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صام،وكاةيراية ~ الأسودلأل اصول ؤ! ههه ح1؛ل بن حديبمثامعاذ 
—————=ًًًء—ًً

ةالقيم

محمد،نبينا على وبارك وملم افّ وصلى العالمين، رب ض الحمد 
وبعد•الدين، يوم كثترأإلى تسليما وملم وصحبه آله وعلى 

ه،رسوله وسنة اش كتاب هو قواعدْ ى الفقه أصول مصدر فإن 
ينهلونوالسنة بالقرآن الأصوليون عنى ففد ولدا التشريع، مصدر فهما 

الأصولية.والقواعد القضايا على بهما ؤستدلون منهما 
بهاالأصوليين استدلال يكثر التي الشوية الأحاديث، أبرز من وإن 

المتللعأن ذلك، اليمن، إلى الني. بعثه لما ه حل بن معاذ حدبن، 
وقدبه، استدلالهم كثرة يجلأء له يفلهر الفقه أصول كتبا فى والياحنا 

الأصوليةائل المأجمع أن فرأبتا وقراءتي بحولي حلال هدا لحفلنا 
الكتابهدا فكان ودراستها، ه حبل بن معاذ بحدبثا لها استدل التي 

•أصولية® -دراية الاستدلال أصول في جزه بن معاذ 'رحديث، 
المرؤيات،كتب، استعراض على يقوم الكتاب ى عملي كان لقد 
ثمه محاذ بحديث، استدلألاتها لاستخراج وفروعه؛ والأصول وشروحها 

النحوالتالي:على وعرضها وترتيبها ائل المهد0 جمع 
المسألة.نوان ع~ 
باحتمار.فيها الخلاف يان ب— 

هض.معاذ له؛حديث، استدل الذي القول يان ب— 
كتبهم.العزوإلى مع لحديثؤ يا الختدلين كر ذ— 
الحديث،.من الدلالة وحه يان ب— 
وحدت.—إن عنه والإجابة يالحديث، الاستدلال على لاعتراض ا— 



٢ اصولبةيراية - الاستدلال أصول ق ه حمل معاذبن حديث ٦ 
—ًًاً——ًأل= 

والخاتمة،أبوابإ، ة وحموتمهيد، مقدمة، ش المصث فخرج 
والفهارص•

\لاواءهيع؛
وببحئانت

الحديث،.نحريج ت الأول المحت، 
ه.حبل ن ساذ ضل 

يه معاذ بحديث، لها المستدل الأصولية المائل لأول: اس 
تالأدلة حجية 

فصلان:وفيه 

عاJها:الخفق الأدلة في المسائل \لأول; اكملل 
مباحث،:مبعة وفيه 

هيالمعترة الأدلة أن عالي يالحديث، الاستدلال الأول: المبحث، 
والقياس.والإحماع والمنة الكتاب، 

تحوىالأربعة الأدلة أن عالي بالحديث، الأاأمتاولأل الثاني: البحث، 
والتوازل.الوقاع 

بخبروالحمل التعبد على يالحديثإ الاستدلال الئالحه: المثححؤ 
عموما.الواحد 

يخبرالحمل وحوبؤ على يالحديثج الاستدلال الراح: البحث، 
ؤإنانفردالواحل.بروايته.الواحد 

ؤإنالواحد حبر قبول على يالحديثج الاستدلال الخامس: اليح.ث، 
القياس.ؤ حالف

الإحم.اعّحجية نفي على يالحديثؤ الاستدلال ادس: انالبحثؤ 



صام،وريةيراية - الأ|ساوألآل اصول ق ه جبل معاذبن حديث 
____________

الصحابياجتهاد أن على بالحديث الاستدلال الماع! محث لا 
٠سة ليسى 

فيها:اسلق الأدلة ز السائل الت\في؛ اصل 

تماحب عشرة وفيه 
المملحةحجية على بالحديث الاستدلال الأول؛ المبحث 

الة.الرس

قولحجية نفي على بالحديث الاستدلال الثانيت البحث 
الصحابي.

منمؤع حجية نفي على بالحديث الاستدلال الثالث! البحث 
قيا.

الاستحسان.حجية نفي على بالحديث الاستدلال الراع! اليحث، 
الاستدلال.حجية نفي على بالحديث الاستدلال الخامس! البحث 
الإلهام.حجية نفي على بالحديث الاستدلال السائس! المحب 
ليسالجتهد ظن أن على بالحديث الاستدلال الساح! البحث 

.uSد

علىالأحكام بناء جواز على بالحديث الاستدلال الثاس! البحث 
العاني.

الالفقه أصول أن عر بالحديث الاستدلال التامع! البحث 
الأدلة.من القطعيان لها يطلب 

بناءى يكفى أنه على بالحديث الاستدلال المافر! البحث 
اكلن.غلبة المالح عر الأحكام 



 I———1 اصولياتيراية - الأستال|ءتل اصول ي ءهع حمل معاذبن حييث
=I Ajء—ً——^ًق——=—ء—=

طرقش ثه معاذ م«ءاويث لها المستدل الأصولية المائل العايا 
الامتدلأل:

تمجاحنا ثمانية وفيه 

الأدلةمن اليمين استقائه على بالحديث الاستدلال الأول: المحث 
اللفغلية.

كتابالأحكام مبتدأ أن على بالحديث الاستدلال الثاني: المحق 
اضتعالى.

أذكامأالمنة ز أن على بالحديث الاستدلال الثالث: المحي 
القرأن.عن زائدة 

ينمحلا الكتاب أن على بالحديث الاستدلال الرابع: المحث 
بالمنة.

نحجواز عدم على بالحديث الاستدلال الخامس: البحثه 
بالقياس.النتس 

القرآننحصيص عدم على بالخديث الاستدلال المادس: المبحث 
الواحد.بخبر التكريم 

عمومنحصيتس عدم على يالخديث الاستدلال المائع: المبحثه 
بالقياس.والنة الكتاب 

البيانتأخير جواز عدم على بالخديث الاستدلال الثامن: المثحث 
الخاجة.وقت عن 

شه معاذ بحديث لها المستدل الأصولية لمائل ا س
القياس:

ميحثآ!عشر ١^ وفيه 



٢١أصولية دراية - الأسثولأل أصول ق فهغ جيل بن ٠'ائذ حديث 

والناسالاجماد أن ش يالدث الاسرلأل الأول: الممد 
واحد.

هوالقياس.الرأي أن على بالحديث الأمّتل.لأل المبحث 
فعلالقياس أن على بالحديث الاستدلال ت الثالث الحث، 

المجتهد.

والتعبدالقياس حجية على بالحديث الاستدلال الراع! البحث 
له.

علىالقياس حجية أن على بالحديث الاستدلال الخامسI البحث 
التفصيل.لا الإجمال صيغة 

شيجرى القياس أن على بالحديث الاستدلال السادس! المبحث 
•يتناولها لم والتي الجملة على حكمها الص يتناول التي المريع جميع 

زسفى بالقياس التعبد على بالحديث الاستدلال الماع! البحث 

التقديراتإثبات على بالحديث الاستدلال الثامن! المبحث 
بالقياسوالرخص والحدود والكفارات 

الشبة.بقياس التماك على الاستدلال؛الحل.يث التاسع! المبحث 
حكمثرومحل س أن على بالحديث الأستال.لأل العاشر! البحث 

عليه.منصوصا يكون ألا الفرع 
التعليلجواز على بالحاليث الاستدلال ءش.ر! الحائي المبحث 

لختنثهلة.ا بالعلة 

الاعتبار.اد فعلى بالحديث الاستدلال عشر! الثاني المبحث 



٢ اصوليةيراية ~ الأسدلأل اصوو ق ه جخا بن معاذ حديث ١ 
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يه معاذ بحديث لها الميل الأصولية المائل \بمة: مس 
والقالي:الاجتهاد 

فصلان:وفيه 

الاجتهاد:ز  ٠٢٧١اص: \كءلالا 
هماحث:تسعة وفيه 

الاجتهاد.مشروعية عر بالحدث الاستدلال الأول: المحث 
إلاالاجتهاد يصح لا أنه علم، بالحدث الاستدلال الثاني،: المحث 

والمة.الكتاب ش الحكم عدم عند 
ه.الّثي اجتهاد جواز على بالحديث الاستدلال الثالث: المبحث 
رصوانالصحابة اجتهاد على بالحديث الاستدلال الراح: الخبحثإ 

ه.حياته ز عليهم الله 
٠الخاالبحث  كانواالص،حابة أن على بالحديث الأستل.لأل : ٠٣٠

•يفرعون/،١٢^٠١٣
فى،المجتهد ابتداء علير بالحديث الاستدلال المادمؤر: البحث، 

الأحكام.أحد ءلر؛ق 
الا.ليرإيخقير قد أنه على الاستدلال الماح: المحنر 

المجتهد.على القءلُي، 
علىيدل أن يجوز لا أنه على بالحديث، الاستدلال الئامن،: البحث، 

المجتهد.فلن، الحكم 
مصيهي،.مجتهد كل أن على بالحديث الاستدلال التامحع: البحث 

التقليد:ز المائل ص: \صالأ 
مي٠ءثان:وفيه 



٢ام،واية ثراية - اfلآساJلأل ئاصول ه حبل معاذبن حديث  ١
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التقاليد.مشروعية نفى على بالحدث الاستدلال الأول.' المبحث 
الممليد.من المجتهد مغ على بالحديث الاستدلال الئانىت البمث، 

شه معاذ بحديث ليّا المستدل الأصولية المسائل \لخ\)|سا؛ \إي\ءا 
والترجح؛التعارض 
تماحث سبعة وب 

الأدلة.بين الترجيح وجوب على بالحديث الاستدلال الأول! المحث 
اوٌنة.على الختاب تقديم لى عث 

علىالحديث تقديم على بالحديث الاستدلال الثالث! البحث 
للشريعة.العامة القواعد 

السنة٠ الكتاى تقدس عاو. الحدث الاستدلال الا>م! الخحث 

ءلالقياس.

علىالإج٠اع تقديم على بالحديث الاستدلال الخامس! المبحثح 
الماس•

علىالقياس تقل.يم على بالحاسيث الاستدلال المادس! المحث 
الصحابي.فول 

الثابت،القياس تقّد.يم على بالحديث، الأّتدبلأل الماع! البحث، 
بالمنة.أصله حكم الثاينؤ القياس على بالقرآن أصله حكم 

وتوصياين،.ونمران( نتاج من إليه توصلت( ما فيها أبنت، \لخ\كاة؛ 
هي!للأكتاب فهارس وصحت، صاس: 

القرآنية.^، ١٤١١هرس ف- 
النبوية.الأحاديث، هرس ف— 

~ذهرسالآثار•
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الأعلام.-فهرس 
الغريب.-فهرس 

المصطلحات.هرس ف— 
المصائروالرا-؛ع.هرس ف— 
الوصرعات.هرس ف— 

يحبهلما والتوفيق والعمل، القول ى الإحلاص سبحانه اض وأسأل 
العالمين.رب لله والحمد ويرضاه، 

لكب

اسمييد.همداسميرين»حهدينإيرابإ 
بريدة— القصيم 
٢٣٤٠١ص.ت 

rA@hotrTnail.cc)m  ٥abU
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اصوييةيراية - الأستدلإل اصول ؤ ه جيل بن •عاد حميث  ٢٦
—س—==سًً—ض—

يواممراتي شيبة"،، أبي وابن واساوى'"، ص، المهقي رواْ كا 
الطياوى'مداود وأبو مدم""، ز حميد بن وعبد الكبير'"، المعجم 
البغداديوالخهلمي، الهلبقاُت،'ُُ، قي معد وابن التة'"'، ثرح ش والغوي 

وابنوفضله'■'؛، الحلم بيان جامع في عبدالبر وابن والتفقه'آُ، لفقيه اش 
ءز.(فىالإيمفىسلاسممص'،رنيم'■".

٤(.١ ^٨٢  ١٣• الحاكم؛/ ب يحكم ما -ياب القاضي -كابآداب المض النن رم 
-يلمهم مثل ملم حش اللم أهل من أمثال سقلد الحكم ترلث المنن-باب إل المدخل رم 

ا/خأأآ.

-الأ-بمهادا/م>7ارح0ه(.والأم وم٠ملأالمن 
قؤاه رمول عن روي ما مشكل بيان "باب والحدود والأحكام القضاء كاب - الأخيار تحفة )٢( 

)حآآ-م(.ماساةسئهممالاروسمممالخةْ/يا 
U٢٣٩/ شاتم م يدام أن تني U القاضي ي - والأتب اليوع -كاب الصف المحاب )٣( 

(.٩٤١٩)ح١Y٧/١(،ومىاب١كةرملاهه•٢٣٤٤٢)ح
(.٣٦٢)-؛؛(ابصماسماسلءنساذينجل>آ/"لأا 

(١٠ ٢ ٤ رح ١ ٦ ٩ / ١ حل ندمعاذبن محميد/ مدبن ند مالمس الختخب )٥( 
(،٥٦)ح•  ٤٥٤ا/اش رحمه حل معاذبن -أحادث داودالطيالي ندأم جم)٦( 
٢(.ه . ^٩ ١ ١ ٦ / ١ الحاكم. اجتهاد باب رالقفاء، الإمارة كاب المة، شرح )٧( 
٣.• • ٢; الك؛ير الطيات كاب )٨( 
المجهدينإجماع ومو الإجماع أصول من الثالث الأصل م الكلام والخث، الفف كاب )٩( 

(وماضّعأ>.٤١٣)ح٣٩٧/١
نزولحين م انموص يدم س يرالأصول اجهادالرأي باب وشله، الملم بيان جامع )'١( 

النازلة

•١٩/٧.١•٨و٦/١(الإحكامماصرلالأحكام١١)
لابنالخرالخر مرانقة ، ١٥ص١ كير لأبن الطالب، تحنة الحدينه! وطرق مرتخريج ينظر ( ١٢)

الحبيرالتلخيص إ ص٩٩٢اللمع أحايين، تخرج ، ٦٣؛/الراية مب، ، ١٨٣ا/حجر 
.٢٧٣ ١٦للازز رالموصوية المعينة الأحادث ميلة ، ١ ٥ ٥ ٥ ؛/ 



٢٦اصويية يراية - الأساولأل اصول ق ه جيل بن معاذ حديث 

ايهوبماوسبيه:القولللضعيف اوه: 
أظهرهم;ومن المحدثين من جماعي معاذ حديث صعق 

بنعمرو بن "الحارث ذالت ١^^ التاريخ ش الخاري الإمام "١ 
عتهروى معاذ عن معاذ أصحاب عن الثقفي شعبة بن الغيرة أحي 

مرّلبهذا• يعرف ولا يصح ولا أبوعوانة، 
الوجه،هدا من إلا نعرنه لا حديث "هدا قال: الترمذي الإئ،؛ ٢- 

ا.ُ بمتصل عندي إسناده وليسى 

يصح،لا حديث هدا (! ؛lJالمتنامة العلل ى الجوزي ابن ٣" 
إنولعمري عله؛ ويعتمدون كتبهم ي يذكرونه كلهم الفقهاء كان ؤإن 
مجهول،عمرو بن الحارث لأن يعرف؛ لا ثبوته إنحا صحيحآ معناه كان 

وجهفلا طريقه هدا وما يعرفون، لا حمص أهل من محاذ وأصحاب 
لشوته""'.

لحديثا صحة عدم حجر ابن عنه نقل حنث طاهرُأات بن محمد ~ ٤ 
الحديث,هدا على امملأم ى مفرد صنيف تش 

المانيدش الحديث، هدا عن فحصت أي "اعلم طاهر: ابن قال 
لهأجد فلم بالتمل، العلم أهل محن من عنه وسألت، والصغار، الكبار 

.Y٢٧٧/الكسر را(اكارخ 
A'A/T)آ(ضاكرءاوي 

 )٣(_1_YUT/YU.
الإمامالفضل، أبو الظاعري القسراني الأثري المقدمحي احمد بن علي بن طاهر بن محمد هو ( ٤ ر 

سعستة رقاته الحديث، علوم ش ومع وح1ع صتما الممانيف، ذو الرحال الجوال الحافخل 
وغيرها.المنة الكتنب وأطراف والأعلام متهم الأئمة ومعرفة الشام أهل تارتخ له وخمسمائة، 

. ٦١٧١; الأعلام ، ٣٦٢; ١٩الملأء أعلام سر يطلر/ 



[Ta]
اصوليةيراية - الأستدلإل ؤراصول ه حبل بن معاذ حديث 

عنجابر ين محمد عن والأ-محرى؛ شب، طريق أحدهما: طرشن؛ غير 
الوكلاهما ،، ٠٥معاذ عن ثقيف، من رحل عن الثعئاء أبي عن أشعث 

يصح

ندآويجعل الشريعة أصل ش يعتمد لا الإستاد هذا ويمثل وقال؛ 
والإجماع'".والسة للكتاب 

الحديثقوله؛"وهذا الملقن ابن عنه نقل الإشبيالي'"؛ عدالحق ٥- 
صحيح""؛,وجه من يوجد ولا يسند لا 

"،.ساقط حديث هذا ت عته قال حزم بن محمد أبو ٦" 
بنالحارث إلا أحد يروه لم لأنه يصح؛ "لا المحلى: ي وقال 

لمحمص أهل من رجال عن هو، من ندرى لا مجهول، وهو عمرو 
معاذفقغ,..""،.عن يسمهم، 

واعلمقال: ثم باطل، حديث "هذا قال: الجورقاتي'" الحافظ ٧- 

.٤٤٧)ا(اسصاض؛/
)آ(-ذمةاساجب'ا،سراضه/خمه.

أحدمحمد، أبو الخراط باين المعروف الأشبيلي الأزلي عبداه بن عبدالرحمن بن عبدالحق )٣( 
رشمانينإحدى محة وفاته المنة، ولزوم والولع بالصلاح مرصوف اللم ر جليل الأعلام 

وغيرها.الصحيحين بين والجمع والصغرى الكبرى الأحكام له مائة، وحم
.٢٨١؛/ايآ،الأءلأم'أ/ثيرانالدم، يطر/ 

)،(تذكرةالخحاجصآ>ا.
الأحكام)ه(الإحكامفىاصول، 

رآ-(الحلىا/أأ.
الحافغاالإمام أبوعبداه، الجورقاتي الهمداتي جعفر بن الحسين بن إبراهيم بن هوالحسين )٧( 

وانماكير.الأباطيل كتاب، له ماة، وحموأربعين ثلاُن، نة وفاته النائي، 
•٣؟٦/٣،سجماسملأين١٨٠/٢^ملة١لإكال،البلاء -ثرأعلام يتفلر/ 



إس^_سٍسءدس_صسلألأ—ماصولية يراية - الأساولأل اصول ي هه جبل بن معاذ حديث 

منوس1لتا والصغار الكبار المساند فى الحديث هدا عن تصفحت أنني 
بنوالحارث هذا، غير طريقا له أجد فلم عنه، بالنقل اليلم أْل من لقيته 

'١'•مجهول عمروهدا 

صعقعلى النقل أهل اجملغ نقل حيث الملقن• ابن ٨" 
الحديث'".

سلسالهفى عدْ حيث الألباني؛ الدين ناصر محمد الحدث ٩" 
منكرآ'٢١'.حديثا والوصوعة الضعيفة الأحاديث 
لأربعةصعفوه أنهم تجد المحديثا تضعيفا في أقوالهم تأمل وعند 

أسباُب؛
فهغ.معاذ أصحاب جهالة ~ ١ 

عمرو.بن الحارث جهالة ٢~ 
٣-الإرسال.

الحديث.متن ش التكاره ~ ٤ 
هىأوجه من بمتنه الحديث ضعف وقد 

والسنة.الكتاب ى الظر حال التفريق — أ 
المعنىصمحح ليس الحديث أن يرون للحديث الضعفون 

يجدلم إذا إلا السنة في ينظر لا أنه أفاد حيث القرأن ،ع السنة لممنيفه 
فىالقرآن"'؛الحكم 

)ا(الأباطلوالماكر
)بأ(اودرالخيرا</؛'اه.

(.٨٨)ءا Y٢٧٣/ رالوضوى الضمنة الأحادت ّلالخ )٣( 
صالطالب تحنة ، ١ • ١ ٩ U/ حزم لابن الأحكام أصول ش الإحكام / الوجوم ها.ْ »ي ينثلر )٤( 

١٥٤ ،iiuL  ٣٢٧٣; والموصوعأ الضمنة الأحاديث .



لصوليةيراية - الأستدلإل ؤراصول ه جبل معاذبن حدااث | ا
سللأ\—صد—س—دذ——س——

-أيليس "... الحديث: مض على كلام بعد قال 
القرأنْع السنة يتصنيف يتعلق فيما عندي المعنى الحديث—صحيح 

سمرالاجتهاد يجوز لا أنه فكما منهما، الاجنتهاد منزلة سه إياه ؤانزاله 
يجدلم إذا إلا بالسنة احد لا فكدللث، والسنة، الكاب، و النص وجود 

النفلرالواجيا يل لم، مبه يقول لا مما بينهما التفريق وهدا لكتاب، اش 
تبينالستة أن من علم لما بينهما؛ التفريق لعدم معا والسنة الكتاب فى 

.'١٠هوسملوم كما عمومه ونحممى مجهللقه وتقيد القرآن مجمل 
الأحكام.على والسنة الكتاب احتواء عدم على الحدين، ب-دلألة 

أنإمكان من الحادين، عليه دل ما بإنكار حزم ابن ين، الحل. صعقا 
حكمه.السنة وش القرآن ش يوجد لا ما الديانة ش يكون 

والوصع؛ب الكن. ختاهر الحدين، هادا فإن "وأيضا حزم: ابن يقول 
ثمآّكتدت، أثيم ؤ يقول؛ نعالي اش يكون أن الض الحال من لأن 

^ي>'٠،وياثJمحءه''<^ميقول
اليصالحال رمن القرآن، فى يوجد لا ما الJيانة فيه ينزل إنه هؤ•' افه رسول 

ولعلهممانإلإقبمم للشاين ءؤلث؛يرا ه: لرسوله مخاطأ تعالى افه يقول أن 
١٠١'يبينه. لم ما الل.ين شريغ إنه اف.: يم'"ثميقولرمول .'؛كمخغك 

. ٢٨٦ ١٦والمرصرعة الضعيفة الأحاديث سلسلة ( ١ )
الخاتدة.سورة من ٣ آية من ر٢( 
الأنعام.سورة من  ٣٨آية من )٣( 

الحل.سررة مجن  ٨٩آية من ( ٤ ر 
المحل.سورة من ٤ ٤ أية مجن )٥( 

.١٠٢٠/٧ر٦(الإحكامفى١صولالأعام



I^٥ ٣١يراية - أصول ق ه حبل بن معاذ حديث  I
اً^—ًض—-—=ًسً=ك!

متنهيمعارصة رواياته بعض بورود الحديث متن اصطراب ج~ 
المشهور.

منوعده الاجتهاد، على معاذ إقرار على المشهور المتن دل فقد 
لهالإذن عدم من الروايات بعض ش جاء بما معارض وهو له، اف توفيق 

فإنتعلم، بما إلا تفصلن ولا تقضين ماجه"ولا ابن رواية ومنه بالاجتهاد 
ذه""ا.إئ أوذكتب شينه حتى فقف، أمر عليك أشكل 

واللامالصلاة عليه أنه على يدل كله وهدا طاهرت بن محمد نال 
بالاجتهاد"'".يأمره لم 

قالتتقفي؟ بم معاذت يا قال! هق الّكا أن حزم ابن رواه ما ذلك دمن 
مال!اش؟ كتاب، فى ليس أمر جاءك فإن نال؛ اض. كتاب، فى بما أنفي 
يقضولم اض كتاب، فى ليس أمر جاءك فإن قال! |إق. نسه به قضى بما أقفى 

فىليس أمر جاءك فإن قال! الصالحون. به نفى بما أنفى قال• ؟ نبيه به 
الحقأؤم قال! ؟ الصالحون به قفى ولا نبيه به يقض ولم اف كتاب 

يقمحياش رسول رسول جعل الدى  ٠۵الحمل هو؛ اض رسول فقال جهدي، 
اض.رسول به يرضى بما 

أصلد"يدكراجتهدرأيي فلم : ٣٠٢٠"ابن قال 
قال:بردة أبى بن سعيد حديث، من الملقن ابن به مثل محا ذللئ، ومن 

إن،جبل بن "ومعاذ الأشعري محومى أبا أ؛ي، ه اض رسول بعث 

(.٠ ٤ )ح  ٦٣/ ١ والقياس الرأي اجتتام، ";اب، -المقدعة عاج* ابن سن ( ١ ) 

أنيتّم محا القاصي م - والأثضية الٍوع ~كتاب المصمم، م نية أبي ابن رواء رالحديثح 
(.٢٣)ح٣٤^٢٣٩/٧.هأ؛،•في؛كامح



اميولية^١^؛ - ألاستدلال اصول ؤي ه حبل معاذبن حيبث تنننأ 
الحديثوتطاوعا... تفرا، ولا ويشرا تعسرا، ولا يسرا ت فقال( اليمن، 

منثيء فيه وليس لهما، كانت الوصية وأن الملقن! ابن قال( 
ذلك"'".

١الحديث ش ورد لما ه معاذ مخالفة د— 

معارصةمن ورد ما ينا الحل. توهين فى طاهر ابن إليه استند مما 
الحديث،.ش لما ه نفمحاذ 

فإنههن.ا، ، بخلافتصرح الصحيحة الأحاديث، حاءيت، وقد ةال،ت 
لحل.يثهيجتهد ولم فيه توقف عندء نص فيه يكن لم عما سئل لما 

يدل(ومما " فقال،! التفعيفه من الوجه ^ا على المالقن ابن ووافقه 
عندهيكن لم لما سئل لما محاذآ وحدنا أنا أيضا.' معاذ حديث، إ؛هلالا على 

"رأيه يجتهد ولم توقف نص فيه 
بوقصحبل بن محاذ أش قالات عته طاووس رواه لما لذلك ومثلوا 

•٠٠٠" ء بثي فيهما ء الم، يأمرني، لم فقال؛ والسل، القر 

آلودلعحجة قبل اليمن إل ومعاذ مرسى أيي يعن، ~داب المغازي —كتاب البخاوي رواه )١( 
ح/'آ-)حاأ"ا؛وآآأ"ا؛(.

صء٩٨حرام حمر كل وأن حمر، مكر كل أن يان "باب الأشربة ~كتاب ومسلم 
^٥٢١٥.)

)ب(اكرالمءره/همه.
)"ا(المضصهب.

)أ(اودراوشره/ه'أ0.
(.٢٢• )حآ7  ١٢٣ 0إ المد ي أحمد ام رراْ )0( 

معاذأ.يدرك لم ءلاور>1أ أن غير الشيخين رحال، ثقات رحال، الأرزاؤرءل• نعتب نال 
•٧(.)٣٨  ٩٨أ/ البقر صدقة فرض -يابتمف الزكاة -محاب النالكرك، ل والمهقي 

(.٢٣٢)ح؟  T٢٧٩/ الخل ل ورد ما -باب الزكاة -محاب والأتار المن وفىُمنة 



٢اصونمة يراية - الأسدلأل أصول ق ةهتٌ حمل بن معاذ حديث  ٦
=^^ًًءًءصلأى 

قدمتهوإدا افه رسول وسأمأل معاذ! قال رواية وش 
فيهاليس فقالت الأوياصى، عن سأله هأو اض رسول على قدم فلما عليه، 

»" ء
-يء

عنبماله ه الشي إلى كتب أنه ه معاذ عن ورد ما ذلك ومن 
ُ'ُ.ثيء فيها ليس فقال• البقول، وهي الخضروات، 

الأستاللأل.لأصول المقررة للأدلة الحديث ه—معارصة 
عليهادل والش الأستادلأل، لأصول بمعارصته الحلءيث صعق 

والمة.الكاب 
الكنابإحراج فتضمن الاجتهاد، له أجاز قد محاذ حل،يثا أن ذلك 

فيها.المجتهد ائل للمالاستدلال من والسنة 

هآيؤ تعالى؛ اش فقول " للحدينا؛ رده معرض ش حزم ابن قال 
أئوإق سدوث _» 1، كرعم متلآ؛دتا أ''دمِ، دؤ4 همحأأؤرل أق محمحأ ءانوأ آل؛؛، 

صحتهى شك لا الذي هو فهدا  ٠٣ه'واثبمومح،إيمحأمثمنوئإؤدأث؛ومح-أ'لأم 
الرسولوإلى القرآن، وهو تعالى اش إلى إلا التتانع عند الرد فيه وليس 

القرآنعدا U أن ضح ذلك، و القياس أذكر ولا قو، كلامه وهو 
ولاقرآنآ ليس أصلا والقياس التتانع، عند إليه الرد يحل لا والحديث 

١(.٠ ^٧ ١ ص٨٢ الزكاة ز الساتمت صدتة م جاء ما ~ثاب المراسيل ز داود وأم 
١(.^٧٢١٩  Y٤٨٠/ ثيء الكسر ش لمي -باب الزكاة -محاب المتن م رالدارممي 

(.١٩٢٨^Y٤٨٥/-بابلسفىالكسرب الزكاة )ا(مننالدارسي-ىاب 
)حممآ1(,١ ٦ ص، الخضروات زكاة ر جاء ما ~باب الزكاة -كتاب الترمذي رواه )٢( 

ثيء.قو الني عن اياب هذا ش بمح ولا بصحيح، ليس الحدث هذا إستاد وتاوت 
الماء.صورة من ٠ ٩ آية من )٣( 



1صوويةيراية - الاستدلال اصول ؤ ه جيل بن معاذ >اودث 

أصلا""/إب الرد يحل فلا حديثآ 
منقو نهيه ْع يالرأى بأمره للحديث حزم ابن معارصة ذلك ومن 

جهالأروومأ الناس فانحد M.' قوله ى كما الدين"٠ ني بالرأي القول 
.٠٣٠وأصالوا"فقالوا بالرأي، فافوا 

وسبه.بمصسه اهول تأتيا: 
بصحتهوالدراية الرواية أهل من مجموعة الحديث على حكم 

ومنهم:
~ه معاذ حديث إسناد —يعني وهدا ' قال:البغدادي الخهلسس، —١ 

تقبلوهقد الحلم أهل أن على معروفون؛الثقة، ورجاله متمل إسناد 
قولصحة على وقفنا كما عندهم صحته على ؛دللئ، فوقفنابه، واحتجوا 
هوالهلهورمارهالبحر:" ي وقوله "'"، لوارث وصية لا " M•' الرسول 

.١ • ٢ ١ V/ الأحكام اصول م الإحكام )١( 
ا-/هاد)'ا(الإحكامفىاصولالأحكام 

العاص:ين صرو حديث ص )٣( 

١٠)ح١ ٩ ٤ ١/ العلم شص كيف "باب العلم ~كتاب الخاوي رواه  ٠.)
الزمانآخر م والنتن الجهل وظهرر ونفه العلم رنع ~ياب العلم -كتاب لم وم

(.٦٧٩٦صإ1ا١^
علميألوابغير " ؤإنعالفظه الناهد، هونحح ياثتوابالراى'ا يته:" ليس الحديث غيران 

حقذي كل اعش الذيا إن يمال،ت اف رسولط خف نال؛ ه خارجة ممروبن حديث من ( ١٤ 
لوارمحث،.ولاوصيه حقه 

(.٤٣٦ ١ )ح ٢  ٤٧ا•/ للوارث الوصية إطال، -باب الوصايا روا»اكار-كاب 
>داونال: ٢(  ١٢^١  ٤٤٣٤; لوارث وصة لا حاء ُا -باب الوصايا -كتاب والترمدي 

صحح.حس حديث 

الأا؛اتيبوصححه ( ٢٧٦٢^ ٣٩٢; لوارث لاوصية الوصايا-باب -كاب وابن.اجه 
(.٣٣^٣٠ ٢ ٠  ٤٦٣; لوارث وصية لا -باب الوصايا كاب -،ن والدارمي 



r———Iاصولبة دراية - ؤراصول < 4feحعل بن عا،اذ حديث 
=ا —ءًً—ئ—ًك!

قاتمةوالسلعة الثمن ى المتايعان اخلف إذا ونوله! '، ١٠ميتته الحل 
هدملكنم، ؤإن ، ٠٣٠"العاقان على الدية وقوله:" ">"، \ض وتراذا تحالفا 

محواالكافة عن الكافة نكتها U لكن ي جهة من نشت لا الأحادِث 
لماه محاذ حديث فكدللئ، لها، الإستاد عن محيهم محتها 
له١".الإستاد *؛U^، عن غنوا جميعا به احتجوا 

وحديثوفضله! العلم بيان جامع ش قال محدالبر! ابن الإمام ٢" 
علىوالقياس الاجتهاد ش أصل وهو مشهور، صحيح معاذ 

.١٣٦ / Y منيم اجمدم الإمام ورام )١( 
(.^٢٣٣ ١١٧٦;المم بابالومحر،بما، - -محابالماْ رالماتي 

رح'١ اوا٠ ■ ا/ طهور أني ماءالمم ش ماحاء —باب الطهارة أبواب —كتاب والترمذي 
صحح.حض حدث ( ٦٩

أ.٦٦/١)٢(ررا٠احUJفىافد
(.٠٣٥ ^٥  ١٨٤نائم؛/والبح اليتعان احتلف إذا المؤع—باب —كتاب داود بو أر 

٢(. ٢IT )٥ ٤ ٦ ١ r/ ختلفان المعان -باب المجارات -كتاب ماجه وابن 
٢(.٥ ٩ ١ )ح ١  ١٦٦ م/ انمابمان اختلف إذا -باب الموع -كتاب والدرام 

العائلة.على بالدية ه اه رمرل نفى تال؛ شعبة بن الغيرة حدث )٣( 
المالبيت ففي عاقلة يكن لم فإن الماتلة على الد"يت ~؛اب اور.يات —كتاب ماجه ابن روا. 

الألبان.)حصآ!ا(رصححه  ٥٣م/
تنكحث هذيل س امّأتن اقتتال ر فه مريرة ا؛يى حديث هن الصحيحين في وأصله 
الاقلةّعلى المرأة دية أن ونفى أوولبدة، عبد غرة حنيتها دية هوأن فنفى الأحرى إحداها 

الالوالء وعصبة الوالد على المقل وأن المرأة، جتين ~؛اب الديامت، —كتاب البخاري رواه 
(٦٩١٠ه٢)ح•٢/١٢الوادعلى 

علىالمع. وشبة المتهنأ قتل فى الدية ووجوب الجنين دية -باب اعة الق—كتاب ومسلم 
^/rتي\<J\١٦٦ضAح<.)^^\

ا/أياو٣٧إؤ)أ(النقيهوالتفقه 



 j"—اصوكةيراية - الأسدلأل اصول فهدي جبل ساذبن حيبث ت

الأصول...."ص.
الصحةالحديث على حكم حيث العربي! بن بكر أبو الإمام ٣" 

القرآن'".إحكام فىشيرْ 
حدثفإنه بصحته القول الدين ' للترمدي! شرحه ش وقال 
مشهور"'".

صالح"إّنادْ قال:" الال.هي الإئ، ٤- 
يإٌنادوالسنن انيل! المن، ا لحديا وهدا قال. تيمية ابن ه~ 

حد"'

أئمةعليه اعتمد مشهور حن حديث، هو قال! كير ابن ٦" 
أملالإّلأ.(فىأبات 

.جيد ناد يإينن والالم؛انيد ش الحديج وهذ.ا نقيره؛ نيئ وقال 
فهمميز مغير عن كان ؤإن حديث فهدا عنه:" محال القيم ابن - ٧ 

الذيوأن الحديث، شهرة عر يدل لأته ذلاائs؛ يضره فلا ه معاذ أصحاي، 
واحدلا ه معاذ أمحابر من حماعة عن عمرو بن الحارث به حدث 
كيمانئي، لو منهم واحد عن كون أن من الشهرة ر أبلغ وهدا منهم 

الذيبالمحل والصادق والفضل والدين بالحالم ه معاذ أصحاب، وشهرة 

.٨٩٤آ/ ونمله العلم س1ن جا*ع )١( 
ا/'ااأ.امآو،)ما(إحك1م 

.٦٧٢! او؛رمن.ي صحح بشرح الأحوذى عارضة )٣( 
)؛(سراعلأم

.٣٦٤)ه(مجمدعاكاوىما/
م\-\أ)ا-(إرىدالفف 

)ي(شراينئٍرا/ي.



٢اصوفة يراية ~ لأل الأ|،ثواصول ق ر؛اهمم جؤل معاذبن حديث  ٦
=^سدسسك(ا 

."'٠٠مجروح ولا كداب ولا متهم أصحابه ز يعرف ولا يخفى، لا 
الحسمن أنه والحق قال! ائل ايإرشاد ش الثركاني الإمام ٨" 

بهمعمول وهو لغيره، 
.'٢٢به للاحتجاج صالح وهوحد.ي.نا المدير! فتح تميره في وقال 
'به لنممل صالح حدث وهو الجرار! اليل في وقال 

الحديثحول الكلام أطال الثنميهلي! الأمين محمد العلامة ٩— 
وابنالقيم وابن البغد«ادي الخطيب قول ونصر البيان، أصعواء تفسيره في 

الحديثإساد كثير؛تجويل. 

علىالفتاوى مجمؤع ز حكم حيث باز؛ ابن العلامة -  ١٠
حنإستاده بان الحديث 

بأمرين!أنه نجد ^، JiPtJJتصحيحهم سبب في التأمل وعند 
أسبابمن للحديث المضعفون ذكره  ١٠عن الجواب الأول! الأمر 

له.توهينهم 
الخطيبعنها أحاب فقد والجهالة، والإرسال الأنقءلاع أما 

تصحيحفي كلامهما في آنفا عنهما نقل ما ز القيم وابن البغدادي 
الحديث.

معاذأصحاب بكون الضعف لغ من أبحي إلى ذهب القيم ابن إن بل 

)ا(إءلأماورنمنتآ/أأ-آ-اهم.
اثنلمدلأئلالماتلص-أ.رأ(1رثاُ 

.٨٣٤/١ر٤(ال_؛لالمار
)ه(اضوا،اوان؛/"ا'\ا-هلأا.

. Y٢٢٧/ ر٤ ١ ٩ ٤ بازا•/ ابن رسالات ذاوي مجموع )٦( 



n اصوليةيواية - الأستدلإل اصول ق فهغ جهل بن معاذ حديث
m————ً—ض—ً——

أفادسمتهم فعدم الحدسح، قوة علامة من دّ^ أن إلى ممن عير تهع 
وجهين؛من قوة الحديث 

واحد.لا حماعة فهوعن الحديث، شهرة على ١~دل 
والمدقوالقمل والعلم الدين من معاذ أصحاب جميع 'ا~أن 

بالمحلالديلأيخسرا/
عنرواْ ني بن عبادة بان الأمهلاعت عن البغدادي الخد_ا وأجاب 

.٢٢متصل؛إساد0 وهدا ه، معاذ عن محم ين الرحمن عبد 
الحديثرتنقدمتن وأما 

فيجابالقرآن في يجد لا حش المنة ز نظر ألا دل بأنه فبالظر: 

ؤإنماقلتم كما ليس الكتاب على المنة قضاء بأن الفهم اولهمات 
اعتباربل مطلقآ فيها الفلر بترك لا الاستدلال و متأحرة المنة أن المراد 

للقرآن,المميتة الشارحة أنها 
علىأنه ورأوا محاذ حديث في الناس تكلم وقد ' الثاءل«يت قال 

الأحبارفإن المنة، كل على يقدم لا الكتاب ي U كل فإن الدليل حلاف 
محلش الأحاد وأحبار الكتاب، أدلة عن الدلالة في تمحعفذ لا المتواترة 
شالتقديم وتأولوا الخلاف وع ولدللئ، الكتاب، ظواهر مع الاجتهاد 
الأمركان فإن وهوالكتاب، الأقرب بالأمبل البداية معنى على الحديث، 

الدليل.التح بل الكتاب بتقديم القول لإطلاق وجه فلا هدا على 
عليهتقديمها بمعنى ليس الكتاب على المنة قمعاء أن فالجواب 

.X٣٠١/)ا(إءلأماوونمن 
.٤٧٢ا/)آ(السرانمش 



٢اصولبة يراية - اصول ق ه جبل ساذبن حديث  ٦

الخاب،ي الراد ص المنة ي المم ذك إن بل الكتاب، وإ>اح 
ذس،على ودل، الكتاب أحكام لمعاني والشرح التفسير بمنزلة المنة فكأن 

وألكايقؤ تعالى! قوله بيان حصل فإذا  ٠١٠ه إي نزل ما للشايى ؛؛0 ^ؤ 
المروقوأن الكؤع من ^ ٥٥١١بان ُ'ُ ه رJد٠_ما عوا ^يهلؤالنارثت 

إننقول! أن لا الأية من الراد المعنى فدك مثله حرز من فاكثر نصاب 
منأوغيره مجاك لنا بين إذا كما الكتاب، دون الأحكام هذه أست، المنة 

بقولعملنا إنا نقول أن لنا يصح فلا فعملنا؛مقتضاْ، أية محنى المرين 
الصلاةعليه رمحرله قول أو افه يقول عملنا نقول أن دون الفلاني المفسر 

•م.واللام" 
الصالحالملف فهم هو ليس الحديث، من فهمتموه ما أن وثانيهما! 

ولممعاذ حديث، بمثل عنهم الرؤياُت، كثرت، فقد والتابعين، الصحابة من 
يحاء ما ذك ومثال فهغ، معاذ حديث، من به تلزمون يما منهم أيا يلزم 

فإناممه، كتاب في بما فيه فاقض أمر أتاك إذا له! قال لشريح عمره كتاب 
شليس ما أتاك فإن افه، رسول سن بما فاقض اف كتاب في ليس ما أتاك 

الناس...عليه أجمع يما هوفاقفى الله رسول فيه يس ولم الله كتاب 
الأم'".

انمل.سور؛ من ٤ ٤ أين من ( ١ر 
المائدة.سررة من  ٣٨آية من ( ر٢ 

)مالرائاتأ/'آام.
(.٠٣٩٩^ ١٢٣ A/ الطم أمل ياتفاق الحكم باب، - القفا، آداب، -محاب، اكاثي ا-م-بم )٤( 

موتوف.الإسناد صحيح الأJاتيت ويال، 
l-\A/Tالطم أمل مب اتفق بما الحكم -باب، القفا، -ياي، الكترى المن رم 
^٥٩٤٤.)



اصولبةيراية - الاستدلال يراصول ه جبل *عاذبن >ديث 1——ا 
سًًسً—ً—ًس——ض—

وابنعاس وابن بكر أبي لكلصديق الصحاة من كثير عن ورد ومثله 
"٠.وغيرهم عود م

الكتابشمول عدم على الحديث بدلالة الحديث تضعيف وأما 
الدالةالأيات بعموم لدلك حزم ابن واستدلال الأحكام، لجمح والسنة 

سالكتف ماؤلناي، ؤ 1 تعالى كقوله الأحكام لجمع شمولهما على 
 '"^I^ منها;كثيرة وحوم من مجتوحه الجواب فإن

هوبأصولهاإنما الشريعة أحكام لجمح والسنة القرآن شمول أن ~١ 
'*٣٠الفرؤع أحكام لجمع شمولها عدم اامثحقق من إذ فروعها؛ لا 

(.١٦)ح؟ ٢ ٦ ٥ / ١ الشدة من نيه وما الفتيا —باب المهدمة نر والدارمي 
ييدابه أن مايتيغي مرالقاصي —باب رالأئضية المؤع —كتاب رالصف شيبة آبي وابن 

ي/ا''اآآ)حآأ،*ااآ(.شاتم 
المغي،ب* وبمني القاصي لأ يتمي ما "باب القاصي آداب "كتاب اعري السن ش دالث،قي 

١١ ٥ / ا ٠ بالامتحمان اوبمم بمحكم دهرْاولاأن أهل يةادأحد.آمنرغيرجاتزأن فإنه 
^٢٧٢٩.)

(.٤١٢)حا<  ١٢■• الحاكم،/ به يحكم U -باب القاصي -ىابآداب المنر والمن 
وهرالش، اصرل منر الثالث الأصل نر -الكلام والمممقه الفف نر الغدادى والخف، 

^A■؟،(. ٢٣٨/١اسدين إجماع 
•يدمعتل الأصول عر الرأي اجتبماد ~باب وشله العلم ييان جامع ش مدالر وابن 

١(.٥ ^٢٩  ٤٨٤ ؟/ ايازلة نزول نرحض النموص 
.٩٨٤ أ/ الأحكام أمحول م الإحكام مر حزم وابن 
الإسادصحيح 1\ا\\\: والمرصوعات الضبة الأحاديث مالمالة محر الأJاتي، وثال 

مرتوق.

.٤٨٤ ؟/ وشله العلم يان جاّع ٢'  ٥٨/ ١ الدارمي نن ّ/ انظر ، ١١
ر٢(ءنآة٨■١٠نّحرة١لألأم.

٦٠ ٤ ٧ / ٢ للاصمها؛ير المنهاج نرح )■٢( 



٢اصولية يراية - الاستدلال اصول ق ه حبل معاذبن حديث  ٦
=ا لأز=ًسس—==__== 

بهاتقولون والي الأحرى الأدلة إسقاط القول هدا من لإ~يلزم 
كالإجماع.
للأحكامالوحن احتواء عدم على دلالته بحجة معاذ حديث مأ~رد 

مواءالوحتين غير والأحكام التشريع مصادر على دل دليل كل رد يقتفي 
صعب.مركب وهذا براء، 

برواياتالمشهور الحديث متن معارصة من إشكالأ أوردوْ وما 
ىبياته مر قد بما الروايات هال0 صعقا يخفى قلا تعارضه، أحرى 
ص

منكثير شأن كما منه، مانع لا واحدة لحادثة الروايات وتكرر 
إذاخصوصا حميحا تصح قد بل بعضها، إمحلراح بلزم ولا النيوية، الأحوال 

دفعه.يمكن لا تعارض ثمن، يكن لم 
بمتلزمليس أحرى به صرحتا عما الروايات بعض ومكون 

والأعمال.للجمع بل والإبتنال، للنقض 
وتوهمايجتهد لم حيث للحدسنا معاذ مخالفة من أوردوه ما وأما 

رجوعه.بحد عليه أشكل عما هق النك، وٌّأل 
البقروقص عن محاذ موال ش طاووس رواه بما واستدلالهم 

أنهغير مخالفة فيه ظهر فما ؛شء""* M الني يأمرني لم " وقوله؛ والخل 
عنيمتغ ولم جوابه قدر وهذا شيئا، فيهما ه منه يسمع لم أنه أُتحر 

الاجتهاد.عن يروامتناعه ولم الجواب، 
لبالأجتهادوسنيأوالرّولاممههألمةؤ

الأثر.حفط ص ْع هذا 

نحربم،.تقدم ]١( 



Pl  اصوليةيراية - الاسدلإل اصوو ق ه جيل بن معاذ حديث
—ً=—ًًًًس———=

لمامعاذأ أن الدارتهلتى رواية ش حاء حيث متنا صعقه ذلك ومن 
الوثص.عن قوسأله اض رسول على قدم 

الض..وفاة بعد إلا المدينة إلى معاذ رجؤع بعدم مردود هذا فإن 
بقوله:الرواية هذه عر يعلق الهادي عبد ابن جعل هوالذي وهدا 

الله.رسول فإن يصحح؛ ليس ه.•■■ الني فأ-حبرت فقدمت، وقوله: 
جل"بن معاذ يقدم أن فل تومح، 

الخضروات....عن هويسأله ايك، إل كب معاذآ أن ورد ما ومثله 
بصحيح.ليس إسناده أن من الترمذي قاله ما مع تقدم ما له يتوجه فانه 

الاستدلال،لأصول المقررة الأدلة بمعارصته الحدين، تضعيم، وأما 
القرآنأن دل لكونه الحدين، تضعيف، من تقدم ما لل.فعه يتوجه فإنه 

للأحكام.حاويين غير والسنة 
اجتهادللاجتهاد العام بالمعنى هو بالاجتهاد والأمر الإذن أن كما 

معنىفلا دليل، فيه يرد لم لما حكم باستخراج واجتهاد الوحيين، بفهم 
والمنة.يالكتاُب الاستدلال يلغى الاجتهاد بأن للقول 

تلقىقد الحدين، أن المحدثين من كثير حكاه ما هر الثاني• الأمر 
رإسناده.الفلر عن أغنى تلقيا بالضول 

الخهلمج،بالقبول محاذ لحديحؤ الأمة تلقي ذكروا الدين ومن 

ينمحي ين يرسف ين الهادي مد ين تمدانميد بن الهادي تمد بن أحمد بن سد مر ر١( 
ثالمحي النب المترئ تمداف، ائو الدين شص انمر المالحي، ثم الهاتمر ^١٠٠ 

شالتحقيق تنقح له اتة، رسع واربعين ارع ٌّة رفاته المممثن، النحوي النافد الحافظ 
وغيرما.الك؛رى والأحكام التعلق أحاديث، 

ل/7ه'\،تاومةالحفاظ\إس.ذيلطقان،الخا؛لأ / ننر 
م0\.اسق تقيح )٢( 



—ا١ اصرلية يراية - الأسإل|،تل يراصول ه جيل معاذبن حديث 

واسرى>•/>"، واسر م حجر وابن المم"،، وابن اJغدادي"'، 
بفعقهعليهم يعترضر بالحديث ارسدلألهم عند والأصوليون 

،٠١٠الجصاص أبوبكر فعل كما بالشول له العلم أيل بملقي ذلك فيدفعون 
،٠١٠المعاني الثلفر وأبو ،، ٠٠الثاجي الوليد وأبو والأَذدي"<، 

الحطابوأبو *، والغزارر' الشيرازي'*"، إسحاق وأبر "، والجويتي' 
والزرص'ً"•الكالوذاتيسوا؛نس""، 

اسنادآوريه مقطؤع دليل بأنه الحديث، على حكم المعاني إن بل 
.٠١١'بالقبول تلقيه 

ويحولهالحديث، بتحسين -القول أعالم —واض ر يظهر والدي 

رالتشا/آي؛.ا(الفف 

.٣٠١أ/آآ(|ءلأم1ورنمن 
مائةالخرالضا/؛ها.٣( 

،.Yi/r jU\أ(أصرا، 
.٢ ٩ ص؟ اللمع احاديث حرج جب٥ 

ا"(الضولفيالأمرلأ/؛أ.
ي(يخلالظرص>ا\■.

.oATj Y٠٨٠/ الفصول إحكام ٨( 
ا'(ماطعالأد1ة؛/هي.

