أ،مآإ،اازاهروءرسإ العروس تاج ا/ّآأ، الزاخر انماب ينظر/ 
صخه*ا.

٩٨٤ Y/ والحر الغلة ق حاء ما اب -بالعقول الوطأ-كتاب j ماس رواء )٣( 
)حلآ"ها(.

صحح«.ءالأثر : ٤ ٠ ٤ A/ الخير البدر ق الخقن ابن نال 



والإعمالالجال رصوافعمحم اسمابة عند الشؤبمة مقامي 

أولمحرمات للوصول الحيل بامتخدام الذرائع مد مقاصده من 
العفويات.من الانفلات 

ظ^بمئمحابجعلطالب أبي بن علي بمشورة عمر وأخذ 
مقصدمع متوافقا حاء ا إنمثمانين الخمر ارب ثة عقوب

تزجر.لا الأربعين أن رأوا لما العقل، حققي ق الشريعة 

اطالتق;مح.بمثئ أمر حين الإبل صوال ل عثمان اد واجته
ا٥أعهنمحاحيها حاء إذا حتى ا وبيعها -بموالتعريف الإبل صالة 

قالإبل صوال راكانت، الزهريت نهاب ابن ال قا كمثمنها، 

يمسهالا ا، كاجر١ ة بالإبلامؤ ؤكهبمئع الخطاب بن عمر زمن 
و_اع،ثم بتعريفها، أمر ان عفبن عثمان زمان كان إذا حتى أحد 
قموجودا هذا يكن ولم اءارأ؛ نمهأعهلي صاحبها جاء فإذا 

عومق المشاة كالمريلة أي للب ة المجعولالأصل ق مي كمعغلمة موبلة ( ١ ) 
لارعي-رحة مفهي بالكلأ داجتزائها إلتها أحد تحرض 
يعفهايعفاكالمقتناة.تتناتج أي التاين إحدى ف يحن. وتناتج 

•٦ ٩ / ٤ الخوؤلآ على الزرئاف شرح ، ١ ٢ / ١ الأنوار مشارق / ينظر 
٩٧٥ Y/ الفوال ق اء القفاب ب- الأنفة الوطأ-مماب ق u_ رواء )٢( 

^١٤٤٩.)



والأعمالاتجال فعيهم رب اكحابة عند مقامي 

افلمالديتي، الوانع لقوه التسخين عصر ولا النبوي العمر 
واستصلاحتاللمال، حفظا يذللث،، عثمان قضى الناس نس—اهل 

والأمق اهلوا يتأن م أحلاقهوق والهم أمق للمجتمع 
همرهم•

أذنحين، يمن الق نه.بمثئ حبل بن اذ معه فعلا مومنه 

وعلله جنمر من الزكوي المال قيمة إحراج اليمن لأمل 
قأوو_يسلآ، — حميصأ١، اب ثيبعرض ررائتون( فمال; لث، ذل

لأصحابوحير يكم علأهون والذرة، الشعير مكان الصدقة 
مقصيانلث، ذلعلى ه فحملة«لم، دالماوينالمثي 

أوصحيح.حن هو ; ١ ٧ ٠ U/ المنير الدر ل الملقن ابن ال، ؛ ت
كأنأذيع، حس ه طولذي الالشوب ت ين بالأوالخميس الخميص الثوب )١( 

الثياب.من الصغير يمي عنه اف معاذأرصي 
.٩ * U/ اللغة مذيب ، ١٣٦؟/سلام بن للمامم الحديث غريب ينظر/ 

لس.ماقد أو الملبوس، الثوب أي المفعول، بمعتى نمل الليس الثوب )٢( 

١.٢ ٠ U/ الدداري الكواكب، ، ٤ ١ ٧ "ا/ الأنوار طالع ينظر/ 
.١ ١ ٦ Y/ الزكاة ق العرض -كاب الزكاة كاب - _ الخاري رواْ )٣( 

• ١٣ّآ/ اسن، تغمح( ل، حجر ابن وصله يند 



والإمهالالجإل رصواحفعلهم اسؤإبة عنق الشرربم،ت *مامد 

المصالحم أعظاة ومراعالمزكين على التيسر ان. عظيم
الزكاة.لأحدي 

فيقولللمصلحة اذ معمراعاة إلى از بابن ام الإميلفت 

لوكما لحة، المصسعند العرض يجوز اه معنوهذا ار ات معلق

ملابسا ببماشترى ريال مائة زكاة فيه هو الذي ه بمالاشترى 

لالفقراء((له.ودفعها 

معنىأراد يكم" عل"أهون ه: رروقولحجر: ن ابويقول 
وحيره: وقوللكم، أهون يقل م فليهم علالمهولة تسلط 

فرأىة ثقيلالفل ة مؤلملأن حم؛ أرفق أي محمد لأصحاب 
الأثقل«لأا.خيرأمن ذلك ي الأخف 

المؤلف،به حزم لكن انقلاع، انه ;  ٤٣٨الإبريزية؛/ الحلل ق از بابن ونال، 
العنىا.ل شوامحو وله 

أحازمن باب ~ المائمة الغنم صدقة أ؛واب،  ٤١٠٩~"الكبرى المنن ق المهقي ورواه 
(.٧٣٧٢^ ١٨٩الزكوات؛/j الفم اخز 

)>(ااحللالإ؛ريزة\/ممإ.

T\T/T)أ(فحالمرى 



المحابةرضداطعيهمالجالوالأعمالعند مقامي 

وتحريرتقرير ق الصحابة منهج معرفة من المستفاد أكبر من ؤإن 
أهمها؛ثريئ مث^ودامت ْن لٌ ووبي^ئ ْا المرم^ مقاصد 

الشريعةلمقاصد عليهم اش رخوان الصحابة توخليف أولها! 
باتتهلول أن يمكن أياد من عنها والذود وصيانتها الشريعة لنصرة 

أحكامها.واستقرار 

النبيوفاة وبعد أنه الحلم هنالب فقه عن بمعزل يكون ولن 
الشريعة،أحكام من نقص والالزيادة بوادر بدأت صإإلثةعقوؤسؤ 

المرق.أولمثوء للبدعة أحرى بوادر وظهور 

للنصرةشامخة امية ّعليهم اممه رمحوان الصحابة عدة وكانت 

منتعلموه وما ر-يم كتاب من استقوه رامح وبعلم قلوحم بغيرة 

•صءلألأثٌوثؤ ■ميهم 
وفهمالأدلة، اتثاع على أحكامهم *قصروا الصحابة كان ؤإذا 
استخدمواأخم ريب فلا ،، الشاءلي١١يقوله كما الشرع،ا مقاصد 

الأدلة.استخل.موا كما المريحة لنصرة القاصي. 

)ا(الأءممامما<آ•.



والإعمالرض>اذإ؛فعلهإالجال عنداسمحابة مقاصد 

رعايتهموسندرك والسنة الكتاب ترك لمن وعيبهم ذمهم وتأمل 
والمنة.الكتاب تعظيم عر الدين حففل لقصد 

وكانواالوحتين، هدى حالف من على الإنكار هديهم من وكان 
محوللكل ؤإزهاق—ا ه، نمللمخاف بيان—ا الإنكار إظهار يتقصدون 

ؤيشيع.الأمة ق يمري أن وحشية الأمة لعامة وييانح مخالف 
العصربعد ركعتين يصلي طاوس كان ت قال حجير بن هشام عن 

قال،، ملمار تتخذ أن عنها نبي إنما قال! رراتركها. عبامحيI ابن له فقال 
عليهاأتعذب أدري فلا الحصر، بعد صلاة عن نيئ قد فانه ءبارست ابن 

إداقفين ؤماكان ؤ يقول• الله لأن تؤجر؛ أم 

الليل.إلى العصر يعد يصلى ت يقول صلمءا تتخاو أن ت قوله عنه ين محميان قتّر )١( 
يفلرسنالدار،ىل/أ؟ا.

الأحزاب.محورة س  ٣٦سآة )٢( 

صئ؛ةتءثيؤثؤالهي حديث نمير من يتقى ما ياب ~ المقدمة ~ الا>ارمي رواه والأثر 
(.٤٣٤)ح١ ٢ ٦ / ١ نوله عند غيره وقول 

(.^١٣٧٣  ٩٢/ ١ - الملم مماب - المتدرك ق والحاكم 
علىالحث من يكره لما موافق الثيخين محرحل على صحح حديد هدا وقال؛ 



والإعمالرصوإزاتيعمحبم(الجال اسماباة عند الصبمات سامي 

ينطلقولا للوحي يستند لا الذي المجرد للرأي ذمهم ذلك ومن 
منه.

الورسوله، اممه سه ما ®السمنة رتحوسبمثةث الخطاب بن عمر هال 

للأمة((لاا.سمنة الرأي تجعالواحْلأ 

لليس رأينا أحدث ®من مه؛.بمثمحات عباس بن عبداللة ؤيقول 
علىيدر لم صإإثذق،هوثؤ اممة رسول س منة به تمض ولم اش كتاب 

وجلُالعز الثه لقي، إذا منه هو ما 

الدمى.ووافقه السمانة، حدْ يخرحاْ ولم السنة اتباع 
حتىالفجر بعد الملأة عن النهى باب ~ الصلاة كتاب ~ الكثرى المنن ل والمهقي 

(.٤٥٥١)ح٤  Y٥٣/ الشص. تغرب حتى العصر ويعد المص 
اشدين ق القول ذم ل جاء ما باب ~ وقمله العلم سان جا*ع ل 'ب-الر ابن رواه ا ر١ 

اعتاردون اتل الممن الإكثار وعب أصل، غير على والقياس والظن، بالرأي 
أ/ِااُأ)حا-إ>ا(.