.٣٣٩٨; الض امول م اسص ( ١• 
اا(نرحالالعأ/-'لألأ.
أا(المتمنىمه؛ها

ما(اكه؛اوفياصولصمأآرهه.
ا١٨Y١/٣ننار؛ا(روضة 

Y٨١/٦ّ(المءرالم٠ط١٥
ا-ا(ماطعالأدلأ؛/'اه.
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^!١١للأمور والاعتبار الاحتجاج مرتبة 
كيفواتصاله. الحديث سند على أورد ما عن السابقة ١—الإجابة 

كثير،وابن والذهبي، البغدادي، كالخهلسس، محققين أئمة عن صادرة وهي 
القيم•وان محمية، وابن 

أدلةذكر ش الإسلامي التشريع لأصول موافق الحديث ؟"-أن 
المهلهرة.الشريعة 

أئمةوعن بالقبول، له الأمة تلقير من واستفاض استهر ما —٣ 
أصولوعلماء الحديث،"'، سطي علمام عناو المتقرر ومن محمقين'"'، 

فيمقبولا تجعله يه العمل واستفاصة بالقبول الحديث، تلقي أن  ٠٢٠الفقه 
إساده.ش الفلر عن تغثي ذاته 

بشواهدْيتقوى الحل.يح، أن حجرُُ' وابن كثير"'، ابن إليه أسار ما —٤ 
الصحيحة.

أتهه العاص بن عمرو ؛حديح، الحديثإ لشواهد كثير ابن ومثل 
أجران،محله أصاب، ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا يقولت هؤ اض رسول سمع 
أجر""'.فله أ-خيلآ ثم فاجتهد حكم ؤإذا 

منط؛اوأصث،.ص٨١ / )١(انظر 
مختصر iiA/\Aتيمية بن الإسلام شخ فتاوى مجمؤع ص؛، الحثيث ااباع*ثا انظر/ )٢( 

٥٠ ٠ ٠ Y/ الهلحاؤية العقيدة شرح ، ١ ٤ ٢ / ١ اراوي تدريب ، ٤ ٠ ٦ / Y المرسلة الصواعق 
الصاعدي.أميرة الأصرل؛ن■ ويعفى ال٠حدثين يين فيها المحتلف والمسائل القواعد 

الكوكبشرح ، ٢٦٤أ/ المحيط البحر ،  ٢٤ص• المردة ، 0U<\/Yاللمع نرح / انظر )"٢( 
الخير

>أ(المترصىاير
.١٨٥ا/)ه(مراءقةالخبراوخأر 

أوفأصاب اجتهد إذا الحاكم أحر -باب والمة بالكتاب الاعتصام -كتاب البخاري رواْ )٦( 



■٦ اصوكة دداية - قراصول ه حمل معاذبن حييث 
—١ ١٠٥  ١=

وردكما الصحابة بعض على موقوفا روى بما لهذا حجر ابن ومثل 
وغيرهما.عنهما ^ ٤١١رصي عود مين وعيداض الخطاب ين عمر عن 

عنالموقوفات بعض يعدم ذكر معاذ حدث البيهقي أورد لما ولذا 
ومنها!تةويه'ُ'، الش الصحابة 

نظرحصم ورد إذا ه يكر أيو كان قال! مهران بن ميمون رواه أ~ما 
فييجد لم فإن بينهم، يه قفى به ففي ما فيه وحد فإن افه، كتاب في 

لمؤإن يها، قفي علها فإن سنة، فته قق الّكا من كانت هل نفلر الكتاب 
الأثر"*.المسلمين...ا' أل فحرج يعلم 

فيهفاقض أمر أتاك إذا ' قال! لثريح فقغ عمر كتاب في جاء ب~ما 
اض،رسول سن بما فاقض افه كتاب في ليس ما أتاك فإن اش، كتاب في بما 
يماأجمعفاقض ه اض رسول فيه ين ولم الله كتاب ى ليس ما أتاك فإن 

الاس...."الأثر"*.عليه 
علماأتى قاو الناس؛ أيها " قال؛ ه عود مين عبداممه عن ورد ج~ما 

أحطأ'اا/ارا*ا)ح\هم(.
٧٦١ص أحطأ أو قاصاب اجتهد إذا الحاكم أجر يان ~باب الأتضية ~كتاب لم وم

(٤٤٩.)
.١٣٠\ا\\\ح\ض\سم%ا٠ اعرى الهي سن )ا(اظر/ 

الحدت.شراح يعص ناله الدى هو الحديث تقوية من للموثونات اليهقي إثراد بأن والقول 
.٢٧١و٢٧٠ذلالمجهودتيحلّتنأ;يداودها/يننلر/ 

(.١٦١)ح ١٦٩/ اكدة من نيص وما الفتيا ~باب —المقاومة الدارس رواه )٢( 
المفتييه ويفتي القاصى به يقضي ما ~باب القاضي آداب —كتاب امرى السنن ش رالييهقي 

١ ١٣ا/ ٠ أويفتي؛الاستحسان يحكم أن ولا دهرء اعل أحدأمن يقلل أن مرجائز نإنه 
^٢٠٨٣٨.)

•ءنربجه سق  ٢٣)



كوليةيواية - الأستال>لأل ئاصول ه جمل لن ساذ حليث ——[ ا
—=ء——ًذ————ً

عرضنمن ترون، ما يلغنا قد اض ؤإن هنالك، نا ولنقضى، لما زمان 
نيليس أمر أتا0 فإن ، ٠۵١كتاب ز بما ف، فليقص الوم تعد نقاء له منكم 
كتابفي ليس أمر أتاه فإن هق، افه رمول نفى بما فيه فليقفى اش كتاب 

"؛." الصالحون به نمى بما فليقص اطه. رمول فيه يقص ولم اض 

صان:ئاه: 
الأول;التنبيه 

•المذكورأومايماريه باللففل ~هي الدارسة أكترءروياُتاالحدينا~محل 
المعنىهمي تغير ند مغايرة فيه بألفافل المرويامحتا ببعص ورد ؤإن 

المشهور.اللفظ خلاف وتفيد 

المرؤيات:هد0 ومن 

ه:لمعاذ قال قق الني ؛'-أن 
ا".فيه" لي إ تكب أو تنينه حش فقمخ أمر عليلث، أشكل ؤإن 

(.٥٣٩٩^اسمص\م الحكم -باب التضاة -ممابآداب رواءاكاش )١( 
(.١٦رحْ ^١ ١ ١/ الثدة عن ف، رما القيا -باب -المقد.عة والدارعي 

ضانيلابمفيكاه.ي/بمم)حه؛أمأ(.
(.٨٨٢٨^٥ A/ الكسر المعجم ى رالطراتي 
المنييه ثمنفي القاض بمي؛* ما "باب النامي آداب -محاب اعري المنن م والمهقي 

١١ ٥ / ا • ان بالأتميفي أر يحكم ولاان دمر• أمل يتلياحدأعن أن غترجائز فانه 
"اا'آ(.)ح'

الحكمى واكابعين الصحابة عن روي ما ذكر -باب رالتفص، الفب ر البغدادي رالخطيب 
(.0٣٦)ح٤٩٣/١و>ضالناص بالاجماد 

مانموص صوم محي الأصول عر الرأي احماد -باب اللم ببان جاعع م مدالر وابن 
آا/مأم)حا<بم0ا(.حيننزولالنازلة 

(.٠٤)ح  ٦٣/ ١ والقياس الرأي اجتاب -باب -التاومة ماجه ابن رواه )٢( 





اصوليةلراية - يراصوو ه حا،ل ععاذبن حييث  ٢٦
————_—ً—

لمفإن قال؛ اض. رسول سنة فال! ؟ أحد لم فإن نال؛ اف• بكتاب قال؛ 
رأياكواجتهد اض عند ما عينك في وضم الدنيا،  ٠١'استدق قال! ؟ أجد 

ليحق.اف فيدلك 

رحمهمنه وهووهم "٠، داود لأيي الأصول جامع في الأثير ابن سه 
اممه.

إليهعزاها حدآ أ رأت ولا الرواية، هده ءندْ ولبست، " الألباني؛ محال 
فهيعليها، وقفت، التي الصائر من قيء ز أصلا لها وجدت، ولا ء؛رْ، 
منهاالمرسلة الروايات لجميع لمخالفتها الكاره؛ ثاديدة منكرة 

والموصولة""'.

الياني!التنبيه 
عنفقال البرهان، كتاب ش تعالى الله رحمه الجويتي الإمام وهم 
يتهلرقلا صحته على متنق وهو الصحاح، في مدون وهو الحديثا؛ 

إله
ولاالصحيحين، ى ليس الحديث، —أن تقدم —بما ظهر وقد 
السنن.بعض في هو نحم أحدهما، 
علىالواقفين ْن كثير استنراب مجحل الجوبمي مقالة كانت، وقد 

الله.رحمه قدره لجلألة إلا ذاك وما مقوله 

إماممن عجيما وهدا " قال؛ نقلها لما الإبهاج ي المكي وابن 

الصغر.الادت؛ق الثيء من اسفعل رم واسممغرما، احتقرما أي الا-ن؛ا؛ امحتدق )١( 
. ١٧٧/ ١ • الأصول جامع ٢،  Y٩٨/ الحديث >_ ز الهاة / يفلر 

.١٧٧/١•الأصول رمآ(جا.ع 
Y٠٣٨٢/ والمرصرعة الضعيفة الأحاديث مللة )٣( 

(j.U_o.o/Y)،(البرهان



٢اصولية يراية ~ 1لأستافلأل اصول ق فه حبل ياذبن حليث  ٦
اً^^ًءسًء——ًءً——لأل

الممنص•
قالحيث السير في عاليه الذمي الإمام تشنح أساب من هو وهدا 

المذهبوأصول الفرؤع ز ؤإمامته ذكائه فرط ح الإمام هذا "كان يعنيهت 
'ُ'ُ.إستادا ولا متتآ لا به يليق كما لحديث ا يدرى لا متافنرته وقوة 

فيوالعمدة الحديث؛ عن قال لما الجويئتي ناقدآ طاهر ابن وقال 
الحرمينإمام فول فيه رأيت ما وأفح ه؛ معاذ حديث على الباب هذا 
منه،زلة وهذا '"، ه معاذ حديث على والعمدة الفقه! أصول كتاب فى 

انتكبهذْاّالةلما ^'بالنقل 
قدرذو الحرمين إمام فإن مبالغة؛ من يخلو لا الذجي قاله والذي 

الذجىالمنزلة يعلو وصفه وممن الدراية، فى حصومحأ علمية ومنزلة 
الشافعية،شيخ الكبير، الإمام ترجمته؛ في قال حين اض رحمهما نفسه 
"٠•" الحرمين إمام 

الإطلاقعر الأئمة إمام العالي أبو كان " العاتي؛ قول ومنه 
.٠١٠مثله العيون ر لم وغربا، شرقآ إمامته على مجمعا 

تعقبهاحسثإ حجر ابن نقد مجوصع كاستا فقل طاهر ابن مقولة وأما 
يمكنهوكان الحرمين، إمام على الأدب أماء قلت،؛ ' بقوله؛ إيرادها بعد 

• ١٢المنهاج"ا/زشرح الإبهاج ، ١١
؛._.A؛/YU)؛ل(سراءلأم 

فىالر٠اندلأفىاسص•رم مدا احد لم )٣( 
)؛(اسصاسمإ/ي؛أ.

)ه(سراءلأمالملأءم؛/؛ألأأ.
)آ(سرأءلأم



اصوكةيواية " الأستدلأل لصول ؤآ هت جمل معاذبن حييث  ٢٦
\=سدسل؛1

.٠٠'العبارة هده من بألين يعبر أن 
قنبوهم أنه اض رحمه الحرمين لإمام به يعتذر مما ولعل 

جاءتقد اليمن إلى معاذ بعث قمة أصل أن باعتبار للمحاح الحديث 
البحث—مدار اللفظ عليه دل ما بدون ولكن كيلك، 

قوماتأنى إنلث، قال؛ أو اض رمول بعثتي قال؛ ه معاذ حديث ففي 
همفان اممه، رسول وأني اش إلا إله ألا شهادة إلى فادعهم الكتاب أهل من 

كلفي صلوات حس عليهم افترض اض أن فاعلمهم لذلك، أؤناعوك 
صدقةعليهم افترض اض أن فأعلمهم لذلك أءلاءوك هم فإن وليلة، يوم 

وكرائمفإياك لذلك أطاعوك هم فإن فقرائهم، ر فترد أغنيائهم مجن توحد 
"•حجاب اض وبض بينها ليس فإنه المظلوم دعوة واتق أموالهم، 
■ا أ للم واللففل الصحيحين، ش الحديث، هدا فإن 
• ٠٢'الحديث، • ■ فقال..• اليمن محاذأإلى قوبعث الني أن ' البخاري وش 

الثادئا|التنييه 
لمعاذالحديث، رواية نسبة ز اض رحمهم الأصوليين بعض وهم 

حميعا.عنهما اش رنحي الأشعري موس وأبي 
أوردحنن أصوله ي لجماص ا الرازي بكر أبو الإمام محولأء ومن 

هاض رمرل أن فقال؛ والقياس الاجتهاد إثبات على به مستادلأ الحليح، 
•"، الناس••• بين كيفاتقضيان اليمن؛ لمابعثهماإلى دأمحا•رّك، لمعاذ قال 

قاله الّثيا أن للقيا'ما به الاحتجاج ش عنهما بعضهم أورده كما 

)ا(اسصاسم؛/لأ؛و
٢١ ^١ صرا٣ الإسلام رشراتع الشهادين إلى الدعاع —باب الإيمان —محاب سالم صحح ر٢( 
(.١١٣٣ )ح ٢  ٦٣*ا/ الزكاة وجوب -ياب الزكاة -كتاب الخاوي صحح )٣( 

)،(اءرلااشإ/ا<؛و-0.



٦——Iأصونمة يراية - ؤراصول ه جيل بن >اوي،ثامعاذ 
ا=ل؛^ًسء———ًًو

الأمر،الأمر نقيس النة ني الحكم نجد لم إذا نقالات تقضيان، يم لهما! 
أصبتما.اللام: عله فقال به، عمقا الحق إلى أقرب فماكان 

"٠.والصاوي "'، والرازي ، ٠١٠الأمدي أوردْ كدا 
إمحلدعي"حمسب المعبرة السنة كتب، قي أحد0 ولم 

رصيبعثهما من الصحيح الحدبثا ش ورد ما الوهم مصدر ولعل 
الحدين،لمقل فيه يرد لم أنه >ع لهما ه الني ووصية لليمن، عنهما افه 

البححإ.موصع 
قؤالن؛يا يعث قال• أبي سمعت، نال؛ بردة أبي بن صعيد حديث ففي 

ولايثرا فقال: اليمن إلى حل بن ومعاذ - الأشعري موسى أبا -يعني أبي 
٠".الحدين، وتهلاوءا....." تنفرا، ولا وبشرا تعرا، 

■لالوهم مصدرآ كان الحيين، هدا ورود فلعل 
الرابع;التنبيه 

ودراسةنحرثبا به الاشتغال المحدثين اهتمام محل الحدين، كان 
الحدين،.كتب، ثنايا في عليه والحكم لإسنادْ 

ومنوأجراء، رسائل بال>اويحؤ حاصة مؤلفاات، بعضهم وكتب، 
-:عاليه اطلعتؤ -فيما هؤلاء 

المندس:طاهر بن محمد — ١ 
حزءأ.فيه فوصع بدراسته، الحديث، أفرد 

)ا(الإحكامفىامولالأ-ءكام

٨.• ٤ Y/ الرل نهاة شرحه مع الوصول .نهاج )٣( 
نحريه.)؛(تقدم 



]تت=
اصولبة-يراية الأستدلإل اصول ؤ ه حبل ذبن حديث 

ومريا•حجر"٠، وابن ' ٠١'الرركثي إليه به ن
.٠٢٠القياس ني معاذ حديث علة العارفينت هدية ر وسماه 
الهادي:عبد ؟'-ابن 
الكلامعنوانه الحديث حول كتاب الهادي عبد بن الدين لشمس 

بالرأيالذكم ش معاذ حديث على 
الحنابلة.طقات ذيل في رحب ابن ذكره 

كسرجزء بأنه ووصفه 
كثير:ابن ّا-الحاذظ 

محاذ.حاويث عن مفرد حزء كثير ابن للحافظ 

وشواهدءلرئآ له ذكرت قال:" الفقيه إرشاد كابه ش هو ذكره وتد 
ًُ'بوالمنة الحمد وفه مفرد زء حش 

؛-الشوكاتي:
معاذ.حديث لدراسة أقرئه بحث الشوكاتى على بن لحمد 

رمالتهى إليه أشار كما ، ٠١٠القدير فح تفسيره فى لغ.للثا هو أشار 
ن.المشية الدراري كتابه وش "٠، السائل دلائل في المائل إرشاد 

)ا(اومرص\ي.
)أ(ذحابري*آا/*اهمآ.

سةالارضا/م\ه،.)٣( 
)إ(ذيلطقاتالخالأا/ههمأ.

.٣٩٦آ/)؛،(إريادالنب 

(ji(U _.استيدلأئلاستلص•؛
.٣٧١الورارياست؟/)٨( 



|ٍ^_ءء__سلأل؛I——|اصويية يراية - ا|لآستدلأل اصول ؤ ه ح،-ل بن ساذ >ديث 

;٠١٠حان حن ٥—صديق 

آياتنمير ش كتايه قي ذكره معاذ حديث ش حاص بحث له 
الأحكامالمرمومدنلاJرام.

شحرجه ومن طرنه بينت وقل مشهور، حديث وهو فته؛ تال 
بحثمتةل''"ء.

عاليهدل وما شرحه أما ناديا، إٌمعاذ حديث دراسة ش كلها وهده 
تبل.من أودراسة يبحث أقرئه ~من اطلعت —تيما أحد ملم 

فضال)ممالبماخبائه'".\لنانىث اطبخن 
الأنصاريأوص بن عمرو بن حبل ن معاذ الجلل الصحابي 

المعينأح. سنة، عشرة ثمان وهوان أملم عبدالرحمن، أبو الخزرحي 
عودمن وعبدافه قوبينه الض وآّءى الأنصار، من الحقثة سهدوا الدين 
هافه رمول ويحثه كلها، والمشاهاو ويدرأ الحقثة شهد عنهما، افه رصي 

ؤيققىالإسلام، وشرائع القرآن الناس يحلم اليمن من الجند إلى قاصيا 

عناللب، ام التنوجي، الخاري الصي اف لطنا بن علي ين حان حن صديق م )١( 
مصنفاوستون نيف ول رألاط، رتلأتمائة صح صة وفاته المجددين، الإصلامية النهضة رجال 

البيان.وقنع انملوم وأيجو الإمرة حن منهان والهندية رالنارمية بالربية 
.٦٩وغيرمم/_نجا ،مثامير ١nv/nالأملأميطر/ 

)أا(ن؛لالراما/،اِا.
،A١٣٦/الصحابة مٍز ى الإصاة م/اِأم، حان لابن الممات / ترحت م بمطر )٣( 

الحفاظتذكرة ، U٣٨٧/الكبرى الطبقات م/آ'أا، الأصحاب معرل ز الامتعاُب، 
•مأ،ميراءلأمالنبلاءا/ ا/ا<ا،تهالءسالأا،رالينات 

فرسخا.وأربعين بثانية صنعاء عن تبعد يماني مخلاف ا ( ٤ ) 
.١  Y٦٩/ البلدان معجم ، ١٣٣/ والماللئ، الخاللخ، / يطر 



اصوليةدراي4 - الأساولأل يراصول ه جبل معاذبن حديث ٦—ا 
يىًءسًء———ي—ً———

بالمن.الذين العمال س الصدئات مض إله وجعل محنهم، 
.٠٠٠" وألثائهم وفقهاتهم الصحابة نجباء من كان " الذميت قال 

٠'،." والحرام الحلال علم ز المقدم الإمام " حجر؛ ابن يقال 
وممهاتهم.الصحابة عالخاء من كان 
وحمرنومحبعة حديث مجاتة قو ائتي عن له ردى الودي؛ قال 

رم.بحديث وملم بثلاثة، البخاري وانفرد حل.شن، على اتفقا حل.يثا، 
عهدني القرآن وكتابة بجمع افه شرفهم الذين الأربعة من وكان 
."^١

محنة،وتلامحن لمان ابن وهو عشرة لمان ونيل عشرة، صح محنة نوش 
"٠٠وثلاثين حمس ابن ومل 

هؤالشي ثناء قي برزت جدأ كثيرة فهي ه ومنامه فضائله وأما 
مجالش وحهبموصأ عليه، عنهم افه رمي الصحابة ثناء وش وامتحمال، 

وأعلمهمقو؛ الني قول وفيه ه، مالك، بن أنس حدينر -١ 
٠٠١٠" حبل بن معاذ والحرام بالحلال  ")١(

)ا(تاوم؛الحناظا/ا<ا.

. ١٣٦أ/ انمحاة نمتن ز الإصاة )٢( 
.٦٣• / ١ رالاغات الأسما، تهزيب )٣( 

.١ ٦ ٩ / ١ ٠ التهدب ب تهن.( ٤ ) 

ااآ،سراءلأماولأ.ا/ -bلمتالطاظ )ْ(.طر/ 
(.١٢٩٢٧^١  ٨٤م المد و احمد الإمام روا. )٦( 

رأبيكب بن رأبي ثابت بن وزيد جل بن معاذ مناتب -باب المائب -مماب والترمذي 
(.٣٧٩• )ح  ٨٦• ص ههم اه رصي ١^^ بن صلة 
غرب.حن ب حل.هن.ا وقال 



٢كولية يراية ~ الاسدلإل لصول ق ه، ح،-ل بن ساذ حديث  ١
اً—=لأ؛

حدوايقول؛ . الئ؛ي ّمأت نال• عمرو بن عبداشر لإ~حد)ث 
أبيمولى ومالم ~، به ~ذدأ عود مبن عبداض من أربعة من القرآن 

.٠١٠كعب"بن وأبي جبل، بن ومعاذ حديقة، 
عمريغ لما قالوا؛ وغيرهما سعد بن وراثي عبيدة بن شرح ّآ~ءن 

شدةإن ؛،J،_ نال؛ شديد وباء بالشام أن حدث، ٌسرغ ه الخطاب بن 
حيالجراح بن هميدة وأبو أجلي أدركتي إن فقلت.' الشام، ي الوباء 

إنيقلت؛ ؟ . محمد أمة على استحلك لم افه؛ سألني فإن استحلك، 

٨(,١ )ح0خ  U٢٤٥/ ه جبل ~ععاذبن التائب —كتاب الكبرى رالسنن اش رالن
(.١٥)ح، ص'آآ حاب -قفل -المقل.«ة عاجه وابن 

الألباني.وصححه 
ثاتبن نيل. عناتب "ذم عنهم الم ر-ٌي الصحابة سوذ* —كتاب المستل.رلث ش والحاكم 

)حإح7ه(.كاتباويء'آ/^أ 
الدمي.وراقته الشيخبن، شرط عر صحح إستاد وقال؛ 
الصحابة•نائب عن هو إخبار، -كتاب بلبان ابن تريب ي كما صحيحه ني حبان وابن 

كانجبل ين معاذ بان البيان ~ذكر اجممن عيهم الذ رضوان اسعاتهم بذكر لسانهم رجالهم 
(.٧١٣١)ح٧٤/١٦الصحابة؛اسملوالجاممناعلم 

البخاري.مهرط؛ على صحح إصثاد، الأرنازوط؛ تعيب تال 
؟٢ ١ ٦ ١/ الجا،ع رصحح الألباني وصححه 

مآن-؛ابما>مناصحابرمرلاههةقه/لإأ)حماي؛(.
رصيمعودرامه بن ء؟اواه فضاتل -باب عنيم اه رصي الصحابة فضائل -كتاب لم وم

(.٦٣٣٥•١^ه افهءته٠ا 
ثلاثعلى وقيل: الشام، من،لريق برك بوادي نية موضع اسم وسكونها الراء بفتح نئ: )٢( 

الشام.حاج منازل من المدية، من مرحلة عشرة 
معجم، ٤٩١ Y/ المحدث غريب ز النهاة ، U١٧٧/المحوري لابن المحدث غرب ينظر/ 

م/0ا\.الباليان 
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بنعبيدة أبو وأبي أبا، نبي لكل إن يقول• . رسولك سمعت 
ثمفهر، بني يعنون قريش عليا بال ما ونالوا• ذلك، القوم فأنكر الجراح، 

فإنجبل، بن معاذ امتخلمت عبيدة أبو نوش ويد أجلي أدركني فإن قال* 
إنههويقول؛ رسولك سمعت نلت! ؟ استخلفته لم ت وجل عز ربي سألني 
اأر نيذة العلماء دي بين بمهممر 

معرفةي نمم وأبي "٠، المصنف ي شية أبي ابن رواية وش 
رتوةالحلماء يدي بين يأتي الصحابة'""! 
"برتوة العلماء إمام جل بن معاذ " اتجرا'يت رواية وش 

٠ؤسقهم يتقدمهم أي المافه، على وتطلق ناحية، أي ونبذة• 
والمرتبة"'المنزلة والمراد! البصر، مد قدر البعيدة المسافة والرتوة! 

الرنة•ش يحلوعليهم أي 
أبرالرجل نحم ه• النه رسول قال نال• ه هريرة أ؛يا حديث ~٤ 

(.١٠)؛،٨ ١ ٨ ١/ احمد رواءالإمام ر١( 
بإسنادحيد.تالالمناوئ؛ 

أما• Y/ ه الجراح بن هميدة أبي زفقاتل  ١١٠مرالصحابة نقاتل ني احمد كمارواه 
^١٢٨٢.)

حلبن معاذ شل ~باب المقاتل —كتاب مرّالآ المصحما ش شيية اثي ابن ررراء 
باا/0'اا)حا'ْا<بامآو*\-ا،بآ'ا(ا

والطراتينياباميرأا/*آأ)ح*بأ1ا(.
صحح.مجرمل ؛ T١٦٥/ الصحيحة الأحاديث الة ٌالش الألباني وتال 

(.٣٢ ٩٦• )ح ١  ٣٥/ ١ ٢ حل بن ساذ ضل -باب الخمائل -محاب شية أبي لأبن الممتف )٢( 
(.٥٣٧٤^١ ٤ ٤ ؟ا/ المحابة معرتة )٣( 

(ب١٦٤٧١)ح٤٢/•١٤)٤(اد٠جمامير
٤؟• ١ م الحديث غريب م الخانق ٣،  ١٧ا/ ٤ اللنة هذب ،  Y١٨٩/ المحاح ينظر/ )٥( 

آ/هيبح٠هرةاللخة )آ(يطر/اماسالبلاغة\/{<ص 
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الرجلنعم الجراح، بن هميدة أبو الرجل تحم عمر، الرجل تحم بكر، 
الرحلنعم شماس، بن نس بن ثابت الرجل نعم ، حضير، بن أميي 
•٠٠ا''الجموح بن عمرو بن معاذ الرجل تحم جل، بن معاذ 

الدارسة،موصع ين، الحال من معاذ قفل العالماء بعض ٥—استتط 
مها:وجوم من وذللت، 

سليموالخاء،ووبم،همهإلأعاسأ-ان 
إمامةعلى الحاJيثV بهذا والتأرخ الرواية علماء بعض استدل ولدا 

فىالعاJم"'.معاذ 
أجتهدت توله ش الاجتهاد رتبة بلوغه نى واضحة الحديثر دلالة بل 

,ِو،رلزاراكية؛دل،ذس,
للصواب،ووفق التشرح ائل هأعظم في ساله قو الني ب~أن 

بالأصول.علمه سعة على يدل وهدا 
هويبعث ولا " الحديث! ذكر لما الفقهاء طبقات ني الشيرازي قال 

آ/ا'اأ)حاآآ؛ا<(.را(ررا،الإيماحدفيسال، 
(.٣٥٤رح ٢  ٦٨/ ١ الخطاب بن صر المومين أمر —نقاتل الصحابة نماتل وش 

رابيكب بن رأبي ثابت بن رنيل. حل ساذبن ماتب -باب المنانب -كتاب والترعذي 
(.٣٧٩٥^ ٨٦صرامحهم اه رمحي الجراح بن متدة 
حسن.حديث الترعذي: وقال 

(.٨١٩)٣ ٤ ١ U/ ه، حل معاذين - انماثب -كتاب اعرى انمن م وانماتي 
ينثابت •تاتب -ذكر منهم الذ لصي الصحابة معرفة -كتاب الختل.رك م والحاكم 

.هX)ح٢٠٩/٣١٣سسالخزرجياس،ه
الدمي•وراقته يخرحا٠ ولم لم مشرط عل صحح ونال؛ 

.١  ٢٣ا/ النرد والأدب اكرمذي صحح ز كما ني الأب وصححه 
،١٤٣٩; الأصحاب معرنة ش الأمشعاب ، ٣٤٧/٢الكرى اللتات / ذلك م يفلر )٢( 

الشلأءاعلأم سر ، ١ • ٨ U/ والمهابة 
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ا
\سفيس\سه\همدة 

؛هاوبم<ساذهومجة\لآدمح

.٠فصإا6 وفيه 

افلفقاعس.واودلة _U( القصدالا،دث 
فيها.اطخللف ^٥٥ ١١١اضالدة القصدالنان: 
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ء=أ لأ£ءء^ءءءءء^^^^ءءء^ءءءءءءءءء 

والموازل،الوتائع لأحكام حاؤية الأربعة الأدلة هذه أن الشريعة شمول 
قصرحيث الحديث من الأمم غياث قي الجويتي استقائه الذي هر وهدا 

الأحكام.لجميع استيعابها على يا؛.ل مما الأربعة الأدلة على الحديث 
؟معاذ يا تحكم بم فهغ! جبل بن لهعاذ ه اض رسول قال ولما قالت 

فإنئالت ء. افه رسول نة فيدالت ؟ تجد لم فإن قال; افه, بكتاب فقال؛ 
قصرفإن له: يقل ولم وصوبه فمرره. رأيي، أحتهل. قال: ؟ تجد لم 

القواعدتشملها الوقائع أن عر نصا ذللئ، فكان ؟ تصغ فماذا اجتهادك 
"٠".محاذ ذكرها التي 

الأدلةعليه دلت، ما كل على حمله يجب الجويتي كلام أن غير 
بها،يستدل أحرى أدلة يسنا مما منها صح ما ذللثا ومن بعمومها الأربعة 

وغيرهما.والمصلحة كالقياس الاجتهاد عموم في داحلة هي والتي 

صا<اس الاعبع عال سءث \سلأد \س: \سو( 
عهلؤ(ء\.الواحع 

ظُبالواحد، بخبر والحمل التعبد في الأصوليون احتلف 
يه.والعمل اشد وجوب إر الجمهور 

"٠٠يه العمل بمبمبؤ لا والرافضة داود وابن القاساني وقال 
ه.معاذ حديثا الواحد بخبر والحمل بالتحبد القائلين أدلة من وكان 

واكاثالظلمص١١rالأمم )ا(ء؛اث 
،إيماكرص٧•aراصسازيص٤٩١

،٣٠صزاالتمرة ، ٦٨ه/النناب رم ، ص٦٥٣الفصول نقح شرح ، ٣٤٠ا/ الفصول 
الأصفهانيشرح مع الوصول مهاج ، ١  Y٦٣/ الأصول إلى الوصول ٢، ٦ ٤ آ/ الأدلة نراطع 

.٣٥لأبيالخلاد،٣; التمهٍد ، ٣٦٦أ/ الث ياصول الواضح ، ٣٨٠٩;العدة ، ٠٣٩آ/
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٠،والأمبمندىُ الجماصُاُ، الحنفية من ه يتدل اموممن 
والدهلويُأُ.اوغنى''ا، شرح ي والقاءا;ي والابرنىُ" والزدوي""، 

.٠٠٧اكلماوابن اكاجى'•'، المالكية ومن 

را(السرلمالأمرل"ا/٣٨.
)أ(ذلاوظرصامآإ.

فقيهالعالم، يالعلأء يعرف اومرةنل.ي الأسمندى عياوالح«ياو بن محمل م رالأٌنديت 
لحمضسمحن سأ د؛ات* الجدل، علم ي طويل باع له فحل، وماطر بارع فاصل حض 
وغيرهما.التفسير ي وأمالي الأصول، م النظر بن.ل له ببخارى، انه وح

يرماتا/0خم،تاجالراجما/ها،الأءلأم^يعا.
اٍولاوردوي-عدر>ا')٣( 

•)إ(التريرلأصرلدترالإ-لأمالزدوي؛/^ا 
الرومياحد بن محمد الدين حمال بن ممد الدين شص بن محمد هر والا؛رتي؛ 

إمامالحتمية، علماء أكابر من عيداه أبو الل.ين أكمل المصري ثم الحنفي البابرتي 
منشأوشرح الرئوي، أصول شرح التقرير له وميعماتة، وثمانين متؤ نة مترن، ممححر، مدتق 
وغيرهما.الخلاف عالم م الفلر 

أ/م>ا،الأءلأم'\/أآ،ّاكرا/مااا،الدررالكا.ة ينظر/أنيا. 
)0(شرحالغتيص«اع.

منهتوم محي، أبو الحنفي الماءآتي الخوارزمي يزيد بن أجمد بن هوممرر والتاءآني 
للخيازي.الغني شرح له: اتة رّثعرسمن حمى 
أل٢١٥-اجالتراجمصل٦•٣،الفواثدالهيةصلانظر/ 

)ا"<لغاصةالأنوادصآ'م•
شرحله محم، أصرلم، عالم أبوالفضائل، الدهلري عثدالكربم بن عيداه هر رالدهلوي: 

وناناتة.عين وتإحدى متة ترم الأنوار. إناصة المسمى المنار أصول 
.٥٦/٣،اسمالبين٩٩/٤،الأءلأم١٨٢٣/٢^كلنون

اافصرلا/؛إم.)؟(إحكام 
)ح(شرحادحالمأ/أ؟اب
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وأبووالسهروردي"'، معاني""، الوابن الجوبمي''"، الشافعية ومن 

الشيرازي'".إسءاق 
عقيلُاُ.وابن أبوالخطابرُُ، الحنابالة ومن 
المري'*'.أبوالحسين به استدل كما 

إلىأصحابه يبعث كان M المي أن الحديث: من الدلالة وجه 
هدافي معاذأكما أرمل وممن واحدآ واحدأ وقفاة وعمالا أمراء البلدان 

وقدبعثواآحادأ'**، لما منهم واحد كل بخبر الممل يجز ولولم الحديث، 
،٠٠٠الأحاد بخبر الممل يكلفهم كان أنه على فدل الأحكام يكلفهم كان. 

هدافحلى الحجة، به وتقوم البلاغ به يع بما إلا ليبعث ق النبي يكن ولم 
عادته.ا•",جرت 

0 أول!لش ش التالمنص ر١(  /Y  ٤.٣

اكفءاتص؛مأ.)٣( 

الفيلوف،العلاعة الدين شهاب السهررردى، أصرك بن •صب بن يمي م هروردكا وال
اكتقيحاتله ماتة، رحموثمانين سع مة مقتله الفقه، أصول في بائع نمح الذكاء، مفرحل 

وغيرها.النور، وهياكل والتالريحات، 
Y ١ النلأء صيرأعلام يفلر/  •U/Y ، ١١٤ا■/الزاهرة الجرم.

)؛(شرحالاوعأ/أه.
)ه(اكهيد"ا/أهّ

.٣٧١أ/)آ'(ارواصح 

٠٣•صرأ المرة )٨( 
)ا،(اكقيحات،صإمأ.

.YUY/Y)•ا(تواطعالأدلة 
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اسلأل:عر اعتراض 

.٠١٠الخر أولرواية للفتوى المائل إل سعتهم لكن أذه ~١ 
فالأولالإرسال، سب ى التردد يمغ " الرازي القخر أجاب وقد 

المجتهدين،من أكثر المائل ش العوام أن ذلك ممنؤع، والثاني لم، م
أقد""،.الفتوى إلى حاجتهم فكانت 

بعثةمل ثالتواتر علموها أحكام ي نوم إلى بعثهم أنه 'ا-يحمل 
.، ٣١ه الرسول 

إلمالقل كيلك الأمر كان لو إذ ذلك عدم الأصل 1ن وأجيب: 
ا".وعلمناه 

ذللئ،قبل أعلمهم ولكن ونحوها الصل.ءات لقبفى يبعثهم م~لكن 
أوبالتواتر.سفاها 

أعملكن بل اكل،ئات؛ لقبص كان أنه التيم بعدم عنه: ويجاب 
.٠٠٠الدش تعليم من 

منالعلم أفاد ما بأ-تحارهم يقترن أحادأولكن يبعثون أنهم ٤~سلمنا 
بينواسهلة كان بالقرائن الحالم أفاد إذا الواحد وخثر الحالية، القرائن 

التواتروالأحادؤ

بتلكقرائن اقتران من ذكرتم ما أن " بقوله: ورده الطوش ذكره 
حالفيه فيستصحب ءل.مه والأصل يتمل لم الحلم معها أفادمحتإ الأحبار 

.٦٧٨ا/ الممحمر بجان ، ٣٦٦السؤل؛/ ٦، • • ٢; المس )١( 
.٣٦٧ر٣٦٦/٤)٢(اكءمرل

.٥ ١ ٩ Y/ اللمر شرح ، ١٣٧ عقل،/ لابن الواضح ٣، • ص؛ التمرة )٣( 
.٢٥٨٩; اللع شرح ، ٤٣٧٢; عمل لاين الواضح ٣، • ص؛ اكمرأ )٤( 
.٠٣٤ ا/ الفصول، إحكام ، ص٥٣٢التشحات )>،( 
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وملليمن ه الّثي أرسله ه معاذأ أن الحديث؛ من الدلالة وجه 
محوله.قبول وجب ذلك وُع واحد 

الوكخإر فبؤ<ل عل سبما اااساللافي \د،تا>1س: اسا 
اكاسا.خ\ك ا<ان 

القياس.عارضن إذا الواحد حبر نول ى الأصوليون احتلف 
القياس.على ؤيقدم به ؤيعمل شل أنه إل الجمهور فدهب 
إذاالواحد حير نول عدم إر للمالكية وتول الحنفية يعفى وذهب 

القياس.حالف 
القياس،س قلعية علته كانت ما بين التفريق إر بعضهم وذهب 

فالخير.ؤإلأ محيقدم 
غيرالخبر راوي كان إذا يقدم القياس أن إل الخنفية بعض وذهب 

فقيه'"'.

ه.معاذ حديث القياس؛ عل الواحو حير بتميم القائلين أدلة ومن 
ونبحهالخاجبُ"، ابن المالكية س بالخل.يث امتدل وممن 

ضاء،'''،وممودابم^'ُايناسنى»•.

،١  ٢٦٣•T/ ايزدري شرح الكاش ، ١  T٢٧/ الأصول م الخمول المالأ/ م يطرالخلاف )١( 
اللمعشرح ٢، • ٢ Y/ الأصول إر الوصول ، ١٥٩ه/القاب وبع شرحه مع الخمول تقيح 

أ/همأ.ازر روضة لأينضل؛/آهم الواضح ، ٨٨٨م/أ/آ'آ،اس 
.٧٠٤ا/ شرحهاليان )٢(المختمر•ع 

ربع، ٠٤٤ أ/ المؤول نطة ، ٧٤٤ر  ٧٤٣)/والقوي الردود ، ٧٠٨/١المخمر بجان )٣( 
الخاحبأ/هه؛.

.Y٦٧٣/)؛(إعامالخمول 
)ه(شرحالمالمآ/لأاأوم؛آ.
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،٢٠والآ.دي  ٧٠الشرازي إمحاق وأبو ، ٠٠٠ابن الشانمة ومن 
ص'٠ً،والأرميىصتياسل•

،وابن ٠٠٠الخطاب، وأبو ، ٠٠٠عقيل ابن الوفاء أبو الخابلة ومن 
ر"'.الثومي الدين وبدر ، ٠٠٠٠مفلح وابن ، ٠٠٠ والطوش قيامة"،، 

مشروطابالقياس العمل جعل معاذا أن ت الخدين، من الدلالة وجه 
فأقرهآحادأ أو متواترآ يكون أن من أعم وهو السنة ش الخكم بفمي 

أقرهلما مقدما الخبر يكن لم فلو ذللث،، على اض وحمد قو الرسول، 
علىمقدما القياس ولوكان ، ٠١٢١الوجه ذللث، على يحمده قوولم الرسول، 

.Y«o/Y)ا(ااوصولإلالأصول 
.٦١• و ٦ • ٩ Y/ اللمع شرح ٣، ص٧١ التمر؛ )٢( 

أ/أأا.)"ا(الإ.>كامفياصولاسم 

.٢٤٤٨)ه(اوسرل؛/؛م؛،اسلمعب 
.١٤١)ا"(اكءص؛لآ/

الواضح)٧( 
Ai/T)ه(ب 

؛.irnA)ا<(روضةاكاظر 
.٨٢٣٩ الروضة سمحمر شرح ١( • ر 

.٢٦٣٢; )اا(اصحلالش 
٠٣• ص\■ الث امول م الدكر؛ ( ١٢)

اسّيمدالخي بن مداه ين حن ين احمد بن الخن عر اوقدّى: الدين يدر 
وسمنثلاث، سة توم حيلي، منت شه بائع عالم محدث الدين، بدر يلي ابو الصالحي 
التال.كرة.على وشرح الفقه، اصرل، ي التذكرة وله وسعماتة، 

الدم،يذرات، ، ٢0/١الخم أناء ، ١٩م الكامة اليرر ، Y٣٩١/الرمان / بطر 
٣٤٠/٤.

رما(إحك1مالنمرر،آ/مآ،ياذهاوسرا/ههب.





٢اصولية دراية - الاستدلال اصول ق ظئع جبل بن معاذ حييث  ١
=——=وى 

لكنوالقياس الاجهاد على ه سه محه اممه رصي قدم لما أنه ٢- 
الجرحوعدم الاستدلال ش الأحادية المنة أنوغ لكل تقديم ذك 

عنه.افه رصي معاذ قدم لما تقديما وحولها ْع لغيرها 
 U_\ اوخهاءرآه( قئ يالخوبماعال الااساافي
.الإحجية على الأمة اتفقت 

"٠.بحجة ليس إنه فقالوا! والإمامية النظام وحالف 
حديثأن الأصوليين بعض ذكر الإ-حماع لحجية الاستدلال وعند 

الاحملع.حجية ير لم لن دليلا وقع قد ه معاذ 
المالكيةمن الإحماع حجية عدم على دليلا الحديث ذكر وممن 

شراحهوتبعه  ٠٣٠الخصر ز الحاجب ابن 

وابن،، والآمدي١١البغدادىُْ'، الخهليب الشافعية ومن 

اتفقوا.أي النوم اجمع عر يبمللق الثيء، ض العزم •ض اللغة م بمللق الإجماع ، ١ ١ 
منأمر قوعر محمد أمت من والحل العئل. أمل اتفاق انه ينأوي•' عرفه الاصعللاح 

الوصول.تهاج ، ٢٩٥ا/ الحديث، >؛،_، م النهاية \اس لأفراء \م\0 معاني / انم 
ص'اا■،الحدودليام، ، ٢٢٤م/ الخلا'ب، اسللأيي ٦، م للثاطي الامحمام ٤، صزا، 
٥ص٠ حلاف نمدالوماب الفقه أصول  pip، ٢٢٤التحرير"ا/تسر 

الفصولتنبح ،شرح ٢٢٨مالتحرير تيسير ، ٤٩٤ص الأصول ميزان / المسألة ز ينغلر ر٢( 
صالتمرة ، ٢٦٦ا/الأحكام أصول م الإحكام ، ٢١٩أ/الخّزول تحفة ، ٣٢٤ص

م/؛ا،شرحالكركبالنيرأ/؛اآ.ه؛م،شرحمخصرالروضة 
. ١٥٣١/ والردود النقود شرحه مع المختمر )٣( 
ينع، ٢٣٨و  ٦٢٧٦! زول التحفة ، ٥٣٢\ا والقوي الردود ، ٥٤٥ا/ المختمر يان )٤( 

الحاجب

.٣٩٨و٣٩٧/١)ه(الفقيهرالتفقه 

.٢٧\ا•)آ(الإحكامفىاصرلالأحكام 



اصولبةيراية - لصول ي ه جبل ساذبن _tf؛، ل~~~إ 
المحصول"'ش والرازي الشيرازي"'، إسحاق وأبو المعاني"'، 
'.١٠الفركاح وابن '*'، مختصروْ وتعه والمعالم"'، 
وابنمفلح"'، وابن الخلماب"'، وأبو يعلى'"، أبو الخابلة ومن 

الشوكاني"".ذكره وكدا والمرداوي""، عمل'•"، 
وههالدكتور ؛الحديث، الاستدلال ذكر العاصرين ومن 

النورأبو محمد والدكتور اض"ا'، حب على والثسخ الزحيلي''؛'، 

)\(ماطعالأدلة
.٦٨،همحام٢/•)٢(اكمرةص٦٥٣

رمأ(المءمولأ/\ه.
انيمأ/ا<ا<.اكاولأبن شرحه )؛(السالم.ع 
T0Y/Y؛،Y/Y__1)ه(اكءميل 

-٢ ٥ ٦ ص الورتات شرح ، ر٦ 
المريالدري الغزاري الدين صاء بن ساع بن إبرامم بن مدالرجمن م الركاح؛ وابن 

ممع الفرلكح، لأبن المعروف الدين تاج الشام فقيه الإمام محمد أبو الشافعي الدمشقي تم 
لدرروالإتليد الورنات، شرح وله وسمانة، تسعين محنة ترنا وهوشاب، ومدر الذهب 

وغيرها.اكتليد 
.٢٩٣الأيلأم"T/، ٩٣/١المهلالماش ، V٥٦■/ الواىبالونات طلر/ 

الد؛؛/آح«لا٧( 

 )٨.Yالممهد^؛؛

.٣٩٨رY٣٩٧/الفقه ه(اصول 
٠١٢٤م/•ا(ااواصح 

اا<اكميرشرحاكحرير،/م،هاوأأها.
.٣٦٣آا(إرشاد\سمد\/

الفقهالإسلأهيا/بإهاما(اصر)ا 
١١٠صالإملامي التشمرح اصول، ( ١٤ ٠



٢اصوسة يواية - الأسد^لآل اصول ق طهم جهل iاuدبن حديث  ٦

إسماعيل"٠.محمد ثعبان والدكتور ، ٠٠زمر'
الكتابعلى الرد على أةرْ الني أن الحديث: من الدلالة وح4 

كانولو الإحماع إلى والرجؤع بارئ يدكره ولم والاجتهاد نة وال
يجوز"٠.لا الحاجة ومت عن البيان تأحير لأن لذكره'"؛ صحيحا 

عناله  LJمعاذآ أقر قؤ الني أن فهو المة "وأما الأمدي: ئال 
^الإجماع ولوكان الإجماع، لذكر إهماله على بها الممول الأدلة 

إليهالحاجة ْع ذلك، ؛؛ Lkلما 
أنيرى الإسلامي التشرع أصول، كتايه ى افه حب على والشيح 

فيهوليس الأحكام أصول على الكلام معرض ش سيق >؛$؛، معاذ حديث 
هالرسول ليه ثيء ذلك، وراء كان فلو قال: والرأي، والمة الكاب إلا 

• ٠٦٠بيان البيان معرض في والسكوت 
الإجماعأن مجحملته بما الاستدلال هدا على الجمهور أجاب وند 

^،^^'٠'.حجة يكن لم 
فلأنالإج٠اع ذكر لم حبرمحاذ: ش لهم عميل: ابن قال 
ؤإنماقو الني وجود ْع حجة يكون لا فإنه شرطه؛ يتحقق لا الإجماع 

\.or/Tزمر الور ابو سد )١(اصولالث.ا.د 
رآ(اصرلالثافرا/آهأ.

اصرل، T١٩٤/ الأدلأ ثواطع ، ١٢٤ْ/ الفف اصرل، م الواصح ا/هه"ا، رانمض النب )٣( 
.٥ ما٤ / الز-مر١ لومه الإملاعي الغته 

ر؛(اوسولإ/ا0.

.٢٧ا/•)ه(الإ->كامفياصرلاسمم 
.١ • ص' ١لإسلامي التشريع أصول ر٦( 
.٢٧٩ا/ الأحكام زأصول الإحكام '٢، ٩٧/٢لأبن.فلح الفته اصول )٧( 





٢■اصولية يراية - اصول ق ه جيل *عاذبن حديث 
=ًًًءءً^ضءءس—سءًً—لآزا 

ونهيهM أمره إلى راجع هذا هل الخلاف؛ عميل ابن ذكر كذا، عن نهينا 
إلىبماف لا أنه ش الخفية استدلال وذكر ؟ لا أم إليه فيضاف وسنته 

إلىاجتهاده فيؤديه الحادثة ش يستنبط يجتهد قد الصحابي بأن منته 
تنبعلهويمنه، ٌؤح ما على يقيس ه الله رسول إلى ذلك ويضيف حكم 

قال!لو كما نية، مبمنة يجعل أن يجز لم هدا احتمل ؤإذا عنه، أحد مما 
.٠١'القرآن إلى يضاف أن يجز لم تعالى اممه حكم هدا 

إنماقولهم وأما يقوله! الاستدلال هدا عن عميل ابن أجامح-، ثم 
تلمم،ما السنة أن فالذلاهر لنغله، من متنهل لأنه قؤ اممه رسول إلى إضافة 

؟تحكم بما لمعاذ؛ قال ولهدا استنبط، ما دون ه اممه رسول لفظ من 
لمفان قال: اممه، رمول بسنة قال: ؟ تجد لم فإن قال: اممه، بكتاب قال: 
بمنتهفي يجد لم إذا أنه على أقره ه والني رأيي،" أجتهد قال• ؟ تجد 

ماجوابه يكون ؟ تجد لم فان قوله: كان لما منة استتبامحله كان ولو اجتهد 
والمستنثطالأحكام، من به ظوظ كان ما السنة أن إلا يثق ولم بمنة، هو 

لهاّميخصه"''/
لمح،يظهر فالذي ولذا الاستدلال، رد مخرج حرج عميل ا؛ر، وكلام 

السنةتهللق فقد العام، سنة؛المعنى الصحابي اجتهاد كون نفي أراد ما أنه 
نتيبعليكم " ه: قوله مح، كما الصحابة اجتهاد على العام بالمعنى 

يالمعنىالسنة إطلاق، أراح ؤإنما '"، بعدي من الراشدين اسقاء وسنة 

.YYi/Y■\ف\ضحوبس )١( 
 )Y( ف\ضحو\سملس\•YYO/Y.
١ 0٩٢إ نة الزوم ~باب؛ي المنة كتاب - داود أبو رواه صارية؛ بن حديث من )٣( 

^٤٥٩٩.)
(٢٦٧٦^ ٤٢>،/ الدع واجتاب بالة الأحد ز حاء U -باب العالم -كاب والترمدي 



موليةيداية - الاستدلال ئاصول ه جبل معاذبن >ديث ——ا ١
ًًويىً=ً————ًضء——سً

إسحاقأبو به عبر ما وهر ه، نفه التي عن صدر ما وهو الخامحى، 
والسنةمقيدة، سنة هي الخلفاء سنة بأنه بينهما التفريق في الشيرازي 

اوضافةإراويهصالمنةاوطالقة>ُ

صحح.حن هداحديث وتالت 
\/TTايهدين اراشدين الخلفا، سة إتاع -ياب -المغدُة ماجن وابن 

الأياتي■وصححه 
٣٧٣/TAj( ١٧١^٢٤  ٣٦٧/YAسارة بن الم؛اض -حديث المد ي راحمي 

)^،٦٩(. TYA؟/المة اناع -باب القيمة ى رالدارس 
لولااعرف ل.تادصحح، وقال: ( ٣٣• )ح  ١٧٠ا/ اللم محاب -زالمدرك والحاكم 

.>!٠

ءيه\تنترق ام الغرق بض عن الناحة النرثآ -ذكررصف -المتيمة صمحم ى حان ُاين 
امةالصءلنىهءا/خلأا)حه(.