(.١ ^٣٥  ٦٨/ ١ اكاا.ة من قيه وما الفتيا باب ~ المقدمة — الدارمحي رواه ( ٢) 
٤١ • / ١ والحكم الفتوى له من باب - الكبرى المنن إلى المدخل j واليهئى 

^١٣٨.)

 jذمالكلأمواعال< والهروىrT/y٢٧٢^\.)
•، ٩ )ح٢ ٩ ٩ ص اليع كتاب ل وضاح وابن 



والأعمالالجال رصءإظءإ؛هم اسهاية عند الشؤيعم مقامي 

منالعقيدة لحماية فيه سعوا ما الشريعة مقاصد ق صنيعتهم ومن 
تبقىأن الإذن وعدم لوأدها وجهادهم الدعية والأعمال البيع ذم 

تتمدد.أن فضلا 

وفدبالزيادة، البيع باب بسد الا.ين حفظ الشريعة مقاصد فمن 
العفليمالمقصد بيدا اعتنى من أعظم لآ.بمأفمن الصحابة كان 

وعملاقولأ ورعايته 

وؤت،تعالى! قوله تفسير ق يؤؤهبمها عباس بن عبداممه يقول 

منينوالمؤ نبيه ١^ رءأحبمر قال1 ليعم لكم أ'كملت 
اممهأتمه وقد أبدأ، زيادة إلى يحتاجون فلا الإيمان لهم أكمل قد أنه 
أبدآ((لُيسخطه فلا اممه رضيه وقد أبدأ، ينتقصه فلا ذكره عز 

كفيتمفقد عوا تبتل. ولا رراتبعوا يؤؤؤنفيعئه! عود من عبداممه ويقول 

الماسذم ق الواردة الأحاديث ذكر - والمممقه الفقيه كتاب ذ البغدادي والخطب 
(.٤٨٢)ح ٤ ٢ / ٢ منه والمع وتحريمه 

المائدةسورة من ٣ آية من ( ١ ) 

(.١١٠٨٠)ح ٥ ١ ٨ / ٩ تفسيره ق الطري رواه ( ٢ ) 

المنير.لأبن ١ لأ ٢! المنثور الدر ل الميوحلي وعزاه 



والإعمالاكحابةرصواظعلهاالجال عند التسيبمة مقامي 

صلألة((راا.بدعة وكل 

قاد الاجتهمن حير المنة ق ررالاقتصاد دمح.بمئ: ويقول 
الدءة(ارو

محابمن ر نما سياق - والجمامة المآ أهل اعمماد أصول نرح ل اللألكاتي رواه )١( 
والجماء_تة هوالالحق سل وأن الاباع على الحث j الايات من وحل عز الد 

ا/ا-اا)حإ'ا(.
ةالمذمومالفرق ة ومجانبة الماجية القرفثربعة عن ة الإبانل ة بملوابن 

واببعة اللزوم على الحض ل اب ب~ نة الأمول ق زمنين أبى وابن 
(.١١)ح ٥ ص،" الأئمة 

)ححم\(._AY السنة كتاب ل والمروزي 
.a٦٤/اع؛ر المعجم ل والهلراف 
٢(.٠ )حء A ' ١/ الرأي أحذ كراب ل باب ~ المقدمة ~ المنن ل والدارمي 
الغرابدون المتفيضة يالقراءات القرآن قراءة ل نمل - الإيمان شعب ل والمهقي 
والثواذ

)حأأخ(١ّ ص٩٥ الزهد محاب ق أحمد الإمام رواه )٢( 
الميعن روى ما سياق - والجماعة المنة أهل اعتقاد أصول شرح ق داللألكاتي 

١(.)ح٤ ه • / ١ أحياهاودعاإليها ومن السنة حففل. من واب ثل 
٠٣٢ / ١ المدمومة الفرق ومجانبة الناحية الفرقة شريعة عن الإبانة ل بملة وابن 

)حخ1ا(.



٥٠٠؛

٠٧
والإعمالالجال عندالسمابة ؛؛ u^_lمقامي

ابجنحماية مقصد صئإادةظؤهؤ اش رمول صحابة وطبق 

الوبثالإلكروالإزالأ•

محاشيية أبي ابن عند كما د?ءهبمثة الخطاب بن عمر فهدا 
أنالخطاب بن عمر بلغ  ijljنافع، عن بسنده يرويه فيما المصنف 

فقطعت((جيا ررفأمر قال! تحتها، بوح التي الشجرة يأتون ناسا 
الخطاببن عمر تعليل من نفيسة نبالة عبدالرزاق رواية ول 

لفعله.غ.بمئة 

فال!سويد بن المعرور عن بسنده مصنفه ق عيدالرزاق روى فقد 

ؤأنّدركففقرأ• الفجر، با فصلى والمدينة، مكة بين عمر 0ع كنت 
فنص—لونينزلون أفوامسا رأى ثم ه، نريثن وؤلأيلiم، ه، ربك يمل 

)حس(.٣ • / ١ المة اب كز 
٤٣٠^٧٢.)

ق- مفرقة وأبواب والإعامة المملؤع صلاة كاب - المصنف ل ثسة ايي ابن رواه ( ١إ 
٧ْ(.)ح١0٥٤اسمةسمهمهسطانم٢/.

٤٤ ٨ U/ الماري فح ل حجر ابن وحكم ، Y٦٧/ امرى الءوقا>ت، ل معد ابن ورواه 
إستادميصحة 

(•١٠)ح؟  ٨٨آ/ البيع كتاب ق وصاح واين 



والإعمالرضوالأيفعإت4مالخال الصحابة عند السريعة *حاصد 

النبيفيه صلى مجد فقالوا؛ عنهم أل فسجد، مل 
مرمن ييما، أنبيائهم آثار اتخذوا أمم نلكم كان من هلك ررإنما فقال! 
فليمصاار١/ؤإلأ فليصل الصلاة فحفرت الماجد من بشيء 

بقوله؛للأثر روايته بعد البيع كتاب ل وصاح ابن يوصحه وهوما 
الفتنة،العليهم فخاف تحتها، فيصلون يذهبون كانوا الناس ررلأن 

عودمبن عثداش فعل ومثله 

بحونيبالكوفة أناحا أن حدث نيؤغهنث عود مبن عبداف 
كومةيديه بين منهم رحل كل كوم وقد فأتاهم، المجد، ل بالحصى 
منأحرجهم حتى يحصيهم؛الحمحك، يزل فلم الت ئحصى، 

السجدلم.

لالشريعة لمقاصد عليهم رصوان الصحابة توؤليمح وثانيها؛ 
أصولوتقرير الشريعة، ق الكبرى والقضايا تدلأل الامأصول 

فرالل المح ل يقرأ ما اب ب~ الصلاة كتاب — الممنف ل مدالرزاق رواْ ( ١ ) 

.Y٨٨/وصاح )آا(الوعلأين 
تخريجه.تقدم )٣( 



MK؛

٥٩
والإعمالالجال رصواظعيهم عنداكحابة مقامي 

Jالخر؛^وماعالاسلأ

مقارنةْع الرواية ق وتشددهم المروي الحديث بصحة وعنايتهم 
عنهثابتا حدينا حالف من على النكير بشدة ذلك 

منهاليس ما يدحلها أن السنة تعقلتم على حرصهم بمجموي يعتليك 

الإعراضمن وتحذيرهم حا العمل ل السنة تعظم على وحرصهم 
عنها.

مقاصدمحن وأن الأحماع تأصيل لمبدأ تقريرهم ذلل ومن 
فهلبقوهواحد قول من إليه الت ما واعتبار الأمة عصمة اعتبار السريعة 
الكلمةوحدة من علمائهم اتفاق على ينبني وما به، وحكموا ولرموْ 

به.والمنة الكتاب أمر ما إلى والتحاكم 

رآها رامظ^بمثقت عول جمبن ا،اش ءبقول ه مبحكمهم فمن 
فهوميئ المساإمون راه وما حن، الله فهوعند حنتا لمون الم

عداشسيئ<ارا،.

٣٦٠)ح  ٦٨٤/ مسنده ق أحمد الإمام واه را  ٠.)
(.٥ ٤ ١ )ح  ٣٦٧\ا- يكرالمديق أيي فقائل - الصحابة فقائل كاب ول 

٨٣م/ الصديق بكر أبر - ةه.ءثمح الصحابة معرفة محاب - المستدرك ل والحاكم 



والأعمالرصواظعمحهمالجال اكحابة عند مفنامد 

يكرأبي وخلافة إمامة على اقهم إطبتطسقهم ومن 
رضيهمن لدنيانا فرصينا ..  ١٠ةالوءرمت عليها أطبقت عملية مقولة وقالوا 

للدينناا؛ ورسوله اممه 

تقومالذي الصحح بالقياس عملهم للمقاصد توظيفهم ومن 
هوتحقيقبه والأخذ فاعتباره الأحكام، وعلل معال على أسه 

بمعانيهاحففلها جهة من الشريعة نمحوص بحففل الشريعة لمقمد 

نصوصها.حفظت كما وعللها 

وموقفهمالقياس ق علميهم الله رصوان الصحابة منهج كان وقد 

صادرأمنمنه كان فيما معتثرأ ؤيجعله القياس يقبل ا هوموقفمنه 
بنعمر رمالة ل جاء كما ومقاصدها. لعلليا ومحقق النموصى 

..١  ١١وفيهات عنهما الله رصي الأشعري موسى لأبي كههقذئ الخطانم؛، 

الن.مى.وصححه (، ٤٤ ٦٥)ح 
(.٣٦'^٢  ٥٨أاالأوسط المعجم والهلرالرل 

حاورا.ااإسناد0 ; ٤ ٢ محؤره الطالم، تحفة ل كثير ابن قال 

صإإق،ءفي4ر؛>.ؤاش رسول يعد الخلافة أمر جامع ~ المسنة —اب كتل الخلال رواه .١( 
(.٣٣٣)ح٢٦٩/١