بهؤشي القاصي، يه ينفي ما -باب القاصي آداب -كتاب الكيرى المن ز والهيقي 
١١٤•ا/بالامتحان بمي أن ولا دهر،، احدأ يقلد ان ل حائز مر فإنه المني، 

را(اكمرةصمآمم.



ت—حاصولية يواية - امحسد(دل ئاسول ه حبل معاذبن حديث 

اافصال\لأوانى:
Ulmbi ) سماادئك و\لآدلف

\سدةحجية عال )الخدبما اااأسواا)ا \لآاافيأ \سا 

بهقال من وأشهر المرملة المصلحة حجية ش الأصوليون احتالف 
يهيعملون الذاهب أهل جمح كان ؤإن والحنابالة، المالكية تأصيلا 

ساكمامرْاسيش'".

الاستدلالونسب المنخول، ش الغزار بالحديث استدل وقد 
r'_L_

الفقهأصول كتابه في إسماعيل شعبان الدكتور به استدل كما 
حجيةعلى بالحديث ناجي أبو محمود عبدالسلأم والدكتور الميسر"*، 
الفقه؛".أصول كتابه ش الرسالة الصالح 
بهذاالاستدلال ووجه الدلالة وجه مبتآ عبدالملأم الدكتور تال 

وموسهمديتهم حنظ عن نمادْ الحكم الشارع تميما الش المشة مي المالحة؛ )١( 
٧^^■•(•يسلهم لهم يعتو 

اعتارماارإلغاتها.ض يرددلل لم اكي ايمالجة م الرملة: رالمالحة 
عالمعن الا،ول صا،آآ، مها الخلف الأدلة اثر الرل غاية شرح / يللر 

 )Y( اناظر روصة ، ٤٤ص!الفصول تنتح شرح صخْأ، التخول / يتفلرY'u/Y ،®شرح
الكوكبانمر؛/ممأ،د؛رامحدددآ/؛*م

)'ا(الثتولصهْ؛.
.YUY/Y^_J_؛ر؛(اءرل 

ر0(اصولالسص؛'ا"ا.



اصولبةيراية - داصول ه حبل *عاذبن حليث ١—ا 
ئ—=_===___=—==

يجدلم إذا الاجتهاد عالي معاذأ أقر ه الرسول سيدنا أن الحديث; 
بالقياسيكون بالرأي والأ-محهاد الة، ني ولا الكتاب ي الحكم 
والعملالعامة؛ بقواعدها والأسترشاد الشريعة مبادئ بتطبيق أيضا ويكون 

هدا"ُ*'.عن يخرج لا المرسلة بالمصالح 
إسماعيل.محمد شعبان الدكتور قول منه وقريب 

 c_\فرالحمة ض عال )\دهل)او( \لآسولأاد ^؛•• ١٥١
اسانج(.
الحنفيةفدهب الصحابي، قول حجية ش الأصوليون ا اختلف

الصحابيقول أن إلى القديم ش الشافعي قول وهو والحنابلة والمالكية 
حجه.

حجيتهعدم إلى الجديي ش الشافعي وذهسا 
القائلينأدلة من ه معاذ حل.يث، أصوله في المرخي ذكر وقد 

"؛.لاتكرخي به الاستدلال وسسبا الحجية يعدم 
بحدقيء ليس أنه على دل الحد أن بثا; الحل من الدلالة وجه 

الرأيسوى به يعمل ثيء والسنة الكتاب 
تبعاحجيته على دل قد معاذ حديث بآن عنه؛ يجاب أن وبمكن 

)؛(اصولالضص؛"امأ.
شرح*•ع الحاجب ابن مختمر _*A؛، الأصول ميزان صا"هآ، الأدلة تقويم / بُر ، ٢١

الممني، صء٩٣التمرة ص0؛؛، القمرل تقيح ثرح آ/حا'ا'، رالتقود اردود 
 /Y •٨٣،روضة الث نياصول ،الواضح ٤٥/Y الثانلر /Y٥٢٠.

.١ ٠ ٧ / ١ الرخي أصول ر٣( 
)؛(لصولاورخيا/ي«ا.



٢اصولبة صاية - الأستدلإل ئاصول ه جمل معاذبن حديث  ٦
—=ًس—سكلإ1ً^

حجته.على دل والة الكاب أن باعتار 
ونىالاجتهاد على هو التي أهمْ ه معاذ بأن الإجابة* يمكن كما 

فيكونوهوصحابي، قوله واعتار حجيته على ذللئا فدل غييته، فى حياته 
قو.المي وفاة يعد المححابى قول حجية دالأعلى الحديثا 

CUDسرء حجية عدش \سلآل الئألث: \سا 
فبلن\.

والخابلةالحفية قدهما قبلنا، من شؤع حجية ش العلماء احتلما 
دليليرد ولم السنة أو الاكتامبا ش ورد إذا لنا شؤع أنه للشافعية وقول 

بمخالفته.

ليسأنه إلى والمعتزلة الأشاعرة وكدا للشافعية وقول ماللثج وذهب 
ا'٠'.مل^ 

بدلش الأسمندي الحنفية من بالحديثا الاستدلال ذكر وممن 
"٠.شارحاْ وتبعه ، ٥٠الحرير وصاحب الفلر١"، 

ىالحاحمؤ وابن ٠"، والشوثاوي ١" القراش المالكية ومن 

،١  ٢٩م ض نمر ، ٩٩آ/ رمحي الاصرل، ٢، صمْ الأدلت ممويم / المالأ م يطر ر١( 
الأدلة^١٠^ ، ٢٢٧!/المسؤرل، تحفة ، ٤١٧النتاب!/رفع ٢، الفصولتتيح ثرح 

الروضةضم شرح ، ٤١١٨الخلاب لأبي اشهد ، ١٣٣١;الرمان ، U-A؟/
مها-ا،شرحالكوكبالضرإ/ه•؛.

.الئلرص٢٨٦)أ(ذل 
.١٣١افرم مع التحرير )٣( 

)أ(نمرالخريرماما،اكريرراكحريرإ/ي'أ.
٣.• • ص الفصول تقنع شرح )٥( 

القاب)ا"(رذع 
اصولييالم ياي، ابو الشرشاوي الر-ماجي طلحة ين يلي ين حض م والثوياري: 



اصولبةيرمة -  jyjLuv^nيراصول ه مبل •عاذبن حديث ]7آ[=

شراحهوتبعه المختصرُُُ 

والغزالي٠"، المعاني وابن ُم الجرض الشانعيت وس 
دالمكي'"،ابل'"، j رالآدمى "، ُالآ،دى دارازي"■، 

واكضالهديب<ُمري•'.

رابنرالطرذ"" قدامت"" وابن أمالخطاب>'" الحائلة دس 
.٠٠١٠التذكرة صاحب والمقدمحي مفااح'ً" 

الفصوليرتتح شرح النقاب رغ له التاسع، القرن أحر ش نوش ريع، شرزاس •قرئ 
رغٍرعما.الجليلة الآي١ت على الجميلة و\ظو\ئأو للقرار، 

.٢٥٤/٣اسمبي ٣،٢٤٧/٢،الأءلأمuزرم١٢٩٦/٢طلر/ىفاسون 
.T٢٧٢/ البيان شرحه مع المختمر ١( 
الحاجبرنع ، ٢٦٦٨; والقرد الردود أ/مأ"اأ، المرول تحفة ، ٢٧٣ ١٣المختمر يان ٢( 

أ/«اه.

.٨٢٧٤ الفقه اصرل م اكلخص ٣( 
.٦١٦٨الأدلة ،(ثراطع 

0(الخمضأ/'أأ.
.٢٧م/• المحمول ٦( 

ؤ٧١٧٢/٤(الإحكامفي١صرلالأحك١م
ل/،أأ.التحصيل ٨( 

ا،(رنعالحاجب،/>اْ.
•ا(اافام0/اماؤ

اا(اوحراكءبلآ/أأ.
.٤١٩/٢٠(اك٠يا١٢

انظرأ/ا<ا0.مل(روصة 
.١٧٦م/الروضة مختصر شرح ( ١٤
ب١٤٤٦/٤(أصرلالفقه١٠
الفقهاصرل م الذم؛ ( ١٦



I— Iلية ٠٠٥١يراية - الاسدلإل ئاصول ه حبل ساذبن حديث 
^ضً—سء—ًءًءكإء

المري"/وأبوالحسين ١^٧٠٠ بالحدث الاستدلال ذكر كما 

مصهلفىوالدكتور "٠، الخضري محمد الشخ المعاصرين ومن 
آلالدممور والأستاذ م ناجي أبو عبداللأم والدكتور الغا"'، دب 

سضردبامحلإ'،وعاهمىّ.
نوله،ى ه معاذأ صوب هو الّثي أن الحديث• من الدلالة وجه 

لماحجة كان ولو الني.، تبل من شؤع إليه يرجع فيما يدكر لم وهو 
وسنتيوجل عر اش كتاب ز تجد لم إن له؛ يقول كان بل ٠" صوبه 

منوشرم والإتجيل -التوراة معاذأ -تعنى ذكر ولم الغزالي؛" تال 
قيالما"'م.

اممهرسول أصحاب أن وهو للدلالة احر وجهآ المعاني ابن وذكر 

.٩٨٣)ا(إرشادالفملآآ/
.Y٣٣٩/المني )٢( 

الشصا-؛م.امحرل )٣( 
.ص٧٣٥ الإّلأم الث م نها الممحي، الأدلة اتر )٤( 

,٣٢٠صى نا*م محمودام للدكتورعيداللأم الفقه أصول ( ٥ ) 
.٤ ص٧٥ المشرب ونهاية المطلب بداية )٦( 
.Y٨٧٥/الإسلام الفى< أصول )٧( 

إزمااوريصلا-ل,)م(اصرلالفقهالإسلأص 
,٣٢٠صن أبوناجي محمود عيداللأم للدكتور الفقه أمحول ر٩( 

.١  ٤٧٢; الإحكام أصول م الإحكام ، ١٧٦م مخمرالروئ شرح ١( ر• 
)اا(الخممضأ/•،،

،Y٠٢٤/ اكاظر روضة ، ٣٢٧٠; الحمرل ، ١٤٤٦مفلح؛/لأبن الفته أصول / ويفلر 
رذعالتابإ/إمإ،الحراسآ/أأ.



اصوليةيراية - لآل الأسLJfاصول ي ه حمل معاذبن حيبث I——ا 
—ض——يىًً—ءً—ً

 Mلمإذا والاجتهاد والمة، الكاب إر الحوادث ي يرجحوو انوا ك
بعثهحين ه معاذ قول عاليه والدليل والسنة، الكتاب من متعلقا يجدوا 

ستيء إلى رجع منهم أحدآ يروأن ولم المعروف، الخر اليمن••• إل 
عمابالحث أحدأ أمر ولا عنها، بحث ولا تبل، من النزلة الكتسر أحكام 

ولوذلك، ه الني عن نقل أو عنهم لنقل بدلك منميين كانوا ولو مها، 
ذلكاللام عاليه عنه لقالوا فعل 

•الحديثا؛أمرين من الدلالة وجه فتلخمحن 
هالني ذأنرْ يدكرْ لم معاذآ -أن 
نييجتهدون —كانوا محاذ —ومنهم عنهم افه رصي الصحابة ~أن 

"٠.السابقين شريحة إلى ينفلرون ولا الإ-^؛٤ ثم والسنة الكتاب 
تمنها بوجوه يالحديث، الاستدلال على اعترصى وقد 

والتوراةالقرآن ش عام — افه بكتاب أحكم ْهغ.' محاذ نول أن —١ 
'.٢٠الأدلة من ملنا من شؤع جعل صح ولذا ملنا من كتب من وغيرها 

•أجوبة بثلاثة وأجمجاعنه 
شلالقرآن إلى ينصرف الإملأم عرف ش الكتاب إ٠للأق أ~أن 

هُ".محاذ استعمال ومنه 

نجزمحتى ونحوها بالتوراة الاشتغال ه معاذ من يعهد لم ب~أنه 
١".لغة الكتاب عموم أراد أنه 

الأدلةقواطع )١( 
الغاصي'\ه.ديب ممعلنى د. الإملامي الفته م مها المختلف اثرالأدلة )٢( 
.٦٦٨/ Y والقوي الردود ، ٤ ٤ ١ T/ الممض ، ١  ٧٦•T/ الررصة مضر شرح )٣( 

.الطلرص٢٨٦ان>أ/\<اه،بذل ،روصة ٤٤١/٢ر٤(١لخمنى
٢٧• T/ المٍمول ٤، إ ١ آ/ المممض ،  ١٧٧و ١٧٦■Y/ الروضة مصر )ه(طلر/شرح 



١——tاصولية دراية - الاستدلال اصول ق ه حبل بن *عاذ حديث 
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للوقوفمعنى فلا شريعتهم من كتابنا في ورد فيما الخلاف ج~أن 
ءفىّمم

تدلآيات الكريم القرآن ش لأن والإنجيل التوراة معاذ يذكر ٢"^( 
إلهاالرجوع على 

أنقبلنا من شؤع كتابه في اللام العبد شعيب أنور الدكتور ؤيرى 
حديثبين الجامع هو بأنه ذلك ؤيعلل الأولى، هو الهلريق بهذا الحمل 

ماالأدلة بين الجمع لأن قبلنا؛ من بشؤع التعبد على الدالة والأدلة محاذ 
.٠١٢٠الأخرؤإهمال بأحدهما العمل من أولى أمكن 

؛.٠١الإيات الاستدلال؛هن.ه باسقامحل أجاب قد بعضهم كان ؤإن 
مدركآقبلنا من شيع يكون ما لقلة قتلنا من شيع ذكر معاذ ترك ٣" 

أي١'، الأدلة بين الجمع اقضاه لكن الفناهر خلاف هذا كان ؤإن قالوات له، 
٠٠١١التعبد وأدلة محاذ دليل 

كابقه.الأخرى بالأدلة الاستدلال بإسقامحل عنه؛ يجاب أن ويمكن 
الدينعلاء أن بالحديث الاستدلال في ذكره يحس ومم١ 

أنقبلنا من شمع حجية عدم على استدل الأصول ميزان ش قنيى المر 

.٢ ٤ ص،■ الخضري محمد للشخ الفقه اصول ٤، ١ ٩ آ/ مفلح لابن الفقه اصرل ز التمهيد )١( 
النلربذل ، ٣٠ص' الفصول تشح ثرح ، T٢٧١/ المحمول ، ٤٤'آ/ المصتمفى )٢( 

.٨٧٦أ/ الزحاي لومه الفقه اصول  ١٤صمْ ، ٣١١٥٠١١بداية إ ص٢٨٦
السلامالعد ثعس، أنور للدكور وتطيئامم. وصوابمله ونثاثه رحجٍتم ماصته نلنا• من ثرع  ٢٣١

ص-ا،أواا،أ.

)؛(اكممضأ/ا؛؛.
ب٠١٤٤٧/٤فلحلأبن )ه(تحقةالمؤول؛/م'آآ،أصولالفقه 

.Y٦٦٨/)٦(الردودوالقرد 



اْأوكاتيواية - ؤراصول ه حيل ساذبن حيبمث ٦—ا 
———=ًذً——ً—ً

لولأنه ملنا؛ من شرائع لحفظ بعث وما ربه رسالة لتبلح بعث ه الشي 
دونوحلقاتهم علماتهم من وواحد دعاتهم من كواحد صار كيلك كان 

إليهم...شريعته لسلخ حلقه إلى تعالى اف رسول ليكون سعوثا يكون أن 
الوهم الأفاق إلى رسلا بعث ه البى أن ترى ألا مستدلا؛ ئال نم 

تبلخز وحلفاوْ ودعاته ه الني رسل بل تعالى اض رسل يكونون 
لوحبتعالى القّ رمل لوكانوا إذ أنال! نم معاذ. حديث ساق نم الوحي 

علينايجب ولا نطعا به والاعتقاد منهم سمعناه ما لكل الانقياد علينا 
قواش إلى نموا ما سوى 

اللطيف.المحنى بهذا ملنا؛الخويث من سلع حجية لعدم فاستدل 

■سة)همآ عال ا\ام}ث \سااء\إ&: 
زاختلفوا للادلأ إعمألأ لا متقلأ دليلا باعتاره الامتحان 

حجته.

ُاا.الجمهور حجيته وأنكر حنيفة لأبى بحجيته القول فنسب 

)ا(.مانالأمرلصأيإ.
حسنا،واعتماده الثيء عد أر الأحسن، طالس، اي انمن محن انتعال اللغة نر الأستحّان; )٢( 

المح.صد والخن 
.١٧٤/١،ابب،أ-اسبمص٣١٤/٤٤٨^لأنة

معين؛عن بعجمرعها امحءرج — تعريماتم تعاند —وهع الأص؛حء؛.ان فإن الاصعللاح؛ دم 
دلل.ا-ون العتل اّتحان ~١ 

سلعر وانموماُت، الكلة التواعد من والأّشاء اكتصص سل ض رد يب 
٠^،سلالمّ-؛ص•ار الترجحبضالأدلة، 

،٩٢إ/ الخطاب لأبي المهٍد آ/اا-ه، اللمع شرح ، U/Vللثاطي الاصام / يطر 
حلان،الرعاب اعٍاو الممه أصول علم ، a٧٥٧/حزم لاين الأحكام اصول م الإحكام 

AA_.



1f-اصولية دراية - الاسدلأو ئاصول ه حبل معادبن حديث 
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حجيتهعدم على ه معاذ بحديث الأصوليين بعض استدل 
وابنوالغزارم '"، الكيرى السنن ى التهمي الإمام وهم؛ الامتحان 

والزركثى'•'.قدامة'"، 

والسنةالكتاب، على ه معاذ اقتصر الحديث،; من الدلالة وجه 
ه'".الني فأقرْ امتحن، يقل: ولم والاجتهاد، 

معاذحديثج أن الساليم بعدم الاستدلال: هدا عن الجواب، ويمكن 
لاجتهاده،وهوتسوخ " رأى أجتهد قال بل الامتحان، يذكر لم فه 

ومنهاالاجتهادية والمناهج الأدلة جمح يثمل عام والاجتهاد 
الامتحان.

لنفيه.لا الاستحسان لإنات دليلا ه معاذ حديث يكون وحينئذ 
إنماالاستحسان لنفى بالحديث، الاستدلال أن ذكره يستحسن ومٍْا 

يردما باعتاره الامتحان لا دليل، بدون العقل امتحان باعتارْ هو 
الترجيحسبيل على الكلية القواعد من واسشاء نحصيص من الدليل على 

أوءلىّبيلالترض.

!حلكم٤، • ص؛ الأدلأ مموبم ، YTY؛/-الأصول ي الفصول ، ٣٢٦ص الومالأ / يطر )١( 
،ص٤٤٣التشحات ،، YU/Yالمتمني ، ٢٨١م/المخمر بجان أ/مهآ، الفصول 

،Y١٩٠/ الروضة محخصر شرح ١، ٠ ٠ Y/ ءق؛ل لأبن الواضح ، ص٩٨٥المنهاج معراج 
.٢٢ص• الأتل إجاة 

رأ(اونالكيرى'ا/'ااا.
. ٤٧٢٨المتمني )٣( 

)؛(ررضةالارآ/؛مه.
,Y/٨٨ المحط البحر )٥( 

.Y٥٣٤/ الاًلر روضة ، Y٤٧٢/ المتمفى )٦( 



٢ اصوليةيراية - الأسدلأل اصول ق حبل،هغ بن ععاذ حديث ٦ 
لإأسس=سسسسسسدسسدددأل= 

أمران؛هدا على يدل 
المتهدم.الدلالة وجه —١ 
أصلا،دليلا ليس الامتثناء أو التخصيهى بمعنى الاستحسان أن ~٢ 

وإنماس>ائقالأسدلأل.

را/\ااسلإأد خثة ش عال س)0 \اا1سلأفي \كأسأ: اسث 
ساسيإلياماسم الدليل محاولة يامحارْ الامتدلأل 

فدهبحجيته؛ ز اختلفوا المنصوبة، الأدلة جهة من لا القواعد جهة 
به.القول جواز إلى مالك أصحاب من وطائفة مالك 

يه،القول جواز عدم إلى المتكلمين من وجماعة الباقلأني وذهب 
٠".الشافعي عن النقل واحتالف، 

بالحيين،ل امتد وقد ه، معاذ حدين، الاستدلال نفاة أدلة ومن 
الهندي"*.والمنى والخزالى"' المعاتى'ا* ابن الاستدلال اعتبار نفي على 

والنانيالكتاب الاستدلال ذكر ذ معاذأ أن الحديث؛ من الدلالة وجه 
ولابممى لمي U اصطلاحا: يه رالراد اس، طلب س امضال / اللة م الأ-تدلأل )١( 

إجاعولأماس•
.١ ٦  ٤٩٨; الصحاح ،  ١٣ص٤ اللاغان اساس ٣، ١ ٩ T/ اللغي سل / لة تحرف م انفلر 

الأدلأثواطع ٢، ٥ ٠ م/ الخمر يان إ ٠ • ص النمرل تنح شرح / اظر واصطلاحا 
 /yالفحولإرشاد ، ٣٩٧،/المنير الكوكب شرح ، ٨٧ص٠ الزراتي. شرح المواتي ، ٤٩١
 /T•وماسالأصولمند.الكفراوي،الاضدلألصني ٩٧

،٢٢٣أ/القاُب ،ريع ١٧٢السرير،/سر وس/ الاسدلأل، بامحار )٢(بمفلرالخلان، 
أصولم الإحكام ، ٧٢١أ/^ ، ٤٩٤إ/الأدلأ تواطع ، ٤٢١٦;المؤول تحئة 

.٩٧•٨ إرشادالنحول ، ٣٩٧الخير؛/ الكوتمب شرح ، ١ ٤ ٠ ٤; الأحكام 
.٤٤٩٤; الأدلة تراطع )٣( 
.٤٠٨ص الخخول )٤( 

)ه(الغاثقه/أ'أ.



I—|اصونمة يراية - الأستدلإل أصول ق طهغ حمل بن معاذ 
سسضددددد=——دألألإ\ص

واطل"ا.ذلك سوى ما أن على ندل والقياس، 
الكمبثلاثة نمك الشافعي الإمام أن المنخول ي الغزالي وذم 

معاذفه،،'''.هوحديث منها الثاني وذرأن الاستدلال لفي 
أنالثاني: المالك الثلاثة" الساللث، ذم معرض ز الغزالي قال 

عدمتقوفإن اض رسول له قال حيث رأيي، اجتهد قال؛ همحغ جل بن معاذ 
ؤإعوازْبإعوازْ، يشحر المص ؤإعدام ه، افّ رمول عليه فأش الص 

ولمالصلمجة، ز الفلر قضية بإبلع منعر الرأي واجتهاد عنه، المفهوم 
'م.معه" المحوص ملاحنلة الشاؤع يكلفه 

عمومتحت الاستدلال بدخول المثبتون يجيب أن ؤيمكن 
مثبتاالحدث فيكون الاجتهادية، الناهج لجميع الواسع الاجتهاد 

للأمتدلأللأس.

uu_\حمةعدفنج( \ساافي ؛ اسا
مطلقا.به الممل يجوز لا خيال الإلهام أن اللم أهل جمهور قال 

علم.بغير أبيح مجا باب ش كلها الح،مج فقد عند به بعضهم وقال 

)ا(ماطعالأدلةأ/،ا<أ.
)أ(انمملصهْإ.

.٤٥٨ص المنخول )٣( 

ررع*.م؛ رالقا. إيا0 اة ك إلهامأأي الهم مصدر الأغة1 م الإلهام ( ٤ ر 
.٢٨٤ / Y الوسط المعجم ٦، ١ ٢ / ١ الصحاح مختار ٢،  ١٧ه/ اللغة مقاييس معجم / انذلر 

إريدءوك بعلم القلب حرك ما " بقوله؛ الدبوّي زيد أبو عرنه الاصعللاح م والإلهام 
حجة.ش ولانفلر امحتدلألبآية غير من به الممل 
تيميةابن الإسلام شيخ فتاوى عجمهمع ، ٣٩٢ص الأدلة تترثم / اصعللاحا تحريفه م يطر 

.١٠٩٣التقريروالتجير*ا/ ، ١ • ٣ / V■ الحرالمحبل ، ١ ٤ ٥ / ١ ٦ 



صسسسسدذسضضسددضامأوكاتيراية - اسوو ق ه جيل ساذبن حييث  ٢٦

سوىحجة لا أنه الرافضة من والجعفرية الصوفية إلى ونب 
الإلهام•

.٠١٠ه اض رسول عن المسمؤع بمولة حجة أنه الجبية إلى ونب 
عدمعلى ه معاذ بحديث والسكى'م المعانى"' ابن استدل 

الإلهام.حجية 
القالبإلهام والمنة الكتاب بحد يدكر لم الحديث! من الدلالة وجه 

ذكرارحوعإلاكلروالأّتدلأل'''.ؤإنما 
شتيمية ابن الإسلام شيخ الإلهام إبهلال على أيضا بالحديث واستدل 

أنالقضية على بالحديث الاستدلال ؤيوجه والنقل، العقل تعارض درء 
فصاحبالمحوص وفقد الدليل عدم وعند دليل بلا عمل بالإلهام العمل 
النصوص'ُربدلالة وهوعمل • رأيي أجتهد بالاجتهاد أرتا السرع 

هوإنما الأدلة هده نفي على بالحديث الاستدلال أن نجد وهكدا 
عموملمضامين إغفال وهو الحديث، ش نما ذكرها عدم على بي 

الاجتهادحصوصا غيرها على ؛استمالها الحديث، ش ذكرُت، التي الأدلة 
الاجتهادأنولع من ص الخفية الأدلة أكثر إذ "؛ رأيي أجتهد " وله قز 

تقدمكما وهوالتوجه "، رأيي أجتهد " ْمحبم معاذ قول عموم ز الداحلة 
والاستدلال.زالاسحان 

سرصآه'م، الأدلة ميم ، ص٩٧٦الأصول مزال الإلهام؛ حجتة ش الخلاف م يتفلر  ٢١١
.١ ٠ ١ ٦ Y/ النحول إرشاد ، ١ • ٤ ا•/ الحبل المم ، ١٨٤المرض؛/

)آ(ماطعالأدلة0/هآا.
)م(رنعالحام،أ/-ا<ه.

أا.0/0)،(ماطعالأحلأ
>ه(در،ممارضاسلواصه/هآر>م.



I———1اصولية يراية - الأساومحل اصول ؤ! ه حمل معاذبن حديث 
=1ي_ا —ً==ا

\سهلرئنأ ان عال الخدبما \سلآد اكاو\راة؛ \سث 
ليو.دس 

دليلا.يعتبر لا المجتهد ظن مجرد 
أ،السيراري إسحاق أبو ومنهم الأصوليتن من كثير قرره ما هذا 

"٠.عميل بن الوفاء وأبو ١"، اللكوذاز وأبوالخلاب 
ءميلُأ'وابن ًُُ، الخطاب وأبو '"، الشيرازي إسحاق أبو واستدل 

بدليل.ليس الظن أن على بالحديث 
الحديثتذكر لما الشيرازي قاله كما الحديث من الدلالة وجه 

الظن"'"،.يدم ولم والقياس، والسة الكتاب "فذ.م 
وذلك،دليلا المجتهد فلن يكون أن عميل بن الوفاء أبر نفى وحين 

بقولهم1استدلوا حيث واحد، غير متعدد الحق إن قال من لدليل ده رش 
تقعفإنها الأuراث، فأئ المجتهد، فلن الحكم على يدل الدي الدليل 

محيل" قاتلا؛ دليلهم فرد غيره، يتناول لا يخصه مجتهد كل وظن متكافئة، 
ومنهالهدا بأدلة واستدل والقياس، والسنة الكتاب الدليل بل -؛يهنأ ^ا 

منالفلن يدم ولم والقياس والستة الكتاب ذض حيث ه معاذ جديث 

صمآ-0،شرحاللمعأ/>ا--ا.)ا(اكمرة 
.٣٣٦الث؛/ أصول م اشهد )٢( 
0٠٣٧٤االئف أصول ن الراصح )٣( 

.٠ ' ص٣ التمرة ( ٤ )
.٣٣٦الث؛/ أصول ي اكهد )٥( 
.٣٧٤>،/ القف أصول ي الواصح )٦( 
ْ.• ص٣ التمرة )٧( 
.0٣٧٤/ الئف أصول م الراصح )٨( 



n صءٍءسسسٍسسسسساصوليةيراية - الأ،سدلأل اصول ق ه حبل معاذبن >دهث

مكسبالمجتهد من الظن أن الوفاء! أبي قول عن الإجابة ويمكن 
فقق.معاذ حديث في به امر الذي اجتهادْ من 

ندشل والقياس والسة الكتاب على دل الحديث إن نوله• أن كما 
وأرحب.أوسع والاحتيال القياس، في الاجتهاد حصر إلى حزحآ يكون 

الآحئ\م)!١٠ ءاز على  CUJ^\j\إاسوولافي \س.' اسا 
سفي.على 

علىالأحكام بماء جواز عر الغليل شفاء ي الغزالي استدل 
٠".معاذ بحديث المعار 

ألحقتهؤإلأ الأنيسة هتا بالمحاز يرد لم أته ر ظهر والذي 
ليظهر الذي ولكن القياس، حجية على "بالحديث الأصوليين باستدلأل 

محاروهو أوسع معنى هنا بالمعار أراد أنه الغزالي كلام سياق من 
وأصولهاالشريحة بمقاصد المملر يثمل والذي العام، ؛المعنى الشريمة 

الكلية.والقواعد والصالح 
أنمهمتلقاء من لا والقياس بالرأي الصحابة حجم " الغزالي• قال 

ومخارجهأحكامه ومداخل وموارده  ٤٠٣٠١١مصادر مجن فهموّا بل 
الأحكامؤيتع المعار يتع كان اللام عليه أنه ومباعثه ومجاريه 
إلاالمحار على يعرلو_ا فلم المالح، وحرم من لها المتقاصية الأساب 

الشالمعار على الأحكام بتاء لهم حرز الشاؤع أن فهموا نم لذلك؛ 
علىوتقريره تحكم؟ بم لمعاذ! اللام عليه لقوله مرعه س فهموها 

اجتهدرر••••

اسلص-أ'ا.)ا(شفا، 
)!أ(شنا.الخدلص.هاو\ه\.



1———1اصولبة يراية - ؤراصول ه حلل معاذبن حديث 
=—=—=ءسءص_ا 

١١الفهه اصول ان على راام)ث \إاسرإالا &؛ iu\j\]اسث 
uShi  صا\لادلة.لها\لفددص\ن

يجوزبل قطعية الأدلة تكون أن لها للأستدلأل يشترط لا الفقه أصول 
الواصح'؛'في عقيل ين الوفاء أبو قرره ما هذا طي بدليل لها يستدل أن 

فهغ.معاذ بحديث لقولهما واستدلا والقوي الردود ش والبا؛رنى 

منالقهلحيات لها يهللب لا الفقه أصول أن على " الوفاءت أبو قال 
ولهداأبعد الدين أصول وعن أقرب الأحكام إثبات إلى كانت إذ الأدلة؛ 

معاذأمدح أنه من رويناه بما فنقابله سدعه ولا فيها المخالف نمئق لا 
.٠٣٠اجتهدرأيي..."حيثقال: 

وحجيةالاجتهاد مشروعية على دل رأيي أجتهد قوله أن بدلك يريد 
١واحد وهوحبر بالحديث ثبتا أصلان وهما القياس 

حيثوالقول الردود في اليابرني الحديث من الاستدلال بهذا وقال 
"٠.محالة لا مخصوصاباكلتيات ليس " تجد لم فإن " قوله! أن رأى 

)ا(الوا.محه/امأ*ا.
.Y٢٧١/والقوي رآ(ااردود 

.٣٣٢ر  ٣٣١>،/ الفف أصول ش الواضح )٣( 
.٢٧١)أ(الردودراوضدأ/



 r——اصوليةيراية - اصول ي ه جبل معاذبن حييث ٦
==لإغ\=سد—=س==ضسدس——

هو ^ انه على )\دذالإث \ااسللافي الخاثر: \سث 
ص.\>اصالأغلبة على الأحكام 

اعتبارأن على ه معاذ بحديث "٠ والغزالي ' ١٠الحرمين إمام امتدل 
ظنغالبه فيها يكفي بل الشاؤع من تنصيصا لها يشترط لا المصالح 
المجتهد.

غلبتهاالظنون مجال ي القصوى الغاية فإن البرهان: ز قال 
لمالرسول. صحب بها تعلق الي والمصالح الشارع، يقصد متعلقة 

ولوبالدكر لها وتخصيصا هو رمحول من تنصيصا أعيانهم ر يصادفوا 
الأمةحبر ه معاذآ فإن والرأي، يالتفلر متمسكين كانوا لما ذلك صادفوا 

منبه يتعلق ما كل فقدان بعد إلا المشهورة القصة ش الرأي يدكر لم 
فيفالوجه مصلحة بكل التعلق يرون كانوا نراهم ولا والسثة، الكتاب 
لقولموافقا يفلنونه بما الأحا5ام يحلقون كانوا أنهم بهم الظن تحمين 
'٢٠,الكه مفي ذلك يبغون وكانوا شرعه، منهاج في اللام عليه الرسول 

الحانيات؛اع الصحابة من المفهوم الجملة: وعلى الغزالي•" وقال 
اليقين،درك اشتراط دون الغالب، الرأي على الحاني درك في والاقتصار 

ومتباينةالئلرق متفاوتة بمسالك مختلفة مسائل في حكموا فإنهم 
وهوالأرجح، الغالب بالرأي الحكم إلا جميعها يجمع لا الناهج، 

أننبين أن فحليتا عليه، معاذأ الملام عليه النبي قرر الذي بالاجتهاد الراد 
الظن""،,غلبة يفيد ٥^١ 

أ/\اأه،ا<أه)ا(اورض 
 _)Y(.\،الغاولصهأ
 Uj^)٣(.0ا/خ؛0،هأ'

)؛(شفا،اكولصْها.







٢اصولية لراية - الاستدلال اصول ق ه حبل بن معاذ حديث  ٦

\اادلة UD\س \أسفاد0 على )ايهويث الاسوولا)ا \اا،في: \سا 
اللفية.

منالمن اسممادة إلى سيل لا أنه إر الرازي الدين فخر ذهب 
والتخصيصلكلنخ محلنية مقدمات عر لتوقفها اللففلية الأدلة 

والمعارض.

تقييمأنها إلى والأيجي والتفتازار، والامدي، الإستوي، وذهب 
القرائن.انضمام عند 

.٠١'ابتداء اليقين تفيد أنها إر تيمية ابن الإسلام شخ وذهب 
يجبأنه عر ؛الحاسيث الوزير'" إبراهيم بن محمد الإمام استدل 

لإقادتهوالمخمص؛ والناسخ المعارض طلب دون بالخبر العمل 
اليقين"•

القالت من لقول الوزير ابن عرض ت الحديث من الدلالة وجه 
بمامعارض ولا مخصص، ولا منسوخ، غير أنه يعلم حتى بالخبر يرجح 

الأدلةصمن ومن عليه بالرد فثؤع "، " غيرْ أو إجماع من منه أقوى هو 
إيرادهيحد قال حيث ه محاذ حديث القول هدا لإبطال عرضها التي 

شيخفتاوى مجمؤع ، ٠٢٧ ص الموائد شرحه مع المنهاج زوائد ، ٠٣٩ / ١ المحصول / يتفلر ( ١ ) 
الديناصول ي الأربمن ١،  ٤٣ا/الطحارة العمدة ثرح ، ١٤• / ١٣يب ابن الإسلام 

 /Y ٤ • ص للايجي المراتف ، ١٣٢٣/ المامع _، ٢، ٥ ٤.
بارعءارم يالوزير، المعروف الصنعاتي الماني ١لممى بن حمر بن أ؛رامم بن •حمد ص  ٢٢)

أبيسنة عن الدب ر الباسم رالررغى العواصم، من العواصم كتاب المنة صرة ش صتما 
وثمانمائة.اربعين سنة رفاته هث، القاسم 
صا<ههؤا"/أيآ،اودرالطالع اللامع اكو. ينظر/ 

ةوا/\اا<اوبمبما.القاسم ابسمنياكبءنّتةأ;ي الروض )٣( 
ابّمنىالدبءنسةأبيالقاّمها/آها.)؛(الروض 



اصولي،تيراية - الأسدلأل اصول ق ه جبل معاذبن حديث ا 1
ييإًءءءًءءٍء^هضءء_ء_و= 

طلبفيه يلكر ولم ذكره، ما على فهت، معاذ تقرير وفيه مستدلا! 
طلبوكان السنة، أو الكتاب في الحكم وجود بعد والنامخ المعارض 

قوالتي من يطلب لأنه يالوجوب؛ أولك، قو اض رسول حياة ش ذلك 
'.٠٠" لليقين مفيد طلب وذللث، 

\لآحئامسلوا ا6 عد \سلاد \ئ\تي: است 
نحاد.\)امم  ٧١٥

مبتدأأن إلى بعضهم فدم، الأحكام مبتدأ فى الأصوليون احتلم، 
المنقولوهو عقيل، ابن الوفاء أبو قرره كما الكريم القرآن ني الأحكام 

٠".عنيم افه رصي عري موابن عمر عن 
لكونهالإح٠اع٠ هو الأحكام مثتدأ أن إلى منهم كثير ذمت، بينما 

'.١٢١والتأويل النسخ من وآمنا الخطأ من محصوما قاطعا 
المربى"'،ابن تعالى افه كتاب الأحكام يبدأ أن على استدل؛الحديث، 

روضابمفيالنبص0ابيما/هها.
إلىنالرجرع امْ حث الحث، عن،داذ.ا ١٧ص لشرح كابه م للمانندم ععر اُا؛ول )٢( 

عيوآتأحروجه.الناص. عليه بمااحج ثم السنة ثم الكتاب 
ماجاء، اف،»إن مماب م  ١٩تفاءنيتض منكم له عرض من فلتوله؛ عود ماين راماقول 

،4يمض ولم اف محاب م ليس أمر جاء، فإن هو، سه به قخى بما فلتمض اض كتاب م لنص 
انمالحون.....يه نفى بما فليقض يته؛٠ 

رّتق'خبممثج*•
شرح، ٤٣١ ؛/ الأحكام اصول ي الإحكام ، ٥٣٢ا/ رانمسه الفشه / المسالة م بمئلر )٣( 

مرامض الورود نثر ، ٣٩٤ص أحد الإمام إر.ذم، المدخل ٦، • • ٤; المنر الكوكب 
.٦١١آ/المعود 

٠٧٠أ/الأحوذي عارصة )٤( 



٢٦اصولية يراية - الأسدلأل اصول ق ظهه جبل بن ساذ حييث 
=^^==سسصلأي_ا 

^مموهمفاءينس،،وانم>ىم
أحكامبيان في الواضح كابه ي عميل ابن الوفاء أبى شرؤع ومحي 

كتابمات؛ها أول ز به والمتدأ الدلالة ى الأصل أن بممرير بدأها الأدلة 
ه.معاذ بحديث القضية لهدم استدل ثم تعالى اف 

كتابمرانها: أول ز والمتدأبه الدلالة ز الأصل أن قال:"١^ 
فالطقوالامتنياط، النطق طريقين: من ذلك على والدلالة تعالى، اغ 

فال:؟ تحكم بم قاصيا: اليمن إل بعثه حيث ه لمحاذ قو الني قول 
؟تجد لم فإن فال: اطة، رسول بسنة قال: ؟ تجد لم فإن قال: افه، بكتاب 

محهّكت ولو لدلك، توفيقه على اش فحمد آلو، لا تم رأيي أجتهد نال• 
إنرارأ"كونه حيث من كافيآ لكان 

الالكتاب عر سيثا يقدم لا أنه على ؛الحدين، الوفاء أبو فاستدل 
غيره.ولا الإحماع 

المتقدمن،منهج هو والمنة ؛الكتاب، البداية القيم ابن وعد 
وذهبواقالوه ما أن وبين المير، هن*ا عكس صاروا الدين هم والمتاحرون 

محاذ'ًُ,حديث عليه دل ما حلاف هو إليه 

ر>(1ءلأماوونمن"ا/ي0هرخهم
•ْرآ ٦! الغته اصول ي الواصح  ٢٢١
.٤٣٤ Y/ الترض جامع ض الدري الكوكب )٣( 
وا•.٠ Y/ الم أصول م الواضح )٤( 

م/7ههُخهه.)0(إءلأماوو!نمن 



اصوليةيراية - الإ،سدلإل يراصول فه، حبل ساذبن حدبث لتننأ 
سمه\\سة و ا6 عل ^^JJU ااا}سلاالا \س: \سل( 

 ub\\ ام\ن.عث
عليهاينهس لم تحهى لا كثيرة أحكام المطهرة النبوية لسنة اش 

ةررْومن السريعة، أمور بامتقراع  ٠١٠الأصوليون قرره كذا الكريم القرآن 
فهغُ".معاذ يحديث له واستدل الثامحلي الإمام 

افهبكتاب أحكم قال! فهلغ محاذأ أن الحديث! من الدلالة وجه 
فدل، ه اض رمول نبسنة قال! ؟ تجد لم فإن الّكا له فقال تحار، 

فيهاأن يعني مما السنة ش فيجدها القرآن في أحكامآ يجل لن أته على 
القرآن.على زائدأ 

السنةفي أن ى ~واصح معاذ حديث —يعنى وهو الثاطبى! قال 
.٠٣٠ئليسفىالقرآن" 

عندالمتقرر هو القرآن ي ترد لم الستة ز أحكام ووجود 
ئلأتةمن بالقرآن السنة علاقة جعل حث الشافعي إمامهم منذ الأصوليين 

كتاب.نمى ش ليس مما قؤ اض رسول من ما أحدها! وجعل أوجه، 
القرآنعن زائال.ة بأحكام جاءت ؤإن السنة أن يقرر الشافعي أن غير 

.٠٠٠القرآن و والشرعة العامة الأصول ش إليه راجعة للقرآن تبع أنها إلا 
التيالأحكام بجعل القضية هنأه حلاف عبدالوهاب يؤكد وحين 

اجتهادأو ( الوحي ) لرسوله اه إلهام ممد؛رها ها وحل. بالسنة مرعت، 

النب، ١٣٤ص لاشانم الرالأ / الأحكام ر القرآن ض الة زيادة الأ ي يفلر )١( 
.١  ٨٧/ ١ الفحول إرشاد ، ١ -٧٦ ١ ٦ ٤ حط،/ الحرال٢، ٦ ١ / ١ وانمث 

)ما(ادوانقات.؛/هآم.

)مالرامماتأ/هآم.
آه،هه،خبم.ص : •LtSانظر موضع. من اممر مر الرصالة )٤( 



■٦ اسيية يراية - الأسد|لآل اصوو ق ْأبم حبل ساذبن حديث 
اً—====لأي

"؛.ه ه نفالرسول 

شلأإيسة.٧  ٧١٥١١ ٧١عل إادهل)U اسلال(  ٧٥١٥١١١

أبوفذب بالة! الكريم القرآjا سخ ش الأصوليون اختلف 
المعزلة،من والمتكلين أحمد، عن ورواية ماللنا، عن وحكي حنيفة، 

جوازه-إل والأثاعرة 
جوازه.عدم إلى رواية في وأحمد الشافعي وذبا 
فلاوالأحادية القرآن، فتنخ المتواترة المنة بين بعضهم وفرق 

نحجواز بعدم للقول "٠ عميل بن وأبوالوفاء ٠ 'الأمدي استدل وقد 
ه.معاذ بالمنة؛حديث، الكتاب 

ؤإذاالكتاب دون المنة أن الحديث، دل الحديث،: من الدلالة وجه 
والأشرفيالأحم،، والأوكد الأقوى؛الأصعف،، يتح لم كدللئح كانت، 

؛الأيون'•'.
—القرآن يعني ~ قدمه الحل.يحؤث دلالة وجه بيان ي الأمدي قال 

.٤ ٤ ص الث اصرل علم )١( 
لأصرلاص الأصرل م الخمول ما/\0\إ انزدري شرح الكام / يطر )٢( 

الخمولإحكام 0ه، ١ Y/ المخممر سان ، ٣١صزا الخمول تقيح شرح ،  ٤١١^ه/ الزدري 
١،آ/ا<ا١ المهاج شرح م الإبهاج ، ٣٨٧ص المخول ، ٩٩ا/المتمني ، ٤٢٣ا/

. ٥٩٩مشرحالكوي،الخير ، ٣٢٧/١،روضةاناظر ٧٨٨اس٣!
.١٩٣/٣)٣(الإحكامتيامرلالأحكام

.٠٢٨٩/٤ي١صولاس)؛(الواضح 
الش؛/وخأو>هآ.)0(الواضح،ياصول 
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.١٠٠قوته" دليل وذلك ذلك عر أقره ه والني المنة عر ُه لعمل ار 
حجةذكروه ما بأن بالحديث الاستدلال عر الامدي أجاب وقد 

ووجوبالرمول به يأر يما الأحد وجوب عر دل القرآن فإن عليهم 
"٠.ذكروه ما حلاف عر كان يتح للم آية حكم يمح أتى فإذا اباعه، 

تقاةعند مني أصل من مأخوذ المسألة متنع أن أجاد التأمل وعند 
ينخلا والقوى بالأدر، ينخ لا الأعلى أن وهو نة، بالالقرآن نخ 

منه،أدر لا مثله أو منه خيرأ يكون أن لأبد النامخ لأن بالضعيف؛ 
الخة.عر ونوته علوه أفاد معاذ حديث ر للقرآن والتقديم 

ا>مهأّالمخ أن هو زهرة أبو محمد يقرره آمحر وجه ومن 
حيكمن واحده مرتة ر شين محن إلا التمارض يكون ولا التعارض، 

المدر".

هوما ومنها قهلحي هو ما فمنها متفاوتة نة والقتلعي، كر والقرآن 
ظني•

 L_\ :حوأز عام عال )\دهلبم( اسا١د الخ\>عساhm
اصا)ااة؛\سا.

الكتابمن النءس ينخ لا القياس أن كلها المداهب من الجمهور 
والسسة*

المخيجوز به التخصيص يصح دليل كل فقالوات بعضهم وأجازه 
والجزرى.اJاقلأني، القانحى حكاه الدي وهر به، 

)؛(الإحكامتياصولالأحكام'ا/'أها.
.١٩٧*ا/

.١٧٥ص محمدابوزهرة الفقه. أصول )٣( 
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وصالخفي، دون الجلي القياس المخ مجوز آحرون؛ وفصل 
مرج.ابن عن بعضهم حكام الذي 

ؤإنبه، النسخ يجوز منصوصة علته القياس كان إن آحرون؛ وتال 
ُاأ.يجوز فلا مستيطة كانت 

المحيمح لا أنه عر الإجماع ' ٣٠والرازي "'، ^، ٧١ونقل 
بالماس•

نيبجوازه ٠" الأنمامحلي القاسم أبي حلاف الباحي منه وحص 
القياس.مجرى الجلي لعدمإحراته الجلي 

الإحuع.نقل على يشكل الخلاف س تقدم وما 
بحديثالفقه أصول ني الضروري ش  ٠٠٠الحفيد رمل. ابن اّتل.ل 

٠٠١بالقياس'والسة الكتاب س الدليل نح جواز عدم على معاذ 
عدمعلى الحاJيث دل وقد الامحهاد، من الماس أن اكلألة؛ وجه 

اسول، ص٤٧٢التمرة  iiro\/الفصول إحكام صا،ْم الأنوار إغاضة / طلر )١( 
ازنلرروضة ، r٨٣٤/ الدة ٣، ص؟• الذب سلاسل ، ١٣١المسد،/المم ، ٣٦• م 

.٨٢■ا/اا/آمآ،ثرحااكوباضمهآْ،إرئدالفحول 
.٤٣0/١ر٢(إحكامالفمرل

.٣٦•٣; المحمول )٣( 

الثانمت،شخ الملأعة، الإعام ابوالقاصم، الأناطي او،<ا.ادي بشار بن صعد ين •ضان مر )٤( 
وماثتين.رنانين شان صلة وjاتبم ببغداد، الشاخمية نثر 

.٢٥/١•٣،سرأءلأمالملأ،•١/٢هفلر/دتاتالثؤاسُى 
•عرك يقها، زعيم امحولي لب أبوالوليدالفيلسوف، رصدالأندلمي بن احعل. بن موصمحد )٥( 

الأدلةومنهاج رصد، ابن فالقة ل وحمماتة، وتعين حمس ستة وفاته الملوم، همر التفتن 
مما.وغير 

.r\A/oطلر/انمياجاكوم،ا/؟إا،الأءلأم 
ماصولالفتهص٤ْ.)٦(الضروري 
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عدمعند هو إنما فالاجتهاد والسنة، الكاب من النص وجود ْع اءتأار0 
بالقياس.الدليل نخ ذللئ، ومن معه، للقياس مكان فلا ولدا النص، 

كص،ص(رااعدم عال )اكدث \ااسولإافي اكولاةسا: \>اكثو< 
كإر\لؤ<\ح1.\مدم \لما6 

القرآننحصيص جواز إلى الأربعة المدام، من الجمهور ذما 
٠لمهلهرة ١ النيوية المسه من الواحد بخبر 

صحعليه مجمع يدليل حص لكن إن الحنفية جمهور وذهب 
الواحد.بخبر نحصعيهبمه 

قلعي.بدليل نحصيصه مبق إن يمح أنه أبان بن عيسى وقال، 
كاوائلأتي"أ.بعضهم فيه ونونف، 
اللباب،'"تفيرْ ي عائل'" وابن الكير'"، تفيرْ ز الرازي امتدل 

الانراد.س اللغة مر التخصيص )١( 

العامنمر باني النجار ابن وعرض الجملة، بعض تمر ه الجدض عري الاصعللاح رش 
^١^.بعض عر 

شرح٢، ٤ ١ y/ اسط الحر ، ٧٧ص اللمع ، ١ ٢ • ص لالصزان شرحه مع الورتات، / يطر 
.١٧٤ص للخضري الفته اصول ٢،  y٦٧/ السر الكوكب، 

-تجحشرح ، ٨١ص اللع ٠ْ، • T/ اس ، y١٨٣/والإرشاد التقرم، / الخلاف ر يطر  ٢٢)
اصولالفته، y٣٦٢/الشر شرحالكوكب، ا/خآآ، الفمرل، إحكام ٧•٢، ص الفمرل، 
.١٨٨ص لخمري ١ لمحمد 

•ا/ا'مر•؛.تمرالرازي  ٢٣)
رئاتهشر، ابرحفص، الدين مراج الدمشقي، انماتي الخطي عائل بن ٠^، بن *وعم  ٢٤)

وشرما.المحرر على وحاشية الكتاب، زعلوم اللماب ل رنانماته، ثم-انتن سنت 
٠٣•• U/ الأءلأمه/خه،ُعجماسمشن يطر/ 

٣.• ٢ ٦/ اعاب، علوم ي الياب  ٢٠)
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الواحد.بخبر نحصيصه يجوز لا الكريم القرآن أن على الشريف بالحاسيث 
تفه معاذ ث حاو من الدلالة وجه 

بالسنة.التمسك على بالكتاب التمسك معاذ حاأيث قدم ~١ 
والمتعلقإن( د) الكتاب عدم على بالسنة التمسلثح جواز 'آ~وءلق 

.٠٠٠الشرط عدم عند عاوم الشرط على 
الشالعامة بالقضية التفاف هو المسألة على بالحديث والاستدلال 

يتوجهوحينثد السنة، على الكتاب تقديم عموم وهي، الحديث يوصلها 
الأسممولألتلغي السنة لوكانت، يصح أته الاستدلال؛الحل.ي.ث، على النقد 

ؤإنماللقرآن، إ؛هلالأ ليس فالتخصيص هنا، كذ.لكا وليس الكريم، بالقرآن 
معه.للسنة إعمال هو 

L_\  :&(_ سبعل \ساأل)عالمضهي
_.uuاس مبم 

والسنةالكتاب عموم تحيص جواز فى الأصوليون احتلما 
جوازْ•يرون الأشعري وأبوالحسن الأربعة الأئمة فجمهور بالقياس• 

يجوز.لا ت الشافعية وبحص جامل. وابن الماتى وقال 
فلا.ؤإلأ جاز جليآ القياس كان إن ت مريج ابن ونمل 
جازؤإلأفلا.مخصصابنص كان إن العام أن إلى أبان ابن عيص وذم، 

"٠.والجوينى الائلأنى فيه وتوقفه 

٣.• ٢ ٦; الكتاب علوم ي اللماب ، ٤ • أءم / ١ • ارازي تمر )١( 
الرخيامول ، ٣٢ص• الأصول، مزان ٢، ١ ١ ١; الأصول م الخمول / المالأ يللر )٢( 

شرح، ٣٨١/ ا المعالم شرح إ ص٦٣٠الوصول ٌفتاح ، ١٣٢ / ا اكًرير *نتستر ١ ٤ ١ / ا 
الأدلةيواطع ا/أحآ، ١^ ، ٢٠م/• والإرشاد الممرب صم«أ، الفصول تشح 
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والسنةالكتاب عموم نحصيص جراز بعدم قال من يعص استدل وقد 
ه.معاذ بحديث بالقياس 

منشارحاه '"ونمه التحرير صاحب به الاستدلال ذكر وممن 
الحفية.