(.١٩٠)ح ٣ ١ صزه الرائدين الخلفاء محاتل ل الأصفهاق وأبونمم 



والإعمالاتجال ^نعلهم عند الشريعة مقاصد 

قايسيم محسنة ولا قران ق ليعس مما إليلث، أدلى فيما الفهم الفهم يم 
اشإلى أحبها إلى اعمد ثم والأشباه، الأمثال واعرف ذلك عند الأمور 

إلىأقرب، كان بما القياس فقيد ا ^١ ٠٠الحق..بوأشبهها ترى فيما 
منإعماله أن والسسة للكتاب فهمه من أدرك وما والسسة الكتاب 

تعالى.اممه لمحاب موافق القياس 

منبينة على قوم راكل دق.بمنة؛ طالب، أبى بن علي قول ومنه 
ليعرفسواهم، من على هم أشمن ومصلحة أمرهم 

علىالقاصي حكم يحيل لا باب - الشهادات كاب - الكرى المنن ف اليهقي رواه )١( 
الحرامولا حرامنا منهما واحد على الحلال يجعل ولا عليه، والمقضى له الممضى 

^٢١• ^٢٤  ١٥•١; • حلالا مهما عرواحد 
٦(.• ٤ )ح١ ٢ ٤ ٠ ١/ ٤ والمهود الخصوم j القاصي على ما - المننوالاثار معرية وق 

٤(.^٢^١٤  0٣٦٩/ - وغيرذلك والأحكام الأضة ١^،-كأب j والدارممى 
فوالتابعين الصحابة عن روى ما ذكر - والمممقه الفقيه ل العدائي والخف 

xْام؛الأجهادو>زاكاس-٢/•٩)ح٨٢

والتممص.والأسخفاق والاحتقار المسح وعو الإزراء محن يزرون )٢( 

بالحق.الذهاب على يطالق كما 

العروساج ت، ١  ٥٣٧ص المحيهل■ اموس الق، ٤ ٨ ١ / ١ الفصيح فار إمينظر/ 
إمإإ؛وا/مأاآ.



والإعمالرءنواظءإء4ماتجال اك،ءطبة عند الشؤيعات مقامي 

ا.ر الألباب(( ذوي عند ة المقايالحق 

عنمبتعدأ القياس من كان ما على القول يشنعون هدا ْع وهم 
ذمواولهذا ومعانيها، مقاصدها عن ومخرج، وموافقتها، النصوص 

بنعمر قال كما ومعانيها للأدلة ينتب لا رأيا كان ما القياس من 
أعيتهمالسنن، أعداء فإتيم الرأي، وأصحاب ررإياكم الخطاب: 
وأصاإوا((ر'أ/فضلوا بالرأي، فقالوا يحففلوها، أن الأحاديث، 

الذيالعلمي الخلاف، نبذ ق الشريعة مقاصد توفليفهم ذللثج ومن 

الكتابمن ملوا فقد والعداوة، والتشاحن الاختلافج إلى يودي 

القياسلصحح الاحتجاج ق القول باب ~ والمتفقه الفقيه ق البغدادي الخهليب رواه C ١ ؤ 

x٥١٣)ح٧٤/٢ولزومانملبه
٤(. ٢٨)ح٠ ٢  ٥٦ه/ الوادر -محاب المن ق الداراممي رواء )٢( 

القياسوذكلف الرأي ذم س يذكر ما باب - اممرى الخن إلى المدخل ل واليهقي 
(.^١٣١٢ ٩ ص٠ النص مرصع 3، 

دونالحديث من الإكشار ذم من ذكر باب — وفضله العلم بيان جامع ل عبدالم وابن 
١(. ٩٢)ح؛ ١ ٠ ٠ ٩ Y/ فيه والتفقه له التفهم 

القياسذم ق الواردة الأحاديث ذكر - والمتفقه الفقيه ل البغدادي والخطيب 
.٤  ١٥٢/ منه والمغ وتحريمه 



والإعمالالجال رصو١إيعإت٠م الصحابة عند مقاصد 

ونبذهالخلاف عدم على والحرص الأمة وحدة مقصد تحقيق والسة 
وبادروالم، الموالمجتمع الأحكام على باثره لمعرفتهم وذمه 

العلية.الخلافية القضايا ق النهج هده لإعمال 

قلعثمان وموافقته القصر ق لقوله عود مبن عبدايله ترك وما 

هدالتقرير حي شاهد إلا ، أ شرا، ءالخلأف بان لفعله وتعالياله الإتمام 
القصد.

رراقضواهتالج، أبي بن علي الراشد الخليفة فول ومثاله 
أوحماعة، للناس يكون حتى الاختلاف أكره فإل تقفون كنتم كما 

ؤ.،،ر٢، أصحابي. مات كما أموت 
لالشريحة لمقاصد عليهم اممه رضوان الصحابة توظيف وثاكهات 

وابتناوهموالسنة، الكتاب من فيه نص لا وما النوازل ق الاجتهاد 

والتعليلأت.الصالح على الأحتكام هده 

العاقعلى ~ النصن عدم لما ~ وبنوها النوازل ل اجتهدوا فقد 

تخريجه.تقدم ( ١ ) 
.تخريجه تقدم ( ٢ ر 



والإعهالرصداحعمحيمالجال اسهابة عند مقامي 

العام.الأصولي القياس حلال من والمصالح، 

وأجمعواالصحابة إليه ذهب ما كل أن يرى الشاطئ والإمام 

جهةمن عنهم صادر هو فإنما الوحثتن من نص ب يرد لم مما علثه 
وتضمينالخمر ثسارب يجلد لذللث، ومثل المصالح ق النظر 

،.الصظع١١

للصحابةعرضت كثيرة لنوازل الأعلام الأئمة مجنل وقد 
ومقاصدهاالشريعة معال برعاية محتنين فيها واجتهدوا 

ومصالحها.وعللها ومعانيها 

ؤإفتاءثمانين، الخمر شارب، وحلي بالواحد، الجماعة قتل ومنهات 

لغيرحيضها وارتفع الأقراء ذوايت، من كانت، إذا المْللقة بان عمر 
الحمل)مدة أشهر سعة تنتفلر أومرض رضيع أو حمل من محبب 

ذوايت،من ليست، أغيا ْع تتزوج، أن لها ثم )عدة( أشهر وثلاثة غالبا( 
كثير.وغيرها الأشهر، 

;ا(اوواساتإ/'ا<أواا،'آ.



والإعمالالجال رصوازإئبم؛يم اكحابة ضد الشؤيعات مقتامد 

نفيق للمقاصد علمهم افه رخوان الصحابة توظيف ورابعهات 
تعارضه.يتوهم فيما بيتها والترحح وترتيبها، الأدلة تعارض 

تعارضلا أنه والجزم الحرم للوحيين الصحابة تعظيم من فكان 
فهمويردون ويأصلونه يحكونه وحزم قعلع البتة، الشريعة دلة أق 

إليه.الكابوالمنة 

الشريعةأدلة صرب اوالهم وم_من وكان الخوارج حرجت ولما 
بنعبا.اش الأمة حبر قام وتركها نومنها يب يتحارصا لتوهم ببعضها 
ليرجعأئمتهم ذكره تعارض موهم كل عن بالجواب ;.بمتمحا عباس 
بتقمدقوله الحبر يختم ثم وية، الالجادة إلى منهم الحق طالي 

ا.ل ا، افه عند كلأمن فان القرآن عليك يختلف فلا  ١١فيه! يقول }لقضة 

وخءؤبم؛أمصئذدههيؤثؤ اممه رمول أصحاب إحلال من وكان 
مناستفادو0 منهجنا إليه والتحاكم الاستدلال ق الأدلة ترتيب وضع 

حييهم

٥٠ ٥ ٥ a/ الجدة حم سورة باب ~ التفسير كتاب ~ معلئ البخاري واه را 
٠٣ ٠ ؛/ البخاري صحح على ايثعليز تغليق كتابه ل حجر ابن وصله وند 

يعدها.وما 



والإعمالرصواظعيهمالجال اسؤابة عند مقامي 

عليهورد إذا نمحؤيتة أبوبكر كان قال! مهران بن ميمون عن 
فإنبينهم، يه قضى به يقضى ما فيه وحد فان اممه كتاب ق نفلر حمم 

فانمحة فيه النبي من كانت هل نفلر الكاب ق يجد لم 

كذاأنال فمال! لمين المأل فحرج يعلم لم ؤإن ببما، قفى علها 
أحدفلم صإإشهييؤ اممه رسول محسة ول افه كتاب ق فنفئرت وكدا 

ذللث،ق قضى صئقتق،4وثؤ اض نبي أن تعلون فيل شيئا لئ، لذق 
فيأخذوكذا، بكذا فيه قضى نعم فقالوا! الرهعل إليه قام فربما بقضاء؟ 

اممهرسول بقضاء 

يقولكان رْءهبمئه بكر أبا أن ميمون غير وحدثني ،• جعفر قال 
انبينعن يحفغل من ا فينحمل ذي اللله الحمد ت لث، ذلعند 

وعلماءهملمين المرووس دعا لثؤ ذلأعياْ ؤإن صئس،يوثؤ، 
به،اأأ،.قضى الأمر على رأيهم احتجع فإذا فاستشارهم، 

ممون.عن راؤيه ير؛ذان بن جعفر هو ( ١ ) 

القاصي0 يقضى ما باب — القاصي آداب ~كتاب الكبرى المن ل المهقي رداه رى 
أويفتىيحكم أن ولا يهرم أهل من أسأ يقلل أن له جائز غتر فإنه المفتى به لنقص 

٢(.)حا/ميى ١ ١ ٤ / ا بالاسحان• 



والإعمالالجال رصواظعمحهم اكحابة عند السريبم4 مقاصد 

الموصىيم لتعفلالمحقق تدلالي الاممنهجهم من وكان 
يبتدئونفإمم الأدلة تعارصى عند أنه منها سيء إهمال دون ؤإعمالها 

وقدوالمسخ الترجيح من لغيره الجمع يتركون لا بسنها، الجمع ب
عنهموهوالمقول العملي، ؤإحماعهم إمحلبايهم هذا على أمكن، 
كثيرةذللئ، على والأمثلة للتعارض دفعهم ق العملي المعنوى بالتواتر 

يهملأن لأدلتها وصيانة للشريعة هوحففل إنما هدا وكل متضافرة، 
شيء.منها 

لمقصدتحقيما فالصحابة الترجيح ووجسا الجمع تحذر ؤإن 

الواحدحر يرجحون فمثلأ المعاق، على يقدمونه كانوا النص تعظيم 
نموصهاتقديم الشريعة مقاصد من أن من يرونه لما القياس، على 
إجماعهم.أنه والهلوفير٢، أ؛ويعلىأاا نقله كما معانيها، على 

بعضلهم عرض فقد القاصد لبنامت، وضعوا كما والصحابة 

بدفعاشتغل من أول فكانوا تعارضها، ذلك، وس إعمالها ذكلأتؤ 

٤.٣ ٢ / ١ ٣ الباري نتح ل كما حجر ابن وصححه 
.r٨٨٩/)ا(اسة 



والإسلسله(الخال السطبات عند التسيعات مقامي 

المقاصد.تعارصى 

كانوا®المحابة ت ادهم اجتهوصف ل الغزالي ام الإميقول 

ُعاضااعلى المصالح يعفى ؤيقدمون الأدلة يرجحون 

أعظمة ؤإزالالممّلحتتن أعلى تقديم منهجهم من فكان 
الممد)ن|

واحدمصحف ق الكريم القرآن جمع ل قولهم تعارض ل ولعل 
حسامنالأ طهبممحاأجمعين وعثمان بكر أبي الرائدين هد عل 
منعهوتهيب توقفا فمن وتعارصها، والصالح القاصاد انع لتن

اممهرمول ه يفعللم شيء فعل من الخشية وهو عظيم مقصد 

الجمعأمر عليه عرض لما لعمر أبوبكر نال حتى صإإنة'قوولخ، 
وقالهاءتإإههوتي(ا اش رسول يفعله لم ششا أفعل رركيف الأول: 

قمقاصدينا المحنى هذا لأثر إلا ذاك وما بكر، لأبي ثابت، بن زيد 
عملمن برهان فيه عندهم يكن لم شيء وعمل البدعة من الخوف 

هوهدا أن ذلك بعد أبوبكر ومعه عمر رأى بينما الثني 

rT0_,ا(المخول(.



والإعمالايجال ^^٤^! ١٢٠الصحابة;عند السيمة مقامي 

فقالهاالدين به يحفغل الذي تعالى اممه كتاب حفظ من فيه لما الخير، 

حير١٠أوالله راهو عمرت 

منيرونه ما المقاصد تعارض مجال ق عندهم القاصد فقه ومن 

مرجوحة.ممدة شمت كانت ؤإن الراجحة المصلحة جلب 

قيادةق الوليد بن لخالد بكر أبي بإبقاء لدلك تيمية ابن مثل وقد 
;?.بمنهحالي ميل من علم ما مع والشام العراق وفتوح الردة جيوش 
كانتهؤيقنئ عمر تولى لما ثم بكر، أبى لين مع قيادته ق للشدة 

اللينمن فيه لما عبيدة لأبي الجيوش قيادة تولية الراجحة المصلحة 
منهمالكل الأصلح اوكان أجمعين رؤئ^بمت؛ُم عمر ندة يقابله الذي 

رسولحلفاء من ويكون؛ذللث، معتدلا أمره ليكون ولاه، من يولى أن 

معتدلا،لى.هو الذي اممه 

ينرموث آءْظم قوله• باب ~ القرآن نمير كاب — البخاري روا0 )١( 
ب^محمخك<رُدشجمد ءث،ًظم رش عنتم ما 

٤(.^٩٧٦ ٧ ١ ٦; الرمحأ [!_ ١  ٢٨
)آ(اوياناكربصهأ.



والإعمالرضواظعيهمالخال اسمابة عند *مامد 

علىاجتمعوا الصحابة رءإن ذلك من تيمية ابن وجعل 

دةمفوأقل مصلحة أعظم كانت ولايته لأن يؤؤهعثه عثمان 
غيره((لا،.ولاية من 

ترجحإلى يجنحون يتين المقتعارض حال أنم ذلك ومن 
ممدة.الأقل 

رة؛.بمثنيالجمعةالصحابة بإقامة لهذا تيمية ابن مثل وقد 

الصحابةكان راولهذا ال! قاجر الفام الإمخلف والجماعات 

وغيرهماالثقفي عبيد أبى بن والمختار الحجاج حلف يمحلون 
ادآفأعظم والجماعة الجمعة مت تمويان فوالجماعق، الجمعة 

عنهماالتخالما كان إذا يما ملا فاجر، بإمام فيهما الاقتداء من 

تلكدفع بدون الشرعية المصالحة ترك فيمي فجوره، يدغ لا 

الفدة«رأ،.

.\ا٦٨)ا(مهاجالمةالنوة 

)أ(ْجموعاكاوىمآ/مأآ.



والإعمالالجال رصوانلتيعنيهم اكحابة عند الشؤيمة مقامي 

الصحابة:عند اثقاصد أنواع 

مصطلحاثنر يكتبهم ل الأصوليمن عند المقاصد علم يا 
العلةأحكام وق لة المرمالمصالح موصوعات ق أصولية مقاصدية 

المتخصصةبه سأو المتخصصة الكتب صدرت يم وصفتها المويرة 
بأنواعؤاالمقاصد لتتشكل المعاصر الوقت ق تمددت ثم يالمقاصد، 
ذاتتكن لم ممطيحاما ق كانت ؤإن وهده وجزئياما، وأقسامها 

رامحخةمعان ذات أبا غير الصحابة وأحلهم المتقدمين عند حضور 
عدهم.

اعتبارهو إيما المقاصد أصل أن المقاصديون يؤكد فعندما 
منوالستة الكتاب بحد متقى الحقيقة ق المعنى فهدا المصالح، 
عكهؤمؤ.اممهرسول أصحاب 

انميهدا تقرير به يدرك مقولهم من اثنتن نصين ولعل 

للمصالحالكلية القاعدة يضع وهو رْتءهعئه عمر قول ! الأول 
وحلعز ~ اض ررأن فيقول! ية لمنإلا مى وما لمصلحة إلا أمر فما 



والإعمالرضاطعإ؛هماتجال اكحابة عند الشؤمة مقامي 

يضرهم«لمعما إلا ينههم ولم ينفعهم بما إلا عباده يامر لم 
قال!عر مرواه كما هؤؤيقنئ عود مبن عبداش فول واكاق! 

حولمبن عبداش رحلأأتى أن أوأحدهما، ومحن، عون حدثني 

هنكنجأيها ؤ يقول• تعالى اش معت ّإذا فقال؛ إلي، اعهد فقال؛ 
عنهاارينهى أوشر به، يؤمر حير فإنه ممعلئج؛ فارعها ه ءامنوأ 

هولمصالحةإنما للمؤمنين تعالى اش نداء من المقصود فهويبين 

عنها,ينهون اومفسدة ت؛ا يؤمرون 

عنه((رص.تصرف أوسوء به تؤتى حير رافإنه البيهقي؛ رواية وق 

وتحمينية،وحاحية صرورية إلى المصالح العلماء م يقوحين 
تقريراالصحابة عالم ق حاصرة المقاصدية المعاق هده أن ستجد فانا 

(.٥٢).،١  ١٧ص وب  iJiأصول على الشرح ذمحاب بطآ ابن رواْ ( )١ 
(.^١٢٦٣ص الزهد وكابه المارك ان رواْ )٢( 

أبيحاتمفيالضرا/أها)ح^-ادوابن 
ماقله القارئ إحضار ل ضل - القرآن تعظم ل باب ~ الإيمان شعب ل واليهقي 

١(.)حا"خم ٤ • ٨ م/ والممكرفه يقروه 
•؛.A/Y•الإيمان )؟(شعب 



والإعمالالخال رصوافعيهم المحابة عند الصبمة مقامي 

كلياتبماوق المصالح هذه كل فرعوا عشا، ا-بمهاديتا أوطيما قوليح 
والمالوالعرض والعقل والقس الدين ~ الخص 

هذامثل ق بورد ما ناحرة كثترة العلي تراثهم ل لهذا والأمثلة 
التمثيل.خلال من للتقرير إلا لمس 

منهو نيقؤهقنئ الصديق عهد ق الزكاة ومانعي المرتدين فحرب، 
الدين.حفغل 

المفس.حفظ من هو بالواحد الجماعة يَكهبمه عمر وقتل 

الحقل.حفظ هومن الخمر شريا عقوبة وتضعيفه 

عليحكم ه ومثلالإبل، صوال ق غهؤقئة عثمان وقضاء 
الأموال.حفغل هومن لأ.بمثه؛الأستصناع 

وارتفعالأقراء ذواُتا من كانت، إذا الطالقة بأن أفتى وعمر 
أشهرتسعة تنتظر مرض أو رصاع أو حمل من ببا لغير حيفها 

أنيسامع تتزوج، أن لها ثم )عدة( أشهر وثلاثة غالسا( الحمل )مدة 
الأمحهر.دوامت، من لت 

يمحيفتين، أو حيفه فحاصت، طلقت، امرأة أيما  ١١عمرت قال 



والإعماورص>اذإفعا؛،مالمال اسمابة عند الشؤيمة مقامي 

ؤإلأفذلك، حمل -بما بان فإن أشهر، تسعة تنتفلر فإنبما حيضتها رفعتها 
حالت،ءرا،.ثم أشهر، ثلاثة بعدالتسعة اعتدت، 

الزواجمن منعها بعدم الممل حفغل لمصالحة مقصودا هذا وكان 
الأنساب،.تختلقل ألا للرحم الاحتياط مع ولكن 

العياءعند يماتبما تقباعتبار باعتبار الشريعة مقاصد تأمل ومن 
الجزئيةوالقاصد الخاصة والقاصد العامة والصالح الكليات، من 

الأنولعهده كل أن الصحابة عند الشريعة لقاصد الدارمن فسيجد 
احتهاداتبمم.ق حاصرة 

نصوصيوتعفليم العبودية ام مقلتعفليم أمثلة تقدم ما ففي 
ؤإنكارها.البيع حر من جلي وموقف الشريعة، 
لوالمسه الكتاب، موافقة الصحابة عند العامة القاصد ومن 

مهجهم.كان هكدا الحرج، ونفي المر إرادة 

(.١٢١)ح؟  ٦٥٨٢! الطلاق عوم جا،ع باب، — الهللاق كتاب، الموطأ ق ماللث، واه را 
٤١٩م١/ حمها ساعد من عدة باب، — العدد كتاب، ~ الكبرى المنن ل والمهقي 

^١٥٨١٠.)
٩١ ١ / ١ ١ ه بالدخول عدة ابج بالعدد كتابه ~ ار والأنالمسنن معرفة وق 
،-(٤٨٤٩.)