الولدالأمسُالاذلأتي'•'،راينالحاجب"■رماء>•'"،دابر 
المالي.

'•"،دالنزار '■'، المحانى اذق رم رالادى'•' 
يوالأر.وي '•"، راكب رالمسرل"" "" المعالم م رارازي 

لأبنالفته أصول ا/ْ\،آ، المودة الرل نبماة ، ٣٨٤\/ اللمع شرح \/\\ص 
.٣٦٨٤التحرير\-ا شرح التمر ، ٩٨• م .فالح 

.٣٦٣\/س شرحه مع التحرير ١( 
.٢٧٦/٢اكتريرواكءرير، ٣٢٣/١التحرير اا(تسر 

ْ'اا.والإرشادم التقريب، ٣( 

\Ti\/rb\J.

استمريان ، ٢٥١م المؤول تحنة ، A٢٨٤ والنرد الردود إ Tإ^orالحاجب، رُع ٠( 
.T^^٦ا

الفصولأ(إحكام 
.١  ٢٢٣; الفقه امحرل م التلغص ٧( 

A\T/yخ(الإحكامفياصولالأحكام 
.ص٩٣١ التمرة ، ٣٨٦ا/ اللع شرح ٩( 

.ا(الخمسمم؛آ

.٢٣٨٢; اكلماني لابن شرحه مع انمالم ( ١١ 
أا(المءصرلمااو"اب

.٤٨/•٢،٣(المىخ١٣
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وابنالهندي""، والصفي والكي'"، برهازر"، وابن ااتحميلُ''، 
الشافعية.عن المركاحُ" 

ينالرفاء رام رالْلرد'"، '■'، ةدا،تراين مل'"، أم رالناضي 
ساباصووذابي'سسالخا؛اوة.ممل""، 

امكاتي'"'وشابياسمىس.وكالا
".٢٠الفقه أصول كتايه ش الخضري محمد الشيح به امتدل كما 
فيالرازي الفخر التخصيهس جواز عدم عر بالحديث استدل كما 

رحان حسن وصديق '""، اللماب مسيره ش عائل وابن "، " نفيره 
.٠٠٧اليبان فح تفسيره 

\(\سط\إ0\و

.XAU؟/٢(الوصولإرالأصول 
ro<{/T y^r\^i\،ij(T.

.١ ٤ ٦ ١ / ١ الوصول نهاية ٤( 
٢٠ص الورتات شرح ( ٥  ١.

ْ.٦٦٦/٢(اس

.٧٣٠آ/الا؛لر روضة ٧( 
.٥٦٨آ/الروضة مختمر شرح ٨( 
.٣٨٨م الفته أصول م الواضح ٩( 

١٠ ٢ ٦ ر ١ ٢ ٥ Y/ الفقه اصول م الممهد ( ١ • 
ا/ا<يآ.اا(إرىدالفحول 

آا(اوعمماوآ/'خآّ

اافقهصاا<ا.ما(اصول 
اا(تفسراارازىه/آهاب

.٤ ٤ ٠ ٦; الكاب عالوم م الياب ( ٠١ 
.١ ٦ ٠ ٣; الترآن م.قاصد المان يح ( ٦١ 
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يجوزلا أنه على ه معاذ حديث دل الحديث.' من الدلالة وجه 
محصيصيمغ وذلك والسنة الكتاب من الحكم ذلك بعد إلا الاجتهاد 

المصبالماسص.

الكتابي يجده لم إذا بالاجتهاد الحكم على أمْ " قال 
النصبمنزلة وهو الكتاب، ز موجود فحكمه العام تحت لحل ما وكل 

■■■.انمن'■ 
إنت التخصيص لعدم الأدلة يعرض وهر المعالم ش الرازي قال 

عل.معلى إن بكلمة معلق بالقياس الحمل أن على تدل ه محاذ قصة 
سنةفي تجد لم فإن قال! السلام عليه الني لأن والسنة؛ الكتاب وجدان 
فيكالمن.كور السؤال في المذكور والشرمحل رأيي، أجتهد قال! ؟ رسوله 

الثيء،ذللتج عدم عند عدم " إن " بكلمة الثيء على والمعلق الجواب، 
ُم.والسنة الكتاب وحدان عند الاجتهاد يجوز ألا فوجب 

الاستدلال:على واعترض 
رعنلءوالعام القياس بين الجمع س يمنع ما الحديث ى ليس —١ 

السنة؛القياسُ'ُ.بلل لا أنه فيه ما غاية ؤإنما منه( والتخصيص التعارض 
والسنةالكتاب نحميص جواز عدم اقتفى إذا ه محاذ حديث ٢—أن 

المتواترة.بالمنة الكتاب يجوزنحصيمى لا أنه فيقتفي بالقياس 

السأصول ي الراصح ٣، ٤ ٤ r/ اقصفي صا،"؛ا، التمرة ، ١ • • و  ٩٩م السرل )١( 
.٣٨٨م/

٠٢م/٠• والإرشاد )أ(اوقرب 
.٣٨٨- ٣٨٦آ/ شرحه مع اJعالم )٣( 

٠٢٧٧آ/)؛(الممريروالتحرير 
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ذلكفاد ر شك ولا الرازي: يقول 
بالعموممرادأ كوته على بي الكتاب ش مدكورأ الحكم مأ'~كون 

وحبرالمتواتر بالخبر العموم ترك لمعاذ جاز ولدللئا فيه مشكوك وهو 
الواحد"'.

مقت3لحبل منة أو كتابا القياس تناوله ما ش أن التسليم ٤—عدم 
نةبليس العموم من القياس عارصه فما ُ، ُ العموم س تثني مالأصل 

ووجببقرآن ليس القرآن عموم س السنة حصوص عارصه ما أن كما 
الة>".بخاص القفاء 

كماالسنة، على القياس رب أنه هذا يوضح والذي الوفاء• أبو فال 
اشكتاب عموم توحر لا الخاصة السنة إن يم اف، كتاب على السنة رتب 

خصوصعلى السنة عموم تقديم يلزم لا فكذلك عليه، تقدم بل 
القياس""'.

وهوفهر معاذ حلويث بعموم هو إنما المسألة على ٥—الاستدلال 
.٠١٠"ضعيف وهوملورك العلوي:" قال بالعام• العام لتقديم إنات 

والسنةالآكتاب نحصيص مغ على الحديث بدلالة التّليم آُ-ْع 
العمومفي للسنة اويآ مالقياس كان إذا مجا على محمول فهو بالقياس 

; ١٣أ/ الأحكام أمول و الإحكام ، ١٣٨٦/ اللمع شرح ، ١ • ٢ م السدل )١( 
٢.• ٦ م والإرشاد اكقرم، ، ٧٣٨آ/ اكام روضة ، ٤٣٤ A المممفى )٢( 
.١ ٤ • و ،lكمبرةص٩٣١ ٠٦٧/٢العدة ، ٣٨٦ا/ اسع شرح )٣( 
.١٢٧٣/ النمول إحكام ، ٣٨٩ر  A٣٨٨ الث أصول ش الواضح ر٤( 
.A٣٨٩ الش زأمول الواضح )ْ( 

.ص١٩١الخضري للثيغ الفته أصول / وانظر 
.٠٧٤أ/ الروضة سحممير شرح )٦( 
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أغلبمنه الحاصل الظن كان أخص القياس كان إذا أما والخصوص، 
.٠٠'تقابلا إذا القيامين أو كالعمومجين متعين الأنوال تقديم لأن فيقدم، 

معاذعالي اJأخوذ أن على نتفق وأنتم مما إذا  ٠٠الباقلأني: ي-قال 
العقلحكم عن الزوال يجز لم العقل بحكم العمل عامل كل وه 

يجوزولا الذمة، براءة بالعقل معلوم لأنه القرآزأ ونص والخبر بالقياس 
ذلك"عن جواب ولا والخر بالقياس عنه الانتقال 

يقوللمن خصوصا لهم الإلزام سيل على الرد هذا أن وينلهر 
اسلمااكل•ثممدبم(

نيالمذكور الترتيب لأن المسألة؛ على الحديث، في حجة ٨—لا 
علىيقدم مجا السنة من فإن الأدلة؛ ي وليس؛واحس، أدب، ترتبسا الحديث، 

علىبالسنة شض وكذا العموم، على المتواترة السنة وهي بالاتفاق القرآن 
قرركذا العموم... على يقدم ما الأمة ي يجوز وكذا القرآن، مجمل 

ابنبرهان'"•الاعتراض 

ئاخهخوار عدم عال )\دهووث \لاسعاأل \ائاسا اسث 
\دداحة.وص عث اك\6 

الحاجة،ومتا عن البيان تأخير جواز عدم على الأصوليون اتفق 
يظاق.لا بما القائازن؛التكليف إلا ذللته ش يخالف ولم 

منهومغ جوازه، على فالجمهور الحاجة ونتا إلى اليان تأخير أما 

. T٥٧٤/ الروضة مخمر شرح )١( 
)أ(الممر.برالإرشادم/آ'آ.

الومرلإرالأصولا/\،ا-با.)٣( 



r—Iاصولية يراية - ١^لآستاJلأل اصول ق ه جيل معاذبن حليث 
=ضد—سسد—دددك}\ 

؛.١٠الظاهري وداود الحنفية، من وكثير المعتزلة، 
الحاجةونت، عن البيان تأخير جواز يعدم الأ'سدلألا ؤيمكن 

معاذه.بحديثا 

منمعاذ رحدو>ث، الاستدلال يمكن ت الحديث، من الدلالة وجه 

وجهثزت

أنهفأخبر الأحكام، ى مرجعه عن هؤ الني أجاب >؛$؛، محاذآ أن س١ 
يقصر،ولا رأيه يجتهد فإنه فيهما يجد لم فإذا السنة، ثم الكتاب إلى يرجع 
اشرمول فأقره 

موجوده والنبي ينزل القرآن كان ونت، ي بمحكم كان ه ومعاذ 
إللترجع يقل لم ذلك دْع لنعيهم ، ٢١٠١١بممح، لمدينة اي 

هواجتهادا منه والتأمل الفلر كان مسألة عليه عرض إذا لأنه الرسول.؛ 
الاجتهادمن خير الرحيين إلى الرجؤع أن مع وقتها قي المسألة إمضاء 

حاجةعن الحكم بيان يؤخر ند النبي. إلى الرجؤع ولكن أصله، فهما 
عنالبيان تأخير يكن لم ولو بالاجتهاد، عنه فامتعيص ه، لمحاذ المائل 

منوخير أولى الوحيين إلى للرجؤع الأنتذلار لكان ممنوعا الحاجة وقتا 
الاجتهاد.

ولأأقم٠'،٠أي ولأي ه: قوله ٢-.>، 

،٣٥٢القاب؛/رفع ، ٣٩٢آ/المختمر بيان شرحه •ع الحاجب ابن مختمر / ينظر )١( 
شرح، ٤٩٣/٣الحيط البحر ، ٣;٩٣الأحكام أصول، م الإحكام ^^ا، المحمول 

.٢١م زمر لحدابوالور النقه اصول ، ٤  ٥٣م الكوكب 
ولاالاحتهاد ي اضر لا ساْ ولاآلو" " وتوله " : ١  ٦٥المنن؛/ سالم ي الخطابي قال )٢( 

.١١فيه الومع بلؤغ اترك 
رطلر/ضالأصرل-ا/7يا،ءونانموده/أه؛.



 —٦ I—— اصونمةيراية - الأسدلأل ؤراصول ه جيل معادبن >ديث
كلاً=—ً===ض—ءسس—

طلبي يقمر لا الحادثة عند أنه ه عليه أقره والذي ه قوله فدل 
مماوالاجتهاد الطر احير نفاه الذي الحق طلب ي التقصير ومن الحق؛ 

الحاجة.ونت عن لليان لأحيرآ فيكون حكم، دون المسألة يفوت قد 
لحديثالروايات بعض من ورد بما الفهم هذا على يعترض ولا 

بلالاجتهاد على يقره لم M الشي أن الروايات إحدى ش جاء -ما اذ 
فقفأمر p_، أشكل ؤإن تعلم، بما إلا تفصلن ولا تقضين لا له! قال 

'١؛,فيه لي إ تكتب أو نسته حتى 
سلت،ما أرأيت، :ر للض قال معاذأ أن الروايايث، بعض في "؛؟"جاء 

قال!؟ منلث، أسمعه ولم افه، كتانمر في ليس مما فيه إلي احتمم أو عنه 
بماإلا تقضين ولا للحق وفقلث، الصدق منك علم إن افه فإن أجتهد؛ 

فيه""٠.إئ تكتج، أو تتبينه حش عليه فقف، أمر عليلث، أشكل فان تعلم، 
عندالحاجة وقت، حتى الاجتهاد من محاذ تمنحان الروايتان وهاتان 

الحاجة.وفت، عن البيان موحرأ لوكان حتى السؤال 
•وجوم س ساقط الاعتراض هذا ولكن 
مشهورة.غير وثاذة غريبة فث، للحال الألفاظ هذه أن أولها؛ 

فإنرأيه يجتهد أن أمره ق الم، بأن مدفؤع الفهم هدا أنها ديانتها• 
بلالمسألة، ي أصلا ليت، إليه فالكتابة للني فليكتب، الطر أعياه 

(,٥ )ح٤  ٦٣/ ١ والقياس الرأي اجتناب "باب المقيئ - ماجه ابن رواه ( ١ ) 
صعيف.إسناد هدا الوصيرى' وتال 

الخيرالخبر مرافقة ش كما حجر وابن ، ١٥٣ص العلمالب تحفة ش كما كثير ابن عراه )٢( 
الأموي.يحيى بن سعيد للإمام الغازي كتاب إر ١  ٨٧/ ١ 



٢اصولية دواية - الأساولأل اصول ق ه حلل بن معاذ حديث  ١
=ص ء===ذ=^^=ءءًًء= 

إلىالوصول عن ءجزْ حال في استثناب حالة والكتابة اجتهاده، الأصل 
الحق.

علهتدل ما فغاية عيها المستند الروايات بصحة نلنا لو أنا وثالثهات 
صير.ولا به نقول ونحن عنه، لا الحاجة ونت إلى البيان تاحير جواز 

الجمعيمكن أنه إلى منصور شحاتة سعيد محمد الدكتور نبه وقد 
التيالمائل فى هو إنما إليه بالكتابة هو أمره بأن الروايات هده بين 

التأحيرلأ؛.تحتمل 

. ٩٨ص الأصولمن س بالقالة رحملاقه السلة الأدلة ( ١ت 





اس\سسدس\
؛هلثس\ذهواهااس





اصوليةيواية - الأستدلإل اصول ي ه جيل معاذبن حاويث< 

واحورأ/ا<اكاس )اكربماعدان اسا\نيلا: 

صالقياس هل القياس تحرف ش الأصوليين بعض يذكر 
الاجتهاد؟

القياسأن "٠ هريرة أبي بن علي أبو ومنهم بعضهم عن فقل 
للثاسى.يعضهم به ونواحد والاجتهاد 

العموماتني فالظر وخصوص عموم بينهما أن والجمهور 
بقياس،وليس اجتهاد والأحكام الأدلة دلالة ومحلوق الإجماع ومواقع 

لظهورهاجتهاد لى إ يحتاج لا لجلي ا والقياس 

الاجتهاد.تحرف الراح اياب ز محياني )١( 
محورهإذا بغيره ناسه ت تقول قدر، إذا قياسآ يقيس ناس س ماحوذ فهر اللغة• ز القياس اما 

القدار.رالمقياس؛ مثاله، على 
.٤ • ْ/ الاغة مقاييس ٣، • ١ آ/ الأعظم وانميط الحكم ، ٢٢٣ا</ اللغة بمنلر/تهدم، 

حجية؛عضم الاختلاف على باء تمرينه م الأصوليون اختلفا نقد الاصطلاح؛ رش 
لايمح.رما به الصليل ومايمح نرونله، م والاختلاف صورءإ 

لاشترمماآخر معلوم ني معلوم حكم إبان ' باني الوصول منهاج م اليماري، •عرفه رند 
محيادسا".الحكم لة عم 

التحريرتيسير ، ص٠٢٣الثاني اصرل صأْ، الوصول منهاج / تعريفه ر ويتئلر 
الفصولتت؛بح شرح ءى٣١، الحجاج تربب ى المنهاج م/ح، الغفار نتح ، ٢٦٤م/ 

الفقيهاللمح ، ١٨ا/الغليل شفاء ٢، ٠ أ/٤ للمختصر الضد ثرح ه ص٣٨٣
الميرالكوكب شرح م/ا'اآ، الروصة مختصر شرح ، ١٧٤ا/المدة والتفقه 
؛/أ.

وفقهاتهم،الشافعي أصحاب، عفلما، احل ^،، أبو *رير؛ أبي ين انمض بن الحن *و )٢( 
وأربعينخص ستة وفاته؛ الوجوه، أصحابا س محفوظة أنوال ول الجليل، القاصي 

المختصر.شرح ول وثلألماثة، 
١٠ ٢ ٦ / ا شهية تامحي لأبن الشانب طمات ٢،  V٥٦/ اعري الثانمة طقات يطر/ 

٤٠٢٢ م/ الروضة مختمر شرح ، ٧٥٠م اللمح شرح ، ص٣١٣الرالة / المسالة ز يفلر )٣( 





٢اصونمة يواية " آلأساو1لآل ل امأ4 ق >فهتٌ م،؟ل معاذبن حديث  ٦
=—سسًك؛ا 

.٠١٠القياس إلى بمقتقر الاجتهاد وليس مقدماته، 
القياس.غير الاجهاد أن على بالحدبمث، مأ-الأسدلأل 

آنعف ، |aJلحل. ا العمل. مرح ف البصري الحسين أبو ل امتد 
وأعم.القياس س أومع الاجتهاد 

"إنتال؛ من على ردْ معرض ش بالحديث استدلاله وكان 
الل.ىللعلريق امم الاجتهاد إن تال؛ من وعلى واحد والماس الاجتهاد 

يردمعص أصل يكن لم إذا النصوص سوى الشرعية الأحكام به تثست، 
"،.إليه" 

قولإليه ذمينا ما الأمم هل.ا فائدة أن على أيضا يدل ومما قال؛ 
دلوقد ذللئ،، فير إياه قو الرسول وتصويب رأيي، اجتهد ه• معاذ 

نصعن خارج هو ما جميع على العبارة هده أجرى أنه على الخر 
٠٠١٠" بعض دون ذللئ، بعض يخص لم لأنه والسنة؛ الكتاب 

لكلشامل وأنه ه، معاذ قاله الأى الرأي بعموم استدلال فهو 
منه.أعم فكان القياس ومنه مسماه، لجميع تناوله علؤر فل>ل اجتهاد، 

لماالاجتهاد؛ عني القياس ؛اختلاف، -القول -ترجيحا يخفى ولا 
فبرللقولينر ه معاذ حدأيث، نصب، أن غير وخصوص عموم من بينهما 

لهما,الأّتاولأل صعق حيث، منر نفلر محل المسألة 
بدلالأصل ز بأنه الاجتهاد عؤر القياس يمتاز " الكياالها-ىت تال 

)ا(ماطعاالأدلأ،/7.

.٣٧٨ر  ٣٧٧/ ١ انمي شرح )٣( 



rm  لإ._=__ء_ءءءءءءً_اصولبديراية - الإسدلإل يراصول ه حمل معاذبن حديث^

.٠٠'أوالقياس.... النص من طلب سواء الحق طلب قي المجهود 

__ ٠٥\اااي ا6 عال \ااسولااد)\ام)ث \لداتي: اسث 
أنعلى ه معاذ بحديث الوصول نهاية في الهندي الصفي امتدل 

هوالقياس"،.الرأي 
القياس،حجية ألة مفي الاستدلال هن.ا يدكر الهدي والصفي 

لما' ه؛ الصديق يكر أبي فول ومنها حجيته، على الجمهور أدلة وذكر 
يكنؤإن اض، فمن صوابا يكن فإن برأيي، فيها أفول الملالة: عن سم 

حهلآنميوساسان""،.
أبوبكرذكره الدي الرأي أن أبان الأثر من الدلالة وجه عرض ولما 

معاذظى.هوالقياس؛حديث، الرأي إن لقوله استدل لم القياس، هءهر 
والسة،المتاب الأدلة: ذكر الحدث أن الحديث: س الدلالة وجه 

فوجبالنص، غر وانه النص، مقابل الرأي أن فعلم الرأي، إلى أحال تم 
الختابش اكس الحديث، في جعل لأنه القياس؛ بالرأي الراد يكون أن 

والمنة،والقياسفىالرأي"،.

)\(اومابطه/\ا.
الوصولنهاة )٢( 

٣(.> ١ )حء ١ ٩ ٤ ٤ الكلالة،/ -باب الأرام محاب - ت م الدائم درا. بكر: أرام )٣( 
(.٥٩^١  ١٨٥أ/ النساء صورة مير ~ صنته ش متصور ين رصعيد 

ضمص-بابصلأ»ا/ة،م)ح<هاهار«هاها(.
٠٧٩*ا/عم من الكلألأ ي -باب الأرام -كاب ممض م نية أبي وابن 
^٣٢١٣٠.)

^.v٦J^voالماء^اتنيرمرر؛ / نفير. م والطري 
.T\^/Uالوصول )؛(نهاة 



٢اصوفت دراية - ^لآستدلأل اصول ق طهتّ جيل معاذبن حييث  ٦
——س===لأأأا=^

أنبالسليم السائقة المسألة ش تقدم ما الاستدلال هذا على ويتوجه 
إذوالخموص؛ العموم من محنهما لما هو؛ وليس الرأي من القياس 
ارأي.بعض القياس 

تضعيفهومع أصله، ق للقياس إنكاره وْع فانه حزم ابن وأما 
هوالقياس.الحديث المذكورق بالرأي المراد يكون ينكرأن فانه للحديث' 

الأصلحهو إنما الرأي لأن القياس؛ غير والرأي حرم* ابن يقول 
بمثلفيه نص لا بثيء الحكم هر والقياس العامة، ي والأسلم والأحوط- 

؛.١٠زثيءمنمحرصعليه..... الحكم 
يخرجلا فإنه للرأي تعريفه ى حزم لابن التسليم فرض وعلى 

يقتضيهيا أولري لحوله بل والأملم، والأحومحل الأصلح عن القياس 
وهوالأ>تلفات بين والتفريق المتماثلات، بين الماواة من القياس 

والأصلح.والأسلم الأحوحل 

محلاكاس ا6 عال )ايهويث \لاسللأد \_: اسا 
ا)الخاوهو.

اختلافهمأسباب من وكان القياس تعريف في الأصوليون اختلف 
-الجمهور قاله كما المجتهد فعل القياس هل اختلافهم التحريف في 

إليهذهب كما مستقل دليل أنه ~أم والحنابلة والشافعية اّلكية 
الحممة؛".

.١ • ٢ ١ U/ الأحكام أصول م الإحكام )١( 
الأمراركثف ، ٣٧٢ IXالقش. اصول، ي ب ، ١  ٩٥آ/  JUاJع؛/ اوال؛ن ز يطر )٢( 

.٢ ٢ ص العيي د. الماس ز اللة ماحث، محاب ، ١٤©/ابل المم ، ١٩٨أ/



كوستيراية - يراصول ه جبل ساذبن حيبث I——ا 
ص————=—ض=——ً—

إلحاقكقولهم ذس على يدل بما عرنه المجتهد فعل أنه رأى فن 
.٠١'جامعة لعلة بأصل مع 

مثلذلك على يدل بما عرفة الحفية رهم مستقل دليل أنه رأى ومن 
"٠.الآ■حر فى علته بثل المذكورين أحد حكم إبانه قولهم• 

يالخلاف القياس في العلة مباحث كتابة فى السعدى الدكتور ذكر 
معاذحديث المجتهال فعل القياس أن القاتلين أدلة س أن وذكر المسألة، 

فنسبه" رأيي أجتهد " قال: ه معاذآ أن الخدث: س الدلالة وجه 
هو.فحله س القياس ومنه الاجتهاد أن فدل لضمه، 

_uuحمة على أادذ1يث \ساال \اا\ت&: \سث 
ته.وص 

بهوالتعبد القياس حجية إلى الداهب جمح من الجمهور ذهب 
الشرعية.الأحكام لإثبايت، 'لريق وأنه 

يجوزلا القياس أن إلى والإمامية والنظام الفلاهر وأهل داود وذهب 

،ص"؟١ العجاج تريب م المنهاج ، ٣٨٣ص الغصول تتح شرح الجمهور/ اننلرتحريف  ٢١١
الكوكبشرح ، ١٧٤اس\ا ، YYU^الأحكام اصرل م الإحكام ، ١٨ص الخلل شفا، 

الخير،/٦.

صالأّرار زيد؛ ، ٥٨١الطر ذل أ/ا-أ'ا، الأّرار كثف / الحب تمرين، م بمفلر  ٢٢١
١٢٠٩

.ماح٠ث،اكلةتي١لماسص٣٢)٣( 
الشاتياصول ، ص٤٨٥الفلر بذل ، ٢٣؛/الأصول م الفصول / المسالة م يطلر  ٢٤١

شرحم الإبهاج ، ٢٥٣٧;الفصول إحكام صا،ا،آ، الأصول •طرية ن الإشادة صمْأآ، 



٢٦نمة  ٠٠٥١يواية - ا[لآرسدلأل امعول ق ظهئٌ جيل بن ععاذ حديث 
كتاءص

معاذه.حدث القياس لحجية سوهونها الجمهوراش أثرزأدلة وس 
بكرأبو الحنفية من القياس حجية على به استدل وممن 

يوالمني والشاثيء'"، والال؛و-بىم والرحى"•، الجصاص"<، 
والتفتازاني"'،السروعةُ*'، وصدر ثارحوْ'*'، وبعه وشرحهُا' المنار'°ُ 

وابنالسجستانيُ'أُ، صالح وأبو شراحه"ن، وبعه  ٠١أصوله' قي والبزدوي 

المرالكوكب شرح ، ٢٨• ftالمدة الأدلأ؛/٩، ثواطع "ا/يآأا، المهاج 
.٨٤٣آ/النحول ،إرشاد ١ •  M٩١ حزم لأبن الأحكام راصرل الإحكام 

)ا(الفمرلفىالأصول،/؛أ.
)آ(اصولالرخيآ/'ما،الموطأا/'ي.

الأدلأنص«يأ.تقويم )٣( 
)؛(أصولالثاثيصم0أ.

الأم،اعل احفظ من ابر'ض•' الحض الثاثي إسحاق بن محمد بن أحعد عر والناشئ 
الأصول.كتاب له رثلاثماتة، راريعين ارع ٌنة وفاته■ التدريس، إليه وصار 

سمسيرازيصمأا،اممواتدبصامّ
٠٩٦٦/ الأّرار، جاع شرحه ع المار )٥( 
٠٢• آ/•الأسرار كثف )٦( 
زيد؛صآْم، الغفار فتح ، ص١٦٢الأنوار ضار شرح ، ٩٦٦الأصرار؛/جاع / يظر )٧( 

شرح، ص١٦٢للدعازي المار شرح ص'آمراهم، الأنوار إفاضة ، ٢١ص•الأّرار 
.٤ ٠ ص؛ الناري علي لملأ المار مختمر 

٠ ١٣• أ/ اكقح لخن التونمح )٨( 
٠١٣•)بم(شرحالتالريحم 

.١٢٦٤)•ا(أصرلاوزدوي.عشرح4الكانيم 
ليابرتيالتقرير  ٠١٢٦٤م البزدوي شرح الكاي ، ٤١١م للخاري الأسرار كثف ( ١١)

.irA/0

(اسفيالأصولص١٢.١ْ٢)
جسرابي، بن احمد بن إسحاق صالح ا؛و، بن منصور صالح ابر مو والجتاني 
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فواحشرحه في الأنصاري وءباJالعلي '١٠، الثبوت لم مفي عبدالشكور 
وأمربادئاْ"،.اللامثي"،، الخاء وأبو الرحموت"٠، 

الحاجب'"،وابن والاقلأتي'ّ'، رثد'"، وابن عبدالر'ً'، ابن ^•■ ١٠١١ومن 

تعينمسة غيره، أر الغنية أنه ويحتمل الأصول كتاب له أصولي فقيه الجتاتي، 
دءاسن•

،سماسمكين٣١/•١٨١/١.١^فاممون
٣. ٢١٣; الرحمرت نراتح شرحه مع سالمالشوت )١( 

منقاض حان، يفاصل يلمج، الهندي الهاري عيدالشكور ين افه محبا هو عبدالشكرر وابن 
وغيرهما.الفرد، والجوهر الشوت، سالم له: وألفه، واته عشرة سع سنة وفاته الأعيان، 

. ١٧٩ايرلفينA/ معجم ، ٨٣ا،/ الأعلام يتئلر/ 
•.٢٧١٦)آ(فرا;حالرحموت 

العلوم،بحر العباس أبر الأنصاري، اللكنري محمد الدين نفنام بن محمد همدالعلي وهر 
الرحموت،فواح له• وألفا، وماتة ثمانين ستة وفاته المنهلتي، الأصولي الحنفي الفقيه 

وغيرها.المنار، شرح المار وتنوير 
.٢١٥/٢عجمالأصوJن٠،١٣٢/٣القحالمينينفلر/ 

.١ ٨ و١ ١ ٨ • ص الفقه أصول ش كتاب )٣( 
الزاهد،الأجل الإمام الشخ النغلر، حسام صدرالدين اللامثى نيد بن محمود هر راللامثى 

نيل.بن محمود عن ترحمه س يزد ولم الفقه، أصول ش كتابه ناسخ من وتعته اسمه كدا 
الفقه.أصول ن مقدمة له اللامثي، 

٠١٠٧/٢،الجرا٠راستة ٢٩تاجااتراحمص•يثغلر/ 
التحرير)؛(تيسير 

.٨٩٤آ/وقفله العلم بيان جامع )٥( 
رشدمحم؛اّابن )ا"<فتاوى 

)٧(الإنمافص٤ه
١٠  ٣٦٣; اليان شرحه مع المختمر )٨( 
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الصبي'"،دا؛ن "'، دام١فى '■'، ائاص الدلد دابر رضاء٠'"، 
.٠١٠اتي التلموابن '"، والثوثاوي 

،٠٩'والآمدى ، ٠٠'والجويني ُ*'، معاني الابن الشافعية؛ ومن 
وتعهوانمصول"'٠، انمالم ي الرازي والفخر والغزالي'•"، 

الشيرازيإسحاق وأبو "٠٠، البغدادي والختلسب مختصروه''"، 
شراحه'*"،ونبحه النهاج"" في والبيغاوي '٦"، كثير وابن 

والقويالردود ، ٣٩١أ/ الحاب رئع إ/مآ؛ا، المزول تحفة ، ١٦٠/٣المخممر يان )١( 
.٥٨•/T

)أ(إحكامالفصولآا/همهرا-خ0.
.ص٥٨٣الفصول تنقح رح ث )٣( 

)إ(أحلكمالقرآنا/آ-ه،.
)ه(رزعالقاب0/.يآا.

)ا-(شرحاوعالمآ/'ا-أ.
الأدلأ؛/يهوم/ماآأآ.قواطع )٧( 
٢. ٢١٣ر١ • آ/ اص اصرل م راسمي ٠، • ٧ Y/ اJرUن )٨( 

.٤١)بم(الإحكامفىاًرلالأءكام؛/
)•ا(المخولص'م؛،افمسم/آاه.

٠ Y٢٠١/٠ اسساني اش شرح ع المعاب ١( )١ 
)آا(اوحصوله/بمم.

لىض٦/٦T.^Arسب٦/^Wد\سJ٦ا
.٤٧ا/•)إا(الفبرانمث 

•Y٦٩.٧/شرحاللمع ٤، Y ص0 التمرة ( ١٠)
)أ-ا(إرشدارفبأ/ا"اما

٨.• ٣ Y/ الول نهاية شرحه ح الوصول عّتهاج ( ١٧)
،٣٩١أ/ الحاب ، j\j,\iTU/Tانمهاج ثرح م الإبهاج صا-اا■، لاعراثي التحرير ( ١٨)

ستر، ٤ صرا٩ المنهاج ععراج ا"ه ٤ ٦ Y/ للاصفهاني المنهاج شرح ٨، • ٤ Y/ الول نهاية 
الوصرله/هماّ



اصوليةيراية - الاستدلال ؤراصول فهه جل بن معاذ حديث نآ ن

ومن"٠، والمهروردي والزركثىُآُ، الهندي'"، والصفي '"، والماوردي 
الفرلكحوابن المارديى'"، الورئات شراح 

عمل'"،وابن الكلوذاني'*'، وأبوالخلاب أبويعر""، الخابلة: ومن 
ضلأ،وابنطحموابنسالخم'•"، وابن 

رواسر والمرداوي""، اي""، الشرح صاحب الدين"" شمس 

الكءرأا/م"اا.)ا(الحاري 
)أ(الفاثق؛/ا-أ.

.٢٤ه/الممانمط )٣( 
ر؛(اكمحاتصآخآ.

نقيهالدين شص الشانعي الحلي نم المارديتي علي بن عثمان بن محمد والمارديتي؛ 
الورنات،وشرح المنهاج، شرح له وثمانمائة، وسعن إحدى منة وفاته محدث، أصولي 
البخاري.صحح على وحاشية 

طر/صصح/هها،سماسمشن.ا/؛حآ.

ساهمبسىبرصدامحجمنصأ^
.٣٨• م/ الش أصول م المهد )٨( 
صا-حؤالجدل كاب ، ٣٧٤>،/ الث رأصول الواضح )٩( 

.^/tn)•ل(إءلأمالمرثمن 
.A\<{jA\T/T^U\)ال(روضة 

ؤ٢٦٧ر٢٦٦/٣٧J(درحمضرار١٢)
.١٣١٣/٣الش)ما(أصول 

الفرجابو اوبماءٍلي؛j*^؛، المقيّئ تيامن بن احد بن محمد بن مدالوحمن  ١۶٠( )٤ 
واقرأ،وأنى ودرص ؛الحدين، عناية ول القضاء ولي الحنابلة، أعيان ص تب الدين، شص 

الكثيرعرالمقع.الثاروالثمّح ل رصتماتة، ونانين ثتتتن نة ّرفاته 
.٩٣٢ م الأعلام ، ١ > ٧ ٢; المقمدالأرشد ، ١ • ٨ ٢; المار النهل / ينظر 

)ها(الثرحاعيراا/آ؛؛.
U/الخرير شرح الممر ( ١٦)



اصوليةيراية - الأستدلأل يراصول ههت حمل معاذبن حيهث 

مدكرته'".

المزم؛ JUي.والخطابي "'، الة شرح ز الغوى وكيلك 
اكرمدي""،شرح ش والماركفوري الأصول"'، جامع قي الأثير وابن 
علىحاشيته ني ندي الكلام وهومضمن "'، الرباني الفتح قي البتا وابن 

'.٠٠الإمامأحمد ند م
لمشكاةشرحيهما ش ' ٩٠القارى وعلي '*'، الطيني به استدل كما 

المصابح.
ر'أ'.رصا رشيد محمد الممسرين ومن 

دامالجرار""، المل دم الفحدل إدثاُ ي ُاكوكاتي 
المحري'"/انمين 

)ا(الومة
)أأ(شرحاإسة'ا/ياا.

ه/أاآ.المن معال؛ )٣( 
)أ(جا.عالأصرل-ا/'ا'\ا.

.٥٥٧أ/الأحوذي تحفة )٥( 
را-(اكحاارباتيءا/يىأ.

.AOjAi/ ١٣احمدحاشاسندآلإمام )٧( 
 )A( الن حقائق ص الكاشف /U ١٢٣ .
.١  ٤٧الممايح؛/ مشكاة شرح المفاتح مرتاة )٩( 

)•ا(تفرالم؛اراا/'آآ.
.Y٨٥٥/الفحول )اا(إرشاد 
القحصمن ملهؤع " الحاكم.... اجهل إذا " حديث: على الكلام مر له بحن، وتننر؛ 
.١A٦Yر١A١١/٤الرباز

)أا(اللالجرارا/أمد
.YYY/YJتم٠J،ا٣٣٦/١(شرح١ل٠مد١٣)





٢اصوفة يراية - لإل  jl_viاصول ق ممل بن معاذ حانميث  ٦

عاليهرسوله وسنة اف كتاب من الأسنتباط بالرأي أراد يقال أن يجوز 
.٠٠٠والة" بالكتاب نمكا لكان الوجه هدا عر لوكان ذلك فإن اللام، 

نمأيجد لم إذا يجتهد أن على معاذأ أقر خلاف؛ عبدالوهاب فال 
وهوللحكم للوصول الجهد ياول والاجتهاد والسنة، الكتاب في به يقفى 
يقرهلم هو والرسول والاستدلال، الاجتهاد من نؤع لأنه القياس؛ يثمل 

•مع لئن الاستدلال من مع على 
معاذتفول معنى إن الدلالة! وجه بيان فى عيي الالدكتور قال 

الكتاب،في ما على بالقياس الحكم ءلاو_، فى الرمع أبدل رأيي أجتهد 
القياسُا،.طريق عن إليهما فيهما حكمها أجد لم الش القضايا يرد وذلك 

اعتراضاتالقياس حجية على يالحلي٠ثا الاستدلال على وجه وقد 
منها:

فيبه يعمل فلا ، ٠٠٠الظن إفادة وغايته الأحاد من الحديث، ١—أن 
.٠٠١القياس وهو الأصول من أصل إثبات 

أمور!بثلاثة الاعتراضي هل.ا عن الجواب ومحصالة 
ا.بالقبول١١الأمة تلقته فقد آحادأ كان ؤإن ٠$؛، معاذ حدث أ—أن 

٢.• الفرغورا/٨ د. الوجٍزيامرلالأسباط ، ٦٣ص اصرلالفف )٢(علم 
شرحم الإبهاج ، T٧٦٩/اليع شرح الماس: حمت ير الحدين، دلالة وجم م ؤسثلر 

.٠٨•Y/ والنرد الردود ، ٢٦٧م/مخمرالروصة شرح ، ١  ٤٣٨م/ المهاج 
الماسر اللأ ماحن، )٣( 

٣٠١٦٥/ السان شرحه •ع الحاجب، ابن مختصر ( ٤ ) 
إحكام ٠٧٧•Y/ اللمع شرح ، ٤٥أ/الأصول ز الفصول ، ٥٧؛/الأدلأ ثواطع / يفر )٥( 

.٣٣٨١; اضهيد ٤، ٢ صء البصرة ، ٤٧ْ/ الحصول ، Y٠٨٦/ الفصول 
. Y٥٨٠/ الفصول احكام ، ٣٨٢ IXالخناب لأيي الممهيد )٦( 
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علىأمش تجتمع لا " قوله من وأنت أشهر هذا يعلى: أبو قال 
"٠.أور هذا فكان الإجماع ر المخالف به احج صلألة"سوقد 
الآحاد.بخبر تثبت لا الأصول بأن ليم التب—عدم 

إليهيمملرق واحد بخبر قهلعية قاعدة تثبتون كيف قيل فان " الغزالي: قال 
الأحمال؟.

وردم،القياس قبول ر ارتبكوا لو الصحابة أن الضرورة على نعلم ثلنا؛ 
بموجبه.لقضوا الحدث هن.ا اتحاده على ه الصديق لهم ونقل 

علىولاته مع ه اممه رسول يرسلها كان التي الصحف أن ونعلم 
١٠٢٠"واحد بقول فيها لاكمموا بالقياس الحكم على لواشتملت البلاد 

خلنبل القياس، بحجية القي به يثستا فهغ معاذ حديثا إن نقول ج—لنا 
حجة"٠٠كونه 

أحبارمن كان —ؤإن معاذ حل.يث، —يعنى هو ' الشيرازي: قال 
فهويتأوله وبعضهم به، يحمل فبعضهم بالقبول تلقته الأمة أن إلا الأحاد 

تحاليلمن كلها الشؤع أحكام إثبات حاز إذا ولأنه التواتر، كالخبر 

•٧أ/ الواد باب — الفتن محاب — محاجه ابن رواء محالك، بن أنى حديث محن )١( 
•٤(.)ح١٢

يدأن ؤإحارْ ت الجماعة بلزوم أمره ش عنه ذكر محا باب ~ الستة ركتاب عاصم أبي وابن 
ال؛ه.عالجماءةا/اأ)ح؛\ِ(.

جدآ.محعيف نادء إّالسنةت أحاديث يتخرج السنة حللأل ي الألباني تال 
النقهأصول من الثالث الأصل ي اوكلأم - رالمتفقه الغمه ي البغدادي الخلب ررراْ 

ا/ه*أ)حاأإ(.وهوإجماعاسهدين 

.٤٣٠)'آ(المخولص 
.٤٧٣/١،اسهراسه١٢٩٤/٤،اس٤٧ر٤٦/٥سول



٢١اصولبة يراية -  J^j^u^،،اصول ق ه جمل بن معاذ حديث 
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وصربالحدود ؤإئامة ؤإبطال، ونصحح و\0ّن\ط.1 ؤإيجاب وتحريم، 
هذهإثات به القياس~واسصود به يثبت فلأن الواحد بخبر الرقاب، 

الأحلكم-أور"'ُ
ظنبل حجة القياس بكون المعير به نشت لا جوابات الرازي قال 

حجة"كونه 

وحبرالبلوى، به تعم مما وهو القياس حجية ش الحديثا 'آ~أن 
رم.حنيفة أبي عند حجة ليس البلوى به تحم فيما الواحد 

البلوى"'.به تعم فيما حجة الواحد حبر بل السليم، يعدم وأجيب• 
بمسحلم لأنه المياس؛ امتعمال على دلالة فيه ليس الحديث، 'مل~أن 

تنقحبه والمراد " رأيي أجتهد " فقال؛ الاجتهاد بلفظ أتى ؤإنما بلففله، 
>ً<.الماط 

.ص٠٢٤التصرة ( ١ ) 
.٧٧•Y/ ،شرحاللمع ٣٨٢ frاصرل،الم و ،الممهيد ١٤٧٤; الفبوالمش ؤيطر/ 

١J)٤٧/٥حمول)٢.

.٤٤٤; )م(الإحكامفىامولالأحكام 
A\/iفىاص.لإرلالأحكام )؛(الإحكام 
عدمإر الحنفية ذهب بينما اللركا، به تعم فتما حجة الواحد حبر ان إل الجمهور وذهب 

تواتره.ل العادة تجرى اللوى يه هاتعم لأن به؛ الاحتجاج 
المحمول□ب ، ٨٨٥م/العد؛ ، ٢٨٨٨الخص ، ٣٦٨المرخي؛/اصول / يطر 

. ٢٤٢٧;المؤول تح؛ة ، ١١٢م/تسيرانمرير ، ٣٦٧٨الخير الكوكب شرح ، ٣٨٨/١
٠٢٦٨م/الروضة مختمر شرح ، ٨٢• ٣/ النا> روضة )٥( 

العلا.مر رالخاءأا التعليقوالإلماق، س والإناطة والتخليص، اكهديب س والتشح 
الفارق.يإلغاء رالمرع الأصل بين الجمع عر الماط؛ ونقح 

ثقا،، ٦٢• ٢; الخير المصباح ، ص٦٧٤البلاغة لس اللغة تهذيب / يمملر 
الإيضاح A'r/iالخير الكوكب شرح ، ص٩٨٣الفصول نشح شرح ، ٤١ص٢ الخلل 
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يذكرلم الحديث فإن ذلك، من بأبعد الاستدلال حزم ابن رد بل 
حديثآ،ولا قرآنآ ليس أصلأ والقياس والحديث، الكتاب ذكر بل القياس، 

أصلأ.إليه الرد يحل فلا 
ذكرلا معاذ يلريق س ذكرنا الذي الحديث هدا أن مع " تالت 

الرأي،فيه ؤإنما بدليل، ولا بنص ولا الوجوم س بوجه البتة فيه للقياس 
والأحوط؛الأصلح الحكم هو إنما الرأي لأن القياس؛ غير والرأي 

الحكمبمثل فيه نص لا بسيء الحكم هو والقياس العانة، في والأملم 
عليه...•.."منصوص يء ثي 

أوجه!ثلاثة من وجوابه 
ماكل يتناول عام لففل وهو ( أجتهد ) لمغل استعمل معاذا أ—أن 

القياس.ومنه فيه، يدخل 

يحتاجنحصي3س عليه فحمله المناط تقيح من أعم الاجتهاد ب~ان 
دال•إل، 

فيه،المناط يتنقح نص هناك يكون أن يستدعي المناط تنقيح ج~أن 
وسنةكتاب س نءس فيه ليس فيما يجتهد أنه أحر ومعاذ 

شوالأسلم والأحوط بالأصلح الحكم عر الرأي حمل د-أن 
بلالمعنى، هذا عن القياس حروج منه يلزم فلا ذلك ملم إذا العانة 
المتماثلامتذ،بين المساواة س القياس يقتضيه لما أولى ياب من لحوله 

المختلفات.بين والتفريق 

٤rمانضالأصطلأحص
.١ ٠ ٢ ١ U/ الأحكام أصول م الإحكام )١( 
.١٨٢ روضاازظر*ا/ ، YIA/Y•سمحمرالروضة شرح )٢( 



٦لية اْده دراية - الأستاو(لآل اصول ق حمل معاذبن حديث 

علىيدل فلا ه تقريره ونت القياس حجية على الحديث ؛—دل 

آليومؤ تحال• قوله نزول قل ذلك ل الأزمنة جمع قي دائما حجيته 
علىبالتنصيص يكون إنما الدين إكمال فإن ، ٠١٠ديئكم لكم أكننت 

"؛.القياس عن استغني الأية هده نزلت فلما الأحكام، 
قلالقياس اعتيار على دل فهغ معاذ حديث أن الاعتراض ذمح۵لة 

الحاجةلعدم حجة؛ القياس يكن لم الأية ونزلت كمل فلما الدين، كمال 
إليهءُ

أوجه؛من محه وأجنب 
بوقتالتخصي3س عدم والأصل القياس، باعتبار عام الحديث أ— 

التخصيص.على دليل ولا وقت دون 
ثمالأية نزول حين إر حجة كان الماس إن أحد؛ يقل ب~لم 

زال'•'.

هوبما الاعتراصن هذا عن تجيب أن ولك البكى! قاله ج~ما 
أكملتهإآلثوم ؤ ت قوله من المراد " فتقول؛ لجواب،، ا هدا س أحس 

هداعلى عامة والأية الدين، ل إليه يحتاج ما جمح بيان هُ" 
كمابوامهلة يكون وقد كالتنصيص، وامطة بلا يكون قل اليان ثم التقدير، 

المائدة.صررة من ٣ آية من ، ١ ر 
الإحكامللاصنهاتي المنهاج شرح ، ٠١٤٤ ٣; المنهاج شرح م الإبهاج )٢( 

فىاصرلالأحكامأ/ه؛.
.٦٣٦الزمر؛/رب د. الث )٣(اصول 

ر؛(هةالرل\/آ'ح.
.١ ٤ ٤ م/• المهاج شرح ر الإببماج )٠( 
المائدة.صورة من ٣ آية من )٦( 



اصوليةيواية - الأستاJلأل اصول ق فهته جؤل بن معاذ حدبث 
ص=س=——^س=سس———

السانلكن إذا إلا ذلك يحصل لا إنه قكم: ي للأحكام، المدرك بين إذا 
منيكون بل بالقياس العمل الدين كمال، يناش لا وحينتد ؟ واستله بلا 

بلالأية نحصيتس إل القدير هدا على بمحتاج ولا القياس، شرعية إكماله 
•عمومها'٠٠على باثتة تكون 

الواقعلأن فروعه؛ لا شل الدين أصول إكمال على تدل الأية د~أن 
الحاجةفتكون تناهيها لعدم الشريعة؛ فرؤع جمح تتناول لم النصوص أن 

الفرؤعنالك، أحكام لإJأاتا القياس؛ إر ماسة 
والقياسالأصول، في الكمال عشت، الأية أن الاعتراض فمحصلة 

لتطله.عاليه الأية ترد فلم الفرؤع، على به يحتج 
الأحكامجمح أن فى تعار اض لكتاب مناف الحديث، ه~أن 

قزسءج من آلكتئم، ق ءئْلئا ما ؤ تعال؛ كقوله الكتاب، فى موجودة 
ف،إب باص ولا زم دلا ؤ تعان،؛ لقوله i 'محوث تيم إو 

للقياس"٠.حاجة فلا "،، 4 مجٍا كف 
;هتها اوجه عنه وأجيب 

قبولوجوب عر دل لما تعار افه كتاب لأن يضر؛ لا ذلك، أ~أن 
دلوالقياس حجة، القياس أن على دل الرسول ونول ه الرسول قول 

.٠١٠الأحآكام دالأعر افه كتاب فكان عرالأحكام، 

)؛(الإبهاجنيدرحاسم«؛أارا؛إا
.٦ ٢ ٦ / ١ الزمحر رب د• الفته أصول )٢( 

)•ا(.نآةارمآسسررةالأنمام.
الأنعام.محورة من ٥ ٩ أية من )٤( 
الأمرارY/كشف ٤، • و  ٣٩ْ/ المحمول )٥( 
,٤ ٠ ه/ الحصول )٦( 



١———ااصولية يواية الأستوالآل- اصول ؤب ه جنل بن معاذ حديث 

البالأصول الأحكام جمح القرآن ني أن بالأيات المراد ب—إن 
سمإذلأصضسموعلأتياهuبرلأماس■■.