والإعمإلالجال رءنواطءإ؛هم اك،ءئبةن عند الشؤبمد مقامي 

اضول رمأصحاب من ®أدركت إمحاق! بن عمير ال ق

ولاسيرة، أهون قومأ أر فلم متهم، سمني ممن أكثر صؤأهثٌوتؤ 
ثديدأمنهم«لا،.تض 

والتكلم،.والتعمق واكنني لالتكلما وذمهم كرههم ذلك ومن 

تففال تهتؤهبمثق عمر عند رركنا I نال ينحتؤهبمئئ ماللث، بن أنس عن 
نباعنالكالف«لأا.

مانتع التكلف ®وأصل الفاروق• مقولة شارحتا الجوزي ابن قال 
يمث.ةة،الإلا يحصل ولا الإنسان به لايؤمر أوما فيه، منفعة لا 

منملؤه ما الصحابة عند المرعية العامة المقاصد هد0 ومن 

قوالولؤغ المحرمات، إلى تفضي التي الدرائع مد من الموة مشكاة 

١(٢ ^٦ ٦٣/ ١ القيا كرامة باب - الفدمة - الدارس رواْ )١( 

٥/ ا ٤ ايئة. حشية البكاءمن مانالواق باب الزهد~ كتاب ~ مصنفه ل شيبة أبي وابن 
(.٣٦٧١)ح• 

(.١ • ب١ ٠٣٤ آ/ - تحار اث من الرجاء ق باب - الإبمان شعب j واJيهةي 
السؤالكشرة مجن يكرم ما باب - تة والسبالكاب الإعممام كتاب - البخاري رواه )٢( 

 ١\r/^(.٧٢٩)وتكالفئلأِمي4ب
١١٨١/ الصحيحين حدث من المشكل كثف )٣( 



والإعمالرضإفعإ؛4مالجال اسمابة ضد الشؤ؛عة مقامي 

الإسلاموأصول العميد٥ ل تكون عندما حصوصا المنكرات 
العظام.وقواعده 

عمرأن عميرل بن حكيم عن حاء ما الذراع د لرعايتهم ومن 
الءأن ت عماله ؤإلى الأنصاري عد ّلإبن عمير إلى كب صؤهقنئ 

يخرحواحتى الحرب أرض ل لمين الممن أحد على حدآ يقيموا 
أرضالمصالحة«رى.إر 

المنعلهذا تعليله عمر نول من ثيية أبي ابن مصف ل وجاء 
يلحق؛الكفارا،ل"'أا.أن الشيهنان حمية تحمله ررلئلأ ؛قولهت 

خ؛هءنمحذالالمحاة عن روى الأحوص، أبو الثاعي، المنمي عص بن موحكم )١( 
صدوق.الدميت تال الحاوثأ تليل معروفنا، اوكان معدن ابن 

المنةالكتب ق رواية له من معرفة ق الكاشف ، U٤٥٢/ الكبرى الهلقاُت، ينظر/ 

أرضق الحدود تمام لا زعم من باب، ~ السير كتاب، ~ الكثرى المن ل الييهقي رداء ، ٢١
(.١٨٦٨٨^١ • ٥ و/ يرجع حتى الحرب، 

الحرب،أرض ل الحدود إقامة ابط مب~ المسير كتابه ~ والأيار المن معرفة ول 
.(o-\oo^)X\y/\T

أرضق الرجل على الحد إقامة ق - الخوود كتاب، — المصنف ق سة أبي ابن رواه )٣( 
الدو'ا/آ'ا)حأ1إهأ(.



٥٠٠، والأعمالالجال رصداحفعمحهم اكحابة عند السريعة مقاصد 

يعضهمقال التي بالسجرْ نيجغهنئ عمر بقهير التمثيل تقدم وقد 
بتعظيمها.الفتتة حشية تحتها صلى الض إن 

لمينالمكلمة بوحيه العناية العامة للمقاصد رعايتهم ومن 
والاختلاف.التنانع شجر وقهلمر 

مئهبمثئيةول1مسعود بن عيدالف سمعت قال! قطة بن ثابت عن 

به،أمر الذي اش حل قاما والجماعة، بالطاعت عاليكم الاس أيها ®يا 
المرقة((لاا.ق مماتحبون خيرلكم الجماعت ق ماتكرهون ؤإن 

للمقاصدلرعايتهم التمثيل به يصح مما بعض تقدم مجا ول 

هنا.إعادته عن موصحه ق تأمله يخي والجرئتة، الخاصة 

(.٨٨٧٩^١ ١ ٩ a/ الكبير المعجم ق اسراق واْ را 
اعوإحم_نة سوالالكتاب من والجماعة ة الاعتمادأهل أصول ثرح ل واللألكاتي 

والموادالجماعة اناع على الحث j البي عن روى ما - الصحابة 
٠١ ٨ / ١ — الجماعة مفارفن ق والوعيد نة المعن والرضة الرأي تكلف وذم الأعفلم 

^١٠٩.)
ماذكر باب ~ المذمومة المرق ومجانبة الناحية الفرقة شريعة عن الإبانة ق يعلة وابن 

٢ ٩٧\أ — القرفة مجن واكحذير الجماعة لزوم مجن اليي به أمجر 
^١٣٨.)

٢٠ ٤ ٩ / ١ لأولياء ا حلية ق نعيم وأبو 



والإعمالالجال رضالأسءإٍهم اكحابة عند الشؤيعم مقامي 

أمؤر:على بالتأك؛د اتنكلأم وختم 

التيالمقومات ملكوا قد عنهم اممه رخوان الصحابة أن الأول; 
عربأقحاحيدركونفهم ؤاعمالها، الشريعة مقاصد لإدراك تؤهلهم 
تجودكما Jالعاني تجود قريحة وقوة واستعمالأما، الألفاظ دلالات 
للاياتالنزول ياب أموربهلوا التنزيل وماهدوا بالغسث، الماء 

النيوصحبوا الأحكام، م بفهللأحاديث ورود الباب وأس
منوبالغوا ولفظه، لحفله وفهموا ه أحوالفعرفوا صإإشءقؤؤ،لخ 

علىالعينة المحاق وهذه نبوية، علمية بتربية العالية الختزلة الاجتهاد 

غيرهم.لأحدهم تتكن لم القاصد إدراك 

ثممحمد هدى الهدي حير أن منطلق ومن اكاق• 
تخرجتالذي الأول النبع أن يؤكد هدا تقرير فإن صحابته، هدي 

الصحابةعن صندر هوما والمنة الكتاب مجن الشريعة مقاصد به 

أهمها!من والنهج الشريعة ل ومقتضيات لوازم له وهدا لآ.بمنةف، 
ممصددعوى بكل عبرة لا أنه ومنها مقدمة، القاصد ل أهوالهم أن 
لهويوهومخالف يقال مقصد كل أن ومنها الصحابة، يفره لم 



والإعمالالجال رصواظعإ؛بمم اسهابة عند السيمة سامي 

منيقرر ما تعارض عند أنه ومنها به، يؤبه لا مردود فهو الصحابة 

أصحابفأقوال عليهم افه رصموان الصحابة يقرره ما مع مقاصد 
والترحيحيالتقديم أحق النه رسول 

المقاصدل المحابة عن ات المرؤيتامل من أن الثالث! 