٠"الأمة  ٤٣ؤإ-؛بالمنة العمل يجوز لا أنه نولهم من ج~يلرم 
..١١بالقرآن استغناء 

عندوأما يكن؟( لم )فإن ؛ مواله كان لو لم يف نولكم د—إن 
نيوجوده حينثد ينف لم لأته القرآن هنا يعارض فلا ؟ تجد لم فإن ت نوله 

.٠٢القرآن'ر عليه واء!ني هو وجيم قد يكون أن نفى ؤإنما القرآن 
أنالتسليم يعدم يالأيتين امتل.لألهم عن يجاب أن ه.—يمكن 

٠"i ؤز\ من آلكثب ق وثلثا ثا ؤ تعار: بقوله الراد انمي 
بالأبتينالراد أن ه"• بين كممس، ل إلأ يابس ولا رهف ولا ؤ وقوله: 
يصحلا وحينتل. المحموظ، اللوح يهما المراد بل الكريم القران 

أصلا.بالأيتين الاعتراض 
القرآنأهو هتا بالكتاب الراد في الخلاف يذكرون المقرين فإن 

؟٠".المحفوظ اللوح أم 
علمهمالجمح أي ه بن آلكثب ق وملئا ما ؤ ممرن ابن قال 

أوبرثا كان سواة وتدبيره رزقه من جميعها من واحدأ يني ولا الله عند 

.٦٤٧/٢)١(درحالمهاجلأضاني
رآ(بباوحمول:أ/؛ْآ.

٢.• آ/•)٣(كثفاس 
)إ(ساةهمأ.نسورةالأنمام.

•الأنمام محرر٠ من ٥ ٩ آية من ر٥( 
المانأ/ب؛اصرل ١،٥/٤و٧٣٤/٣،■فرامنيو٣١/٦٤٥مه



j"———j  اصوليةيراية - فهريراصول جمل معاذبن >اودث

المطرظاللمح ذ اي من": ألأفىمماب امض: ئارنال 
الكتابي الحكم محللب ز " رأيي أجتهل " توله أن \-;حمل 

ثالص;الاجتهاد إلا زيها توصل لا اض الأحكام م رذلك والط 
الخم'•'.

قوله!معنى —لكان لحديث ا —يعني صح لو ثم حزم■ ابن قال 
القرآنش الحق أرى حتى جهدي استنقذ معناْت إنما رأيي••• أجتهد 

"أبدأ ذلك أطلب أزال ولا والسة، 
اب؛وأجنب 

،٠٠٠والخفي الخالي الخن ز ئ، '' تجد لم فإن " ه توله أ-إن 
مخصص.بدون محصيص فمط منهما واحد على وحمله 

تال:لأته غلط هذا بقرله:" التمهيد ز الخطاب أبر عنه عش ب-ما 
إلىيضاف لا .، JiJsJlولأن الهللب، يعد يكون إنما وهدا ؟، تجد لم فإن 

.٠٦٠بالنظير"الفلير فىإلخاق الاجتهاد الرأي إو يضاف ؤإنما الرأي 
والامحتشاطانمي فهم ش الاجتهاد يتناول عام لفظ الاجتهاد ج~أن 

وحملهنمى، فيه يرد لم فيما الأحكام لاستخراج الاجتهاد يتناول كما منه، 

را(تمراينممٍرا-/ا'أ.
)أ(تمرامطمأ/ه.

،٢٧٧٤; اللمع شرح ٤،  ٢٧ص اكبمرة ، ٣٨٢م/ الخطاب لأيي اكهيد ، ١  ٢٩٥العدة؛/ )٣( 
السوله/أ،رمأ.

)؛(الإحكامفياصولالأحكأما-/ه>خ.
. ٤0أ/ ماصرل،الأحكام الإحكام ،  ٤٧ه/)ْ(اوحصررا 

.٣٣٨٢; الممهد )٦( 



I——|اصولبة يراية - الأسد؛تل ئاصول ه جل بن معاذ حديث  سص ^_سٍ_س__ء 

مخصص.بلا نحصيص فمط المعاني أحد على 
وحدانعدم عند إلا القياس يجوز لا أنه الحديث مقتفى ما~أن 

حائزبالقياس والسة النحاب قنصيص لأن وهوباطل؛ والستة الكتاب 
عنه؛وأحيب 

الكتابنحصيهى جواز بعدم القول إلى ذهب الناس من كثيرأ أ~أن 
بالقياسوالته 

القياساستعمال من المع يرد لم فالحديث به القول على أنه —ب 
'٢٠,الأدلة بين الأدب ترتيب هتا بالترتيب أراد بل الكتاب، عدم عند إلا 

عدمعند إلا بالة العمل يجوز لا أنه قولكم من يلزم ج~أنه 
ولاه، معاذ حديثآ من الأمة فهم هدا وليس القرآن، ش الحكم وجدان 

"٠.لثريح ه عمر ككتاب معناه فى ورد مما أمثاله من 
معاذعن عثمان بن عبدالرحمن روى بما معارض الحديث، ح-أن 

شلس ما جاءك إذا " اليمزت إل بعثه حن قال قق الله رسول أن جل بن 
""٠.^، Jbإليك فاكتبإلحنىأكتب اشولأفىسةرسوله كتاب 

والسنةالكتاب عدم عند ل بالقياس يأمره لم أنه الرواية فظاهر 

)؛(اوسرله/؛؛.

)آ(المءصرله/ا-إ.

ناء
يجه.تقدمتخر ( ٤ ) 

(٥٠ )حء ٤ ١ / ١ والقياس الرأي اجتناب "باب "المقدمة ماجه ابن رواء )٥( 
ضعيف.إمنأد0 سا ت ١ ١ / ١ الرجاحة مصباح م البوصيري وقال 



اصوليةيراية - امحسدلأل ؤراصول فهن حبل ياذبن حليث و7ز=

.سجعأراكيبمسإلم
اوجه!الأّتدلأل هذا عن ويجاب 

مصباحش الوصبري ذلك قال كما صعيفة الرواية هنْ أ-أن 
المصلوبسعيد ين محمد صعيف، إستاد هذا تال! حيث الزجاجة 

"٠.الحديث يرصع اتهم 
روايتنا،بمثابة الانتشار ولا الظهور ش ليست الرواية هد0 ب—أن 

المشهورة.غير لإؤلراح بينهما المقابالة ننجب 
الراويوزيادة زيادة، فيها فروايتتا الروايتين بصحة التسليم على ج— 

"٠.مقبولة الثقة 

منلث،علم إن اض فإن اجتهد ئالت هء الني أن ثالثة رواية ورد أنه د~ 
ثيءعليلئ، أشكل فلو تعلم، بما إلا تقضين ولا للحق، وفقلت، الصدق 

ًُ'.فيه إلئ وتكتب تتثتهه، حتى فقض 
لمالتي اتل للمتكون إنما الكتتاية أن دل حيث، للخبر نفير فهدا 

بالقياسحكمها إلى هه معاذ يتوصل 

حممان عال سبم< اإ١uسا١ل اسا 
\صيل. ١١\وخهافي >ءايغة عل 

•٢.)١(اكلخصسمض١/٧
.١ ١ / ا ماجه ذرانيابن م الزجاجة مصباح )٢( 
.٢٥٨٧; الخمول إحكام )٣( 

الضولآ/سه.)؛(إحكام 
١٨٧)/ الخم الخم ُرائة ز حجرتما ابن ١، صم١٥ الطاف -ذ م كا كير ابن عزا. >ه( 

الأموي.يحص مدبن للإمام المنادي كتاب إل 
.Y٥٨٧/الفصول )ا"(إحكام 



٢٦اصولية يراية - ؤراصول فه معل بن معاذ 
=ا ^ض=—ًء—ً=ًءلأ!ا

يدلولا الإجمال، على القياس صحة على يدل فهغ معاذ حديث 

القياسحجية على يدل فهر التفصيل، على القياس صحة على 
محياس.كل صحة على دليلا وليس به والاستدلال 
لقولهواستدل اللع ثرح ني الشيرازي إسحاق أبو أورده هكدا 

ه.معاذ يحدستح 

لممعاذ حبر بقوله! أبوإسحاق الحدسث،تأوصحه س الدلالة وجه 
أنفيجب الجملة، ش القياس على دل ؤإنما قياس، كل صحة على يدل 

.بهلريقه إثباته على صحته تقف قياس كل يكون 
الصيمريعلى ردآ الاستدلال هدا أورد والثيرازي 

بقياّس،فاستدل الصيمري مجين حفرمتج ٠ اليراري قال 
علىدل دليل كل صحته على الدليل " فقال؛ صحته على بالدلالة فعلولب 

تقدمما ومنه الصيمري، قول بتفنيد اليراري ممع لم ، القياسي صحة 
ه.محاذ بحديث، الاستدلال من 

صحةعلى دل الذي قلت؛ سنت، وإن الشيرازي! إسحاق أبو قال 
يدللا وذلك، "، آلو ولا رأيي أجتهد قال؛ فانه ْهغ محاذ حبر القياس 

علىالقياس صحة على يدل ؤإنما التفصيل، فى القياس صحة على 
؛كتاب،قال! ؟ تقفى بم ه! افه رسول له قال لما أنه ترى ألا الإجمال، 

يقالأن يجوز لا تم ، ه افه رمول بسنة قال! تجد؟ لم فإن له! قال افه، 

.٨٧٠)ا(شرحاووعما/
الحنفيةشخ فقيه فاضي عبداه، ابر الصيمري. جبمفر بن محمد بن علي بن ين الصم )٢( 

وآريعماتة.وثلاثين متا منة وفاته ببغداد، 
.٢٤٥/٢،الأءلأم٢٢٥/١الأثقاتاJ؛ةثر/

ر*ل(درحالدع1/ا،ا-م.



اصولهةا،تسدلأل- ياصوو فهغ حبل ساذبن حد|اث لنتنا 
نطولبه افر رمرل عن هذا وقال! تة بأتى إذا ه رسول محنة ى هذا 

حشؤإمنالها بطريقها سنة كل شت أن يحتاج بل ؤإساتها، بصحتها 
علىيدل لم ه معاذ حبر مسألتنا ر كيلك بها، الاحتجاج له يجوز 
أنفسجسا الجمالة، قى القياس صحة على دل ؤإنما ئياص، كل صحة 
.٠١٠بهلريقه إثباته على صحته تقف قياس كل يكون 

كري_UU ا6 على _JU \سلأفي _)_(؛ \سا 
لما<\لتي \سلاة حساعال )فناولالنص( اص الفروع وحءي& 
)فناولها.

الفقهيةالمريع جمح ز يجوى القياس أن ض الأصولين جمهرر 
لهايشت لم الش أم الجملة، سبيل على حكمها النص يتناول التي مراء 
الجملة.سبيل على النصوص طريق من حكم 

يتناولهفيما إلا يجري لا القياس أن إلى الجبائى هاشم أبو وذهب 
الجملةسبيل على التعس 

الشالفرؤع حميع ش يجرى القياس أن الجمهور قول أدلة ومن 
عمومالتفصيل سبيل وعلى الجملة، مثيل عر حكمها النعس يتناول 
معاذه.حاويث 

إسحاقوأبر ، ٠٢'الكلوذار الخع؛لاب أبو به! الاستدلال ذكر وممن 

.٨٧أ/•)ا(شرحالاوع 
الخاللشفاء  ilTA/rالخطاب لأي انمه؛او ، Y٧٩١/اسع شرح / المالأ يطر )٢( 

١،سير ٤١٢; الكوبالمير شرح ، Y٩٣٠/ الرل نهاة ، 5riU،/الحمول ، ص٥٧٦
.٣٠١م/الخرير 

؛.fA/rالممهد )٣( 



اصوليةيراية - الأستاJلأل اصول هدؤي حبل بن معاذ حيهث 

المرىالحسين وأبو الشيرازي'١؛، 
ولم، رأيي أجتهد (؛ JUه معاذأ أن الحديث! من الدلالة وجه 

بأنهالقول أءلالق بل '٣، التفصيل إنات وبين الجمالة إثبات بين يفصل 
يتناولهلم ما كل ش الاجتهاد جواز يقتفي وذلك نيه، نمس لا فيما يجتهد 

مميلاأو النمىجماة 
مشروعيةعموم لأقضائه بالحديث الاستدلال أن أحد الفلر وعند 

الحديث.استدلألأبعموم هوالمتوجه قياس كل 

وأ\افإاسا النحهل عل )الخاو}ث \اأسولرافي ألس\إ&؛ اسا 
آصااممري

المنيزمن لمي بالقياس المد يجوز هل الأصوليين اختلف 
يشرحلندامة كابن يعضهم وجوزه للمعظم، الجواز الزركثي نب 

بعضهمومنعه ه، عنه غائبا القاتس يكون أن 
خهغ.معاذ حديث أومقيدا جوازأمهللقأ كان سواء يالجواز القائلين أدله ومن 

هزمنه لمي بالقياس التمد جواز على بالحديث الاستدلال  ٠١
وغيبتهحضرته -في مطلقا 

هالمى زمن لمي الصحابي ص القياس جواز على الغزالي به استدل 

)ا(اكمر؛ص"ا؛؛.
)أ(شرحانمدما/'مآو

)'*ا(اكمرةصمأ؛.
'اا.)؛(همحانمدأا/'

٠.٣ ه/ السمط المم ٢، ١ ٢ Y/ المد ، ٩٦٥الاظر*ا/ روضة / رالمسالة يطر )٥( 



اصوليةيراية - الأسدلأل اصوو ؤآ فهه جبل ساذبن حليث 

•٠١'ومحته ضرته حي 
شعام وص رأيي أجتهد أته الحديث؛ من الدلالة وجه 
ه.معاذ كان زمان أي وش القياس فيه فيحل الزمان، وش الاجتهاد 

هوومنه ش بالقياس التعبد جواز على بالحديث ٢"الاستدلال 
سئط.للغائب 

جرازعلى قيامة وابن والأسمندي'٢٢، ُ"، الجويني بالحديث استدل 
للغائبالقياس 

الاجتهادفي عام ص رأيي أجتهد قوله الحدين،؛ من الدلالة رجه 
اجتهادهوس اليمن، إلى بعثه لما ه محه غيبه ى ه معاذ به يقوم الذي 

القياس'".إصال 

الصحابةاجتهاد ألة معموم على الماله الأصوليين من كثير وبني 
شالمسالة وستأتي واحتجاجا، قولأ ه حياته ى عليهم افه رصوان 

\لاهوثااتائيأن على سوث التأس؛ اسث 
)اكاسا.ؤ<سا<ةا<اللفاا\ن 

والحدودوالكفارات، التقدJرا٠ت، إثأار-ت، ى الأصوليون احتلف 
والحنابلةوالشافعية الجمهور"المالكية فمن.م، القياس، فب والرحهس 

)ا(المممفيىإ/اآ.
_U،.رما(ىبالأجمادساس،س 

اوظرص،--ا.بذل )٣( 
)أ(ررضةالاظر"آ/ا-\-ا<.
)ه(ررصةانظر'ا/أأا<.



٢٦اصولية دراية ~ الأستدلإل اصول ق ءه حمل بن ■عاذ حديث 
=^=ً—^ًسئ؛[ 

*•يالقثاس' ثبوتها عدم إلى الحنفية وذهب يالقياس، إثباتها ~إلى 
ضهغ.معاذ حديث بالقياس إثباتها على الجمهور أدلة ومن 

،٠٠٠الرازي و، "؛ والآمدى الشيرازى إسحاق أبو به استدل فقد 
الشافعية.من "٠ والأبنامي 
والمقدمحيءقيل'ُ'، بن والوفاء '، ٧٠الخطاب وأبو '١'، يعلى وأبو 

الحنابلة.س التذكرة صاحب 

أصولفي الزحيلي وهبة الدكتور بالحديث الاستدلال ذكر كما 
عودةُ"؛.عثدالقادر والمتثار الفقه'■'*، 

الرحمرتفواح ، ٨٠٣ص الظر يغ.ل ، ١ ٠ ٥ ٤/ الأصول ر الفصول / المسالة م ينظر ( ١ ر 
،٤٢إ/ الءاج_، رفع ، ٦٢٨أ/الفصول إحكام ، ٤١٠ص الفصول تقٍح شرح ، ٣١٧أ/

لأبنالث اصول ، ٨٠٣ص الزواتد شرح الفوائد ، h٥٨٤ الرعان الأدلة؛/٨٨، قواطع 
،شرحخمرالررصةمآآه،ثرحاركرنمانمر؛/>أأ.•فالح، 

.٧٩٢و٧٩١/٢اشرحاسع٤٤)٢(اكصرةص•
أاجم)٣(الإحكامفي١مرل١لأحكام 

ر؛(الحمرل0/ا<؛م.

٠.٨ الرداندص؛ المواتيشرح )٥( 
شافم،عحدُثؤ اصولي فب العامري، ثم الأبناس ايرب بن موص بن إبرامم م دالأبماّي 

الزوائدشرح النرامم له ولمانائت، تتين صتة وقاص واعثالهما، والمرافي حجر ابن تلامذ،: 
.١٠٠٠وغبرالماح رالشاوا 

.١٧٢/١انماْ.رةا/يم؛،صاللأح بمظر/حسن 
)آ(اس؛/>ا؛ا.

.٤ ٠ ٠ م الفف اصول في الممهٍد )٧( 
.٢٣٤ 0/ الش اصرل م الواضح )٨( 
.٤٥٠ص الفته اصرل م الءوكرة )٩( 

.U.U/\_l)-ا(اصول 
)اا(اكرعاتجانيالإملأسا/اهاب



اصوليةيواية - الأسدلإل ل  ٠٠٥١ق ه حمل معاذبن حيبث  ٢١
صًً=ءء—ءًث—=ًس=

قال!والسنة الكتاب في يجد لم لما أنه الحديث; من الدلالة وجه 
هذهمحن يفرق ولم يفصل ولم الماس لعموم وهوإمحات رأيي"' "أجتهد 
لوجبذلك غير كان ولو الجوار عموم عر فدل وغيرها، الأحكام 

الحاجةوت عن البيان وتأحير إلية، الحاجة مظنة ر لأنه التفصيل؛ 
٠ممتغ 

الأحكامبعض على وقصره القياس مشروعية بعموم استدلال فهو 
مخصّصبلا نحصيص 

الاستدلالعلى اعتراضا ذكر عليه اطلعت -فيما أجد ولم 
بالحديث.

uuVu؛السك عد _IU اسلا0 الزاسةل افبميت 
الشبة

علىفالأكثرون الشبه، بقياس التمسك صحة ر الأصوليون احتك 
الشافعية.وبعض الحنفية بعض ومنهم آحرون حجيته ونقى حجة، أنه 

٤،٤ • ص التمرة ، ٣٤٢الش؛/ أصول ي الواضح ، H٧٦ الأذكام امحرل ي الإحكام ر١( 
.٠ • ص الئض أصول اكذكرة؛ي ، ٨٠٣•a/ص■؛ ارزوائا■ شرح الفواند 

•٧/١.٧ايحLايااشد.و،ب أمحول )٢( 
أصله،تب من لرعه حكم أ-زو ما *و بعمهم: نقال الثب ماص حد ز الأصولين احتلم، )٣( 

آحر.محل ش مثله روحي الأحكام بعض ش الشائع اعتر، الذي هوالوصم، وبعضهم؛ 
مناميهغير من الحلة على اشتماله يوهم يما رالهمع الأصل محن فيه جمع بما بعضهم وعرفه 

فيه.

ثياسهو والأثرب، بالأكثر غالأحذ الأوصاف، أصلن؛ي بين نرع تردد بأنه آ-موذا وعرفه 
البه*

شرح، ٤ ٠ ه/ المحيط الحر ٧، ٠ ٦ ص الوصول •نتاح ، ١١٥؛/المؤول تسه / ينظر 
ئ/مه،الإبماحّالأطللأحص؛آ



٢٦اصوكة يراية - الأسدلإل اصول ق ءهغ جبل معاذبن حديث 

الحكممناط أته الظن عر يغلب فيما فاعترْ الرازي الفخر وفصل 
غيره.دون 

المناظر.دون للمجتهد حجة أنه الغزالي ورآى 
"٠.حجته في الخلاف ر مؤثر ماهيته ر والأخلاق 

ه''٠٠معاذ يحاويث الشيه بقياس الثه للتمالطوفي استدل وقل. 
معاذفول عموم ر صادرج الشبه قياس أن ت الحديث من الدلالة وجه 

'.٢٠صوابا يكون أن فيجب ه الني صوبه وفد ، رامحي أجتهد ه•' 
القياسحجية على رأيي' أجتهد قوله؛ ر الحديث دل فلما 

للعموماستادآ القياس أنولع كل حجية على الولألة الطور منه استفاد 
الثبه.قياس ومنها 

حتم}ما<ط س ان عال )ااحل)ث الآاسلااد \لخ\ثا: \سث 
ضوصاعليه.يكون الفرء 

منمح،رصنغير الفؤع حكم يكون أن استراط الأصولين احتلف 
والغزالي.الحاجب وابن كالآمدى اشتراطه إر يعضهم هب فن. عليه، 

اشتراطه.عدم إل الأكثرون وذهب 
الال.ىللحكم مaلابقا عليه دل الذي الحآكم كان فإن آحرون: وفرق 

صالوصول ثاح ٢، 0/*ا• الحمرل ، ١٦٤ -T/ المتمني ٥،  Y١٦/ / يطر )١( 
لأبنالث اصرل م الخمر ، ٨١٨*ا/ ان> روضة ، ٣٩٤ص النمول تشح شرح ٧، • ٦ 

الٍاناصوا،  iOTftالتحرير سر ، ١٨٧؛/المر اعوف شرح ، ١٤٩ص اللحام 
/\l0A.

. ٤٣٤م/ الروضة شرح.خمر )٢( 
. ٤٣٤م الررضة مخمر شرح )٣( 



ًًا1تت[
اصولية-لراية  J^JCu^،،ؤراصوو ه حمل ساذبن حديث 

'أُ.يمح لم مخالفا كان ؤإن فيصح، القياس عليه دل 
بحلءثعليه منصوصا الفرع حكم يكون ألا لاشنرامحل استدل وقد 
معاذه.

الحنفية.س ٠ ' الأسمندى به استدل وممن 

1^^"،راسي السل، ز ُالأرمى"■ واراذي■■'، 
الثانعية.والرركثىُُُمن والكى"'، والأبناس"'، 

الحنابلة.واورداوى'"س 

والىالشرمحلية ( إن ) صيغه على ورد أنه الحديث؛ من الاJلألة وجه 
عنلهالمياس مشروعية ناقضت القياس، ثم الثمي لأدلة الترتيب أفادت 
'٠' الوجدان عند مشروعيتته عائم وأفهْت التنس، فقدان 

علىدل قد كان ؤإن أنه بالحديث الأ<اسثدلأل على اء؛ثرض وقد 

المختمرييان شر>ه »ع الحاجب ابن مختمر ، ٦١٣ص الفلر  JJb/ المسالة همر يللر )١( 
،1AA؛/الخممض ، ٧١١ص الوصول ش1ح ، Y٦٦٩/المحصول بّب ، م/٥٨

شرح، ٩٣١٨المول نهاة ، ٣١ ٤٨الأحكام اصول م !وحكام الحموله/'ايأ، 
•١ المائلإجاية ، ١١؛/•الخير الكوكب شرح ، ٢٣١ ٢! الروضة مختمر 

.اJظرص٤١٦)أ(ذل 
٠٣٧١fم/المحمول )٣( 

.٣١٧/٤ر٥(الف١م
 )٦( J٨٢٣ص الزوان شرح اانواتا.

)صرذعالحاج_،؛/-ام
.٥ ١ ْ/ المحط الحر )٨( 
.٣٣• ٤ U/ الحرير شرح اض_ر )٩( 

١٠٦ ٤ ص الطلر يذل ، ٣٣• ٤ U/ الحرير شرح ،الحسر  ٣١الحاجب،/•رنع ( ١ • ر 



٦اصولية يراياة - لآل ٢Jآلأساأصول ق أه جهل مذلبن حيمحث 
^^ء=ءكللاء

فيهفليس التعس وجود عند فأما جائر، التعس فقدان عند يالقياءس التمسّك 
بطلانهعلى ولا جوازه على لا دليل 

\سل(خؤ<\؛ عال سيث \ااسفاافي عش؛ \دد\)مح \سا 
سمسلة.و\دوالة 

ذكرهما إلا ■ المسبلة بالعلة التعليل جواز ش حلافا أجد لم 
العالةأنولع بعض فى الخلاف جرى بينما يمه ولم بعضهم عن الشيرازي 
يالخفية بعض كخلأف ؟ لا أم القياس إجراء بها يمح هل المتبلة 

التحليلي الخاجب وابن والامدي، المعاني، وحلاف بالشبه، التعليل 
؛الدوران

معاذ؛حديث، له وشرحه  ٠٢'اللمع ش الشيرازي أبوإسحاق استدل( 
علىرده محرض فى وذللث( المتبلة، بالحلة التحليل جواز لى عه 

بها.لالتعليل المانعين 
الحالةتكون أن يجوز لا قال،•' من الناس ومن اللمع.' شرح في قال، 

قاله الشي أن روى لما حهلآ؛ وهدا الاجملع، أو بالنص لمت، ما إلا 
لمفان ؛الت افه، بكتاب تال• ؟ تحكم بم اليمن* إلى بعثه لما ه لمحاذ 

ألو"،ولا رأيي أجتهد تال• ؟ تجد لم فإن قال؛ رسول، بسنة قال؛ ؟ تجل، 

)ا(اوحموله/ص
المخول، ١٦٢الأدلأ؛/ ثواطع ، ٦٦١ ص الطلر ذل ، الأصول؛/٩٨م الفصول يطر/ )٢( 

شرح، Y٦٩١/المحصول بياب \^ ٣٦A^إالعدة  i\iA/oالمحيط البحر 
،مات،بذلاكئلر»_٣٧٣x٠٦ماصرلالأ-ذكام٣;الإحكام ، ١٩٣اعومم،الخير،/

انماةفىالتياسص؛0؛.
)٣(

٨٠ ٤ ٥ / ٢ اللحع نرح ( ٤ ) 



اصولبةيراية - ؤراصوو ه حبل ساذبن حديث 1—1 
^ءءءء^ء^ءءعءءء^ءءءءءءهل؛إ 

يبقلم ١^٣٠٤ صاحب جهة من النص على مرتوقة التعليل معرفة ولوكان 
الرسولوأقره ثالثا تمما هناك جعل فلما يه، يحكم ما والسنة الكتاب بعد 
اضرمول رسول وفق الذي ف الحمد وقالت عليه، وصوبه ذلك على هق 
الرجؤعيجوز علية المئصرصر غير أل على دل ، اف رمحول يرمحاه لما 

.٠٠٠" الأستنباتل جهة من أدرك ما إلا ذلك وليس إليه، 
ظاهر،أمر والاستنباط الرأي اعتبار على بعمومه الحديث ودلالة 

،العلل استنباط عموم العموم هذا من استفاد المراري إسحاق وأبو 
الأحكام.عموم منه استفيد كما 

.١١٣٥١١١فسادعل إيهويث ا١١سJل١١ل عشا؛ اساالئال 
مخالفةوهو القياس، تثعلل اش العلة ثوادح من الاعتبار اد ف
»عبه الاحتجاج صحة لعارم الاعتبار؛ فاصد القياس فيكون ذذ1ص القياس 

عنه.يجاب أن إلا معتبر وهو "'، المخالف النص 
معاذه.الاعتبار؛حديث، اد لفاستدل وقد 

الجارا'ا،وابن ُاُ والملوش ا'،، ثال.امه ابن به؛ استدل وممن 

.٤٨٤ها1 ٥ ٢/ اليع شرح )١( 
.)آ(الإحكامفيامولالأحكام،/٨٨

،٥٧٣ص الريي لأبن الممول ، ٣٣•Y/ الدسرت نواتح / الاعتاد ماد م دّم 
شرح١^ ، ٤٣٣١; الناتق أ/هآا<، اللمع شرح ، ١٧٩ص الحجاج تريب م المنهاج 

اعوكبشرح ،  ١٣٠٣م لأبن.فالح الش أصول ، ٩٣•  irازظرروضة ٩، ٣• الزراتدص 
النحول،إرشاد  ٢٣٦المنر؛/

روصةانظرمامُ)٣( 

٤.م٧٦ الروضة مخمر شرح ر٤( 
.٢٣٩المتر؛/)0(شرحالكرك_، 



|ماصولية يواية - اfلآسثJ^لآل اصول ق  ٠٠جبل بن معاد حديث 
=^ءءًص===ءص 

وايناسم"<،^^٧٠، 
عنبالقياس العمل أحر ه معاذأ أن الحديث؛ من الدلالة وحه 

ولاالنص، بعد القياس رتبة أن على فدل "'، ه الّكا فصوبه والستة القرآن 
٠"'*وجودْ ُع القياس إعمال يجوز 
المشهورحديثه ش ه معاذأ أن معاذ! بحديث مستدلا الطوفي قال 
بحدالقياس رنة أن على ندل قؤ، الّك، وصوبه التمى، عن القياس أحر 

الأءيار"ص.اد بقالراد وهر يكون؛اطلأ؟ أن يجب عله فتقديمه النص، 
وهوالاعتيار، فاد معنى على بالحديث اصتدل من الأصوليين ومن 

ومنهمالاعتبار، فاد على ينص لم ؤإن النص مخالفة عند القياس بتللأن 
.٠٠٠الحنفية س والمرننيى والبابرتى'"'، "٠، الجماص أبوبكر 

.U٣٥٥٥/ اكحرير شرح اكمير ، ١ ر 
.١٥٢ص الفقع اصرل ش المخصر ( ٢ ر 

.٤٠٤ص السؤل غاية شرح )٣( 
بنصر إل ب ينتهي الهادي، ب بن حس بن اجمد بن سن بن يرسف محو المجرد وابن 

علىالأمة أجمعّتج السخاويت تال الهائي، عيد بابن ريلتب المحاسن، أبو ه، الحطاب 
المول،غاية ولهت وسعهاتة، تسع صنة رفاته وجلالته، فضله عر الأمة وأطقت تقدمه، 

وغيرصا.والأصول، الجدل علمي من التقول رمشول 
.٢٢٥/٨لأءلأم١،١٨٦/٥اللامع الضوء يفلر/ 
AT\/T^l\})؛(روضة 

٤٠  T٦٨/ الروضة مختصر شرح )٥( 
٤٠  T٦٨/ مختصرالروضة شرح  ٢٦١
.y\<{/rالأصول م الخمول )٧( 

؛A/Y.rوالقرد )٨(الردود 
)ا<(.-زانالأمرلصاإ^



صصسسسسضضمضسذصضاصولبةيواية - يراصول ه جبل معاذبن حلعث —ا ١

الشافعيةمن الهندى رالمحني ، ٠٠'والمعاني 
.٠٣٠مزالخابمت عقل وابن 

يكونلا أن ايضأ القياس صحة شرائط ومن الرقدىث تال 
الأن بشرط للعمل موحية حجة القياس جعل الثرٍع لأن للنص؛ مخالفا 

حينلمعاذ ؤؤ الني نال النص، دون القياس لأن للنص؛ مخالفا يكون 
؟تجد لم فإن قال! تعالى، اطه بكتاب تال! ؟ تقضي بم التمن• إلى بعثة 
فقالرأيي، ذللث، في أجتهد ئال! ؟ تجد لم فإن قال؛ ه، رمول نة بقال؛ 
.٠٠٠رموله رمرل وفق الذي فه الحمد اللام؛ عليه 

كانالقياس حكم يخالف نص على عثر فإن عقيل• ابن وقال 
لأنباطلا؛ كان القياس أن تبس لكن نسخا، يكون لا لكنه رافعا، للقياس 

قالما حسب، منة ولا كتاب نص حكمه يخالف، لا أن القياس شرط من 
.٠٠١الشريهلة بهده فصوبه "، رأيي أجتهد تال،• ؟ تجد لم فإن حاذ؛ مله 

حبرأن عر بى الأعشار بفساد الاعتراض أن الشوكار نص وند 
.٠٦٠القياس على مقدم الواحد 

.١ ٢ / ١ الحدت لأصحاب الانتهار ( ١ر 
)آ(نهاةالوصول؛/اا-إ؛.

.٤ ٩ >،/• ، Y٢٩٤/ النته أصول ي الواضح )٣( 
)إ(مزانالأصول،ص؛إ\".

.٤٩م/•الش اصول ز الواضح )٥( 
الفحول)ا"(إرشاد 



\دارا;ه؛ 

 )U_سدمح\ج ٧٣٠١\
>صاذهوالاهاادو\س

#

؛_u وفيه 

وااا.يلهاد_U( اا\ود; 
سس؛اسوع

ه





I]اصوكة يراية - الأساJ^لآل ل  ٠٠٥١ق طهغ جمل بن معاذ حديث 
=^^ءًء=—ءء—صا 

ساضل:س)0ةالآس

\اا-بموه\لآاا.ساا<ع1ة عد )\دهوث \سإافي \ص: \رسا 
بحثآيقرئون لا الغالب ش فهم بالاجتهاد الأصوليين اشتغال عند 

علىأحكامه إلى يتوجهون تعرينة بعد ؤإنما الاجتهاد، مشروعية عن 
*الجملة ر مشروعيته من امحتقر مما ذلك ولعل المبامرة سبيل 

بحجيةمقرونا الاجتهاد مشروعية عن الأصوليون يتكلم ما وكثيرأ 
يذكرونالأصوليون كان ؤإذا والخصوص، العموم من بينهما لما القياس؛ 
الاجتهاد.إثبات ش مخالفا لايذكرون فإنهم القياس، حجية ش مخالفا 

وأتياعهموالتابعين الأول الصدر بين خلاف لا الجصاصت قال 
نحلموما الحوادث، أحكام ي الطائر على والقياس الاجتهاد جازة إش 

اطرلخاضمحرسالأمر.)ا(الأجتهادنيسسابرهماس،رم 
القرمة.الأحكام درك ي الجيد استقر١٤ انه الضاري؛ رعرنه 
رجهض الشرمة الأحكام س بثيء النلن طلب ز الو،ح ا-تنرإغ عر الأمدي؛ وعرنه 

المجزءنال>يلذه•بمنسالض 
الاحتيال،وحكم رالمجتيد، الاحتيال، ماب اربعة؛ أوكانه المحمول ش الرازي وجعل 

تطعي•دلل ب يس شرعي حكم كل رمر نه، والمجيد 
الوصولمنهاج ، ٤ ٦ ٠ T/ الصحاح ، ٤٨٦/ ا اللغة مقاييس ص٧٦، البلاغة أماس / ينظر 

آ/٦،المحمول ١،  ٩٧الأحكام،/اصول ز الإحكام ١، •  T/ ٢0المرل نهاية قرحه مع 
أ/٧،الناب رلمر ، ص٩٢٤القمرل تثقح ثرح ، A*U_'المربي لابن المحمول 
١^شرح اافُامم الوصول نهاية ، "ا/٤٣المقار كح ص>ا، الممريفات، 

الرحمرمحت،نواح ، ١٧٩؛/التحرير تسير ، ٤٥٨؛/المنير الكوكب شرح 
.٣٦٢أ/
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""٠.المتقدئ الأعمار هدم أهل من وحظره دأنفاه حأ 
"٠•الاجتهاد مشروعية على الإجماع الأصرلين من كشر نقل بل 

بالظنالاجتهاد سيل حم من على الرد فى مسألة: الغزارت" ونال 
مجراه،يجري وما كالص ماطع بدليل إلا الترع قى الحكم يجوز ولم 
الردؤإنما عليه، دليل لا أنه وزعمرا فمتعوْ والأحمال بالرأي الحكم فأما 

ه.معاذ حديث ومنها الأدلة بذكر ثمئ ثم "'، الدليل بإظهار عليهم 
الإمامالاجتهاد مشروعية على معاذه بحيث استدل وممن 
والسرحمي""، ٠٧الجماص وأبوبكر "'، اليهقي والإمام الشافعي'''، 

''،واسمالي>لأ<،وادناكيم-"،،^^مافى>وا؛نرص'،وابجى''<، 
دالرص'،نءبوالزركثى-<،وابواسوردي"م واكازانىس، 

النمولفىالأصولأ/ملآا.
\-/\•الناب ربع ، ١ ٨ V■/ / انظر 

المممضم/1.م

•٢.آ/•الأم 
.٢٣٢; ١٤والأنار افن مّرئ 

النمرلفىالأصول؛/أأ.
الممطا"ا/•؟.

٣.• • ا/ • راكحميل ابيان ، ١  ٤٣٨يشدم/ ابن ناري 
.٠٨٦و ٦٠٨٥! الفصول إحكام 

>ا/اأا(اوو-ح؛رة
٠٥١م! (الخض 

(إءلأماووسنأ/،أم.
■ا/'٣ ،شرحالتلريح 

هما-\إ\؟\.(الحاوي 
.٢٤ه/(البحرالخمط 

وعقالهالعالم يان اُع ج، 
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صأادى'''،والأمانياس'/
هم،والرلكثمي ، ُ تئسره هم، كر ابن النسرين من به امتدل كما 

رشيدومحمد "؛، والمدكرة البيان'ا' أصواء هم؛ والثنميطي، القدير"'، فح 
والروضةُآ'، المرام نيل همر خان صديق وحن '٠'، النار نفير هم، رصا 

الدية'■"'.

والأصبهاني،والقل، الم}، تعارم، درء هم، نمة ابن به واحتج 
الحجة'""'.بيان هم، الحجة همر 

ه.٠ ٩ / ٤ الأحوذؤ، تحفة )١( 
)أ(مناومودا'/ا'ْآ.

اشنهمحالض،\/يه.)٣( 
همررأمأ لكن الفارابي، غازي امر بن صر أمر بن لكتب امر الل.ين ترام م: والأماني 
رمعانة.وحمين نمان منة وفاته القضاء، ولي وانمريية، اللغة م بارعا الخفي ادل.م، 

.٣٧٩آ/ المجة الجوامر ،  ١٨٤/ A اللؤ،ب شنران، / يطر 
)ل(تمرابنكبرما/لأمأاا

.٢٦٧م )0اي\كليو 
.١٣٧ Y/ انمضية الل.راري في الاجتهاد لمانررمة يه امندل كما 

ؤ٤٠٣و٤٠٢/٤،٤٢٦و٤٢٥/٣المان 
.»_AAY الفقه راصول، ١^٠■ )٧( 

.١A٩ر ١٨٨)،/)خ(شرالمار 
اوراما/؛ما.رآ(ن؛إ،

؛Y/Y.Yالدية الروضة )•١( 
الُقلوالقل^هأو-م.)اا(در.تعارض 

.٤٣اJحجة٢/•بجان في )آا(الحجة 
الأصبهانياليمي الطليحي الترثي علي بن الغفل( بن محمد بن اّعامر( هوت والأمهاني 

متفسير له واللغة، والحريح،، أير اكفار إٌام الحفاظ، اعلأم من أبوالقاصم، الدين ترام 
•وحمماتت وثلأتين حمس ستة رفاته النبوة، ودلائل مجلدا، نلأتين 
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المللقي الاجتهاد لمشروعيه بالحديث واستدل 
ُأأ.التوحيد لكتاب شرحه قي حسن بن عبدالرحمن والشخ *١؛، والحل 

إثياتكتابه في للمزتي بالحديث الاستدلال الرركثى ونسب 
الناس"'■
شاش حب وعلي "٠، حلاف عدالوهاب المعاصرين؛ ومن 

'.١٠أبوزيد يكر والعلامة '"، الإسلامي التسرع أصول 
رأيهاجتهاد على معاذآ أثر ند الني. أن الحديث؛ من الدلالة وجه 

نمىلا قيما الاجتهاد له فأجاز ورسوله افه عن نما فيه يجد لم فيما 
نهّ.

يالحديث؛الاستدلال على اعترض وقد 
آحاديخبر له يستدل فلا الدين، أصول من أصل الاجتهاد بأن ~١ 

العلم.يوجب لا وهو 
أنمحصلته يما عنه وأجاب الباجي الوليد أيو الاعتراضي هذا ذكر 

ولميالقبول، الأمة تلقته حر فإنه الأحاد، رواية من كان ؤإن معاذ حديث 

.Tn•\ر،الأءلأم\/•Y/ يظر/ 
ا(اوللرالحلا/ااأ.
أ(ذحاوج؛اوصأهأ.

.٢٦البحراJمط٠/ه٢و٣( 

ص'آآ'.الفته أصرل علم ٤( 
٦v٠(١صولاكرعالإصص٣.

YA/\J^_CV.

.٠ ١ ٦ -Y/ رالمممنى ■Y، ٤ ٤ Y/ المرقمن إعلام ٧( 
اا(الضولفىالأصول؛/؛،.
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الحجةبه تقم لم واحد حبر بأنه ولا والإنكار، بالرد أحد عليه يعترض 
لأنمحلآ؛ وهو قو النبي وصوبه رأيي أجتهد ٢—أزمعاذأئال! 

ذكرهكذا يجوز، لا واللام الصلاة عليهم الأساء زمان ش الاجتهاد 
المحصول"؛.ي الرازي 

فإنه؛ زمانه ش الاجتهاد من يلزم محذور لا بأنه ' عنه؛ وأجاب، 
اليمنمن الرجل يدم، مدة إلى فيها الحكم تأخير يمكن لا التي الواقية 

فوجأساممكتآ، فيها النص تحصيل يكون لا عنها وير"أع المدينة إلى 
"،." القياس إلى الرجؤع جواز 

جاءكإذا ~أنهوردعنالثىهأنهتالنماذهكافىرواية! 
إليالث،أكتب، حتى إلؤأ فاكتب، رسوله سنة ش ولا اممه كتاب، ش ليس ما 

اجتهادم.يمغ وهدا ، ؛دللثإُ'ا 
شكما الاجتهاد تدكر لم للحدبثا الروايات، يعص جاءمحتؤ وكدللئؤ 

الحقأؤم قال؛ الصالحون به محي وما والسنة الكتاب، بعد أنه رواية 
جهدي"'•
.٠١٠'ا أصلا رأيي أجتهد يذكر فلم ! حزم؛ ابن قال 

'*؛,المقدمي ءلاهر بن محمد قال وكل.ا 

.Y٥٨٦/)ا(إحك1مالفمرل 
)آ(اومرل0/-أ.

ه.م/، السؤل )٣( 
ارواة.هدء سخهخرج ( ٤ ) 

الرُاة•سغبمتريج ، ٥١
١.٨ ٤ A/ الأحكام أصول م الإحكام )٦( 

.)٧(المضص١٧
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يسرا" بروايةI الاجتهاد ذكر بعدم الملقن ابن اعتراض ذلاثا ومن 
موسى"٠.وأبي معاذ حديث ي كما  ٠٠'تفرا...ولا وبشرا تعرا، ولا 

عنلءعنها الإجابة محبق بما الروايات! بهدم الاستدلال، عن ويجايؤ 
القياس.حجية على الحديث، دلالة مغ على بها الاعتراصى 

الرواية؛لهدم رده قي المحصول عن الكاثف، قي الأصفهاني قال 
يحصلفلا المحدثين من أحد يدكرها لم غريبة وروايتكم مشهورة روايتنا 

اكتس،—! واللام الصلاة —عاليه يقول أن يجوز ، فكيفوأيضا التعارض، 
يمكنوأيضا تأحيرْ، يجوز لا ما الحكم من يحرض وق.. إليلث،، أكتب إلي 

إنالحادثة يقال! أن —وهو واحدة واقعة ى وردا ~وإن بينهما الجمع 
٠٠٢'الاجتهاد وجء_، تحتمل لم ؤإن عرضها، وجب التأحير احتملتا 

فيهايل.كر لم أنه " جهدى الحق أؤم " رواية أن حزم لابن لم بولا 
أنهفدل والسنة، الكتاب هنا؛عل. كان إنما وقصده الحق أم فإن الاجتهاد، 

ذكرهبعدم القول يصح فلا الاجتهاد، من هو جهدى وقوله غيرهما، من 
مح،الرواة•

اليمنش وهر مثل أنه حينا الحديثا متن -حالم، فهم محاذأ أن —٤ 
للضكتابته ش كما "٠، يسأله ه البي إلى وكنم، يجتهد فلم ائل معن 
'ً،.ثيء فيها ليس ه! الني له فقال الخضروات، زكاة عن اله يه 

صحةبعدم الحديحا تصحح عن الكلام نر تقاوم عنه والجواب 

•رااسمآضّب 

الورالنرا'/\''اه.)٢( 
.١  ٩٨السرل!/ ص الكاشف )٣( 

)؛(اودرالمٍره/بم'آ0.

يجه.سنرتغر )٥( 
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حينآللتي. الكتابة من تمغ لا فهي صحتها فرض وعر الروايات، هذه 
حينآ.والاجتهاد 

إعمالوليس العالم أهل مشاوره هو الرأي باجتهاد المراد أن ~٥ 
والنظر.الرأي 

قالت قال راهوية بن إسحاق عن يرؤيه بما لذلك حزم ابن واستدل 
يقولأن لا العلم أهل مشاورة هو الرأي اجتهاد عتتنة. بن مغيان 

برأيه"'".
والنظرالرأي إعمال يشمل وامح معنى الاجتهاد إل لم. معير وهو 

أهلواستشارة النصوص غير معاني ني والنظر النصوص، هم فر 
معانيه.بعض على نمره يمح ولا العلم، 

الاجتهادمن الحاويث شراح بعمى ذكرْ ما عليه التتثيه يحن ومما 
لياظريتح الذي المجرد الرأي لص بالرأي الحديث، ر عنه عبر الذي 

أوكتاب من أصل غير عر بباله يخطر بما أو ه، نفنبل من الخجتهل. أو 
والمنة.الكتاب لمعنى بالرد والاجتهاد الرأي به الراد بل سنة، 

"•،الأثير وابن م والغوي "٠، الخطاي هؤلاء وس 
الماوابن والجاركموري'"، 

)ا(اسممفىأصرلالأحكاما-/0\م.
)بآ(سالمالمن؛/ها-ا.

.ا/ياا.)•ا(شرحالثن
.١٧vالأصول.١/)إ(جا.ع 

Ai<</y■)0(تحئةالأحوذى 
•اربانيها/،ر'آ )آ"(اكح 
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\لاخفه\د hipl ١١انه على آ\دهو}ث  ٠١١١\لاسوواسا\لاو\تي؛ 
و\لئاراوالسنة.اسمم عندعدم  ١١١

عنالمحث عند والسة امماب عر الاجهاد تقديم جواز عدم 
أنغير بمباحث، بإفرادْ الأصوليون يشتغل لم ظاهر أمر الأحكام 

سياقيقتضيه ما وفق استقلالا لا تبعا للمسألة يعرصون الأصوليين 
لها.أوالاستدلال السائل 

يثتتحتى الاجتهاد جواز عدم على الأصوليين بعض استدل وقل 
ه.محاذ بحدبثا الوحيين من الحكم عدم 

وابنالجصاص"؛، بكر وأبو '١؛ الثافص الإمام استدل؛الحدبث،ت وممن 
"،راض^'،وامالي'"،ُالآرمىفىاص"،

ُاينممر"'"، دان دالطدر""، امحم'•"،  c/bوض شل"" دال 

)\.(\م؟\إلأ\.
الأصولي الخمول )٢( 
رشدأ/ا>ا<اا.ابن ناوي )٣( 

-\.-lT)؛(المحمول 
r/\<؛o.)ْ(اورئن 

.٢٢١ص اسل شفا، )٦( 
ا/0ا<'أ.التحصل )٧( 

. ١٢٣ه/زاصرلالفته )٨(الواضح 
٢.• أو٢ ' ١ ص الو;1ات ثرح )٩( 

.٣٤٤/٢)•١(iءلأمالرسن
أ/\<مأ.)اا(ثرح.خممراب 

)أا(سرابنهمما/لأما.
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صاحبوالموصلي ،والماركفوري''؛، ال؛صرى"' الحسين وأبو النجار'أ'، 
والثولكتي'".المختار"'، سل الأخيار 

بيانش الحجة كتابه ش الأصهاتي أبوالقاسم الإمام به استدل كما 
والعلامة'*'، التوحيد كتاب شرح ش حن ين وعبدالرحمن "'، الحجة 
.٠٠الشخ'آل إبراهيم ن محمد 

إلالحاكم س الاجتهاد وص " الأم: ز الثافص الإمام قال 
مجتمعأمر ولا ستة ولا كتاب فيه القضاء يريد فيما يكون لا أن بعد يكون 
فلا.موجود ذلك من وئيء فأما عاليه، 

قيل؟ الاجتهاد هوءلاهر0 الشي وحديث هدا ^، liأن فمن نيل: فإن 
بكتابقال: ؟ تممي كتف جل: ن نماذ ه الّثيا قول ذلك أترب له: 
لمفإن قال: ؤو، اش رسول نة بقال: ؟ يكن لم فإن قال؛ وجل، عز الله 

ّافه رسول رسول وفق الذي لله الحمد قال: رأيي، أجتهد قال: ؟ يكن 
اضكتاب يكون ألا بعد الاجتهاد أن . النم، فأ"مر ، الله رمول يحب 

رسوله"٠".سة ولا 
معاذأفإن البرهان:" ز الجويتي قاله ما الحديث،: من الدلالة وجه 

.٢٣٩\(شرحامباكر؛/
.Y٢٨/•٢(المني 

*ا(تح؛ةالأحوذىا-/هيأ.
آ/أا،.اسار ،(الأخيارسل 

0(كحالقدير'ا/'\آآ.
.iT'/yا-(الخبمفييأناب؛ن 

.٤٥٤صى المجيد كع ٧( 
٣•٠ آر ٩  ١٦إبرامم بن محمل ورصاتل يتارى ٨( 

ه(الأممأا/'\ارارا.
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يتعلقما كل فقدان بعد إلا المشهورة القصة ش الرأي يدكر لم الأمة حبر 
.٠٠٠والمنة"امماب من به 

جوازأن قو الشي "فأخر الدلالة: وجه يان ز الجماص فال 
ومنالأول الصدر عن التوارث النص عدم على مقصرر الاجتهاد 

الص،من حكمها ؤللب بحادثة ابتلوا إذا الأعمار سائر فقهاء من بعدهم 
والقياس""،.الاجتهاد إل فزعوا المص عدموا إذا ثم 

تقديمجواز عدم على بالحديث استدل من الأصوليين ومن 
"٠■برهان وابن والاجى"ُ، الائلأنىم ومنهم الكتاب عر الاجتهاد 

منالدلالة وجه بيان في الباقلأتي قال الحديث: من الدلالة وجه 
٠٠١٠الكتاب"في يجده لم إذا بالاجتهاد الحكم على أنره الحل.يث:" 
علىالمنة تقديم على ا يالحديّل استل. من الأصولمن ومن 
.٠٠٠والهلول ص الواضح في عقيل بن الوفاء ومنهم الاجتهاد، 
بأسرهاالمنة فدم أنه عقيل: ابن قال كما الحل.يث: من الدلالة وجه 

•٠٩الرأي"'محل عر 

)ا(اورعانأ/ا<؛ه.
)آ(اسرلفيالأصرلمآ/ا،ا*آ.