الض_روريةكلها المصالح أنولع متناولة أم—ا سيجد لها ؤإعمالهم 
الدينحففل الكبرى الخمس وللكليات والتحينية، والحاحية 

جانبومن الوجود جانب من والنسب، والعقل والمال والنفس 

مماوالجزئية، والخاصة العامة للمقاصد متناولة أنيسا كما العدم، 
أمثلةمحن تقدم ما مل وبتأ الضيق، الموصع هدا مثل ل حصره لائمكن 
•بيسا حاصرا هدا سيتضح 

الصحابةعن المرؤية الشريعة مقاصد عن الكشف أن الرابع! 
وماعنهم، المرويان، ل الفلر سبيله قضاء ءملأّأو أو نه؛هعنمحقولأ 

مجردإلا هي ما التشرع وتاريح والمقاصد الفقه أصول كتب ق يذكر 
الحقيقة,كمال تجالس( ولا الصورة لتبين أمثلة 

عندالشريعة مقاصد ورصد لجمع ساحثون البيحمد وحين 
والأمارالسنة كتستا ق المرؤية الموصى ل الفلر فعليهم الصحابة 



والإعمإلرصوافءل4مالجال المحابات عند الشؤبمة مقامي 

تهتمالتي تلك حمحوصتأ المقاصد، من تضمنته ما واستخراج 
شيبةأبي ابن كممحسف، عليهم اممه رخوان الصحابة عن يالمأثور 
إلىوالمدخل الكبرى السنن البتهقيت وكتب عبدالرزاق ومصنف 

المحلىحرم■ ابن كتابي، ومثلها والآثار، المن ومعرفة الكثرى المسن 
العلمبيان جامع عبدالر ابن وكتاب، الأحكام، أصول ق والإحكام 

العقيدةوكتب، والتفقه، الفقيه البغدادي الخهلمج، وكتاب، وفضله، 

لأبنوالإيمان ملام، بن م القاسعبيد لأبي بالأياركالإيمان المعنية 
إسماعيللأبي وأهله الكلام وذم شيبة، أبي لابن والإيمان منيه، 

•وأمثالها للاحري، والشريعة بهلة، لابن الكبرى والإبانة الهروي، 

منالقيمة الدواوين هذه لثل يقيض وكرمه بمنه اه ولحل 

الصحابة.عند الشريعة مقاصد ق ودرر كنوز من فيها ما يستخرج 

ٍجلزهربااتحادرنوالحمد 

هه ه 



الجالوالإعماورء<واظءمحهم عنداكحابة مقاصد 

ائصادرواثراحعأهم 

المذمومةالفرق ومجانبة التاجية الفرقة شريعة عن الإبانة — ١ 

الحنبليالعكبري يهلة بن محمد بن الله عبيد اض عبد لأبي 
الرايةدار الأثيوبي، آدم اطة عبد ان عثمتحقيق ه(  ٣٨٧)^،

ه.١ ٤ ١ ٨ السعودية — للشر 

الكيعبدالكاق بن لعلى اج• المنهرح ث ق اج الإببم٢- 
هلوقدم حققه (، ١J،،UU )ت عبدالوهاب ده وول( ٥J،U )تاُ 

•ه  ١٤٢٥الكية المكتبة إمماعل، محمد سعثان د, 

-الةرم—دين، الرائاء الخلفعهد ق المقاصدي اد الاجته٣- 

إمحماعيلعل• سا مهة للهلالثه الفقول أصق تير ماجس

بغزهالإمسلامية بالجامعة انون والقالشريعة كلية الصيفي، 

ه.١٤٣٢

كيكلديبن لخليل الصحابة. أقوال ق الإصابة ال إجم— ٤ 

ينمحمد عليه وعلق حققه ^( ١٧٦ )ت العلائي الدين صسلاح 



ص—_^سض^-=سسوالإعمالرْنواظعإ؛4مالجال اسطبة عند الشرأيعة سامي \ًج^^ًمح 
اتالمخطوطمركز وران منثن مقر، الأشمليمان 

بالكويتلأمى الإمتراث الاء إحيبجسمة تراث وال

اه. ٤٠٧

بنأحمد بن علي محمد لأبى الأحكام. أصول ق الإحكام ه~ 
وتعليقوتحقيق صهل (، ٤٥)تاُ الظاهري حزم بن سعيد 

ه.١ ٤ ٢ ٦ القاهرة الحديث،. دار عثمان. حامد محمد د. 

محمدبن علي أبى بن لعلي الأحكام. أصول ل الإحكام ٦- 
دالرازقعبالعلامة ق تعلي(، ١٦٣ )ت دى الأمالتعالي 

ه.١ ٤ ١ ٤ عام ١ ط والتورع، للنشر الصميعي دار عقيقي. 

عمرلأبي ار الأمصاء فقهلمدام، الجامع الاستذكار ٧- 
(،٤ )تم1 القرطبي اكري عثدالر ابن عبداه بن يوسف 
الكتسادار مموضى. علي ومحمل. علما محمد الم صتحقيق 

•٠٢٢ ٠ ٠ بيروت العلمية. 

عثدالحليمبن أحمد اس العبأبي الإسلام لشيخ الاستقامة ٨" 
نثرالم، ماد رملي محمدّ تحقيق ه( )ت٨٢٧ة تيميابن 

.٥١٤٠٣الرياض الإسلامية، سعود بن محمد الإمام حامعة 



والإعمالالجال رض>اظعإ؛هم طuت ٠٠۵العند مقاصد 

محمد،بن علي بن محمد هل ملأبي الفصيح فار إس— ٩ 
محمدبن عيد مبن أحمد تحقيق ه( ٤  ٣٣)ت الهروى 

لامتة،الإّبالجامعة العالمي البحث ادة عمنثر قشاش، 
ه.١ ٤ ٢ ٠ المنورة، المدينة 

بنحنبل بن محمد بن أحمد اش عبد لأبي نة الأصول — ١ ٠ 
الخرج، ار المندار أه( ٤ ١ )ت الش_يثال أسد بن هلال 

بنعنى بن اطه عبد بن محمد اف عبد لأبي ة الأصول " ١١
المام،ومنين أبي بابن المعروف الإليرى الري، محمد 

محمدبن عثداض وتعليق! وتخريج تحقيق ، ^ ٩٣٩ )ت 
الأثرية،اء الغربمكتبة البخاري، حين بن الرحيم عبد 

ه. ١٤١٥النبوية المدينة 

نهج،المل الم معالصحابة عند ه الفقأصول - ١ ٢ 

أملة مكتبالعويد، إبراهيم بن محمد بن أ.د.ءبدالعزيز 
الكويت«ةةاه.الأر،

بنراهيم إبإم—حاق أبي المحقق ة للعلامام. الاعتم- ١ ٣ 



^ضاقله(سلعند اكؤسة مقامي 

نصهصبط ( ٠٧٩ الشاطبي)ت اللحمي محمد بن موسى 
مكتبةليمان، ّآل حن بن مشهور عبيدة أبو ه لوقدم 

المامةاأ؛اه.التوحيد، 

بكرأبى بن لمحمد العالمين. رب عن الموقعين إعلام - ١ ٤ 
-(،٥٥٧ ١ الجونية)محتا قيم ابن بالمعروف حرير عد سبن 

الحن بن مسهور أبوعبيدة عليه وعلق له وقدم قرأه 
^١٤٢٣الدطم دارانالجوزي،ّالمان، 

قة الواقع^ر والآثالأحاديث( تخريج ق ر المنيدر الب— ١ ٥ 
بنعلي، بن عمر حمص أبي المدين لراج الكير، الشرح 
أبوالغيفلمحههلفى تحقيق (، ٠j،A رئتا؛ اللقن بن أحمد 

الهجرة.دار ال، كمن ير ؤيامليمان سن بدايثه وعث

الراضه\؛اه.

القرمحلبيوصاح بن محمد عبدالله أبي وصاح لابن البيع. — ١ ٦ 
الحديث(.جامع موقع من إلكترونية نسخة ه( ٢٨٧)ت(

اليالمعأبى الحرمين ام لإمه. الفقول أصق ان، الره— ١ ٧ 
وقدمهه حققه( ٤٧٨)دت؛(الجويتى عبدافه بن عب—داللك( 



والإعمالالجال رُن>ازإضعإء4م عنداسمابة مقاميالشؤبماة 

اء،الوقدار ديب، العبدالخلم د. ه فهارمح ووصس
ه. ١٤١٨المنصورة 

مرتضىمحمد ند للالقاموس. جواهر من العروس تاج — ١ ٨ 
اءالعلمس ة مجموعه حققه(،  ١٢٠)ت٥ الزي_اوى 

الكويت.دولة الإعلام. وزارة باثراف 

حاقإمأبي ام الإمللثسخ ه. الفقأصول ق التمرة — ١ ٩ 
)تآ"؟ةهؤ(ادي الفيروزآبيوش ن بعلي ن براهم إب

لمنقالفكر. دار هيت—و. حن محمل. د. وحققه شرحه 

الحاجب.ابن مختمر أحاديث ة بمعرفالهنالب ة تحف— ٢٠

دراسة٤ كثير)ت بن عمر بن إسماعيل الفداء لأبي 
دارالنكبيس_ي. محمود بن حميد بن عبدالغني وتحقيق 

ه.١ ٤ ٠ ٦ المكرمة مكة حراء، 

أصوليةة درامبينها، والترجيح الألماظ دلالات ارض تع-  ٢١
راهيمإببن محمد بن دالعزيز عبأ.ئ. ة، مقارنتهلبيقية 

١هؤ. ١٤٣ الرياض المنهاج، دار الحويد، 





والأعمالالجال رصراظعيهم اام،حابة عند مقامي 

بنعبدالماااك الي المعلأبي الفقه. أصول ق التلخمص - ٥٢ 
جولماJاUه عبتحقيق )تمي؛ه( الجويتي يوث عبداض 

لامية.الإساليشائر دار العمري. د أحموبشير الي النب
ه.١ ٤ ١ ٧ بيروت 

الأزهريأحمد بن محمد منصور لأبي اللغة. تم—ن.دب - ٢٦
المصريةدار الارون. هلأم عبدالتحقيق ( ٠٥٣٧ )ت 

والترجمة.للتأليف 

حريربن محمد جعفر لأبي القرآن تاوبل عن اليان جامع " ٢٧
نعبدالمحسسن بعث_اواش د. تحقيق ( ١٥٣ ٠ )ت الفري 

اه. ٤٢٤الراض دارالكتب. الاركي. 