.Y'0/T■والإرشاد القرب )٣( 

)،(إ>كاماانمرلا/مآآ.
.T-\A\/ره(ااومولإلالأصرل 

.Y'0/T•)ا'(الممربرالإرشد 
.Y-AA /Y-الث أصول م الواضح )٧( 
 )A( الروضة سمحمر شرحYY'<\ /Y.
.٣٣٨٨; الفض اصول ن الواضح )٩( 



=و0آ[ اصولبةيراية - ؤراصول ءهن جلل معاذبن حديث 
اكري..اخئهاد خو\؛ عل )ايخوبما اإا1ساال< الئالث؛ اسث 

للشي..الاجتهاد جواز قي الأصوليون اختلف 
الحنفيةوبعض — والحنايلة والشافعي —المالكية الجمهور فذهب 

الخطأ.على يقر ألا بشرط لجوازه 
إلىالحنابالة عن ورواية الشافعية، وبعض الحنفية جمهور وذهب 

الخغ.
بالحروب•يتعلق فيما بعضهم وجوزه 
.٠١٠^، ١٠٨٥١^بكر كأيي بعضهم وتوقف 
الاجتهادجواز على ه معاذ يحد>يث ' ٢٠باز وابن ٠''، رثل• ابن امتدل 

دلالةوجه المستدلين كلام من امتبن لم الحديث! من اكلألة وجه 
بينمنالحليث.

فهغمعاذ حديث بعموم كان الأّتا»لأل أن — أعلم ~واض ويفلهر 
رأيي"،"أجتهد ه: فوله ي عمومأ الاجتهاد مشروعية على دل حيث 

وأمتهأنه. الأصل أن إذ الاجتهاد؛ عموم يعص هو ه ااّكا واجتهاد 
ّواآفىالأحكام.

هلمعاذ جاز لما أنه الحديث، من الدلالة وجه أن يقال أن ويمكن 

التمر؛، ص٨٦٤المخول ، ٩١الرحى؛/ أصرل، / مها والخلاف المألة م يتئلر )١( 
الغصرل،نتبع شرح ، ١٥آُ/المحمول، ، ٢٦١الأحكام؛/ اصول، ز الإحكام صؤرالإو، 

شرحالكوكجؤالمثير، ٥٠٦٧٥الخردة، ٦١٠١إ ،رمالناي، ١٥١ه/٨^المدة ، ٤٣٦صى
AUo/i

MVA/Tابزرشد )آ(ذاوى 
اينباز؛أ/هآآ.وتاوى .vجموعث١لأئ، )*١( 



اصوليةيراية - اصول ق ه جيل بن معاذ حديث ١—1 
—ءءءًًقصصًً—ً

أولى.باب من ه لأني فجوازه الاجتهاد، وهوصحابي 
تحمى،أن من قوأكثر الشي عن المتواترة والسنن رثد! ابن قال 

والاجتهاد،وبالرأي قوبالحكم الني عن القطع وتوجب الغرر ترفع فهي 
بها فكيفالوحي، ونزول وجوده مع زمنه في ذللئا على أصحابه ئقرار 

بنلمعاذ المشهور الخبر ذللث٠ ومن الوحي، وانقطاع ه ااّكا موت يعد 
ه'"'•جل 

النياجتهاد عن مثل لما امنيل؛الحدبثا فقد باز ابن العلامة أما 
يهتتأصى حتى فيه نص لا فيما يجتهد قو الني أن " جوابه؛ من وكان قؤ 

بالقواعدحكم لكونه اف أنزل بما حاكما يعبر كله ذاائv في وهو الأمة، 
ومهاتررْ ما على الأدلة ذكر ز مع ثم بها...... اف أمر التي الشرعية 
همعاذ حدسث، 

\سابماخالهأد عل س)ث \لا}سواال \اا\)اة: اسا 
M.وح؛اده عكهم الثاه رضوان 

يعنهم اض رصي الصحابة اجتهاد جواز فى الأصوليون احتلفا 
وهرعه.في احتالفوا ثم عقلا جوازه إلى الأكثرون فذما ه، حياته 

فملمن رمتهم مطلقا، متعه من ومنهم مطلقا، جوزه من قمتهم 
للغائساأجازه من ومنهم ٌ يديه بين الحاصر دون للغاسبا فأجازه 

ولايةله كانتا لن أجازه من ومثهم بدللثح، له أذن إن وللحاصر 
كالقضاء"'.

اينرندمأ/مم؛<ذارى 
رسالات.جموعذأوى )٢( 
الفصولتتقيح شرح ا  ١٩٣أ/التحرير سير ، ٦١ص* النظر يذل / المسألة في ينظر )٣( 

١الخحصرل ا"/آ،ا،القاب صأم؛،رفع  ،١r١٢/٤سممنىأصولاسمم١٨/٦،



٢٠اصوليه يداية - ئاصول طتيغ حبل بن معاذ حيلث 

ه.معاد يحديث أصحابها اسدل ~ند المانعة ~عدا الأقوال هده وكل 
محهماف< رصي الصحابة اجتهاد جواز عر بالحديث الاستدلال -١ 

مطالقا.حياته ني 
—الصحابة اجتهاد جواز على بالحديث الأصوليين بعض استدل 

الأحوال.كل وعر مهللقا ه حياته عنهم-ر افه رمحي 
"٠.الحنفية من الرحي القول هذا عر بالحديث استدل وممن 

روالشوثاوي الفصول'"، تنقح شرح ر والقرار "'، رشد وابن 
منالفاب'" رفع 

شريفأبى وابن ،  ٠٠٠والزركثى ، ٠٧والماوردي ّ، بريان وابن 
الشافعية.المقدمي'٠'من 

٩١التمرة  ازظرروضة ، ١٤ ٧٦لأبن"فلح؛/ الغقه اصول ، '١ ٣ ١ ءأ/ السؤل، نهاية ، ْ ١  ٠٢٠
 /r٣٨١الشر؛/ الكوكب شرح ، ٩٦٥.

رشاوم/حم،ا.ابن ناري )٢( 
.الغمولرص٦٣٤ تشح نرح )٣( 

•٧/٦.١)٤(رنعالئاب
)ه(اارصول،إرالأصولآ/خلأم.

الكير)أ(الحارى 
.٢٢٤/٦)٧(الحرالسمط 

.r٠٢/• اللوامع )ع(اللرر 
اوينكال، اسّي عود مبن( ٠^١ مح، بم ابي بن سد سد؛ن م نريف؛ ١ض، وابن 

وياتهوالإياء، وتصدى والعربة، رالأصين، النئه، م بارع الشانعي، أبوالمعالي 
وشرحالجواح، جمع بتحرير اللوامع الدا.ر مماينه؛ ومنر رنانماتة، رمين حص ستة 

وغٍرعما.الفته، ش الإرشاد 
.١٥٣/ الأعلام ، ١ ص٩٥ المشان نقلم / يتثلر 



اصوليةيواية - ئاصول ه حمل معاذبن حييث 1—٢ 
___________

رمن،،ينصمرمنيموايناسم'ساس.
السيخيه اّتدل كما أُا، داود أبي سنن سرح ش أبادي والعظيم 

ُْأ.الخضري محمد 
وصوبه. اليي أةرْ  ٠٠عقيل• ابن قال الحديث؛ من الدلالة وجه 

المقطؤخقولي سماع على وقدرتك وجودي مع لك رأى وأي ثقل ولم 
ُه"ص.

الاجتهادجواز عموم على الحديث دلالة اكيد ني عميل اين ويقول 
إلىمحه بمد جبل بن معاذ أن ترى ألا وغاسن:" حاصرين الصحابة من 

منهقرب ممن كالرأي بعده •ع رأيه فكان • رأيي أجتهد ت فقال اليمن 
ياا)ى

علىومدحه رأيي، أجتهد قوله؛ على أفره آحر؛ موصع ش وقال 
لكنهأوبالسؤال؛ للنى الكتابة محاذ إمكان ش وكان موفقا، وسماه ذلك 

.٠٠٠العلريق هدا وجود •ع الاجتهاد من منعه ولا ذلك عليه يوجب لم 
محياته في الصحابي اجتهاد جواز على 'ا-الأستدلأل؛الحديث، 

عته

س0إ^\و1ا<\و\-'اويى1وص1.)ا(الواضحفياءرل 
.٠ ٨ ٩ T/ مختمرالرومحة نرح ( )٢ 

. ٤٨٠أ/ الشر الكوكب شرح )٣( 
)أ(ءولادمود\</ا'0أو-ا■؛.

الك)ه(اصول 
. ٤٨٦ه/ الفته اصول م الواضح )٦( 
.١  ٩٤ه/ الفته زاصرل الواضح )٧( 
.٤ • ه/٨ الفقه ياصرل الواضح )٨( 



!٢اصولية دواية - الاستدلال اصول ق ههه حمل بن معاذ حديث 
ءص ^ءءءء^ءً 

الاجتهادجواز على الأصوليين يعص معاذ بحديث استدل 
ممط.نيته ى ه اش حياة ش سحاى 

الجصاصُُُ،بكر أبو هنا.' دلٍالآ الحديث ذكر وممن 
الحفية.من والمني"، "'، والأسمندي والرقدي"،، 
.٠٠المالكية'من الحاجب ابن مختصر ثارح والرهوني 
ىالرازي الفخر و ، ٠٠٠الغزالي و م الجوض و م والآطى 

المنهاجوشراح رآ'؛، الهندي والصفي ا، ُ ومختصروه أ، المحصول 
كما'، ١٠٠والجزئي ١"'، دالأصفهاني والإّنويا'ُ'، '، ١١١بكي الومنهم؛ 

)ا(احك1م
همصولصم\ا•؛.منان )٢( 
الظرص-اآ•.باول )٣( 

.٣١)؛(كثفالأمرارلإ/• 
>ه(أحثةاسمرل؛/أهآ.

ىإ.اأأ ما حافظا فمها كان _، IJ1الرم؛ي همداف ابن ونل مرص، ين يحص >م 
وسعماتت.وسعن اوجمي أرع مة ترم، الحاجِا، مختمرابن نرح ل: الفقه، أصول 
بررالكاتا/'ايا،الوانمياجاواو،ب يطر/ 

.٢١٤الأحكام؛/أصول ز الأحكام ٦( 
.٨٨٧آ/اJرUن ٧( 

م(المممض؛/اآ.
.٢١ا•/الحصول ٩( 

'ا،اس،آ/بمبم0.'•ا(اسلآ/؛خآ،الخاصلآ/ا'
١٠  Y٢٨١/ الوصول نهاة ، 0٣٨إ اكاتق ( ١١ 

.١٨٧٥/٣(الإبهاجفىث٠رح١لمهاج١٢
.١٠٣٢ما(نهاةالولأ/

.Y٨٢٧/ للأصفهاتي المنهاج رح ث ( ١٤
١ ٦٣٢المنهاجصررععراج ( ١٠



اصولبةيراية - الأسدلأل اصوو ق ه حمل معاذبن حييث ا 1 إءء=سء_ءءءض=ءءءًءءه؛ك= 

الثانمة.من  ٠١'الزركثى به استدل 
الحنابلة.قدامة"٠من وابن ، سميةوابن 

.٠٠'البصري لحمن ا وأبو والشوكاني 
.٠١'الزحير وهبة الدكتور يه امتدل كمّا 

الغيةش يجتهدون كانوا أنهم الآثار من ظهر وقد " الجويني؛ قال 
ال—كانوا . البى ~يعنى معه كانوا والدين فهف، معاذ قمة له وينهي 

يجتهدون""٠.

عليهالرمحرل حفرة عن الغاب وأما الرازي• الدين فخر قال 
لامبمابالاجتهاد، تعالى افه يتعبد٠ أن جواز في شك فلا واللأ"م الصلاة 

الأكثرونبه فقال به التعبد وقؤع وأما الونت،، وفيق الرجؤع تحن-ر عند 
؛.٠٠" ه معاذ حبر على فيه والاعتماد 
حياتهز معاذأ الني بعث ش ظاهر الحدين(! من الدلالة وجه 

"أجتهن،قال: لما عليه وأقره بالاجتهاد ه الض له فأذن اليمن، إلى 
رد".

مطلقا:بالجواز القاتلن قبل من الامتدلأل على الاعتراض ؤيمكن 

.YYi/n)ا(اوحرالسل 
)؟(اوودةأ/هاا'.

روضة)٣( 

ا.ر؛(إرشادالفملآ/'ه'اوأه'
^\rاx0ا١س٦(

أ/ها<.ا.الخف أصول )٦( 
 )٧(AAU/Y<3U;Jt.
 )A( ٢١آ•/الحصول.



r——Iاصولية يراية - الأساJلأل اصول ق فه حمل بن معاذ حديث 
=^ًء=ءءءءءًلأ؛ا_| 

جوازهعلى دل فإنه للحاضر، الجواز على دلالته عدم فرض على بأنه 
للمحاصر.منعه على يدل ولم للمعاتب، 

لهأذن ه —أنه ننلري فى الأقوى ~وهو الجواب يمكن كما 
وتركالاحتمال، نيام ْع يقحل ولم بحال يقيده ولم بالاجتهاد 

إذناليكون المقال من العام منزلة ينزل الاحتمال مقام همر الأستفصال 
بالأجتهادمح،'كلاهمال•

للحاضروجوازه للمنام،، الاجتهاد بجواز بالحديث، الاستدلال —٣ 

قؤ.بإذنه كان إذا 

وجوازهه، عنه للغاب، الاجتهاد جواز على ؛الحديث، استدل 
واللوفى"٠، ندامة ابن ه بإذنه كان إذا للحاضر 

رأيي؛أجتهد اليمن؛ إلى بعثه لما قال حنث الحدين،؛ من الدلالة وجه 
قو•وبإقراره لغاب فهر ، ٧٠زمنه قي بالاجتهاد قووهوحكم الّكا فأثرْ 

هوحياته في الصحابي اجتهاد جواز على بالحديث الاستدلال —٤ 
ولاية.للممجتهد كان إذا 

يجوزأنه على ه معاذ يحيين، والرؤيانى الماوردى استدل 
الزركثىعنهما ح؛كاه كما ولاية له كان لمن الصحابي مجن الاجتهاد 

بحثهلما الاجتهاد على أقره ه الني أن الحديث،؛ من الدلالة وجه 
وئاصيآ.واليا 

)\(ووضة

.٥٨٩م/مختمرالروضة شرح )٢( 
.٠ '٩ T/ الروضة مختصر نرح )٣( 

^٦rrJry/\)؛(اوحرالمء؛ءل 



اصوليةيرايغ - ؤركول ه حمل *عاذبن حليت —ا ا
—ً=—==ض=س==ء

هوحياته ش الصحايي اجتهاد جواز على يالحدث ه~الأستدلأل 
يملم أو الحكم، على أقره أو بإذنه كان إذا وللحاصرين للغاسن، 

الوثن.رصاق مواله 

اجتهادبأن ءأيغ معاذ بحديث الفقه أصول ش مفلح ابن اصتلءل 
سمعأو بإذنه كان إذا وللحاصرين للغانين، قويكون حياته ش الصحابة 

ُآأ.الحادثة وقت صيق قبل مواله أويمكنه لحاصر فيقره حكمه 

منالدلالة وجه مفلح ابن يذكر لم الحديثI من الدلالة وجه 
بالحديثاستدل مفلح ابن ~أن أعلم ~واغ لي بملهر والذي الحديث، 

عاجز،كل عليه فقاس قؤ الني إلى الوصول عن لعجزه للغائب بجوازه 
الوقت.عليه ضاق كمن العاجز حكم ز هو ومن 

اجتهادأيعد لم لأن هنا؛ ينلهر فالذي فأقرْ سمعه أو له أذن من أما 
•النزلع محل حارج فهي إقراريه سنة ئذما 

فيحياته ش الصحابي اجتهاد جواز على اُ-الأستدلأل؛الحدين، 
والأراء.الحروب 

اجتهادلجواز بالحديث القاب رفع في الثرثاوي استدل 
غيرها"٠١دون والأراء الحروب في قو حياته في الصحابي 
لمه معاذ يعنا وأن خاصة الحدينا من للدلالة وجها امتبن ولم 

ونحوها.غزوه في يكن 

)ا(أصرلالسأ/ي7؛\و'خ؛ا.
ا-/ه•؛.القاب )آ(ر»ع 



اصوليةيراية - الاستدلال اصول فهدؤ( حبل معاذبن حديث 

غايأئاصيأ لكن لمن الاجتهاد جواز على بالحدت ؟-الاستدلال 
..،CP

الأنصاري""وعدالعلي '"، والمرداوي ر"، الكي ;الحديث امتدل 
،,CPوغالآ ماصا لكن لن الاجهاد جواز على 

إلىيعش، لما . اءر0 ه معاذأ فإن واضح ت الحدث من الدلالة وج، 
القضاء.يتولى ولكن اليمن 

الاجتهادجواز على بالحديث الاستدلال على اعترض وقد 
ومنهاتالأهوال لكل مقاربة ؛اعتراضات . حياتبم، ى للصحاُي 

بهافلايثبت نهلعية والمسألة واحد، حبر معاذ حديث —١ 
ولهب■'
قهلحيةكونها أ-بمع 

الواحد.بخبر القتلعية ائل المنوت عدم ب~مغ 
منأحد يعترض ولم بالقبول، الأمة تلقته فهت، معاذ حدين، أن —ج 

الحجة.به فقامت، به الاستدلال على الأصوليين 
فلامعينة، واقعة في أو به حاصا إذنآ لمعاذ الّكا. إذن 'أأ~بمحتمل 

',٦٠حنئد فيه دليل 

)ا(الإبهاجفيهمحالمهاجم/هيخا.
.٣٩١ه A/ انمرير شرح اكمٍر )٢( 
.Y٣٧٤/ماتحالرحء.وت )٣( 
أ/؛اأآ،الأحكام اصرل ز الإحكام ، ٣٩/٥الفائق مآآْ، الرومحة مخضر ثرح )٤( 

؟T١٨٧٥/ المنهاج شرح ر الإبهاج 
.X٥٩٢/ ألرونحة مختصر شرح ره( 

/بممالإيمفىاصلالأيمأ/؛اآ.



1——I  اصوليةيراية - لإل فهاؤراصول حمل معاذبن حليث
——صًً=س=ً=ذً

والعبرة'''، أحد يه يقل لم فهء بمعاذ خاص بأنه القول بأن ورد• 
اللفظ,بعموم 

عاصرْمن يعص حق في جوار ثبت إذا لأنه الهندى؛ الصفي فال 
الأنه صرورة غيرهم حق في ذلك بت الملام عليه بحضرته هو ممن 
النمل"'"•قاتل 

اكيٌأمرْ كن الاسدلأل لأدبالخدثضجواز ح-الأذا 
جوازعلى بالحديث القرآن أحكام ش اص الجمح بكر أبو استدل 

٠'*.أوبنفسه أمره قواذا حياته ش الصحابي من الاجتهاد 
المثيإقرار أقام الجمحاص الإمام ولعل الدلالة، وجه عن يبن ولم 

أمره.مقام قؤ 

إانا(\\ساوة ان عال اإااسلأالا)اكويث اساألخاسا؛ 
و\خئها)هم.بماعون 

؟بقرلين الواحد الوقت ى المجتهد يقول أن يجوز هل سألة مش 
بفحلالجواز لعدم واستدل المسألة في الخلاف يعلى أبو نمحب 

وقدأقوالهم، وكثرت الفقه ر ذكلموا -وألهم عنهم اض -رمحي الصحابة 
واحد.ونتا في مسألة ى قولين لأحدهم ينسب لم هذا ومع فيه فرعوا 

ُ",ه معاذ بحدبثا الصحابة لتفريع أبويعلى استدل ثم 

.١  r٢٨٢/ الوصرل ن4ا؛ة ، ٣٩ه/ الخانق )١( 
)أ(نهاةالوصولأ/أحآا.

المآنم/هلأا.أحكام )٣( 
.١٦١١)؛(اس0/'اا-ا.



٦——Iاصولية دراية -  JVJLluVIاصول ق ه حلل معاذبن حديث 
=^ءً=ءً=ئلا 

نيافترض الحدث أن التفرع على ت الحدث من الدلالة وجه 
توحد.لا وقد توجد قد صورآ المسألة 

و\>دبموهو \س\« عال سيث \ااسوللآل سدس(: اسا 
\لآحئ\م.احغ طرش 

نازلةبه نزلت إذا المجتهد أن على معاذ بحدسثا القيم ابن استا.ل 
فيهاهل المسألة، في يفلر أن قبل والسنة الكتاب عليه يدل يما أولا يفلر 

لا؟أم اختلاف 
نزلتإذا قال؛ من قول إبطال على بالحديث يستدل القيم وابن 

اختلاففيها يكن لم فإن لا، أم اختلاف فيها هل أولا ينظر بالمشي النازلة 
فيهاكان ؤإن بالإجماع، فيها ؤيقفى يفتي بل سة ولا كتاب في ينفلر لم 

به.وحكم به فأفتى الدليل إل الأقوال أقرب ل اجتهد اختلاق 
مقدورفإنه أور والسنة الكتاب عليه دل الذي أن القيم ابن ومي 
ض••■.

بدأمعاذآ فإن ظاهر القيم ابن أرائه لما الحدين،! من الدلالة وجه 
الخلاف.ل والفلر الاجتهاد فل والمنة بالكتاب 

ل٠" الفلاني واستدلالا قولأ المسألة عنه ونقل القيم ابن وناع 

)\(1ءلأماورنمن/ي0هرمهْ.
فقيهحافظ مجتهل.، يالحدت عالم بالملأني، المعروف انمري نوح بن محمد بن صالح هو )٢( 

لهوألم،، وهاتنين عثرة نمال، ئة وفاته المدية، أهل من المالكية فقهاء من محدمثا، أصولي 
الأمارللاتداءسدأولي همم وإيقاظ والأثر، راكوذ< زأّانيدالممنفات اكر قطف 

وغيرهما.رالأنمارإ المهاجرين 
الأءلأم"ا/ها<لسبمماببي0/آا.يظر/ 



r rm  ،صسدسسددسذضسضضضاصولبةيراية - ئاصول ه مبل ساذبن حديث

الأمارأولي همم إيقاظ 

\]وددكفى فع انه عالي }\دهلبما \اا1سوااد اكعا)اة: \سا 
\رسع.على الفيلم 

همعاذ يحديث الخاحب ابن لمختصر شرحه قي الابرتي استدل 
"٠.المجتهد على يخفى ند القطعي الدليل أن على 

أنالجمهورت لذهبه استدلاله معرض في لهذا يعرض والابرآي 
"؛.هوالراوي ولوكان مخصصا يكون لا الصحابي مذهب 

تكونوأن لأيد للعام مخالفته أن التخصيص بعدم قال من استدل 
فيه.لمفلر لئه ظنيا كان لو لأنه قلعي؛ لدليل 

عدمظن أن لجواز لينه؛ نملعيا كان لو حتى بأنه ت عنه وأجيب 
—لانحصاره غيرْ على يخف ولم ي؛ينه، فلا قلص لأنه غترْ عل الخفاء 

أنللقهلعى يمكن بأنه هذا البا؛رنى فرد والمنة، الكتاب ش القطعي" أي 
هُ".محاذ بحديث واستدل المجتهد على يخفى 

لهفقال القرآن، إر أحال ه معاذأ أن الحديث: من الدلالة وجه 
قطعيانوهما تجد، لم فإن قو؛ وقال المنة، إر ثم تجد، لم فإن الغي 
مجتهد.وهو معاذ على حفاتهما إمكان على ذلك فدل 

صهْا)ا(إقاظ>مارليالأمار 
.٢٧١)آ(الردردوالتويا/

ا/ااا-\.الردودوالقرد )٣( 
.٢٧١-٢٦٨/١والقرد )؛(اردود 



٢١اصولية دراية - اfلآستارالأل اصول ق ظهف حيل بن معاد اي،ثؤ حار
=—=كتلا 

بم)اان كوإ  ١١اناا< عال أ\دهويث \سلافي \لئ\هغ<: \سث 
\>د؛تاوهو.ظث الخكم عل 

الكتابهو الأحكام على يدل الذي يه المحتج المعتمر الدليل 
الجهل.ظن سوى الحكم على يدل يجوزألا ولا والقياس، والمنة 

ُ'ُالتمهيد في الخلماب وأبو ، ٠١'عميل ابن الوفاء أبو قرره ما هدا 
ه.معاذ بحاويح، له واستدلا 

الحكمعلى دليل لا " قال: من على منهما ردأ التقرير هذا وجاء 
المجتهدظن سوى 

''الميىهلاذلمح4إراليمن:قال الحديث،; من الدلالة وجه 
افه،رسول بسنة تال؛ ؟ تجد لم فإن قال؛ اض، بكتاب قال؛ ؟ تحكم بم 

الحمده: اممه رسول فقال ولاآلو، رأيي أجتهد قال؛ ؟ تجد لم فإن قال؛ 
ثمنة والبالكتاب الحكم أن فيكر؛ افه رسول رسول وفق لذي اش 

ظن١^٢ عر يدل الذي الدليل نيل: فإن ١^^^: ئال 
اليخصه مجتهد كل وظن متكافئة، تقع فإنها الأماراُتا قاما المجتهد، 

ولهذاوالقياس؛ والمنة الكتاب الدليل بل حْلأ؛ هذا ت نيل غيرْ• يتناول 
فرد"٠، ه آس إل همدوة سء ز ثثنزعم فإن ؤ تحار• اس مال 
بم" اليمن؛ إر بعثه حين لماذ ه الشى ونال نة، والالكتاب إر 

الظن""،.يذكر ولم والقياس والمنة الكتاب فذكر تقفي؟ 

.٣٧٥ jTViْ/ الش )ا(الواصحفياصرل 
xr-^nالث امول م المه؛او )٢( 

.٣٣٧وxx-\liزاصولالك )٣(المبم؛او 
النساء.صررة عن ٠ ٩ آية عن ( ر٤ 

.٣٧٥و٣٧٤/٥)٠(١لواصحني١صرلس



اصوليةيواية - الأسدلأل ئاصول فهغ جهل بن معاذ حديث  ٢٦
—====ض——

هصبما.م؛تئهل ه ا6 عل ^^JlU \لاسو1لال( اطبملث 
؟ممسب الفرؤع لي مجتهد م هل الأصوليون احتلمؤ 
شواحد الحق أن إلى عنهم الصحح ني الأربعة الأئمة فدهب 

•ملالمجتهدين 
أنإلى الأشاعرة من وكثير المعتزلة، وأكتر الحنفية، يعفى وذم« 

*٠ُ مصيب مجتهد كل 

ه.معاذ بءحدينا مصيب مجتهد كل يأن للقول استدل وهد 
صالحوأبو والمرثنديُ'ُ، '، الدبومي'للهول دلياs ذكره وممن 

المنفية.من السجستاتي'" 
نهايةش الهدي والصفي التحصل'"، ز والأدموي والرازي"،، 

الثافعية.من ' ٠٠والفائق '، ٠٠الوصول 

شالمتقى مرسى بن يوسف، المحاسن أبو به الأّتندلأل ذكر كما 

الأسراركثف ص"اهلأ، الأصول منان ، ٣٢٥الأصول؛/ م النمرل / المالأ ش يطر )١( 
تواطعالمحمول ^، Ar_IJ؛، الفصول تنح نرح •٣، • آ/ المنار ترح 
٥،١ ٤ ١ ه/ العدة ، ١ • ٠ ٩ Y/ الحاصل ، ٢٢١الأحكام؛/امحول ي الإحكام ٤، ٩ 0/ الأدلآ 

.T٨٩٨/المودة 
ص٩•٤.)أ(ممر؛مالأدلأ 

مزانالأصرلصههم\.)٣( 
)ا(البفىالأصرلصم.آ.

.٥ ٦ / ٦ ل كحمر١ ( ٥ ) 
)ا-(اكحملآ/ههآ.

. ١٣آ/ه• الوصول نهاة )٧( 
.٥٨ر  ٠٧م/الخانق )٨( 



٢٦اصولية دراية - الأسدلأل اصول ق طهم حيل بن معاذ حديث 
==——سس=س===ص 

.٠٠المختصر'س المعتصر يائه 
المصابحلمك^ة محرحه هم، الطسى أيضا يالحديا واستدل 

المتنحقائق عن الكاشف مى الم
الخة،عالي الاجتهاد رتب ه معاذأ أن ت الحديث من الدلالة وجه 

لمأو تعال افه حكم صادف إذا ما يفصل ولم الكتاب، عل والخة 
زصئبهمطالقأ"ا.يصادف''،، 
الاجتهادرتب ّ لماذ، ه نوله المحصول! ل الرازي قال 

ولممطالقآ، يتصويثه حكم أصت الكتاب عر والخة نة، العر 
"٠." الاحللاق عر مصيب المجتهد أن فعلخنا وحالة، حالة بين يفصل 

أصلإر بالنفلر الخسألة عر بالحديث الاستدلال العلسي وقيد 
منمسألة ى يصيب أن من يخلو فلا الجزيئات إر نظر فإذا الاجتهاد، 

"٠.فيها يخعرء أو المسائل 
وجهين؛من الاستدلال عر واعترض 

فلاقاحلمة، واحل الهيّي، بان القول وأدلة واحد حبر أته ~١ 

.١ ١رآ ١ آ/ الممحم ُن اسمر )١( 

حممينافى نب المحاّن، ابو الدين حال المطي محمد بن محوص بن يوش رمو 
المختصر.من المعتصر ّ ولمانماتة، ثلاث ستة وناته حافظ، 
r٣٨/١٣،سبمم١سمشن٢٥0/٨الأءلأميظر/ 

.U٢٣١/ افن ر٢(الكاشفءنحتاتق 
'ما.ن4اةالوءولآ/ا<)٣( 

)أ(الفاثقه/هه.

,a٠٦/الحصول )٠( 
٠١٤٨المصابح؛/مشكاة رح ث المانح مرتاة )٦( 



mi  اصوليةيراية - الاسدلإل ؤراصوو ه حلل معاذبن حديث

التعارض"٠.يحصل 

شرعيأحكما باجتهاده أدرك لأنه ليس قو التي تصرب لإ~أن 
معرفةش للمواب وفق لأنه قو؛ صوبه ؤإنما الحكم، كان أيا فيه أصاب 
المراد.على دليلا' فيه فليس الأ-صكام، منها ينتنع التي الأدلة 

قؤالتي فإن فته؛ ججة فلا ه معاذ حديث فأما مرةندىأ الفال 
الكتابعدم عند الاجتهاد ياحتيار معاذأ بتوفيقه تعالى الله حمد إنما 

ليسالقهلعي بالاJليل العمل ولكن نقول، وبه الشؤع حكم وهو والسة 
ظاهرآ""،.العمل واجب الراجح بالدليل العمل بل حال؛ كل على ثواجب 

باحتيارهظاهر هر إنما ه التي إقرار أن الاعتراض هدا فمحصلة 
ه،به صوبه الذي وهو الأحكام، لاستخراج والاجتهاد والسنة الكتاب 

ىحجة لا وحسد اجتهاد، كل نتيجة على وتصوما إقرارأ يكن ولم 
مصيب.مجتهد كل أن على معاذ حدينا 

. Y١٢/المخممم الممحصرس ، ٠٨أ/
)آا(مزانالأصولص-آب.



٦٢—اصولية يراية ~ الإسدلإل اصول هدق مبل بن معاذ حديث 
لأت0ً=___—=== 

الفْاللسمني:سكوس

ااهكُا/ساابمء،ة قير طئ ادودااله؛ث ااا،<ه: اسث 
قيللعامي القيد جواز إلى الملءاهب جمح من الجمهور ذهب 

أحآك1سوفي الدين فروع 
وآخرون.والشرلكتي حزم ابن مه ومنع 
طريقله يمحن حتى التقليد للعامي يجوز لا المعتزلة بعض ومال 

٠".بالحكم عمل عرفه فإذا به، يثبت وماذا الحكم 
الفحول"•،إرثاد ز والشوكاتي \صم ز القراش اضدل 

القاليد.مع على بالحديث '"، يره نففي رصا رشيد ومحمد 

عقالينالمرأة مميت الجوعري؛ يتول عنته، هم؛ الملاية جعل إذا نليه من / اللغة ش التقيد ( ر١ 
عنتها.؛ي القلادة رصعت أي 

مالزمة.حجة الغيربنير بقول العمل ص عبارة فقالت ١لآمدى عريه الاصعللاح وش 
مالإحكام ، ٣٢٩ا/المحط القاموس ، ٦٥آ/المروس تاج  ١٥٣٧آ/الصحاح / يتنلر 

الغب، ص٢٧٤المنخول _؟T، الممريمات ص؛آ، للباحي الحدود ، الأحكام،/ أصول 
.٥٢٩؛/آ/أآ،شرحاعركِ،الض والمظض 

أصولي الإحكام ، ٢٧٣٣; الفصول إحكام ، ص٥٧٦الأصول منان / المالة ش يطر )٢( 
القاب،ربع ٦، • ص٩ المربي لأبن المحصول ، \/٢٧الحر ، ٨٥• h حزم لأبن الأحكام 
iiTh  ٠،١ ١ ٠ ٢; اللمع شرح ، ٢٧٨الأحكام؛/أصول ر الإحكام ، ص٤١٤التمرة
،٥٣٩إ/المشر الكرف شرح •١، م٩١ ازنلر رومان ، ٣٩٩الخطاب؛/لأبي المهد 

الردءرُنأحلدإرالأرضصاما،إرشادالخحرلأ/؟ه.ا.
.٢١ا/الدخم؛ )٣( 

١.• ٢٩٣; النحول )أ(إرثاد 
ا١٧٤/٧)٥(شترال١تار



٢ اصوليةيراية - الأساولأل ل اص4 ق ه جل بن حديثامعاذ ٦ 
======_=_=ذ؛ا ك= 

والسنةالكتاب إلى فه، معاذآ رد ه أنه الحديث؛ من الدلالة وجه 
آراءإلى وتعالى ّسحاته اض شراغ برئ هؤ يأمره للم والقياس، والاجتهاد 
الرجال'".

أجتهدرابي"ولميذمقال:" القرافىمدأنساقالخد.ث^ قال 
الحمدهو•' نوله ذلك ويويد مثرؤع، غير به الحكم أن على فدل التقليد، 

تركأن على فدل ، اض رسول يرخاه لما اش رسول رسول وفق الذي لله 
هاف رسول يرضي هوالذي التقليد 

توجهالحديث نى التهتاب أن الاستدلال؛ عن يجاب أن ويمكن 
يمحفلا العامي تقليد ش مقروصة والمسألة معاذ وهر لمجتهد 

الاستدلال.

بلالتقليد، نفي على بالحديث زيد أبو بكر العلامة واستدل 
لأنمعين؛ بمذهب الإلزام مغ على به استدل حيث هذا من والأومحع 

والسنة.الكتاب سوى معين لثيء رد به بالإلرام 
الإلزامفإن كذلك الأمر دام U " الحديث؛ على الكلام أثاء قال 
أيدقو والرسول والسنة، الكتاب سوى معين لثيء رد فيه معين بمذهب 

الظهورمن هذا فى والتاين بعدهما الاجتهاد إلى بالرجوع معاذآ 
دuكان""'.

<٩٣و ("إ الفحول )ل(إرثاد 
.٢١ا/• )\(الال->ٍرة

)'ا(شالوازلا/خا'رأ'آ.



I——Iامعولية دراية - الاستدلال أصول ق فهم حبل بن معاذ >د،دث 

صاالص.ايطهل عد \ااسشاال}ايهرث \إئاتي؛ اسث 
لمإذا احر لمجتهد المجتهد تقليد حكم ش الأصوليون اختلف 

وجهوهو مطلقا يجوز لا بعضهم فقال ت حكم إلى ويتوصل يجتهد 
والشافعية.للح؛اُاإة 

يجوز•سريج؛ ثن الماس أبو وقال 
لمالاجتهاد فيه يمكه عليه واسعا الوقت لكن إن بعضهم: وقال 

جاز.الوقت محاق فإن الاجتهاد، طلب ولزمه التقليد يجز 
به.يفتى ما دون فيجوز يخصه فيما العراق أهل بعض وفرق 

الخاويتقليد لا الأعلم تقليد جواز إلى الحسن بن محمد وذهب 
والأدوزص.
حديث،مهللقا التقليال من المجتهد لغ مسنن، التي الأدلة ومن 

ه.معاذ 

المن،إلى الدخل كتابه ى اليهقي الإمام للمع به استدل حيث 
حتىالحلم أهل من أمثاله بتقليد الحكم ترك بابا " ي عنونه بابا وضع فقد 

الجويبومح، الكيرى المن ز به استدل وكدللنا '"، علمهم مثل بٌلم 
الحديث،.ماق أيضا'''،ثم 

نقحشرح ، ٧٣•Y/ المحصول لباب ، ٢٨٤؛/ الأصول م الفصول / العالة همب يطر )١( 
الولنهية ، Y٣٦٢/الأصول إر الوصول \، T0/rوالخض الغب ، ص٣٤٤الفصول 

الخيرالكوكب شرح 1إيد التمهيد ، YY،\/iالعدة ، ص٢١٤التمرة 
أ/هاه.

رأ(اسحلااىالمنا/عأأّ
الكبرىالمن )٣( 



اصوليةيراية - الاستدلال ؤراصول جلل؛؛$، معاذبن >دبث —ا ١

"٠،الجماص يكر أيو أيفأ للقول بالحديث الاستدلال ذكر وممن 
رالخلأي•"، ىضءام.ذي راينالري ■"، }ضرثي'"،رالزدممني 

شوالماوردي '"، المهذب شرح ز واي-مراني ٠، ٠ المن عالم مز 
اعير"".الحاوي 

والاجتهادوالسة الكاب ه معاذ ذكر الحديث: من الدلالة وجه 
علىيحرم التقلد أن على ذلك فدل ه ضدي  ٠٠'التقليد يذكر ولم 

.٠٩والأسباط'الاجتهاد أهل هم الذين العلماء 
لمما فى ه ارتقا٠ الذي فكان الحديث: سوق يعد رثي ابن تال 

ئلهعالم قول إل الرجوع لا الاجتهاد، المة: ل ولا الكتاب ل يجدْ 
وماوجل، عز الله أرمحي فقد رسوله أرضى وما ورأيه، باجتهاده قولأ قال 

عنه"'■".والعدول مخالفته تحل لا الذي عنده فهوالحق عروجل اممه أرضى 

)ا(النمرلفيالأصرل؛/ْاّأأ.
.١١٩٨ابزرثدتأ/)تأ(تارى 

.٢٨١أ■/المالمحط )"١( 

؟ا\0.الأحوذي 
)ه(.عالمافنه/آاأ.

)ا'(المانفي.ذ،بالشاضما/آآا.
فتهأم المائي الُماتي المر ا؛ي ابن اّعد بن ّالم بن يحص م. رانمراتي 

الفروعام الأحدث له اثن، رحمرحمين لمال سة وفاته نحوى، متكلم أصرلي شافعي 
. ١٠٠رءٍراللمع، رقاصي 

.٢١٨،مدةالخ١رفينآ/٣٢١ا/^طقاتالثانمهلابنقانحينلهة / يتفلر 
)'\(الحاويالك_را-ا/آا-ا.

.٢٨٥رالأصرل؛/ النمول، )٨( 
.٢٨١ره(اوحرالمحط!/

. ١١٩٨/٢اينرثدداوى )•١( 



اء^^ٍء_ٍٍئا]rأصولية يراية ٠ الاستدلال اصول ق فهغ حبل بن معاذ حديث 

منصرب للمجتهد المجتهد تقليد أن الأّتدلألت عن أجثهب وقد 
منأرجمح رأيه أن عندْ يكون أن بعل إلا مليد0 له يجوز لا إذ الاجتهاد؛ 

,٠١'الجصاص بكر أبو أجاب بهيا نظره، من أصح ونظره رأيه 
إذاللمجتهد المجتهد تقليال بجواز قال لمن جوابا يمح القول هدا أن غير 
قاللمن جوابا يملح لا ولكنه حكم، له يظهر ولم المسألة قي نظر 

مطالقا.بالجواز 

)\.(\سمJتي\ص^إ0^^





0 0

\دالأ\كاهس:

اصدة\سدساعالثسه 
إق؛

W
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و\ن\لءحيلآ وخوب عد ء\دهلبم( \لآسوالااد الأول: \سا 
\سءا/

الترجيحوجوب على وغيرهم الأربعة المذاهب من الأمة عياء 
•المرجوح ئءإراح الراجح بالدليل والعمل 

البصريجعل عن ومل الترجيح، عدم الاذلأبي للقاضي وثب "٠ 
٠".القهلعيات ش يراه بينما بالفلنيات معللقا الجواز عدم 

الطول.خلاف والعرض ، والمع المقابلة من مفاعله اللغة م التعارض ( ١ ر 
.Y٣٣٤/ب/ب1ا^1جالخروسخا/آماكاصسابل يفلر/ 

لكليوجب لج* ض المتاريمحن الحجتن تقابل ه ال-رتحى الاصطلاح رش 
الأحرى.توجه ما صد منهما 
اكاظرروضة ٢، ٥ ١ / Y التحصل ، ١٢آ/الرخي اصرل / الاصطلاحي تحرمه م يطر 

"ا/ا'آ-ا،شرحالكركبالمير،/0'أ.
حش،ال،•مل الشء ورجح والتغلب، النمل من و*و رجح مصدرمن اللغة م دالترجتح 

.٤٤٥آ/الرب  jLJ، ٥٣م/ الأعظم والمحتط الحكم ، ١ ٠ ٥ ص اللاغة ا-اس انظر/ 
الأحرىملي الأمارين إحدكا تقوية الترجح بقوله النجار ابن مذه الاصعللاح وم 
س
ارواتدشرح النواثل. ، ٢٣٧١! الخنصر بيان ، ٦١٦؛/ايتير الكوكج، نرح / يبخر 
.٥ »_Y للجرجاني الممربمات ، ٤ ٢ ص\• انمخول ، ص٨٣٩ 

اتمةمن داعية، ممتزلي بحوراللم، من المتكلم الفقيه أبوعيدافه البصري علي بن الصّين )٢( 
الإبمان.وكتاب والكلام، الفقه أمالي لهء رثلألماتة، ومتين تّع منة توم الحنفية، 

^ظر/سراءلأمالثلأ.أا/؛أآ،الفراممبص7أ.
سر، آ/٦٨ازر شرح الأسرار كثف آ/مها، المرخي أصول المالة: م طر )٣( 

مالإشار؛ ص«آأ، الفصول تقيح شرح ، ٧٣٩/٢الفصول أحكام ، ١٥٣مالتحرر 
شرحم الإبهاج ، ١٦٤؛/المممض ، ٣٩٧ه/المحصول ، ص٩٢٣الأصول ممرنة 

،١٥٨١لابن.نلح؛/ الفقه اصول ، ٦٧٩/٣الروضة مختصر شرح ، ١٧٨٩/٣المنهاج 
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همعاذ حديث الترحح وجوب على الجمهور أدلة ومن 
الهدى'".والصفي والامدي'"، "'، او-ممدى الاستدلال: ذكر 
الأدلةترتيب على معاذآ أنر قؤ الني أن الأحديثت من الدلالة وجه 

بالراجحالعمل وجوب على يدل وذلك "٠، يعص على بعضها وتقديم 

عال_u سوم عل 1الخ،ل}ث \لوأفي: \>سا 
\دسة.

علىالممديم ش اخلفوا السنة ودليل الكتاب دليل تعارض إذا 
أقوال:

السنةتندم وقيل: السنة على الكتاب يقدم فقيل: 
ه.معاذ حديث السنة على الكتاب مقدمي أدلة ومن 
عندكثيرأ الأصوليون يعرضه الستة على الكتاب تقديم كان ؤإذا 

مستدلاالسنة على الكتاب قدم من نذكر هنا أنا غير الحديث على الكلام 
والترجيح.التعارض باب في معاذ بحديث 

فيالشاطئ الكتاب: تقديم على بالحديث امتدل وممن 

اكمٍرثرحالخرض
٠٤٥١ص الأصول مزان )١( 

.٦٩٦)'ا(الأحكامفىاءولالأحكام،/ 
١.١ ١ • T/ الوصول نبماة ، ٢٩٢)'؟(الخانق؛/ 
.٢٩٢فىاّرلالأحكام؛/ )؛(الأحكام 

.١١١أ/• )ه(نهاةالوصول 
٦.• ٩ ١; المردة ، ١ • ٤ ١ •ا/ الخد؛ ٢،  ٩٤؛/ اJراممات، / الخالأ ض )٦( 



٢اصولبة يواية - الأاسدلأل اصول فهتيق حيل ععاذبن حديث  ٦ ٍص ءءٍءسسءءءءءسءٍٍ 

والجلالالتجار"،، وابن والمرداوي"'، واوابرني"ا، اJوافقات'٠،، 
والشيخأبوزهرة'آُ، محمد والشيح ُ، ُ لجوا،ع ١ لج»ع شرحه قي المحلي 
الفقهأصول ىا؛ه ز الخضري محمد 

،٠٠والرازي'، ٠٠كير'ابن السنة عر الكتاب تقديم عر استدل كما 
تفاميرهم.ني "١٠ رصا رشيد ومحمد "، ١٠والثوكاني '، ُ عادل وابن 

والدكتورالفقه، أصول علم كتابه ر خلاف عبدالوهاب نظر بينما 
ترتيبعلى دليل الحديث أن إر  ٠١٢'الوجيز كتابه ر زيدان عثدالكريم 

ورودها—ص، والقياس  ٤١٠٩والإ-والمنة -الكتاب كلها الأربعة الأدلة 
الحديث"".في 

القياس.ثم الاحملع نم المنة نم الكتاب يقل.م التعارض عند فعليه 
الغيأن الحديث، بهيا الدلالة "وجه زيدان؛ عيدالكريم الدكتور قال 

.X٢٨٤/والقوي الردود ٢( 
.٤  A١٣٢/ الحرير شرح اكمر ٣( 

،(شرحالكُكباونر؛/-اآ•.
العطار_ a،>U/rالدرراللوامع آ/ْأم ه(اودرالطالع 
محيابرزهرةص؟٦.٦(اصولالئمه. 

ب(اصولالشصآ،آ.
ح(تسراينكيرا/برح.

.٩٣٦/١(١لفراعر•

•ا(اللابتيئومالمحابا/آم؛ا.
اا(غحالقاويرم/7أأ.

.١٦٦المار٦! (تمر ١٢
.١٥٠صن زيدان عبدالكريم ئ.  ٠٥٥١١أصول ز الوجيز آ  ١٣
١٤ ) |«LJ،■ ٢.صن٤ الفته أصول
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وماوالة، الكتاب ني الحكم يجد لم إذا بالرأي الاجتهاد على أنره 
٠•٠ " الاجتهاد؛الرأي صروب من صرب إلا القياس 
الحديث؛من الدلالة وجه 

قيعته متأحرة أنها على فدل الكتاب على نه الالحديث رتب ~١ 
الاعتبار.

وهيإن بكلمة الكتاب عدم على بالنة التماك جواز 'اآ~عاق 
٠.٠ الشرط عدم عند عدم الشرط على والمعلق للاشتراط، 
ماكل يندم أن منه يلزم أنه بالحديث الأستال.لأل على اعترض وند 

تضعفلا المتواترة الأحبار فإن نفلر؛ محل وهذا السنة، على الكتاب في 
ظواهرمع الاجتهاد محل ش الأحاد وأحبار الكتاب أدلة عن لدلالة از 

معنىعلى الحديث، ش التقد.يم وتأولوا الخلاف وقع ولن.لك الكتاب، 
وجهفلا هدا على الأمر كان فإذا الكتاب، وهو والأقرب بالأمهل البداية 

الدليل.المتبع بل الكتاب، بتقديم القول لإطلاق 
المنةقضاء إن " بقوله: محه وأجاب الماطبى الاعتراض هن.ا ذكر 

ذلكإن بل الكتاب؛ ؤإطراح عليه تقديمها بمعتى ليس الكتاب على 
التفسيربمنزلة المنة ذكأن الكتاب، ش الراد هو المنة ش العبر 

م.الكتاب" أحكام لمحاتي والشرح 
علىالمنة قفاء أن من البحثس على الوارد التوهم ينقي فالماطبي 

عليها،لغلبته تقرير الحقيقة ش هو بل للمنة؛ تقل.يم هر له ببيانها الكتاب 

٠١٠ماصرلالفقهد.ءباJالكريمزيدانءسا)١(الوجيز 
)مل(الضيرهم>ل/آم.
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بالقرآنعمل إلا بتفسيره العمل ليس للقرآن المفر بقول عملنا لو كما 
هووالمقدم به المعمول أن من الحالمن ى نخرج لا وحينئد بقوله، لا 

حقيقة؛به العمل هو يل للقرآن إمحنراحآ ليس بالمنة فالعمل ولذا القرآن؛ 
'.١٠للقرآن البيان مورد وردت المنة لأن 

هذهمن أحص هى مسألة على استدل؛الحديث الأصوليين وبعض 
محلمسألة وهي المنة من ءلاهر على القرآن من ءلاهر تقديم وهي 

احتلافهم•
لذاته.أحدهما لاير-بح متعارصان إنهما ١لجوئي• فقال 

المنة.كثاهر يقدم أصحابه جماهير وهوقول أحمد الإمام وذهب 
القرآن"٠.ظاهر تقديم إلى الحنابلة وبعض المافحية بعض وذهب 

ه.معاذ بحديث احتج المنة ظاهر على القرآن ظاهر مدم من 
الجويتي"٠،الحرمين إمام ه محاذ الاستدلال؛،حدين، ذكر وممن 

ُ'لآمح'"،دالزدص'"■
علىبالقرآن الاحتجاج قدم ه محاذآ أن الءديثات من الدلالة وجه 
سيتآ.فيه يجد لا حتى المنة إلى يتركه لا بل بالمنة، الاحتجاج 

أصحابفي واشتهر الاستدلال؛الحاو>يث؛ بحد الجويتي قال 
منمتعلقا يجدوا لم إن المنة طلم، تم بالكتاب الابتداء ه افه رسول 

)؛(اوواممات؛/؛؛م؛؛"ا.
الحطالمم ١، • ٠ ص• ازراتد شرح الفواتد ، ٧٧•آ/ ١^ / الصالة ز يفر )٢( 

.٦٩٧الضر؛/ الكوكب شرح ، ١ • ٤ ١ ■r/ العدة ، ١ • ٩ ٦; 
 )٧٧•٢; ^ )٣.

١٠ص الزوائد شرح الغواني )٤(  ٠ ٠.
.١ ٠ a/٩ المسل البحر )٥( 
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الكاب'ب'.
ىبه الاستدلال على اعترض ما الاعتراض من عليه يرد أن ويمكن 

السامة.المسألة 

علىالكتاب عموم تقديم على بالحديث الرازي الفخر استدل كما 
علىالكتاب تقديم من الحديث أفاده ما يعموم مستمسكا الواحد حبر 

المنة"'.

وظفهقد المنة على للقرآن معاذ تقديم أن نجد فانا التأمل وعند 
لعلاقةتحديد فيها أصولية ائل ممن كثيرة جوانب ش الأصوليين بحض 
فىكما منهما ظاهرين وتعارض بإطلاق، تعارصهما منها بالقرآن، المنة 
المسألة.هده 

تعالىاش كتاب الأحكام م؛تال,أ أن من الثاني الباب ش تقدم ما وكدا 
القرآننح جواز لعدم الأصوليين بعض وتقرير الأولى، المسألة ش كما 

نفسه.الباب فى كما بالمنة 

عد_lU هويم عالي 1اددووث \اا1سولال< \للالث: \>سا 
للثإ){وة.امح\هة الةو\عاو 
الثابتةوالأصول العامة للقواعد معارضا الحديث، ظاهر جاء إذا 
عليهاالحديث، يقدم فإنه ومقاصدها للشريعة 

)ا(اورئنآآ/''ا7.
.٣٦/١)٢(الشيرهم•

صي الجوزي ابن ثامحس ، Y٤٣٠/ الا> روضة ٢، • ٦ ٢; الأصول إر الوصول / يطر )٣( 
٠٨صن\اليميني سفر د. السنة متون 
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وابن'، ١٠برهان ابن رجحه الذي هو السنة تقديم من المممرر هدا 
بحثهش الملة عبدالعزيز الدكرر رجحه وهوالذي ا"، والطوى ذالامةا"، 

١".ه معاذ بحديث له وامتدل الأصولن عند الشاذة الأراء 
وهذْالاجتهاد، على السنة قدم معاذأ بان الحليث،ت من الدلالة وجه 

عليها,يقدم بل الحديث بها يرد فلا اجتهادية العامة القواعد 
مقدماالعامة والقواعد الأصول قياس لوكان الملةت الدكتور يقول 

٠٠١القياس على السنة تقديم ه الني عله لأنكر الحديث على 
السنةبتقديم الحديث دلالة توجيه ~أن أعلم لي"وافه يظهر والدي 

قدالذي القياس من أعم الاجتهاد أن ذاك أولى؛ الاجتهاد ذات على 
-قياسالقياسان فيه يدخل أعم والاجتهاد الأصولي، القياس على يحمل 

الحديث،دلالة الأصولي"فتكون والقياس العامة، والقواعد الأصول 
الدلالة.ى وأصرح أقرب هنا المراد على 

 U_\ :١١سل١ل \إإ\ءهuو\هسة\هواءآ( ه)م عل )ادهل1ث ا
عل

ظاهرةقضية علمالصمنالكاب،والنةهذه إذا إلا به يعمل لا القياس 
يذكرهاالأصوليين بعض أن بيد ؛حثا، أو بدراسة لإفرادها تحتج لم 

كقريرهايستتال ثم ومن ائل، المتقتضيه ما حب اعتراضا أو استدلالا 

٢.• • ٥ Y/ إرالأصول الوصول )١( 
)آ(رومحةالاظرمآ/ا-'اأ.

.Y٢٣٩/ مخمرالروضة شرح )٣( 
١١٢٤ص الفض اصرل الشاذة؛ي )؛(الأراء 

.١ ١ ٢ ص0 الش اصرل م الشاذ؛ الأرا، )٥( 
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معاذه.بحيث 

النمسيعارخى لا القياس أن على ه معاذ بحديث استدل وممن 
بائسا٥وأمير '، ١٠السرحسي تة! والالكتاب عدم عند إلا به يعمل ولا 

سالحنف؛ة.
الوليداوام"'ساواص'•'.وا؛نالحاحب'موأبو 

الثيرازىُ"،إسحاق وأبو والرازيا"، ٠"، والجويني ، ٠١٠والغزالي 
وابن١'"، والزركثى "، ٠٠الهندي والصفي ر■"، التحصيل ش والأرموى 

الشافعية.الفركاح>'"س 
وكداالحنابلة، من والعلوفي عقلا'١'، بن الوفاء وأبو 

الشوكاتي١١".

.٣١٩و ١٩٣ر  ١٩٢ر  Y١٨١/ ١(أصولالرحي 
آ(سراضم/وآا.

.٢٧٩آ/ والنرد الردود شرحه المخممر،ع ٣( 
. Y٦٧٣/؛(إ.نقامالأصول 

.٦٧٩١٦ه(الممحمر.عبالردردوالتود 
. ١١٢أ/أ(الصنى 

.،>'U/TjU^ (٧
*ا.م/هآو*المحمول ٨( 

.٣٨٦١١\<،(شمح\ض 
•ا(اكءملا/0هم.

اا(نهاةالومرلا/ا1أا.
آا(الحرالح؛طْ/اه.

.٢ ٠ ٢ و ٢ ٠ ١ ص الورتات شرح ( ١٣
.٤ ٩ و>،/• ٢  ٩٤آ/ الأف اصول م الواضح ( ٤١ 
.Y٢٣٩/ الروفة خمر شرح < ١ ٥ 

أا(إردادالفحول



1—٢اصونمة دراية - الأستدلإل كول ق جخاه بن معاذ حديث 

الفخرالقياس على والسنة الكتاب تقديم على بالحديث استدل كما 
حانحن وصديق اللباب تفسيره قي عائل وابن تفسيره، قي ' ١٠الرازي 

الشيحش إبراهيم بن محمل والعلامة ؛، ٢٠البيان فح نفيره في 
علىالحديث لأصحاب الانتصار كتابه في المعاني ابن واستدل 

*١٠الصنعاني الأمير به استدل وكدا ، ٠٠٠القياس على تقدم الستة أن 
.٠vدالزرى

*،١١الكلوذاني الخهلاب وأبو ''* الشيرازي إسحاق أبو استدل كما 
السنة.س المحن عند بالقياس العمل عدم على بالحديث ١* ١ والزرقاتي 
عبلوالكريموالدكتور ، ٠١١١حلاف عبدالوهاب كلام متضمن وهو 

القمل.هذا و الأولى المسألة ش ال؛ق زيدان'"* 
ظاهرةالمسالة على الحديث س الدلالة الحديث؛■ س الدلالة وجه 

والمنة.الكتاب س المحن وحول عدم عند إلا للقياس ه معاذ يحج لم حث 

)ا(فرالرازيا</آْا.
.٤٤٥٨)آ(اللابنيئومامماب 

ُ.٢:::ة:;::ث٦صس٨,٠
.١ ٢ ا/ الخوث الأنهارلأصحاب )٥( 

.١٢١اثلص )ا-(إحأةال
T٠٤٣/•ايوطا ض الزرناني نرح )٧( 
١٠٦ • آ/ اللمع شرح ، ١٣٩ص التمرة )٨( 

)ه(اكمه؛اوآ/\آارم؛آيم

٠٤٣• للموطام الزرتاني شرح ر•١( 
٢.صرأ الفقه اصول علم ( ١١)
١٠ ٥ ١ ، ١ ٥ • ص الفته اصرل ش الوجيز ( ١٢)



اصوكةيراية - اصول حهءق حبل معاذبن حديث  ٢٦
صًً===—ضً—=—

القياس،على مقدم الخبر أن عندي والدي " الاجيت الولد أبو قال 
القياسعورض فإن بالقياس، عورض إذا بالخبر الاحتجاج يقف لا وأنه 

إيرادبعد قائلا معاذ ؛حدين، لهدااستاJل تم "، به الاحتجاج بعلل بالخثر 
رسولذللث، على وأنره السنة على بالقياس العمل معاذ فرتب ' ت الخدين، 

.٠٠٠"قلناه ما شن، للصواب،، توفيقه على اض وحمد قؤ 
تلخيصمن أشكل لما المفهم صاحس، ٠" القرطي استدل كما 

تقديمعموم من أحدأ القياس على مقدم الواحد حبر بأن بالخديحؤ لم م
٠".القياس على الستة عموم 

اءخهاءهديم عل )ايهربما اا١سJJا١في الخامس(: \سث 
الشاسا.عل 

علىيدل القياس من دليل ووجل شرعي حكم على الإجماع دل إذا 
المسألة.نفس فى الخكم هذا نقيفس 

ذلاكsالإجماع تقديم وهر المألة ز قولأواحدآ إلا أعلم لم فإني 
الاعتبارفاسد يكون للإجماع مخالفته حين المياس أن 

القياسيسروط تحقق عدم فساده مصدر ليس الاعتبار وفامحل. 

.Y٦٧٣/الخمول )ا(إيم 
الحديث،،رجال من مالكي غميه العباس، ابو الأنصاري الارمحلبي إبراميم بن عمر بن هواحد )٢( 

منلمااشكل الممهم ل وصتماته، وحمسن ت ستة رناته ياشياءمجميدة، واتى ملم شرح 
وغبرها.البخاري، ومختمر مسلم، ومختمر تلخيصمسالم، 

.YU/YاJؤلأين معجم ،  ١٨٦ل/ الأعلام ، ٨٩ا/ اكافى المهل يظر/ 
٩ّ / ١ ٤ لم مكتاب، تلخيص من اثكل ّ المفهم  ٢٣)

ليص.الخياس مخالخه هر ادالأعشار غ)٤( 
للأصفهاتيالمختصر بيان ، ١٧٩ص الحجاج ترتسج، م الخهاج / تعريفه م يتفلر 

.٢٣٦إ/ الخبر الكركب، شرح ،  ١٨٢ ١٢



nاصوكة يواية - الأسدلأل اصول ههءق حبل معاذبن حديث 
=^ءء==ءءءءلأي؛ا 

•ُاا عاليه يعول فلا منه هوأقوى ما مخالفته بل المعتبر، 
القياسنبد عالي معاذ بحديث الشثرى سعد انمكتور استدل وقد 
الاعتبار.فاسد وكان الإحماع عارض إذا ؤإطراحه 

القياسعلى الإجميع تقديم على الأصوليين من كثير استدل وقد 
عنه.الله رصي معاذ بحديث 

ابنبه استدل حيث كثيرأ الحنابلة عند برز قد الاستدلال هذا ولحل 
دائن■"، اللحام ■•'اراين والمداوى ■"، التجار وابن ُاصفى■•'، نداّئ'■'، 

المثريبابن الحروف عبدالهادي 

_uuٌ عال )الخريث \لاسوا\في السادسا: اسا 
اساي(.فول عل 

احتلفوافقد  ١٢القيايحارصن وهو ينتشر لم قولأ الصحابي قال إذا 
الصحابي.قول تقديم إلى الأربعة الأئمة فذهب ؟ يقدم أيهما 

يقدمعقيل بن الوفاء وأبو والكرحى الجديد ش الشافعي وقال 
معاذ.حديث الصحابي قول على القياس بتقديم القاتلين أدلة وٌن القياس'*' 

.٤ ٩ ١ ر ٤ ٩ ٠ ص الشثري عد حمد. يالإجماع الأمّتع.لأل ئوادح )١( 
)آ(ررضةالأظر"ا/لا<.

. ٤٦٧■T/ الررفة ّغتمر ثرح )٣( 
.٢٣٩)إ(شرحامىباونر؛/

.U٣٥٥٥/ التحرير نرح التحسر )ه( 
ص،•،.سؤل الغاية شرح ، ٢٨١، ١ ص٢٥ التف زاصرل المختمر )٦( 
.٤ ٠ غايتالسؤلص، شرح )٧( 
نمير، Y١٧٢/ المار نرح الأسرار كشف ، ٣٣٦١; الأصول ز الفمرل / الخالة يمملر )٨( 

النقابرم ، ٠١٣الحاجب؛/رم ، ٤٤صءالفصول تنقح شرح ، ١٣٢مالتحرير 



اصوكةيواية - الإسدلإل ؤراصول ه حبل معاذبن حد>بمث ——ا ١

المعانيوابن ، ٠١'أصوله ش المرخي به الاستدلال ذكر وممن 
>ُالأج زاجمأل واللاتي وض\>لسم 

منأصل الماس أن على الحديث دل الحديث: من الدلالة وجه 
واجبالمحن عدم عند به المل وأن الشيع أدلة من لدليل الدين أصول 

القياسفتعين المحن هنا عدم وقد 
وقدالصحابي قول على القياس تقديم ذكر أن بعد المرخي قال 

بكتابقال: ؟ تقفي بم ه: اف رمول له قال حين معاذ حديث عليه دل 
لمفإن قال؛ اممه، رسول بسنة قال: ؟ افه كتاب ى تجد لم فإن قال: اض، 

وفقالذي ض الحمد فقال: رأيي، اجتهد قال: ؟ اش رسول ستة ش تجد 
الكتاببعد ليس أنه على دليل فهذا رسوله، به يرصى لما رسوله رسول 
•' الرأي سوى به يعمل سيء والمة 

التابمتعدهل1م \إا1سلاافي _}&: اسا 
اذ؛يسة.الئابماحمحم عد\ضاس رااةا\6 اع|االخ حمحم 

بالقرآنحكمه لمتا أصل على قياس أحدهما قيامان تعارفي إذا 
الفخراستدل فقد بالمنة، حكمه لمتا أصل على تياس دالآحر الكريم، 

٤١١٩٣;،العدة ٦٥٤;الحط المم ،٤٥،المممضY/•،التمرةص١٧٢٩٩٣آ/
.٩٩٥أ/ الفحول ارس ، ١  Y١٣٥/ اللحام لأن المواءال ، ١  ٩٤م الئف رأصول المهد 

-اولأ'ا.أ/\-)ا(اصولاورخي 
 _^)Y( ٢٩٢الأدلأم.

)مإ-بمالالإءاةصأيّ
أل٢٩٢/٣الأدلة )؛(قواطع 

.١  ٠٧و١ • ٦ Y/ الرخي اصول )٥( 



I——|اصولية يراية - الأسد1الآل اصول ق ءه جمل معاذبن حديث 
=^ًض—ًءءء—=ً—لأي؛ا 

حكمست الذي القياس يقدم أنه على ه معاذ بحديث نميره ني الرازي 
.٠٠٠بالقرآن أصله 

نل.مه معاذ حديث قي ه النبي أن ت الحديث من الدلالة وجه 
عليهما.والمقيس نمهما يتناول عام وهوتقديم السنة، على الكتاب 

الرازيا،/أها.اشم 



أصوليةيراية ٠ 1لأساولأل اصول ؤر ه جد بن معاذ حديث  ٢٦
—ضذ=ءسًً

الخافق

تإليه توصلت ما أبرز هنا أدرن أن يحن البحث بنهاية 
بالامتدلألالأصوليين عناية شدة البحث حلال ْبن لي ~ءلهر أولا 

الاستدلالفي وتقديمهما نة والالكتاب من بالأدلة الأصولية ائل للم
عرالنفلروالاحتهاد.

معانيمن حواه يما وجازته عل معاذ حديث ندر "جلالة ثانيا 
حضوصا.الاستدلال أصول وفى عموما، عظيمة علمية 

-فيالأصوليين عناية عظم الحث هذا حلال من ~ظهر ثالثا 
استدلالابه فاشتغلوا بالقبول تلقوه حيث ه، معاذ —بحديث، الجملة 

للساوالأصولية.
تفاومحت،ؤإن به الأستولأل من أصور كتاب يخلو يكد ولم 

وهلة.كثرة به الاستدلال 

فيمستندين ؛الحاJيث١ يستدلون حملتهم ش —الأصوليون رابعا 
ومنالحديث،، صحة في الخلاف، يذكر من وقليل بالقبول، لتلقيه ذللئ، 

به.الاستدلال ى المخالفين على -للإجابة الغاو_، —في هو فإنما يذكره 
متنوعامحاذ يحديث، الأصولية ائل للمالاستدلال —كان حاما 

الكتابتقديم كمسألة ينمه عليها يالحديث، استدل ما ائل المفمن 
الاجتهاد.مشروعية ومسألة العارض، عند السنة تم 

الواحد،حبر أنولع كحجية بعمومه عليها استدل ما ائل الموٌن 
القياس.وحجية 

الأصولالامتنثاؤد ؤلريق عن عليها استدل ما المسائل ومن 



pاصولية يراية - ^_LJلأل أصول ق ه حبل بن معاذ حديث 
=لأثلا ——ذ 

التقليد.من المغ وماله مصب، مجتهد كل أن آلة; كم
احتواءكمسألة الحديث بهفهوم عليها استدل ما المسائل ومن 

تذكرلم التي الأدلة حجية نفي اثل وموالنوازل، للوقانع الأربعة الأدلة 
الحديث.قى 

ىواحي. لقول بالحال«يح، الاستدلال أن الأصل —كان سادسا 
المسألة.

قول.من لأكثر بالحديث استدل ائل مالبحث حلال من وحد وقد 
للقولين.استل.ل؛الحديث؛ واحد والقياس الاجتهاد هل مالة ففي 
للقولينفيها للحديث استدل ه زمنه ش بالقياس التعبل. مسألة وش 

لمسألة.اش 
استدله حياته ش عليهم افه رصوان الصحابة اجتهاد مسألة وش 

١المسألة في الأقوال س لثمانية للحديث، 
بالحال.يثا:الأصوليين استل.لأل "تباين سابعا 
التيتللث، وهي الماثل آحاد قاصرأعلى به استل.لأله كان من فمنهم 

القياس.مشروعية كمسألة معاذ لها الاستدلال اشتهر 
أومعللنص واستحلابه أرحب والحل.يحا استدلاله كان س ومنهم 

شالحاويح، س الأستنبامحل حسن إلى ؛الاستدلال التقليل. دائرة عن وحرج 
أحر.ائل م

شوالشرازي الفصول، فى الجصاص بكر أبو هؤلاء: ومن 
عملوابن الروضة، مختصر شرح فى والعلوش وشرحه، واللمع اكصرة 

الفقه.أصول ش لواضح اش 
يكنلم الأصولية المائل على معاذ —الأستاسلأل؛حديث ثامنا 

فصح.الأصوليين شأن 



صسءءءًسضءسسءءءءاصوليةيواية - يراصول ه جيل معاذبن حييث  ٢٦

والرازي،١^٢،^،، وابن ممر، لكبن المقرين بعض به استدل بل 
لمساتلوالسنمطي رصا، رسيد ومحمد مي، والولك عادل، وابن 

لكنتأو الحديث، معنى على تدل لأيات تفسيرهم عند وذاائ، أصولية، 
الحديث.يفرها مما 

السنةشرؤح كتب قي الحديثر ثراح بعض يه استدل ما ك, 
أبائي.والعفليم والمباركفوري العربي وابن كالخطابي 

منالأصوليون به يتمير ما البحن،؛ هدا حلال من ~ويذلهر تاسعا 
يردما لي حسن منها، الاستنباط وحسن النصوصن، استمار حمن 

ونفد.اعتراض من الاستدلال على 
الذيالفاعل العلمي الدور البحث هدا حلال من لي -ظهر عاشرا 

بمحارى والغوص الكتب مكنونامحت، تقريب من العلمية الفهارس توليه 
معلوماتها.

أوللكتناب المحمق يكون عندما عظيمة الباحث، فائدة تكون وكم 
ودقة.ثمولة بفهارسه اهتم قد الناثر 

المقربة.الفهارس نحلوس عنلءما الكتب، درر الباحثون يحرم وكم 

الحالٍينرب ض والحمد 
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=]o؛T[ اصونمةدراية - الاستدلال اصول ي فه حمل معاذبن حديث 

الءكةاوات فهرس \وإأ: 
الصفحة رقمها الآي_ة

النساءسورة 

٢٣ ٠٩ أمءأطبتزأأسَمحأأثزلهم كأ؛ثاأؤن ؤ
f^olثألدّول آم إل همدوء سء ؤ تجر يلأ، 

١٦٥ ٥٩

هوأزووّآآ؛*"مٍ ام تؤمنون 

هرددْللأمدألوندل فيسئ ؤ؛نمحبمم 
المائدةسورة 

١٢٣،٢٠ ٣ ؤأ'وصَمثظ؛4
٢٩ ٣٨ iثاميىثمجةساآن.ى ؤ

الأنعامسورة 
٣٠، ٢٠، ٣٨ 4قشروى هر سرمل 

٥٩ هنتم ؤدلأموي،بج،إلأؤهم 
الضحلسورة 

٦٠^٦٩
٤٤ iئولايام:محى 

٢٠ ٨٩ ؤبمننالآلموسم<ئه
٤٩ ١٢٠ هئيى 3\نتاإؤ لئه إزرمركارك إة ؤ



[m] كوليةثراية - الأسدمحل اصول ق جبدءه ععاذبن حديث

اكويةفهرسا 1اتياث 
الصفحة الحديث

\لإ.<\1فى جهديلحق أزم؛ 
١٤٨

ي"ا،آ،ا، للحقوفمكر الصدق منك اض علم فإن اجتهد 
١٢٨

٢٥ تحالفاقانمة والسلعة الثمن فى المشايعان اختلف إذا 
البيع.وترادا 

رمولهمنة نى ولا اص كتاب ى ليس ما حاءك إذا 
ذلكإليك اكتب فاكتبإرحنى 

٣٤ ؤإذاأجران، فله آصاى ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا 
أجرفله أ-محملآ نم فاجتهد حكم 

٤٦ الجراحبن ميلة أم دأبى أبا، ض لكل إن 
٤٠ أنشهادة إلى قائمهم الكتان أهل من قوما تأذى إنك 

لأالهالأاش.......................

٤٦ نبذةالحياء يدي بين يحشر - معاذأ -يحنى إنه 
المنساذأإلى بمث ه اليى أن 

٤٥ مسعود.....ين عدافه من أريمة; من القرآن حدوا 
٢٥ العاتلةعلى الدية 

٦٧ يحيىمن الراميين الخلفاء نة ومحبسنتي عليكم 



=7ةل[ اصوليةدراية - الأساولأل يراصول طه حبل معاذبن حديث 
الصفحة الحديث،

٢٤ فضلواعلم بغير فافتوا جهالأ رووما الناس فانحد 
وأضلوا

٤٠ ؟الناس ض تقفان كيف 
١٢٠ ضلالةعلى أمتي تجتمع لا 

١٠٢، ٣٦، ٢١ عليلث،أشكل ؤإن تعلم، بما إلا تفصلن ولا تقضين لا 
فيهلى إ ، نكتأو تتبينه حتى فقم، أمر 

٢٤ لواريث،وصية لا 

بشءفيها وسلم عليه اش صلى الني يأمرني، لم 
شءمها ليس 

٤٦ برتوةالعلمام إمام جبل بن معاذ 
٤٧،٤٦ •• • • • • • • • • • • • • • • • عمر الرجل نمم بكر- أبو الرجل تحم 

٢٥ ممتتهلحل ا مازه الطهور هو 

٤٤ جلبن معاذ والحرام ياسم*ل وأعلمهم 
٤٦ برتوةالعلماء يدي ~؛ين معاذأ "يعنى يأش 

وتطاوعاولاتنفرا وشرا ولاتعرا، يرا 



وآح
اصوليةيراية - الأسدمحل اصول ي ءه ممل معاذبن حديث 

١٧١١١فهرس( : ١٥١!

الصفحة تائاله رالأث
١٤٩ عنةن سمان  العالمأهل مشاوره هر الرأي اجتهاد 

يرأيةيهول، أن لا 
٨٨، ٣٥، ىو.'0 كا)،ش بما فيه فافض أمر أتاك إذا 

١٢٧ اض...

٣٥ الصديقأءرركر  افهكتاب، فى نفلر حمم ورد إذا 
١١٠ أيربكرالصديق الكلالةض - برأيي مها أقول 
٤٩ بنعبدافه  الخيرالناس بملم الذي ألأمة 

عودم

iA^io بنعمر  بنمحدة وأبو أجلي أدريي إن 
الخهلار1 استخلفتهحى الجراح 

٤٩ بنعبداممه  سيالث، ولم فه قانتا كان محاذا إن 
عودم عركنالم 

٣٥ بنعبدافه  لسنازمان علنا أتى فد الناس أيها 
مسعود

٤٩ بنعمر  محاذ،مثل يلدن أن النساء عجزتر 
،الخطامح مهاذلهللث،عسلولا 

٤٩ بنعبداض  المعليعت القانت، 
حولم



=لآةآ[ أصوليةيراية - الأستدلإل أصول ق ه جيل بن معاذ حديث 
ااصن.هت ئائاله الار

٣٠ مهرانبن ميمون  شنظر خصم ورد إذا كر أبو كان 
اممهمماب 

٤٩ بنعبدافه  للخيرمعلما جل بن معاذ كان 
سمعود ورسولهلله مطعا 

٨٨ بنعبداف  محمافلقف*رإ ء قفا منكم له عرنحى من 
مسعود فىىابافه

٤٨ بنعمر  الفقهعن يأل أن يريد كان من 
الخطاب جلمعاذبن فليأت 



اصويبةيراهة - الإ،ساولأل ؤراصول ه حبل •عاذبن حدبث ]؛تآ[=

فهرسا\لآعإا>مرابمآ: 
الأ.

١٣٣ الأناّيأيوب ين موسى ين إيرامم 
أيوببن موس بن إيرامم ً الأبنامي 
لكفأمر الدين قوام = الإتقانى 

١٨٦ القرطبيإيرامم ين عمر ين أحمد 
١١٣ الشاثىإسحاق محن محمد ين أحمد 
١٤٥ الأصبهاتىالقفل ين محمل ين إسماعيل 

عدالحمدين محمد — الأسمثدى 
الفضلين محمد ين إسماعيل = الأصهاني 

زيدن محمود ع اللامثى أبوالثناء 
IJl محمدالدين سمسري لن محمد ~ يرثى

حسمنثمن أحمد ثمن لحسمن ا ~ المقدمحى الدين يدر 
عمدافهبن يوصم، بن محمد = جررى لا 

جُلالآمرىحالمنينض
نالخن ً الجورماني 

٦١ الدينيدر المقدمى حمن ين أحمد ين الخن 
١٠٧ هريرةأبى بن الخثن بن الخن 
٧١ الثوثاويمحليجة ين على ين حمن 
١٨ الجورئانيإبراهيم بن الختن 

١٧٧ ٠٠جعل اكري" علي ين الحسين 



=]زج اصولمةدواية - الأسدمحل يراصول >صر،فه< بن معاذ >اويث 
اكفحة الأم

١٢٩ الصيمريجعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
'همدالكريممحن ■همدافه تت الدهلوى 

رثدين أحمد ن محمد = الحمد رثد امحن 
بمميىينمس= الرصتي 

أمركبن مب بن يحي ً الهروردى 
إسحاقبن محمد ين أحمد = الشاتى 

أبيبن محمد بن محمد = المقدمى شريف أشر ابنر 
بكر

طلحةبن علي بن حين = الئرشاوي 
الحصأش بن منصور = مجستاى الصالح أبر 

أحمدن إسحاق 
١٦٣ الفلانيالعمري نوح بن محمد بن صالح 
٤٣ حانحن صديق 

محمدن على بن الحسين = الصيمري 

عليبن طاهر بن سد ً طاهر ابن 
عائلبن علي بن عمر = عائل ابن 

همدالرحمنن شدالحق = لإسلى 
١٨ الأشبيليعبداغ ن عبدالرحمن ن عبدالحق 

١٠٨ الخوارزمىعبدالحميد ن عدالخالقر 

٦٤ الفركاحابن ساع بن إبرامم بن همدالرحمن 
١١٦ المقدمىقيامة ن أحمد ن محمد بن عبدالرحمن 



اصولبة-يراية الأسدمحل اصول ي فهغ معل بن معاذ حديث لآج=

الصفحة الأم
عدالشكورين اض يحح — عدالشكور اين 

١١٤ نظامثمن محمد العلى عد = الأنصاري همدالعلى 
اللكنوىمحمد الدين ام نقنين محمد همدالعلى 
الأنصاري

٥٦ الدهلوىعدالكرم ين همداض 
همدالهادىين أحمد ين محمد عدالهادى اُن 

٩٢" الأنمامحلىيثار بن سعيد بن عثمان 
المنثن المحن ع هريرة أبي ن أبوعلي 

٩٤ ءادلانمايبن علي بن عمر 
أمعدن سالم ن يحص = الخمراني 

سماعن إبراهم ن همدالرحمن = الفركاح ان 
همدالحميدن همدالخالق ب الخوارزمى الفضل أم 
محمدبن محمد — الخرارزمى المقل أم 

نوحبن محمل بن صالح = الفلاني 
يزدين أحمد محن منصور = القاءآنى 

بشارين سعيد ين عثمان = الأنمامحلى القاسم أم 
لنمحمد ين عدالرحمن ~ الدين مسي قيامة اين 

أحمد

إبراممن عمر ن أحمد = القرطي 
١٤٠ الإتقاتىعمر أمير بن كاتب أمير الدين قوام 

علىبن عثمان بن محمد = الماردينى 



=وتآ[ أصوليةيراية - الاستدلال أصول ؤي فهه حبل بن معاذ حديث 
الأ.

أحمدبن حن ن يوسف - المرد ان 
محمدبن موصى ن يوسف = الحفي أبوالمحاسن 

١١٤ الهارىعبدالئآكور بن اض مح، 
٨٧ الوزيران المرتقي ن علي ن إبراهيم ن محمد 

بنإبراهيم بن محمد = الوزير إبراهيم بن محمد 
علي

٩٣ الحفيرشد ين أحمد بن محمد 
٣٢ عبدالهادىبن أحمد بن محمد 
١١٦ الماردينىعلى ين عثمان بن محمد 

٥٦ الدينحمال بن محمد الدين شص بن محمد 

انابرمحاالرومي محمد 
١٧ المقدمىعلى بن طاهر بن محمد 
٥٦ الأممندىعبدالحمد بن محمد 
١٥٥ عودمبن علي بن بكر أبي بن محمد بن محمد 

"شريف أبي ابن 'ا القدّي 
١٠٨ الخوارزمىالقالي القاسم أبي بن محمد بن محمد 
٥٤ الجزرىعبدافه بن يوسف بن محمد 
١١٤ اللامثىزيد بن محمود 
٤٣ جلين معاذ 
٥٦ القاءإتىيريد لن أحمد لن منصور 
١١٣ المجسانىأحمد ُن إسحاق صالح أبى بن منصور 



لتآ[=
اصولبةيراية - الأساولإو ؤراصول ءهغ حمل ععاذبن حدبث 

الصفي الأ-

عليبن إبرامم بن محمد ً الوزير ابن 
٥٧ الهروردىامرك بن حمب بن يحنى 
١٧٢ العمرانيأسعد بن سالم بن يحيى 
١٥٧ يح؛ىينمسارهوتي
١٣٩ عسدالهاديبن حن بن أحمد بن حن بن يوسف 

المردابن 

١٦٧ أبواسى الملطي محمد بن موس بن يوسف 
المحاسن



=ءوج اصوليةدراية - الاستدلال اصول ءهده ممل بن معاذ حديث 

فهاسا\محرىو(خامسا: 
الصفحة بمأ ٦١١١

٧٩ الإلهام
١ ٠١ م
٤٩ الأمة

٤٦ ندة

٤٨ الجابية

٦١٠ الإجماع
١٤١٠ الاجتهاد

٧٦ الامتحان

٩٤ التخصيص
١٠٨ امتدق

٧٨ الاستدلال

٤٦ الرتوة

١٧٧ الترجح
٤٥ >غ
١٧٧ التعارض
٤٩ القانت

١٦٩ التقليد

١٠٧ القياس
١٢١ التشح
١٢١ الإناطة



اصولبةيراية - الأسدمحل اصول ؤ فه حبل معاذبن حديث وج

سكاتفهرسا س\دسا: 
المفحة المصطالم

١٤٣ الاجتهاد

٦٣ الإجماع
٧٦ الأتمحان

٧٨ الاسدلأل

٧٩ الإلهام
٩٤ التخصيص
١٧٧ التعارض

١٦٩ التس

١٢١ المناطتقيح 
١١٠ الرأي
١٣٨ الاعتبارماد 

١٠٧ القياس

١٣٤ المسهنامحى 
٦٩ المصالحة

٦٩ المرسلةالمصالحة 

١٢١ المناط



٢أصولية دراية - الاستدلال أصول ق فهغ حبل بن معاذ حديث  ١

فهاسا\س\وافراجةس\عأ: 

القرآزالكريم.أولا: 
التصسر.كتب انيات 

تحقيقالخفي، الجصاص الرازي علي بن لأحمد القرآن. أحكام -١ 
١ه.٤ ٠ ٥ بيروت العربي. التراث دار تمحاوي. الصادق 

المحرييبابن المعروف عبداض بن محمد بكر أبي للإمام القرآن. ٢—أحكام 
(To ؛ )^العربي.الكتاب دار الهدي. عبدالرزاق تحقيق ٥

بنالأمين محمد للشح بالقرآن. القرآن إيضاح ش البيان ٣-أضواء 
محمالوأحاديثه آياته حرج )ت'ُاأه'؟اه.( محمدالمختارالشتقيطي 

ه. ١٤٢٤بيروت العلمية. الكتب دار الخالدي. ءبل.الزير بن 
الكبير.مير التف— الرازي مير تف

البيان.جامع ■" الطبري تقبر 
إسماعيلالفداء أبي الدين عماد الجليل ي؟ العظيم. القرآن ؛-تقبر 

وآحرين.محمد الميال مصهلفى تحقيق )ت؛ماباد( الدمثض كثير بن 
ه.١ ٤ ه٢ الرياض الكنم،. عالم دار 

رمدمحمد للغغ النار. ر بتملمعروف ١ العظم الهران ير نم— ٥ 
إحياءدار ربات. مصطفى سمير وتصحيح تعاليق ه( ١٣٠)ت؛ رصا 

١ه. ٤٢٣بيروت العربي. التراث 
عمربن محمد فخر للإمام الغيب• ومفاتح الكبير ٦—التفسير 
بيروت.المكرر دار اُه( ٠ رن؛ الرازي 
الحفلم.المران ر تمً كر ابن تمر 



وتت[=
-ضادف<اصولبةالأسدلأل ياصول ه حبل معاذبن حدبث 

اتجرىجرير بن محمد جعفر لأبي القرآن. آي تأويل عن البيان ما~جامع 
الكتس،.عالم دار التركي. عدالمحن عبل.اض ئ. تحقيق ^ ٣١)ت* 

ه. ١٤٢الرياض؛
الأنصاريأحمد بن محمد عبداض لأبي القرآن. لأحكام الجامع ٨— 

د.أحاديثه وحرج الحفناوي إبراهيم محمد وصبطه راجعه القرطبي، 
ه.١ ٤  ٢٣القاهرة الحل.يناا دار عثمان. حامل. محمود 

عليبن حس بن صديق القليب لأبي القران. مقاصد ى البيان اّ~ذح 
وراجعهله وى.م يخعه عني ( ١١٥ ٣ ٠ )متاي البخاري القنوجي الحسين 

؛يروُت،.العصرية. المكتبة الأنصاري. إبراهيم ابن عبالاض 
لمحمل،التفسير. علم من والدراية الرواية فتي بين الجاح القدير —فح ١ ٠ 

الحلبي.البابي مطبعة ( ٥١٢٥٠)ت الشوكاني محمد بن علي بن 
بنعلي، بن ءْر حفص أبي المفسر للإمام الكتاب. علوم قي "اللباب ١ ١ 

عبدالوجودأحمل. عادل تحقيق ه( ٠٨٨ )ُتج الدمثثى عائل 
ى ١٤١٩بيروت العالمية. الكتي، دار وآخرين. 

القنوجي،حان حمن لمل.يق الأحكام. آيات تفسير من المرام —نيل ١ ٢ 
الكتمحادار الزيل|ي. فريد وأحمل. إسماعيل حن محمد تحقيق 

.٣٢٠؛يروت٣٠ العلمية.

الحديث،.مصقليع كتب ثالثات 

شاكر.محمد لأحمل. الحل|يث،. علوم احممار مح الحثيث، —الباءح،  ١٣
ه.القاُرةهبمآا مكتثةدارالتراث،.

اللءينحلال لاإحاءذل الراوي. تقريب نرح ش الراوي "تدريب ١ ٤ 
طيبة.دار الفاريايى. محمد ننلر قتيثة أبو حققه .( ٥٩١١)ت السيوطي 

الرياضلإآ؛اه.



٢١اصولية دراية ' الاستدلال اصول ؤآ طهغ حبل بن معاذ حديث 
=^^^=ً===ًًك!ا 

وبعضالمحدثين بين فيها المختلف الحديثية والمسائل —القواعد ٥١ 
الرشد•مكتيه الصاعل.ى• عيداض بن علي بتت أهمترة الأصولمن■ 

ه. ١٤٢١الرياض 

الموصوعات.كتابه حلال من المنة نقدمتون فير الجوزي ابنر "مقاييس ١ ٦ 
ه. ١٤٠٥حدة اللءنير. دار الوميتير. اش غرم مفر د. 

المنة.دواوينر رائعات 

بنأحمد جعفر لأيي الأثار• مشكل شرح بترتيب الأحتار ماا~تحفة 
حاليوترتس_ا تحقيؤر )تاآّاه( الهلحاوي سلامة ين، محمل• 

ه. ١٤٢٠الرياصن داربالمية. الرباط■ محمود 
العاداتأ؛ي، ،"^، ١١لجل. الرسول. أحاديث نر الأصول —حاح ٨١ 

عبدالقادرتحقيؤر آُه( ٠ رتاُ الأُير ا؛ر، الجزري محمد بن، البارك 
الحلواني.مكتبة الأرناووط. 

نحريجهم، الجنة فللأل مع مهلبؤع عاصم أيي، أين، للإمام المنة —كتاب ١ ٩ 
الإسلامي،.المكتب الألباني،. الدين، ناصر لحمن• المنة أحاديث 

١٤٠دمشق  ه.٠ 

(٥٠٥٢١^)ت القرويتي يريد بن محمل عيداض أبي ماجه. لأبن "السنن ؟٠ 
أصولهعر وحققه الألباني، الحدث العلامة أحاديثه علؤؤ حكم 
ه. ١٤١٩الرياض، العارف. دار عبدالحميد. حمن، بن، علي 

حققهه( ٥^١٢ رن الجتاهم، الأشعث بنر سليمان داود. أ؛ىإ —ّنر، ١٢ 
هر. ١٤١٩حدة القبلة. دار عوامة، محمد الحافظ بأصل وقابله 

الترمذيسورة بن، عك، ين محمل! م، عأ؛كا الترمذي■ ألإ~سنرا 
ءبد.الثاةي،،فواد ومحمد شاكر أحمد ونحرج تحقيؤر آهل(، )ت٧٩ 

ه. ١٢' ٩٦القاهرة . الحلي، البابؤر مصهلفم، مكتبه عهلوة، وإبراهيم 



اصوليةضاية - امحسدلأو اصول ق ه حبل معاذبن حديث  ٢١
سمً====ً—ض=ً———

ه(الدارممي)ت٥٨٣عص بن علي الحس أبي الدارممي. -^، ٢٣
بيروت.الرسالة. مؤسسة 

بنسعد د. وتحقيق دراسة رآه( YUo)منصور بن سعيل. ؛أ~ّس 
ه.١ ٤ ٢ ٠ الرياض الصميعى. دار حميل.. عبدافهآل 

الحسينبن أحمد بكر أبي الحاظ المحدثين لإمام الصغير. —السنن ٠٢ 
قلعجى،أمين عبدانمطى د. أصله وثق )تحه؛هد( اليهقى على بن 
ه. ١٤١٠كراتثي الإسلامية. الل.راسات جامعة منشورات من 

)تخه؛ه(البيهقي علي بن الصّين بن لأحمد الكبرى■ —السنن ٢٦
محروت•الفكر• ت'ار الجوهرالمي،• شرحه •ع مهش 

د.تحقيق النسائي، سعيب بن أحمد للأمام الكبرى. —السنن ^١٢ 
العلمية.الكتب دار سيد. كروي وّّيد الينداري سليمان عيا.الغفار 

..٠١٤١١بيروت 

فهارسهووضح ورقمه به اعتنى سعيب، بن أحمد النسائي. —سنن ٢٨
هر. ١٤١٤حلب الإسلامية. المطبوعات مكتبة أبوغدة. عثدالفتاح 

البخاريإسماعيل بن محمد عبداطة أبى البخاري. —صحيح ٢٩
عبدفواد محمد ترقيم الباري، فتح سرحه ْع مطبؤع )تا'هآه(، 

القاهرة.السلفية. المتليمة الخهليب، الدين محي ؤإحراج الا٠ي 
ألبستيحيان بن أحمد بن حبان بن محمد حبان. ابن —صحيح ٠١٢

ةمجرمالأرناووط. سعيب تحقيق بلبان، ابن بترتيب .( ٠٣٥)ت؛ 
بيروت.الرسالة. 

ابوريالنيالقئيري الحجاج بن لم مالحين أبى لم• مأ~صحيح م١ 
دارعبدالباقي. فواد محمد وترقيم وتصحيح تحقيق )تااُلإه( 

؛يروتخه'آاه.الفكر. 
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بنمداض الحاظ %ث\و. الأحاديث ز انمف آّا-ااكاب 
مختارونشره وطبعه بتحقيقه عنى شيبة)تهّاآآه( أبى محمدبن 

ه.١ ٤ ٠ ١ الهند لفية. الالدار الندوى. أحمد 
البيهقيالحسين بن أحمد للخافظ المجرى. السنن إلى ّام-المدحل 

الرحمنصياء محمد الدكتور الأستاذ وتحقيق دراسة )تمه؛ه( 
ه. ١٤٢٠الراض لف. الأضواء دار الأعفلمى. 

بنافه عبد د. باشراف حقق ( ٤j،Y حنبل)ت١ بن أحمد الإمام "^- ٣٤
١ه. ١٤٢ بيروت الرسالة. مؤسسة التركي. المحسن عبد 

بيروت.صائر. دار نثر محققة. غير أحرى ونسخة 
بنمحمد عبدافه لأبي الدارْي" ئن يالمعروف الدارمي ند ّْا~م

مليمحمن تحقيق ه( ٢٥٥)تالا.ارمي عبدالرحمن بن عبدافه 
اه. ١٤٢ الراض دارالمنني. الداراني. 

(٠jbY رن؛ الجارود بن داود ين سليمان العليالي. داود أبي ند اُّا~م
ه.١ ٤ ٢ ٠ هجر دار التركي، عبدالمحن بن عبداممه د. تحقيق 

ابنإبء،.امم بن مجمد بن همداض بكر أبي ب أبي لأبن ماّا-المصتف• 
مكتبةاللحيدان. ومح٠اJ الجمعة حمد تحقيق )ته'آأه( شيبة أبى 

اه. ٤٢٥الراض الرشد. 
الصنعاتيهمام بن عبدالرزاق بكر أبي المجير للحافظ —المصنف.  ٣٨

الإسلامي.المكتب الأعفلمى. الرحمن حبيب تحقيق ( ١٥٢ )زا 
اه. ٤٠٣بيروت 

تحقيقالعلبراني، أحمل. بن سليمان القاسم لأبي الأوسط. —المحجم  ٣٩
دارالحسيني. إبراهيم بن وهمدالمسن محمل بن الله عوض طارق 

اه.٤ ١ ٥ الماهرة الحرمين. 
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^٣٦اتجراتي)ت٠ أحمد بن سلمان القاسم لأبي الكمر. -السم ٠٤ 
اللفي.المجيل. عبد حمدي أحاديثه وحؤج حققه 

إلكترونية.نسخة الأصبهاني. نعيم لأبي الصحابة. —معرفة ٤ ١ 
ينمصعلفى وتعليق تحقيق حميد، بن عبد للحافظ المنتبمب. — ٤٢

ه. ١٤٠٥الكويت الأرقم. دار شلباية. العدوى 

الأحاديث،.تخرج كتب حامات 
عبداممهأبي للمحافظ والمشامير. والصحاح والمناكير ما؛-الأباطيل 
وتطيمح،تحقيق، )رت،ّآ؛هه( الجورقاتي إبراهيم بن الحسين 

الإعلامية.البحورثv إدارة نشر الفريواتى، عبل.الجبار بن عثل.الرحمن 
الفيةبمارسالهدم،؛اه.لخامعةال

الفقيهالمفر المحاففل للإمام التييه. أدلة معرفة إلى الفقيه -إرشاد ؛٤ 
حمل.يومنا بهجة تحقيق ^ ٧٧٤)لت، الل.مشقي كثير ابن إسماعيل 

ه.١ ٤ ١ ٦ بيروت الرسالة. موٌة أبوالهليب. 
لراجالكثير. الشرح في الواقعة الأحاديثؤ نحرج في المنير —البل.ر ٤ ٥ 

(aA٠٤)نؤالملقن بابن الحروف، الشافعي علي ين عمر الدين 
ه.١ ٤ ٢ ٠ الرياض الهجرة. دار وآحرين. الغيفل أبو مصهلفى تحقيق 

الفلأاءلأبى الحاحميا. ابن مختصر أحاديث، بمعرفة الaلالم؛^ —تحفة ٤٦
بنالغني عبله وتحقيق دراسة (، ١٠٧٧٤)لت،كثير بن عمر بن إسماعيل 
ه.١ ٤ ٠ ٦ المكرمة مكة حراء. دار الكيمسى. محمود حميدين 

الصا؛يةيمحمل. بن لعبداض الفقه. أصول في اللمع أحاديث —نحرج ٤٧
عبدالرحمنيوسم، د. عليه وعلق أحاديثه حرج الحسيني، الغماري 

ه.١ ٤ ٠ ٥ بيروُت، الكتي،. عالم المرعشالى. 
عليبن عمر الدين لراج المنهاج. أحاديث، إلى المحتاج —تدكرة ٤٨
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عدالمجيدحمدى تحميق ^ ٨٠)ت؛ الملمن بابن المعروف 

٣١٩٩٤بيروت اللفي. المكتب اللفي. 
القفللأبي الكبير• الراقص أحاديث نحريج ش المير "التلخيص  ٤٩

العملأءىحجر بن محمد ين على ين أحمد الدين سهامحب 
هر.١ ٤ ١ ٧ المكرمة مكه الباز. دار منشورات من ه( )ت٢٥٨

أحمل.ين محمد الد.ين لمي التعلق. أحاديط همى التحقق "تنقح ٥ ٠ 
اضجاد محم-د بن مامي تحقيق .( ٤^١٥رن؛ لحنثالي ا عبدالهادى بن 

ه.١ ٤  ٢٨الرياض السلف. أضواء دار الخباتي. ناصر بن وعبل.العزيز 
عمرلأبى وحمله. روايته ي ينغي وما وشله العلم ييان -حامع ه١ 

الأشبالأبي تحقيق هر(  ٤٦٢)ت القرطبي النمري عبدالبر بن يوصف 
هر.١ ٤ ١ ٩ اليمام الجوزي• ابن دار الرهيرى• 

الأمة.على السيئ وأثرها والوضرعة الضعيفة الأحاديث -سلسالا ٥٢
ه.١ ٤ ٠ ٢ الريانحن المعارف. مكتبة الألباني. الدين ناصر بن لحمن. 
بنعلي بن لمبدالرحمن الواهية. الأحاديث »ي المتاهية ّآه-اللل 

الحقإرشاد الأستاذ عليه وعلق حققه )تم؟وهه(، الجوزى 
لاهور.السنة. ترحمان إدارة الناشرت الأُري، 

بكرأبي بن احمد للبوصيرى ماجة. ابن زوائد ش الزجاجة —مصباح ٥ ٤ 
الكشناوى.المنتقى محمد تحقيق هآ ٠٨٤ رن الكتاني إسماعيل بن 
ه.١ ٤ ٠ ٣ بيروت المربية. دار 

بنPثاJافه بن لحمد والمختصر المنهاج أحاديث محريح قي —المعتبر ٥٥ 
دارالسلفي. عثدالمجيد حمل.ى تحقيق -( ٧^١٠رن؛ الزركثى بهادر 

الكويت.الأرذم.
بنأحمد الفضل لأبي المختصر. آثار نحرج نر الخبر الخبر —موافقة ٥٦
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بنعبداض بتحقيق الأول الجزء ( ٨٥٢العقلأتي)ت حجر ين علي 
بالجامعةالسنة شعبة ى دكتوراْ رسالة الحمد، سليمان بن أحمد 

ه. ١٤٠٣عام المنورة بالمدينة الإسلامية 
البغدادي،الخليب بكر لأيي والتفريق• الجمع أوهام —موصح  ٥٧

ه.١ ٤ ٠ ٧ بيروت المحرفة. دار القلعجي. المحهلي عبد د. تحقيق 
الزيلعى،عباواض بن محمد الدين لجمال الهداية. لأحاديث الراية خه~مب 

ه.١ ٤ ١ ٨ حدة القبلة. دار العلمي. المجلس إدارة بعناية صحح 
المسة.صرؤح كتب سائمات 

أحمدحليل الملامة للأمام داود• أبي سنن حل ش الجهود ؟ه~يذل 
بيروت.الخلمية. التهارنفورى)تاُ؛ماه.(دارالكتس، 

عثدالرحمنمحمد للحافظ الترمذي حامع بشرح الأحوذي ُ~تحفة ا٠ 
ومحيحهأصول مراحعة على أصرف الباركفوري• عبدالرحتم بن 

دارالفكرعبداللطيف. عثدالوئب 
محمدالدين نور الحن أبي للعلامة حنبل ن أحمد الإمام مستد ~حاسية ١٦ 

^.119الدين نور به اعش •( ٠١١)ت٨٣ الندي الدمشقي ثدالهادي عن 
-.٠١٤٢٨نحلربدولة الإسلامية والشؤون الأوقاف، وزارة إصدار 
بنعدالا٠ي، بن لمحمل• مالك• الإمام موؤلآ علتم، الزر٠اتي 'الاُ"شرح 

ه.١ ٤ ١ ١ بيروت . الخلمية الكتم-، دار ،و( ١ ١ ٢ ٢ )ت الزرقاني يرسف 
الغويعود من الحسن معحمد أبي للإمام السنة. ما"~سرح 
الكتب،الأرناووط، وثحيب، الثاؤيش زهير تحقيق ه( ٥١٧)ت

٠الإسلامي   ٠٠١٤.
بكرأبي الحافظ للإمام الترمن،ي. صحيح بشرح الأحوذي ؛اُ~عارصة 
حواشيهوصع ءه( )زم؛ المربي بان المحروق ءبا،ااا0' ن محمد 
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ونسخةهر،  ١٤١٨المكرمة مكة الباز. مكتة >معشلي, جمال الشخ 
المرئي.التراث إحياء دار البخاري. هشام الشخ إعداد أحرى 

ه. ١٤١٥بيروت 

أشرفمحمد الحق لشرف داود أبي سنن شرح المعبود هآُ~ءرن 
لرح٠ن١JLعونصحح وتعليق تحقيق آبائي. المفليم الصدفي 

ه. ١٤٢١بيروت العربي• التراث إحياء دار عثمان. محمد 
محمدبن حسين الدين شرف للإمام السنن. حقائق عن —الكاشف ٦٦

القرآنإدارة وآخرون• اض محب عبدالخفار الفتي حققه العليي، 
ه.١ ٤  ١٢٠كراتثى الإسلأمٍة والملوم 

محمدالحدث للعلامة الترمن.ي. حاح عر الدري —الكوكب ٦٧
زكريامحمد تحقيق الكاتدهلوي، إسماعيل محمد بن يحيى 

هر. ١٣٩٥الهند لكنهوء الخلماء. ندوة مهلبعة الكاندهلري، 
سلهنانبن عل للعلامة الصابح. مشكاة شرح المفاتيح -مجرياه ٦٨

التراث.إحياء دار القاري. محمد 
شاكرمحمد أحمد تحقيق الخهلايي، سليمان لأيي السنن• —معالم ٦٩

ه.١ ٤ ٠ ٠ بيروت الحرفة. دار الفقى. حامد ومحمد 
المحاسنأبي للقامحى الأثار مشكل من المختصر من •ب-العتصر 

بيروت.الكتب. عالم الحفي• موسى بن يوسف 
بنأحمل• العباس لأبي ملم• كتان تلخيص س أشكل لما -المفهم ١٧ 

إلكترونية.نسخة القرطي• إبراهيم بن عمر 
الفقه.أصول كتب سابعات 

ه()ت٦٥٧المكي عبدالكافي بن لخلى المنهاج• شرح في -الإ؛هاج ٧٢
محمدشعبان د. ل ويلءم حققه (، ه )ت١٧٧عبدالوهاب وولده 
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ه.١ ٤ ٢ ٥ المكية المكشة إسماعيل. 
المنعانىالأمير إسماعيل بن لحمد الأمل. بغية شرح السائل "إحابة ■٧٣

محمدحمن ود* المساعي أحمد بن حمن تحم.ق ١ه(  ١٨٢)مت،
ه.١ ٤ ٠ ٨ بيروت الرسالة، مؤسسة الأهدل، 

بنء؛اوالاوالث، الحرمين لإمام المالخيص كاب من الاجتهاد ؛لأ-كاب 
عليءبد.الحميد د أ. تحقيق هلأ( ٤٧٨الجويني)تيوسف بن عبداض 

ه. ١٤٠٨بيروت والثقافة. العلوم دار أبوزنيد. 
حلفبن سليمان الوليد لأبى الأصول. أحكام ى الفصول هلأ-إحكام 

الغرتدار تركي. عبدالمجيد وتقديم بتحقيق ه.( ٤٧٤الباحي)ت
ه١٤٠٧٠؛يروتالإسلامي.