ه.وحمالروايته ل ينبغي ا وموفضله م الحلان بيجامع — ٢٨

القرفيري التمعدالر ن ابيومف ر عمى لأب
نابدار ري، الزهيبال الأشي أبق تحقيهؤ( ٤ )ت٣٦ 

ُ. ١٤١٩اليمام الجوزي، 

بنبكر أبى بن محمد داود• أبي سنن على القيم ابن حاشية - ٢٩
دار(، ٥٥٧ ١ )ت الجوزية قيم ابن بالمعروف حرين معد 

٥. ١٤١٥بيروت العيية. الكتب 



والإعمالرصواظعإ؛همالجال اسهابة عند السؤيعة مقامي 

صمححعلى ة البانيات التعليقمن ة الإبريزيالحلل — ٠٣ 

ازبن باش د عبن بز العزيد عبام؛ للأماري، البخ
،الروني اح مين اممه عبد محمد أبي ( ٥١٤٢٠)ت 
عوديةالالعربية المملكة والتونيح، للشر التيمرية دار 

٥١٤٢٨.

بنأحمد نعيم أبي للمحاقفل الأصفياء. وحلبقات الأولياء حلية — ١ "١ 
بيروتالعلمية. الكتب دار ( ٠٥٤٣ رن الأصثهاق عبداممه 

دينالحلال ام للأميالماثور. التمير ق الخثور در ال— ٣٢

عنيت(، ٥٩١١)ت اليوحلي بكر أبي بن عبدالرحمن 
القاهرة.المحمدية. الأنوار مهليعة بعليعه 

الهروياساعتل أبي الإسلام لشيخ وأهل الكلام ذم -  ٣٣
٥(، ٤٨١)ت الأنصاري ت بن على بن محمد بن عبداممه 
ةمكتبالأنصاري، ان عتمبن محمد بن عبداممه تحقيق 
الغرباء.



والإعمالالجال رصواظعمحهم اسمابة عند مقاصد 

تحقيق( ٠j،Y رن؛ الشافعي إدريس بن لمحمد الرسالة. — ٣٤

—ابالكتدار الكلبي، فيق ثّوزمر العلمي الع حالي 

-٠١ ٤٢٦محروت الربي• 

بنأحمد بن لمحمد الشافعي افل ألفغريب ل الزاهر — ٥٣ 
محمل،د. تحقيق! ^ ٠٣٧ )مت، الهروي الأزهري الأزهر 

~الإسلامية والشئون اف الأوقوزارة نثر الألفي. جثر 
ا،؟ماه.الكويت، 

بنهلال بن حنبل بن محمد بن أحمد اطة عبد لأبي الزهد " ٣٦
دعبمحمد حواشيه! وصع ، آه( ٤ ١ )يث، الشيباق د أص

ه.١ ٤ ٢ ٠ بيروت، العلمية، الكتب، دار شاهين، اللام 

واصحبن —ارك المب بن عبداطة عثدالرحمن لأبي الزهد. — ٣٧
الأعفلمي.الرحمن حسبا تحقيق ه(،  ١٨١)ت، المروري 

بيروت،.العلمية. الكتب، دار 

.وفوائدهافقهها من وشيء الصحيحة مث، الأحاديسلساله — ٣٨

ه(. ١٤٢٠)تف الألساق الدين ناصر حمد عبدالرحمن لأبي 
الرياض.المعارف. مكتبة 



والإعمالالمال وضوطعض اسمابة عند سامي 

الدارميعبدالرحمن بن عبداش محمد أبي الدارمي. سن — ٣٩
•م القلدار الغا• ديب مصهلفى د. ه حققآه(. ٥ )'^،٥ 

ه.١ ٤ ١ ٢ دمشق 

داديالبغدارمملتي العمر ن بعلي دارقطي السن — ٤ ٠ 
دارالمدق، يماق هامم عبداش يد التحقيق ها رت٥٨٣

ه.١  ٣٨٦بيروت المعرفة. 

المحتاقعث الأمن بليمان سداود. ى أبسن — ٤ ١ 
نبصالح الشيخ الي معراف بإثطح آه(،  ٧٥)ت 

الرياض.اللام. دار الشيخ. آل عبدالعزيز 
بنالحين بن أحمد بكر أبي ام للأمالكبرى. المن — ٤ ٢ 

•عتل—ا عبدالقادر ل• محمتحقيق ه( ٤ )ت٨٥ البيهقي علي 
المكرمة،آةاهّمكتةالمز؛ملكن 

المالعللأمام والجماعة. المسة أهل اد اعتقأصول ثرح —  ٤٣
تحقيقه(  ٤١٨ت ) اللألكائي الحن بن اش هبة م القام

ه. ١٤٠٩الرياضر هليية. دار حمدان. محي أحمد الوكتور 

يومفابنر عثاJالث١فى، بنر لحمل، مالك. ءوهلا على الزرقاف ثرح — ٤ ٤ 
اه.٤ ١ ١ العلية.يرون الزرقاني)تآآاا(دارالكتب 



والإعمالالجاو رص^اطءدهم السطبة عند الشرإبمة *مامد 

بنأحمد الماس أبي الدين لتقي الأصفهانة العمدة شرح — ٤ ٥ 
بنالقاسم أبي بن اش عد بن اللام عبد بن الحليم عد 

-(٠٧٢٨)^،الدمشقي الحنبلي الحران ة تيميابن محمد 
العصرية،ة المكتب، الأحمد رياصن بن محمد تحقيق 

ه.١ ٤ ٢ ٥ بيروت 

بنعدالقوي بن سليمان الدين لنجم الروضة مختمر ثرح — ٤ ٦ 
نبداف عبد. ق تحقيلإه( ١ )تاُ وق الهلدالكريم عث

١٤١بيروت الرسمالة. ة موسالتركي، عبدالمحمن  •ه ٠ 

اشعبد لأبي والديانة ة الأصول على والإباتة الشرح - ٤ ٧ 
العكبريحمدان بن د محمبن محمد ن بالله عبيد 

خةنه(،  ١٠٨١)٠^العك—برى ة نطابن بروف المع

الثالث.الإصدار الشاملة، المكتة إلكترونية، 

الحينن بد أحمبكر أبي ام للأمان. الإيمعب ش—  ٤٨
يونبالعيد محمل، ق تحقيه( ٤ )ت٨٥ الميهقى، 

ه.١ ٤ ١ ٠ بيروت العلمية. الكب دار زغلول. 



الجالوالإعمال٧^١^٤^٠٢الصحابة عند مقاصد 

"آه(،٥ )ت٦ البخاري إمحماعيل بن محمد البخاري. صحيح " ٤٩
محمدبرقم حجر لابن اري البفح شرحه مع مهلثؤع 

ه.١ ٤ ٢ ١ الراض اللام. دار عثدالافى. فواد 

التمسسان حببن ي محمسحاتم أبي ان. حبابن صحح — ٥٠
ةمومح. الأرن__اؤوءل عيب ث'ُآه(تحقيق ٥ )ت؛ تى سالب

بيروتأا؛اه.الرطلة.

ايورىالنالمرى الحجساِج  ٧٣لم؛مصسسسحمح — ٥ ١ 

ممحعلفىد. ا عاليهوأشرف التلثعة ازه حعنى آه( ٦ ١ )ت 

ه. ١٤١٨القاهره الحديث. دار الدهيي. 

ةوالمعطلة الجهميعلى رد الق المرطة واعق الص- ٥ ٢ 

ابنالدين نص سعد بن أبوب بن بكر أبي بن لمحمد 
محمل.بن علمي الدكتور تحقيق ( ٥au ١ )ت الجونية قيم 

.ه ١ ٤ ٠ ٨ الرياض العاصمة، دار ، اش الدخيل 

أبوالبصري متيح بن عد مسبن لمحمد الكبرى. الهلبقات — ٥٣
بيروت.صادر. دار ه(  ٠٢٣ )ت الزهري عبداش 



والإعهالالجاو رءنواظعمح4م اسهابم عند الصيمة مقامي 

بنمحمد بن للحن اخر الفوالياب الزاخر اب العب— ٥٤

ةالمكتبة، الكآرونيخة سن( آُه ٥ ٠ )ت الصغاق ز الح

الشاماإة،الإصداراكاك.

ينالحبن محمد يعلي لأبى الفقه. أصول ق العدة — ٥٥
وخرجه عليوعلق ه حققه( ٤ )ت٨٥ البغدادي راء الف

ه. ١٤١٠الرياض الباركي، سير علي بن أحمد د. نصه 
ارمحتن بدين الور يد• ، رعة الالقاصد م عل— ٥ ٦ 

ه.١ ٤ ٢ ١ الرياض العييكان مكتبة الخادمي، 

روىاله ملام بن م القاسعبيد لأبي الحديث غريب — ٥ ٧ 
نرق،محمد محمد ين حمالدكتور تحقيق (،  ٢١٠ )ت؛ 

العامةالهئة نثر هارون، لام العيد تاذ الأسI مراحعة 
ه.١ ٤ ٠ ٤ القاهرة الأميرية، الطابع لشئون 

بنعلي بن أحمد البخاري. حتح ص رح ث اري البفتح -  ٥٨
ةالعلاموصححه رأه ق^ ٨٥٢٠٠)^قلان العحجر 

العامةة الرئاسوتوزيع نشر از. ببن عبداممه بن عثدالعزيز 
السعودية.البحوث. لإدارات 



اسهابةرضانلقعيهمالجالوالإعمالضد سامي 

الأصبهاقنعيم لأبي وغيرهم الأربعة الخلفاء ائل فق— ٥ ٩ 
بنإسحاق بن أحمد بن الله عد بن أحمد نعيم لأبي 

بنصالح تحقيق: ه(  ٠٤٣ الأصهاف)ت مهران بن موسى 
ةالمدينوالتوزيع، للنشر البخاري دار العميل، محمد 
ه.١ ٤ ١ ٧ المورة 

الشيثاقحنبل بن أحمد عبداف لأبي الصحابة. فضائل ُ~ آ٠ 
ل.محمبن اممه وصي ه أحاديثوحرج ه حققلإه( ٤ ١ )ت 

اءؤإحيالعلمي البحث مركز ات مهلثوعمن اس، عب
ةالمكرمة مكرى. القأم ة بجامعلامي الإمتراث ال

ه.١٤٠٣

ثايتجبن علي بن د أحم—بكر لأبى والخفق—ه. الفقيه " ٦١
يومفبن ادل عحققه ه(،  ٤٦٢رن، البغدادي مب، الخهلي

-.٥١٤١٧اليمام الجوزي. ابن دار العزازي، 
وب،يحفن بمحمد الماوين لجد يهل. المح اموس الق" ٦٢

بيروت.الكب،. عالم ^ ٨١Uoالفيروزآبادى)



والإعمالالجال رصواظعيهم اك|حابة عند مقامي 

لشصالستة الكتب ز رواية ه لمن معرفة ق اللكشف - ٦٣

يايمازبن عثمان بن أحمد بن محمد اممه عبد أبى الدين 
محمدأحمد عوامة محمد تحقيق ( ٤au ٨ )ت دهى ال

ةومؤّّ— الإملامية ة للثهافة القبلدار الخهليب، نمر 

ءالومالقرآن،حدةما؛\ه.

الدمنلجمال الصحيحين. حديث من المشكل كثف — ٦٤

الجوزيمحمد بن علي بن الرحمن همد الفرج أبي 
وؤلن.الدار واب. الثين حمعلي تحقيق .(، ٥٥

ه.١٤١٨اراض

سمسلث—البخاري صحيح مرح ق دراري الالكواكب — ٦٥

الكرمافعثد، مبن علي بن يوسف بن محمد الدين 
ه.١ ٤ ٠ ١ بيروت العريي، التراث إحياء دار ^( ٧٨٦)^!،

بكرأبي بن علي الدين لمور الفوائد. وميع الزوائد مجمع - ٦٦
روتبيي. العرباب الكتدار .( ٠٥٨ )تم\ ي الهيثم

٥١٤٠٢.



والإصالرصراظعيهمالج1و اك،حابة عند الشؤبمف مقامي 

نبد أحمة. تيمين بلأم الإمشخ اوى فتمجمؤع 
وترتيبجمع ^ UYA،I)'«لأم عبدالن بدالحليم عي
ة.الحكوماع مطّم. فامن بمحمد ن بدالرحمن عب

الراضّآمأةاهّ.

عبداللهبن محمد بكر لأيي الأصول. م علق المحصول " ٦٨
(،٥٤٣)^،المالكي العربي ن ب

..٥١٤٢٠عمان ~ السارق دار قولة، ومعد المدري 

بنمحمّد الدين لفخر الفقه. أهول علم ق المحصول " ٦٩
د.وتحقمق ة درام( ٠٥٦ )^،٦ راري الهن الحبن عمر 

روتبيالة، الرسة مومواق، العالاض فيحابر طه 

اهر. ٤١٨

عليبن الصثن بن لأحمد الكبرى• المن إلى المدخل " ٠٧ 
الرحمنضياء محمد وتحقيق ة دراس( ٥٤)ت٨٥ اليهقي 

ه. ١٤٢٠الرياض الملف. أضواء مكتبة الأعفلمي. 
بنمحمد عبدافه أبي للأمام الصحيحين. على تلءرك الم" ١٧ 

ة.المعرفدار ه( ٤ ٠ )رّت،ه ابوري النياكم الحداممه عب
.٥١٤١٨بيروت 



والإعمالالجال اسمابة عند الشؤبمة مقامي 

UY _السياقحنبل بن محمد بن أحمد ام للإمني. الم
عبدالمحنبن عبدالله ئ. راق يامتحقيق \ه(، ٤ ١ رن 

ه.١ ٤ ١ ٤ يرون الرمالة. دار التركي. 

دينالد مجتيمية لأل ه. الفقأصول ق ودة الم—  ٧٣
دينالهاب وشة تيمين ابداش عبن بلأم عبدال

عثدالحليم،ابن أحمد الدين وتمي عبل.اللأم بن عبدالحليم 
اسعبين إبراهيم بن أحمد دّ عليه وعلق نمه وصبط حققه 

١ها ٤٢٢الرياض الفضيلة. دار الذروي. 

•عثدالحمتد دين المحي محمد بتحقيق أحرى وسخة 
القاهرة.المدق. مهلثعة 

بناض عيللقاضي ار. الاثصحاح على الأنوار مشارق — ٤٧ 
ودارة العتيقة المكتبءه(. ٤ )ت؛ بي اليحصى موس

.٢١ ٩٧٧التراث. 

بنمحمل. بن عثداش بكر أبي الحاففل للإمام المصنف. — ٧٥
عثداشبن حمد تحقيق ( ٢٣٥)^،يبة شأبي ابن إبراهيم 

د•الرشة مكتباللحيدان، إبراهيم بن ومحمسد ة الجمع
الرياضهأ؛اه.



والأعمالرص>اإفءيهمالجال اسمابة عند الشؤيعم مقاصد 

الصنعاقهمام بن عبدالرزاق بكر أبي للحاظ المصنف. — ٧٦
الكتبالأعطمى، رحمن الحبيب تحقيق آه( ١ ١ )ت 

الإّلأْي.دْشقم»؛اه.

بنإبراهم بن محمد بن حمد ليمان ملأبي المنن• معالم " ٧٧
^،٣٨٨)ت سايي بالخهلروف المعني الباب الخْن

دارالفقى، حامد ومحمد شاكر محمد أحمد تحميق 
١٤٠بيروت المعرفة،  ه.٠ 

بنأحمد بن ليمان مم القاسلأبي الأوسهل. المعجم - ٧٨
بناممه عوض بن طارق تحقيق 1ّآه( ٠ )ت الْلمراق أيوب 
الهمرمن،دار الصتبيا، إبراهم بن وهمدالمحسن محمد 
اه. ٤١٥القاهرة 

عبدبن ياقوت اممه عبد أبي الدين لثهاب البلدان معجم " ٧٩
روتبيصادر، دار ، ٦^ ٢ ٦ )ت وي الحمالرومي الله 

٢١٩٩٥.

بكرلأبي الإٌماعتلي، بكر أبي شيوخ أماص ل المعجم " ٠٨ 
مرداسبن الماس بن إسماعيل بن إبرامم بن أحمد 



والإعمالالجال اسهابة عند الثر؛بمات م،تاصد 

محمداد زيد. تحقيق بّآه( ١ )ت الجرحان( ماعيلي الإم
ورةالمنة المدينوالحكم. وم العلة مكتبور، متص

أيوببن أحمد بن يمان م القاملأبي الكبير. العجم " ٨١
عبدالمجسدن بدى حمق تحقياُّاه( ٠ )ت الهلراف 

ه.١ ٤ ٠ ٤ الوصل والحكم. العلوم مكتبة الملقي. 

الحسنن بأحمّل ام للأمار والأثالمنن ة محرف- ٨٢
قلعجي،ين أمعب——دالمحهلي تحقيق ه( ٤ البيهقي)تمه 

محتمةودار الوعي، دار الإملامجية، ات الدراسحامعة نشر 

ه. ١٤١٢دمسق حليإ، يياكمتان، كراسي 

عمربن عالي بن محمسي لأبي لم مبفوائد م المعل"١٨— 
يلةفضتحقيق ه(  ٥٣٦)ت المالكي المازري التميمي 

للنشرالتونية دار ال٠ ر التيفاذلي الثمحمد النسخ 
الوطنيةة المرنالجزائر، للكتاب؛الوطية ة والمون

م.١  ٩٨٨الحكمة بيت والدراسات والتحقيق للرحمة 



والإعمالرضاإيذعمح<مالجال اك1،هابة عند السريعة مقامي 

بنمحمد حامد أبي للإمام الأصول. تعليقات محن المنخول —  ٨٤
وعلقنصه وحرج حققه ءه( ٠ )تء الغزالي محمد بن محمد 

١ه.٤ ١ ٩ بيروت الفكر. دار هيتو، حن محمد ئ. عليه 

بنعمدالحليم بن أحمد الإسلام لشيخ الموية. المسة منهاج — ٨٥
منالم، ساد رشي محمسد. تحقيق )تخ'آم\ه( ة تيمي

الإسلامية.عود سبن محمد ام الإمة جامعمطوعات 
اه. ٤٠٦الرياض 

بنإبراهيم إسحاق لأبي المريعة أصول ق الموافقات —  ٨٦
صهل^ ٠٧٩ )ت الماطبي اللخمي د محمبن موسى 

ابندار م—ليمان. آل حن بن مشهور أبوهميدة نمه 
القاهرة؛\؛اه.عفان.القثموداراين 

وحرجورقمه صححه أنس، بن لث، مالام للإمالموطأ. —  ٨٧
اءدارإحيدالباقي. عبنوال محمد ه عليوعلق ه أحايين
مصر.الحربية. الكتب 

هه ه 



ءسووالأعمالالجال رصواظعمحهم عند ممامد 

اثوصوعاتفهرس 

٥المقدمة 

.,ب...٩^^حابم.س,.....ص....„..ب.............عند وأنواعه الاجتهاد معاق 

٢الصحابة...........................ٌ.....ٌ...ٌ......................آ اجمادات أنويع مرد ماوحه 
٢٣٠الصحابة...........................................عند الشريعة بمقاصد العناية وجه ما 

٣٥يالمقاصد الصحابة علاقة 

٣٨المحا؛ةّ.ّ.............ق.ّ...ّ.ُ.ّ......ّ......ّ...ّّّ...ّ.ّ.ّ.............من المقاصد إدراك حلوق 

٥٢للمقاصد الصحابة توظيف 

١٧ الصحابة..................................ّ.ا....................ّ...ُ.................. عند المقاصد انولع 

٧٨الكلام حتم 

١٨ والمرام...............ّ.ها.......ه.ه.هس........ه...ه...ه.ه..ّ...ّ.............. المصادر لأهم فهرس 
١٠١الموصوعات فهرس 
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