المغليمحمل* بن علي أبى بن لعلي الأحكام. أصول في ا"ب-الإحكام 
للنسرالمميعى دار عقيقي. ءبل.الرازق العلامة تعليق الأمدى، 

"٥١٤١٤الرياض دالتونيع• 
سعيدبن أحمد بن عل محمد لأبى الأحكام. أصول ش -الإحكام ٧٧

عثمان.حامد محمد د. وتعليق وتحقيق صهل الذلا٠ري، حزم بن 
ه. ١٤٢٦القاهرة الحديث. دار 

عليبن لحمل. الأصول. علم مجن الحق تحقيق إلى الفحول خما~إرشاد 
ساميحفص أبى وتحليق تحقيق ٥(،  ١٢٥٠الشوكانى)ت محمد بن 
.٥١٤٢١الرياض الفضيلة. دار الأثري، العربي بن 

الوليدلأبي الدليل. معنى ي والوجازة الأصول معرفة ش هلإ-الإشارة 
وتعليقتوتحقيق دراسة (، ٥٤٧)ت؛الباجي حلنا بن سليمان 
.٥١٤١٦الكية الكتبة ١ فركوس على محمد 
البزدويحمين بن محمل. بن علي العسر أبو المزدري. •خ-أصول 

الكاش.شرحه مع معلمؤع (، ٥٤٨٢)^،
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الرحّىمهل أبى بن أحمد ين محمد بكر لأبى رحى• الأصول ٨ ١

بيروت.المعرفة، دار الأفغاني، أبوالوناء أصوله حقق إه(، ٩ )ت٠ 
الثماثىإسحاق بن مّحمد بن أحمد علي أبى الثاثي آح~"أصول 

دارالفرفور. الدين ولي للدكتور السافي مرحه ْع مْلبوع -( ٥٣٤)٤ 
الفرفور.دمشق\آ؛اه.

ه٠آ٧٦٣ؤرتالهقدمى مفلح بن محمل. اللأين مس لالفقهّ مخ~اصول 
مكتةالسميحان، محمل. بن فهد د. له وقدم عليه وعلق حققه 

.٠١ ٤٢الراض• انميكان، 
عليبن أحمد للأمام الأصول. ش الفصول المسمى الفقه —أصول ٨٤

جاممعجيل د. وتحقيق دراسة (، ٥٣١)ت٠^الجماص الرازي 
ه.١ ٤ ١ ٤ بالكويت، الإسلامية والشؤون الأوقاف، إت.ارْ نشر النثمي، 

معدبن بكر أبى بن لحمد العالمتن• رب عن الموقعتن هخ-إءلأم 
وعلقله وقالم قرأه (، ٠٧٥الجوزية)زاقيم بابن حريرالعروذا

الجوزى.ابن دار ملمان. آل حسن بن مشهور هميدة أبو عليه 
الدطم،طامآ؛اه.

الل.هلوي،صحمد بن محمود المنار. أصول فيإمحاءة الأنوار —إفاضة ٨٦
.٠١٤٢٦الرياض دارالرمال. عملأالواحدحفي. محهل. حالي تحقيقد. 

أحمدأد. أصوله ويق ( ٠٠٢ الشافعي)ت؛ إدريس بن لحمل. —الأم ٨٧
ه.١٤١٦دارقتيمة ؛ل.رالدينحون. 

بنمحمل. الدين لشمس الورقات ألقاتل حل على الزاهران —الأنجم ٨٨
أ.د.عليه وعلق وحققه له قدم ( ٠٨٧١)تالمارديني عثمان 

١٠ ١٤٢٠الرياض الرمي.. مكتبة الملة. علي بن عبدالكريم 
ابنءب؛دالرحملإن بن يوسم، محمي. لأبي الاصطلاح لقوانين —الإيضاح ٨٩
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ينفهد د• له وقدم عليه وعلق حققه )تاُهآ'ه( الحنّلي جوزي ل١ 
ه. ١٤١٢الريامحي العييكانء مكتبة الدحان. محمد 

لصالحوالأنصار. المهاجرين سد للاقتداء الأبصار أولي همم "إيقاظ ٩ ٠ 
ه. ١٣٩٨بيروت المعرفة. دار الشهير؛الفلاني. العمري نوح بن 

بناض عبد بن محمل. الاJين لبدر الفقه• أصول ش المحيط —البحر ٩١
الأشقر،سليمان بن عمر ئ. بتحريره قام .(، رن؛٩^١٠الزركثي يهادر 
ه.١ ٤  ١٣بالكويت الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة طع 

أحملأبن محهلأ الدين لجلال الجوامع. جمع حل ش الءلالح —الجدر ٩٢
المحمديمحمد بن عاي ٌرتفى وتحقيق شرح المحلي، 

ه. ١٤٢٦دمشق ؤ الرسالة مجوسة الل.اعتاتي، 
بنمحمد العالم العلاء الإمام الشيخ تصت؛ما الأصول. ي النظر —بدل ٩٣

مرةلأول ؤيثشره عليه وعلق حققه ( ٥٥٥الأسمندى)زآعيدالحهيد 
.٥١٤١٢القاهرة، التراث، دار مكتبة ءبالأاور، زكى محمد الل.كتور 

بنءبدالللنا العالي أبى الحرمين لإمام الفقه. أصول ش —البرهان ٩٤
د.فهارسه ووضع وقاومه حققه )ت٨م١٤ه( الجوينى عبدافه 

ه. ١٤ ١٨المنصورة الوفاء.^ثل.الخفليمالميب.دار 
محمودالدين لشمس الحاحسا. ابن مختمر شرح المختصر، -بيان ٩٥

محمدد. تحقيق أحمدالأصفهاني)زو٤ماه(، بن ءبل.الرحمن بن 
أمبجامهة الإسلامي، التراث إحياء مركز منثوران من بقا، مغلهر 

السرازىعلى بن إبراهيم إسحاق لأبى أصول"الفقه• ى' -اكمرة ٩٦
دمشقالفكر. دار هيتو. حن محمد د. وحققه شرحه )ت٦م١٤هآ 

.٥



تنتجاصولية يراية - اfلآسدلأل ؤراصول غه حيل بن معاذ حديث 

الفاراييعمر أمير بن لكتب أمير الدين لقوام المنتخب• شرح "المحن  ٩٧
منعثمان، مصطفى نصر صابر د• تحقيق -( ٥٧٥٨)الإتقاني 

الكويتبدولة الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة منثوران 
٥١٤٢٠.

سليمانبن علي الدين لعلأء الفقه. أصول ي التحرير شرح "التحبير  ٩٨
والسراح محمد بن أحمد د. وتحقيق دراسة هآ )ت٥٨٨المرداوي 

الجرين،عبداض بن همدالرحمن د• و القرني محمد بن عوض د• 
.٥١٤٢١الرياض مكتةالرشد. 

بنأحمد والمعقول. المنقول من الوصول منهاج ي لما —التحرير ٩٩
أسامةودراسة تحقيق ( ٥٨٢)تآُ المراثي الحسين بن الرحيم عبد 

بكليةالفقه أصول قم دكتوراه رسالة حمزة، عبدالعفليم محمد 
الأزهر.حامعة والقانون، الثريعة 

يكرأمحا بن محمود الدين لسراج المحمول• من -التحصيل ١ ٠  ٠
أبوعلى عبدالحميد د. وتحقيق دراسة )متا؟خاُه(، الأرموي 

ه. ١٤٠٨بيرومتا الرصالة. موصة i رتيد 

يحييزكريا لأبي الول. منتهى مختصر شرح في المؤول —تحفة ١ ٠ ١ 
بنالهادى د. وتحقيق دراسة ه( ٧٧٢)'تاالرهوني موس بن 

دارمنسورامنا من القيم، الأحفر يومفا ود. مبيلي الحين 
الإماراتبدولة التراث ؤإحياء الإسلامية للدراسات، البحويث، 

الم؛يةاوتحدة؟؟؛اه.
١ الحسنين أحمد بن الحسن الدين لبلءر الفقه. أصول قي —التدكرة  ٠٢

لنيلبهادر، جع اممه شهاب ودرامة تحقيق ه(، ٧٧٣رoاالمقدمي 
ه. ١٤٠٦الإسلامية لجامعة ا من الماجستير درحة 



٢ اصولبةيراية - الاستدلال اْء5ل ق فه حبل ععاذبن حديث ١  ءً_ء=ءء_ًف_=_^ء_ٍْص 

الطيببن سد بكر أبى للقانحي والإرشاد. ١-القريب  ٠٣
أبوعلي عبدالحميد د. عليه وعلق وحققه له قدم ٤ه( رت٣٠ 

ةالرسالةمل؛له.زنيد.ْؤّ
أحمدبن القاسم لأبي الأصول• علم إر الوصول —تقريب  ١٠٤

د.ودراسة تحقيق ( ٧٤)^،١ المالكي الغرناطي الت5لبي جزي بن 
المحققالناشر؛ الثنقيطي، الأمين محمل، بن المختار محمد 
ه. ١٤٢٣

بنمحمد الدين لأكمل البزدوى• الإسلام فخر لأصول —التقرير  ١٠٥
عبداللأمد. وتعليق ودراسة تحقيق ^( UAAc)'،البا؛رتي محمود 
الإسلاميةوالشؤون الأوقاف وزارة مطبوعات من حامد، صبحى 

ه. ١٤٢٦الكويت بدولة 
بنمحمد الحاج أمير لاين الأصول. علم ي والتجرير ١-التقرير  ٠٦

١م. ٩٩٦بيروت الفكر. دار ه( )ت٩٧٨محمد 
الدبومحيعمر بن عبيدافه زيد لأيي الفقه• أصول ني الأدلة -تقويم  ١٠٧

الباز•دار ترنيع المس، حلل الشخ وحققه له قدم )ت.آ؛ه( 
ئ5ةالكرمةاآ؛اه.

١ بنءثدال؛ئه بن عثدالللئ، المعالي لأيي الفقه• أصول ش —التلخيص  ٠٨
أحمدئر وبالباليا، جولم عيدايلة تحقيق الجويئي، يوسما 

ه. ١٤١٧ييروت الإسلامية• البشائر دار العمري. 
الكلوذا)يالحسن بن أحمد ين لمحفوؤل الفقه. أصول ش —التمهيي. ١ ٠ ٩ 

محمدمفيد ؤ د ودراسة بتحقيق والثاني الأول الجزء .( ١٥٥ )ت• 
بنمحمد د. ودراسة بتحقيق والراح الثالث الجزء عمشة، أبو 

ؤإحياءالعلمي البحث مركز مطبوعات من إبراهيم، بن علي 
المكرمة.مكة القرى. أم يجامعه الإسلامي التراث 



٢اصولية يرأية - الاستدلال ئاصول ءهه معل معاذبن حديث  ١

الدينلشهاب الأصول. ني المحصول احتصار ني الفصول ~تنقح  ١١•
•عمطؤع ٤^١٦^، )ت المرافئ إدريس بن أحمد العباس أبى 

العامرة.الفكر. دار معد، ءبد.ارؤوف طه بتحقيق له مرحه 
بيروت

حبشبن يحيى الدين لشهاب الفقه. أصول في —التتقيحات ١١١
بنعياصى أ.د عليه وعلق له وقدم حققه -( ٠٠٨٧)الهروردى 

الأورهاةاُبناسالدىؤط؛
مؤحمرحه ْع معلبؤع المريعة لصدر التنقأح. لمتن "التوضيح ١١٢

التوضيح.على التلويح 
بأميرالمعروف أمين لحمد التحرير. كتاب سمح التحرير ير ~تي ١١٣

.٠١٣٥١القاهرة الحلبي. البابى مصهلفى مء؛لثعة بادشاه، 
محمّدبن محمد الا.ين لكمال الأصول. منهاج إلى الوصول "تيير  ١١٤

دراصة( ٤٠٨١^الكاملية)ت إمام بابن الحروف عبدالرحمن ين 
الفاروق.دار الدحميسى. ئهلب أحمل. ءبا.الفتاح د. وتحقيق 
هؤ١٤٢٣القاهرة

أحمل،بن مجحملل بن محمل. للشخ المنار. شرح *ي الأسرار ~جاءع  ١١٥
الأفغاتي.ءبالالغفرر الرحمن فصل د• تحقيق الكاكي)زو٤لإه( 

ه.١ ٤  ٢٦الكر٠ة ^كة اياز. نزار مكتبة 
الرفاءلأبى الفقهاء. طريقة على الجدل صناعة أو الجدل "كتاب ١  ١٦

ءه(الحنبلي)ت٣١ المندادي عقيل بن محمد بن عقل بن علي 
التوبة.مكتبة الحميريتى. عبل.الحزيز بن علي د• وحققه له قدم 

هؤ١٤٢٨الرياض
عثل.افأبى الل.ين لتاج الفقه. أصول ز المحمول من ١-الحاصل ^١١ 



اصولبة-يراية الأساولأل ؤراصول ءقغ حبل بن معاذ حديث [٢٢٢]=

اللامعبد تحقيق )تأهآُه( الأرموى الحين بن محمد 
.٢١٩٩٤بنغازي يونس قان جامعة منثوران ناجي، أبو محمود 

أبىبن محمد بن لمحمد الجوامع. جمع تحرير ش اللوامع ~الدرر  ١١٨
بتحقيقالثالث! الجزء وه( ٠ )تآُ المقدسي الشريف أبى بن بكر 

بالرياض.الثريعة كلية من ماجستير رسالة العلى، مشعل 
ممرم م الأجمال أن لجهل الأرض إر س من ض ا-الرد  ١٩

ه(٩١)ت<االسيومحلي عبدالرحمن بكر أبي الدين لجلال فرض. 
ه.١ ٤ ٠ ٣ ييرومحت، العلمية. الكتمب، دار الميس. حليل وحققه له قدم 

بنممحمود بن لمحمد الحاج؛،. ابن مختصر شرح والقول —الردود ١ ٢ ٠ 
د.و العمري صالح ين فيصل تحقيق )ات،اُخبه( البا؛رتي أحمد 

ه.١ ٤ ٢ ٦ الرياض ١^^٠, مكنية الدوسري. ربيعان بن ترحس؛، 
حاليتحقيق )تاة*أه( الشافعي إدريس بن لمحمد —الرسالة. ١٢١

بيروتالعربي،■ الكتاب دار الكلي، ثنين( وزهير العلمي السع 

عليبن لعيدالوهاب الحا-بمب،. ابن مختصر عن الحاجسثح ١—رغ ٢ ٢ 
أحمدوعائل محوهمر محمد على ودراسة وتحليق تحقيق بكى، ال

ه. ١٤١٩؛يرون( الكت.؛،. 'عالم عبدالموحود. 
محللحةبن علي بن حين علي لأبي الشهاب. تشح عن الشاب -رفع ١  ٢٢'

محمدبن أحمل د. تحقثق رتاههخهّ( الشوشاوي الرجراجي 
الرسد■مكتتة ■ الجبرين القه عيد ابن عثدالرحمن ود• الراح 

ه. ١٤٢٥الرياض 
قدامةين محمد بن أحمد بن افه لحثي المنانلر. وجنة الناظر —روضة  ١٢٤

النملة.على بن الكريم عبد الدكتور تحقيق ( ٠٥٦٢ )ت المقدسي 
الرياض.الرشد. مكتبة 



وآآ[=ًاصوليةدراية ' الاستدلال اصول ضهدي ممل معادبن حديث 
بنمحمد ين لأحمد المنار. مختمر شرح ش الأسرار ١—زبدة ٢ ٥ 

عبدالموحودأحمد عائل تحقيق ئ ١ ٠ ٠ )^،٦ اليوامى عارف 
ه. ١٤١٩المكرمة مكة البار. مكتبة ممصرا محمد وعلى 

الممتازانيعمر بن عياليين لالتتقح على التلويح ~شرح  ١٢٦
الماحي.وحسين الماحدي نجيب عليه وعلق راجعه )تّاهبها( 

العصرية.المكتبة 
لشهابالأصول. من المحمول احتمار فير الفصول تنقح ~ثرح ١ ^١٢ 

طهحققه )ت؛خاُه( المرافئ إدريس بن أحمد الماس أبى الدين 
ه., ١٣" ٩١٠وبيروت القاهرة. الفكر. دار سعد، عبدالزووف 

،القليب على بن محمد البصري الحسينر لأيي المد. -شرح ١٢٨
انملوممكتبة أبوزنيد. على عبدالحميد أ.د ودراسة تحقيق 

ه. ١٤١٠المررة المدينة والحكم 
والاليراالملة لضد الحاجب. ا؛زا لمختمر الضد —شرح ١٢٩

د.وتصحيح مراحعة )تاُهماه( الأيجي أحمد بنر عبدالفار 
القاهرةالأزهرية. الكليات مكتبة إسهاعيل. محمد شعبان 

أجمدين حنر بنر ليوسف الأصول. علم إلى المول غاية —شرح ١  ١٠*
وتحقيقدرامة وه( ٠ البرد)زه بابن المشهور عبدالهادي ينر 

ه.١ ٤ ٢ ١ ييروت الإسلامية. البشائر دار الختزى. طرقى بن أحمل. 
الفتوحيرءثد.الزيز ينر أحمد ينر لحمد المير. الكوكب —شرح ١١٠١

مح٠اJالزحيليرود.تحقيقد. ؤ(، ٠٩٧٢التجار)تالمعروفبابنر
التراثؤإحياء اللمي البحث مركز معلبوعات منر حماد، نزيه 

المكرمة.بمكة القرى أم الإصلامير؛جامعة 



n لية ٠٠٥١يراية - الاستدلال أصول ق جهم جيل بن معاذ حديث
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الشيرازييوسف ين علي بن إبرامم إسحاق لأبى اللمع. -شرح ١٣٢
دارتركى. عدالمجيد فهارسه ووضع له وقدم حققه )تآ"يأهر(، 

ه.١ ٤ ٠ ٨ بيروت الغرب. 
بنعبدالقوى ين سليمان الدين لجم الروضة• مختصر ~سرح  ١٣٣

عبدالمحسنبن عبداطه د. تحقيق ٧^(، ١ رت٦ العلوش عبدالكريم 
.٤٠٥١ ١ ٠ بيروت الرسالة. مؤسسة التركي، 

المعاني.وتنقيح المباني توضيح المسمى المنار مختصر ~مرح  ١٣٤
القاريمحمد سلطان بن علي الحسن أبي الدين نور للشيخ 

•صادر دار قبلأن. إلياس تحقيق القاري علي ملأ الهروى 
بيروت'\آ؛اه؛

محمدبن عبدافه اني التلملأبن الفقه. أصول قي المعالم —مرح  ١٣٥
وعليعبدالموحود أحمد عادل تحقيق .( ٥٦٤)ت؛ الفهري 
..٥١٤١٩بيروت الكتب. عالم معوض، محمد 

.(٥٧٧٥القاءآش)تالمربد بن أحمد بن لمنصور المغنى. —شرح ١٣٦
شدكتورا0 رسالة المعتق، معتق ين مساعد تحقيق الأول! الجزء 
الألةعلى مطؤع ،  ١١٥ ٤ ٠ ٩ بالرياض الشريعة كلية ي الفقه أصول 

الكاتبة.

عبدالعزيزبن لعبال.اللءليف، الفقه. أصول ش الأنوار منار —مرح ١٣٧
بيروتالعلمية. الكتب، دار ه(، )ت٥٨٨؛، JJL•بابن الشهير 

بابنالمعروف، بكر أتي بن •مدالرحمن الدين لزين النار -شرح ١٣٨
الأنوار.منار شرح بهامش مهلوع البي، 

الأصفهانيعبدالرحمن بن محمود الل.ين لشمس المنهاج. -شرح  ١٣٩



٢٦اصوكة يراية - ألاستدلال امعول فهدؤ جمل معاذبن حديث 

علىبن عبدالكريم د. عليه وعلق وحققه له قدم ( )ته؛'لأه 
^١٤١٠الراض المملة،.كبالرشد.

المراريإبراهيم بن •مدالرحمن الدين لتاج الورتات. '؛ا-نرح 
شاقيمارة وتحقينرت دراسة )ت*هآُهر( الفركاح بابن المعروف 
ه.١ ٤ ٢ ٦ بيرومتج الإصلامية. البشائر دار الهاجرى، 

للشيخالمعليل. وماللثؤ والمحيل الشبه بيان قي الغليل ١—شفاء ٤ ١ 
حمدئ. تحقيق )ته*هه( الغزالي حامل أبي الإسلام حجة 

ه. ١٣٩٠بغداد الإرشاد. الكسى،فة 
الحفيدرشد بن محمد الوليد لأبي الفقه• أصول، في الضروري — ١  ٤٢

الغرنم،دار الملوي. الدين حمال، وتحقيق تقديم )ات،ههههّ( 
.٢١٩٩٤؛يروُت، الإملأميؤ

الفراءالحسين بن محمد يعلي لأبى الفقه• أصول في —الل•؛ ١٤٣
بنأحمع. د. نمه وحمج عليه وعلق حققه رتاخه؛ه( البغدادي 

اه.٤ ١ ٠ الرياض سيرالمثاركي، علي 
بنإسحاق بن صالح الأئمة فخر الأجل للأuم الأصول ز الخية - ١ ٤ ٤ 

د.وتعليق تحقيق )ُت،*وآه( المجتاز جعفر أبى أحمل 
ه.١ ٤ ١ ٠ ط الورنو أحمد بن صدقي محمد 

ينعيدالرحيم بن محمد الدين لصفي الفقه• أصول ي "الفائق  ١٤٥
بنعر د• وتحقيق دراسة ه( )ت٥١٧الهندي الأرموى محمد 

ه.١ ٤ ١ ١ العميرس عبدالزير 
تجمبابن الشهير إبراهمم بن الدين لزين المنار- لشرح المقار -فتح ١  ٤٦

.٠١٤٢٢بيروت، الملمية. الكتب، دار (، ٠٠٩٧ )ت 
الفقه.أصول - الأصول فى الفصول 



اصوليةيواية - الاسدلإل يراصول فهن حمل بن معاذ حديث ن———| 

الخهلبثابت ين علي ين أحمد يكر لأبى والمتفقه. —الفقيه  ١٤٧
ابندار المراري، يوسف بن عائل حمقه )ت'؛أا"؛ه(، البغدادي 
ه.١ ٤ ١ ٧ اليمام , الجوزى 

الأيناميمرمى ين إيراهيم إسحاق لأبى الزوائد. نرح ١—المواتي  ٤٨
التا.مرية.مكتة العويد، محمد ين عبدالعزيز تحقيق )ت'آ"حه( 

\"آ؛اه.الرياض 
ينالدين لمصه الشوت. لم ميشرح الرحموت -فواح ١٤٩

العلميه.الكتب دار ٠ المسصنى كتاب يأّفل م2؛لبوع المكور. عبي. 
محروت•

ينمحمد ين منصور المفلفر لأيي الأصمول. ي الأدلة -قواطع ١ ٥ ٠ 
ينعبدافه د. ودراسة تحقيق )تهخ؛ه( المعاني لجبار عبدا 

ه.١ ٤ ١ ٨ عام طح الحكمي، عباس بن على ود٠ الحكمي حاففل 
"البيلي، ماس بن علي، بن محمد بن علي، الحس لأمح، -القواعد• ١ ٥ ١ 

عبل.اضين عايفى وتحقيق دراسة ( ٠j،A اللحاماين 
ه.١ ٤  ٢٣الراض الرشد. مكتبة الشهراني، 

بنمحمي. عبدالله لأبي الأصول. علم هم، المحمول عن —الكاشف  ١٥٢
وتعليقتحقيق رمؤتامهاُه( الأصمهاتى العجلى عباد بن محمود 

الكتبدار معومحن. محمد وعلى مدالموجود أحمد عائل 
١ه.٤ ١ ٩ بيروت العلمية. 

حجاجين علي ين حسين الدين لحسام الزدوي. شرح -الكاش ١٠٣
محماوسيل، الدين فخر وتحقيق، دراسة ^( ٧١)ت؛ الغناقي 

اه. ٤٢٢الرياض الرشد. مكتة قانت، 
الحنفياللامسي زيل، بن محمود الثناء لأبى الفقه. أصول ني —كتاب  ١٥٤
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•الإسلامي الغرب دار التركي. عدالمجيد حققه الماتريدي، 
سروته\،\،ام.

بنعيداض الرلكت أبى المنار. علي الصنف شرح الأسرار —كشف  ١٥٥
الكتبدار ( ١J،U ٠ )ت المنى الدين يحافظ المعروف أحمد 

هب.١ ٤ ٠ ٦ بيروت الخلمية. 
علاءص البزدوي. الإسلام فخر أصول عن الأسرار -كثف ١٥٦

حواشيهوصع ٣^١ه( ٠ )ت اليخاري أحمل. بن عبدالعزيز الدين 
ه.١ ٤ ١ ٨ بيروت العلمية. الكتب دار عمر. محمد محمود عبداض 

رشيقبن الحسن للعلامة الأصول. علم ي الحصول —لباب ١٠٧
مجنجابي، عمر غزالي محمد تحقيق ه( ٦٢)ت٢'المالكي 

المراث.ؤإحياء الإسلامية للدراسات البحوث دار منثوران 
ه.١ ٤ ٢ ٢ المتحدة العربية الإuرات 

يوسفبن علي بن إبراهيم إسحاق لأبى الفقه. أصول ش -اللمع ١  ٥٨
ديبالدين محيي عليه وعلق له وندم حققه ه( ٤ )ت٦٧ الشيرازي 

ه.١ ٤  ٢٣دمشق كثير. ابن دار بديري، علي يرسف، و متر 
بنعبداض بن محمد يكر لأبي الأصول. علم ش —الحصول ١٥٩

رسالةالحمد، أحمد بن عثداللطيف تحقيق المالكي، العربي 
علىمهلبؤع الإسلامية. ؛الجامعة الفقه أمحول شحية من علية 

الكاتبة.الألة 
بنعمر بن محمد الدين لفخر الفقه. أصول علم في -المحمول  ١٦٠

فياضجابر يله د• تحقيق و دراسة ٦^، ٠ )ت٦ الرازي الحين 
ه. ١٤١٨بيروت الرسالة. مؤسسة العلوانى، 

عباسبن علي، بن محمد بن لعلكب الفقه• أصول ز اآ'ا-المختصر 
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حواشيهووصع له وقدم حققه )تّا*خه( اللحام بابن المعروف 
العلميالبحث مركز مهلوعات من بقا، مظهر محمد د• وفهارمه 

ه.١ ٤ ٠ ٠ القرى أم حامعة الإّلاهي. التراث ؤإحياء 
بكرأبى بن عمر بن لعثمان والأمل• الوصول منتهى -مختصر ١٦٢

بيانشرحه ْع مهلبؤع ه(، ٦٤٦)تالحاجب بابن المشهور 
إحياءمركز مطبوعات بقا، مغلهر محماو د• بتحقيق المختصر 

المكرمة,مكة القرى. أم بجامحه الإسلامي التراث 
الدمشقي،بدران بن القادر لمثد أحمد. الإمام مدهب، إلى —المدحل ١  ٦٣

التركي.عبدالمحن بن عبدافه ئ. عاليه وعلق ل وقل'م صححه 
ه.١ ٤ • ٥ بيروت الرسالة, مؤسسة 

؛علىلأيي والوجهين الروايمحن كتاب من الأصولة ؛ا"ا~الماثل 
الدكتورتحقيق -( ٠٤٥٨)البغدادي الفراء الحسين بن محمد 

الرياضالمعارف. دار اللاحم. محمد بن عتدالكريم 
محمدبن محمد حامد لأبى الأصول. علم من —المستصفي  ١٦٥

حافظ.زهير بن حمزة ئ. وتحقيق دراسة ْه(، ٠ )و1\ه لي المزا 
البركاتأبي الدين مجد تيمية لأبن الفقه• أمحول في —المسودة ١٦٦

المحاسنأبى الد«ين وشهاب تيميه بن ءبع«اش بن عبداللأم 
بنأحمد الماس أبي الدين وتقي عبداللأم بن مدالحليم 

بنإبرايم بن أحمد د• عليه وعلق نصه وصط حققه مدالحليم، 
ه.١ ٤ ٢ ٢ الرياض الفضيلة. دار الذروي• تماس 

تمدالحميد.الال•ين محي محمل، وتعليق تحقيق أحرى ونسخة 
القاهرة.المدني. معلثعة 

معلبؤع٦^ * )ت٦ الرازي عمر بن محمل• اللءين لفخر -المعالم• ١ ^١٦ 
التلماني.لأبن رجه شح 
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الهلببن علي بن محمد الحين لأيي الفقه• أصول نخ "المعتمد ١  ٦٨
حاليلالشيح وصبهله له قوم (، ٥٤٣٦)^!،المعتزلي البصري 
ه.١ ٤ ٠ ٣ المكرمة كة الباز. مكتة اليس، 

للأمامالأصول. عالم إل الوصول منهاج رح ث المنهاج "معراج  ١٦٩
وقدمحققه ( ١j،U )^،١ الجزري يوصف بن محمد الدين شمس 

ه.١ ٤ ٢ ٤ بيروت حزم. ابن دار محمدإمماعيل. ثعبان د. له 
الخثازىعمر بن محمل• بن لعمر الفقه. أصول ل —المغني  ١٧٠

البحثمركز مهلبوعات بقا، مظهر محمل• د• تحقتق ^ ٦٩١)^،
المكرمة.مكة القرى. أم بجامعة الإسلامي التراث ؤإحياء العلمي 

محمدعثدافه لأيي الأصول• على المريع يناء إر الوصول —مفتاح  ١٧١
عليمحمد وتحقيق درامة ^( ٧٧١)ت التلماني أحمل بن 

هر. ١٤٢٤المكرمة مكة الكية. المكتبة فركوس. 
بنمحمد الدين لفخر الفقه. أمحول ني الحصول من -المنتخب  ١٧٢

عثدالعزيزبن عبالالعز حققه أه( ٠ )ت٦ الرازي الصن ين عمر 
الشريعةكلية من الفقه أصول ى الدكتوراه درحة لنيل حريز 

ه.١ ٤ ٠ ٤ عام الإسلامية سعود بن محمل، الإمام يجامعه 
محمدبن محمد حامد أبي للإمام الأصول. تعليقات مجن —النخرل ١  ٧٣

د.عليه، وعلق نصه وحرج حققه •( ٠٠٥ )تء الغزالي محمل، ين 
هد.١ ٤ ١ ٩ بيروت الفكر. دار ميتر، حن محمد 

الباحيحالف بن سليمان الوليل• لأيي الحجاج• ترتيب ني "المنهاج  ١٧٤
الإسلامي.الغرب دار تركي. عتلءالمجيد تحقيق ه( ٤٧٤)ت

م. ١٩٨٧بيروت 
نءبالاه، اال•ين لناصر الأصول. علم معرفة في الوصول -منهاج  ١٧٥
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له،الأصفهاني شرح مع ه( ٦٨٥)تالسضاوي علي بن عمر 
السؤل.نهاية الإسوي شرح ْع أحرى ونسخة 

مرميبن إبرامم إسحاق لأبى الشريعة. أصول ش —الموافقات ١٧٦
آلحسن بن مشهور هميدة أبو نمه صبهله ^ ٠٧٩ )ت الشاطبى 
ه.١ ٤ ١ ٧ الخبر عفان. ابن دار صالمان، 

محمدالطر شمس الدين لعلأء العقول. نتائج ش الأصول "ميزان ١  ٧٧
زكيمحمد د. عليه وعلق حققه )تهّاهه( المرتندي أحم.،و بن 

.٤١٠١ ٠ ٤ قطر الدوحة. مهناع البر، عٍد 
بنالأمين محمد السؤغ مرح عود. المراقي على الورود ~در  ١٧٨

محمدد. وإكمال تحقيق )ت'آ؟ّااهّ( الشنقيهلي المختار محمد 
بيروتحزم. ابن ودار المنارة، دار الشنقيهلي. حبيب سيدي ولد 

لجمالالأصول. علم إلى الوصول منهاج شرح في الول "نهاية  ١٧٩
وحرجحققه ^( ٧٧٢رن نوي الإّالحسن بن عبدالرحيم الدين 

بيروتحزم، ابن دار إسماعيل، محمد شعبان دب شواهد0 

بنمحمد الدين لصفى الأصول. دراية ني الوصول —نهاية ١٨'
منالدكتوراه ليل حقق س ١ )تء، اإهنال.ى الأرموي عبدالرحيم 

صالحد. الأول! الجزء الإسلامية، سعرد بن محمد الإمام حامعة 
بنسعد د. الثانيت والجزء ه. ١ ٤ ١ ٠ عام اليوصف، سليمان بن 

ه. ١٤١٠عام ويح السالم 
بنمحمد بن عقيل بن علي الوفاء لأبي الفقه. أصول ي اخا"الواصح 

بنعداض ئ. تحقيق )تّااهه(ا الحنبلي البغدادي عقيل 
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ه. ١٤٢٠الرصالة مومة التركي. عيدالمحسن 
عبدافبن المعالي أبي الحرمض لإمام —الورقات.  ١٨٢

دارالفوران. صالح ين عبداض للشيخ شرحه هع مطبؤع الجويني، 
ه. ١٤١٤الرياض المسلم. 

بنعلي بن أحمد القح أبى الإملأم لشرف الأصول. إلى —الوصول ١  ٨١٠
أبرعلي بن الحميد عبد د. تحقيق .( ١٠٥ )ت٨ البغدادي برهان 

ه.١ ٤ ٠  ١٠الرياض العارف. مكتبة يد، نز 

معاصرة.أصولية ودراسات كب ثامنات 

ديبمصطفى د. الإسلامي. الفقه ش فيها المخلف الأدلة -أثر  ١٨٤
ه.١٤٢٨دمشقالقلم. البغا.دار 

النملة،عبداض بن عبدالمزيز ئ. الفقه. أصول ز الشاذة -الأراء ١٨٥
سعودبن محمل. الإمام بجامعة الشريعة كلية ى دكتوراه رسالة 

الإّلأميةخآ؛اه.

سعيدمحمد دؤ الأصوليين. عند بالنقلية وعلاقتها العقلية —الأدلة  ١٨٦
ه.١ ٤ ٢ ٠ الخرمحلوم للكشب،. السريانية الدار منصور، ثحاتة 

الكفراوي.السيد عبدالغنى أسعد د. الأصوليين. عند —الاستدلال  ١٨١^
ه. ١٤٢٦القاهرةدارالملام. 

الحربي.الفكر دار اش، حب ءلي؛ا الإسلامي. التشريع —أصول ١  ٨٨
م١٩٩٧٠القاهرة

محمودالهلبعة بهده اعتنى الخضري، محمل. الشخ الفقه. —أصول ١٨٩
ه.١ ٤ ١ ٩ بيروت الحرفة. دار حلبي. طعمة 

القاهرةالمربي. الفكر دار زهرة. أبو محمد الإمام الفقه. —أصول ١ ٩ ' 
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زهير.النور أبو محمد الدكتور الأستاذ للعلامة الفقه. أصول —  ١٩١
للتراثبالقاهرة.الأزهرية المكتبة 
انماصر.الفكر دار الزحيلي، ومة د. الإسلامي. الفقه آا،ا-أصول 

دمثقةآ؛اه.

الكتابدار إسماعيل. محمد شعبان للدكتور الميسر. الفقه أصول — ١  ٩٣
ه. ١٤١٥القاهرة الجامعي. 

بنأحمد د. الفقه. أصول ش المشرب ونهاية المطلب —بداية ١ ٩ ٤ 
التراثلإحياء الإسلامي الكب الاشر سالك، آل منصور 
٠١٤٢٠

أنورد. وتهلبيقاته. وصوابطه ونشأته وحجيته ماهيته قبلنا. من ~'ئّرع  ١٩٥
حامحةالعلمي. الر مجيى منورامنتا من الحبيراللأم، سعبب 

,٠٣٢ ٠ ٥ الكويت 
القاهرةالحديث. دار حلاف، عطوالوهاب الفقه. أصول —علم ١٩٦

ه. ١٤٢٣

النشرمجلس الشراح، حسن يوسف ئ. الأصول. علم من "المأمول ١ ^١٩ 
٢٢٠الكوت حامحة ؤ العلمي  ٠٣.

كنوزدار الشثرى، ناصر بن سعد دؤ بالإحماع. الاستدلال —قوادح ١  ٩٨
ه.١ ٤ ٢ ٠ الرياض والتوزح. للنشر أشبيليا 

النشرمجلس الشراح، حسن د.يوسم، الأصول. علم من "المأمول  ١٩٩
٠الكويم، جامعة الملمي.  ٢٢ ٠٣.

عبدالمحكيمئ. الأصوليين عند القياس ني العلة آ"مباحث •  ٠
بيروهمت،الإسلامية. البثّائر دار الحدي. أسعد عبدالرحمن 

١٥١٤٢١.



pأصولية يراية *■ الأسدلأل أصول ق ره حبل بن معاذ حديث 
=^==————ئتإ 

•الرسالة مؤسسة زيدان، عيدالكريم د* الفقه. أصول قي ""الوجيز ٢ ٠ ١ 
ه،١ ٤ ٢ ٥ بيروت 

الفقه.كتب تاسعات 

الموصليمردود ين محمود ين لعبداش المختار. لتعليل لإ~الأحتيار ٠ ٢ 
الكتبدار عيدالرحمن. محمد عيداللهليف تحقيق الحنفي، 
ه.١ ٤ ٢ ٦ بيروت العلمية. 

لأييالمهذب كتاب ثرح الشافعي الإمام مذهب ش ''ا*لإ-المان 
اليمانيالشافعي العمراني صالم بن المر أبي بن يحص الحين 

الرياضالمنهاج. دار النوري• محمد قاسم به اعتنى ه( ٥٥٨)

محمدالوليد لأبي والتعليل• والتوجيه والشرح والتحصيل ٢"المال ٠ ٤ 
حجيمحمد د. تحقيق ه( ٤ ٥ ٠ )ت القرطبي رشد ابن أحمد بن 

هر.١ ٤ ٠ ٨ بيروت الإسلامي. الغرب دار ؤ وآخرون 
تأليفالوصعي. بالقانون مقارنا الإسلامي الجنائي '؛أ~اكرع ه*

؛يروتا"اةاه.العيية. دارالكتب عبدالقادرعودة. 

عاليالحسن لأبي الشافعي. الإمام مذهب فقه ش المجير ٢""الحاوي ٠ ٦ 
معوضمحمل. علي تحقيق الماوردي. حبيبا بن محمد بن 

ه. ١٤١٩بيروت العالمية. الكتنم، دار ءباءالوحود٠ أحمد وعائل 
الشوكانيعالي لحمد البهية. الدرر شرح الضبة 'ا~الدرارى ما*

العلمية.دارالكتبج ه( ١٢٥)ت٠ 
تحقيق)؛'ُاآُه( المرافئ إدريس أحمدبن الدين لشهاب 'آ~الخحيرة  ٠٨

٠٣١٩٩٤بيروت الغرب. دار حجي. محمد الأستاذ 
حانحن يق صل. لحمد البهية. الدرر شرح الندية 'ا~الروصة ؟'
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المعرفة.دار ه(  ١٣٠)تَا القنوجي 
بنعل بن لحمد الأزهار. حدائق على التدفق الجرار 'ا-الميل ١ ٠ 

بيروت.حزم. ابن دار ه( ١ ٢ ٥ ٠ )ت الشوكاني محمد 
بنمحمد بن عبدالرحمن الفرج أبي الدين لثمس الكبير. ؟'-الشرح ١ ١ 

إلكترونية.نسخة )ت؟ه\ُه( المقدمى قدامة بن أحمد 
أبيالجوبمي همداض بن نمدالملك الفللم. والتياث الأمم ؟ا؟-غياث 

مصهلفىود. المنعم عبد فزاد د. تحقيق )تخلإ؛ه( العالي 
م.١  ٩٧٩الإسكندرية الل.ءوةلإ دار حلمي. 

بيروتالرسالة. مؤسسة زيل. أبو عثدافه بن لبكر النوازل• —فقه ٢١٣

المرحميسهل أبى بن أحمد بن محمد كر لأبى آ-البرءل ١ ٤ 
ه.١ ٤ ١ ٤ بيروت المعرفة. دار ؛ه( ٩ ٠ )ت 

حزمبن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبي للأمام هاآ-الحلى. 
الحربية.الجمهورية مكتبة طلمة. زيدان حسن صححه ؛ه( )تآُه 
ه.١٣٨٩القاهرة

بنأحمل، بن عبداض محمال لأبي الخرقي• مختصر مرح ٢—الغني ١ ٦ 
إلكترونية.نسخة اُه( ٢ ٠ )ت قدامة ابن محمد 

العقيدة.كتب عاشرأت 
الحسينبن عمر بن محمد الدين لفخر الدين• أصول ل آ~الأربمن  ١٧

مكتبةالقا. حجازي أحمد د. وتحقيق تقال.يم ٦"( ٠ )ت٦ الرازي 
م.١  ٩٨٦القاهرة الأزهرية. الكليات 

بنمومى بن إبراهيم إسحاق أبي المحقق للعلامة -الاعتصام.  ٢١٨
عبيدةأبو له وندم نمه صثئل ( ٠٧٩ )ت الشاحلبي اللخمي محمد 
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•ه  ١٤٢١المنامه الوح^د« مكسمه سلمانء ال ~حمت بن مُسهور 
بنمحمد بن منصور المظفر لأبى الحديث لأصحاب ٢—الانتصار ١ ٩ 

حسنين حسن ين محمد د• تحقيق المعانى• لجيار عيدا 
.٣١٩٩٦المنورة المدينة النار. أضواء مكتبة ؤ الجيزاني 

نسخة؛ه( )تّآ♦ الباقلأنى الهلمج.* بن محمد بكر لأبى الإنصاف. — ٠٢٢

الإمامإملاء المنة. أهل عقيدة وشرح الحجة بيان ز اُلحجة — ٢ ٢ ١ 
الفضلبن محمد بن إسماعيل القامم أ؛ي نة القوام الحافظ 

محمودبن محمل. ودراسة تحقيق ه( ٥٣)يتاهالأصهانى التئمي 
ه١ ٤ ١ ٩ الرياض ازاية. دار رحيم. أبو 

بنعيدالحليم بن أحمد الماس لأبي والنقل• العقل تعارض -^ ٢٢٢
منسالم، رشاد محمد د. تحقيق ^ VYAo)الحراني تيمية 

هر. ١١٠٩٩الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة مطبوعات 
المجتهدللأمام M القاسم أي ستة عن الدب ي ايامم ّاأآ-الروض 
محمدين عالي به اعتنى ^ ٨٤الوزير)ت*إبراهمم بن محمد 

ه.١ ٤ ١ ٩ المكرمة مكة الفواند. عالم دار العمران. 
ينمحمال بن عالي بن ^؛، القاصي للإمام الهلحاوية. المقيدة ٢—ثرح ٢ ٤ 

عبدبن عبداض ئ. عاليه وعالق حققه ه( الحنفي)ت٢٩٧المز أبى 
يثرونالرسالة. مؤسسة الأرناووط، وشب التركي، الحسن 

٨

حسنبن عسدالرحمن للخلأمة التوحيد. كتاب كؤح الجيد —فتح ٢٢٥
بنالوليد د. تحقيق )دتاهم؟اه( عبدالوهاب بن محمد بن 

ه.١ ٤ ٢ ٠ الرياهمر الأثير. ابنر دار فريان. آل محمد بنر عبدالرحمني 
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لمحمدوالمعطلة. الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر — ٢٢٦
الرياصن.الحديثة. الرياصن مكسة الموصلي، 

عبدالكريمين محمد القح أيي للإمام والنحل. —الملل  ٢٢٧
فهميأحمد الأستاذ عليه وعلق صححه ءه(  ٤٨)^،الشهرستاتي 

ه.١ ٤  ٢٨بيرواتi العالمية. الكتب دار محمل.. 
بنأحمد بن عبدالرحمن لقاصي امملأم. علم في خأ؟-المواف 

بيروتر.الكب. عالم ه( )ت٦٥٧الأيجي عبدالغفار 
التراحم.كتسإ عشرت حادي 
عبدالبربن يوسف عمر لأبي الأصحاب. معرفة في الاستيعاب — ٢٢٩

إلكترونية.نسخة القرطى، 
العسقلاني،حجر بن علي بن لأحمد الصحابة. تمييز ش —الإصابة ٠٢٣

ه.١ ٤ ١ ٢ ؛يرون، الجيل. دار البجاوي. محمد علي تحقيق 
الحلمدار الزركلي. محمد بن محمود بن الا.ين لخير -الأعلام ٢٣١

هر.١  ٠٩٨ ؛يرومحت، للملأيين. 
الفضلأبي الدين لثهاب التأرخ. في الحمر بأبناء الغمر —إنباء ٢٣٢

مجرافيةنحت، محلع ^ ٨٥٢)^،العقلاني حجر بن عان، بن أحمد 
د. ١٤٠٦؛يرواتؤ العالمية. الكتي، دار البخاري. عبدالرهاب 

محمل.الإسلام لشخ الساح. القرن من؛حل. بمحاسن الهلالح —البدر ٢٣٣
ءيل.اضبن حسين د. تحقيق هر( ١ ٢ ه ٠ رن الشوكاني علي بن 

م.١  ٩٩٨؛يرورته المعاصر. الفكر دار العمري. 
المرثيكثير بن عمر بن إسماعيل الفداء لأبي والنهاية. ؛مآ-الثداية 

العربيالتراُث، إحياء دار سيري. علي تحقيق )ُتا؛يبهد( 
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rro ^-- .لطاوطين قام ين الدين زين الفداء لأي الرام
القلم.دار يوسف. رمضان -محير محمد له وقدم حققه c-<(j،AU )؟

دثقّاا؛اهب

البغداديثايت بن علي بن أحمد بكر أبي للخيبه بغداد. تارخ — ٢٣٦
بيروت.العالمية. الكتب دار إه( )ت٣٦ 

إبراهيمين إسماعيل بن محمد عبداش لأبي المجير• مأآأ~التارخ 
حان،عجدالمعيد محمد د. مراقبة تحت محلبع أه( ٥ )زآ البخاري 
بيروت.الثقافية. الكتي، مرمة 

دراسةالذهيى، عثمان بن أحمد بن لمحمد الحفافل. —تذكرة ٢٣٨
.١٠٥ ٤ ١ ٩ بيروت العلمية. الكتب دار عميرات. زكريا وتحقيق 

عثدالقيومتحقيق البغدادي، ءثل.الغني بن لحمد الإكمال. —تكملة ٢٣٩
هّ.١ ٤ ١ ٠ القرى أم حامعة مهلتوعات من المي، رب عبد 

شرفبن الدين محي زكريا لأبى واللغات. الأسماء —تهذيب ٢٤•
عطا.عبدالقادر ممء3لفى تحقيق ه( )ت٦٧٦النووي 

اليدتحقق المتى، التميمي احمد بن حيان بن لمحمد ٢—القا'ت. ٤ ١ 
.١١٠ ٤ ١ ٠ بيروت الفكر. دار أحمد. الدين صرف 

أبىبن محمد بن لمبدالقادر الحنفية. طقات فى الخفية ٢-الجواهر ٤ ٢ 
كراتثي.-خانة. كتب محمد مجير الناشر ه( )ت٥٧٧القرثي الوفاء 

الدينلجلال والقاهرة. مصر أخبار ش الحاصرة —حن ٢٤٣
إلكترونية.نسخة الميومحلي. بكر أبي بن عبدالرحمن 

عاليبن أحمد الدين لشهاب الثامنة. المائة أعيان في الكامنة ٢—الدرر ٤ ٤ 
حادسيد محمد وتقديم تحقيق ( ٥٨ ٥٢)ت قلاني العحجر بن 

٠. ١٣٨٥القاهرة الحديثة. الكتب دار الحق، 
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عثمانبن أحمد بن محمد الدين لثمس النلأء. أعلام هأ'ا~ء<سر 
•الرسالة مومحة المحققين، من جماعة حققه ( ٧٤٨٠)^,الذهبي 
ه.١ ٤ ٠ ١ بيرومن، 

بنمحمد الدين لشمس التاسع. القرن لأهل اللامع اُ؛'ا~الضوء 
مكتبةدار منسوراتر من )^!،Y*؟a( خاوي العبدالرحمن 

بيروت.الحياة. 
عبدالقادرين الدين لقي الحشة. تراحم ز الية ي؛آ-الطمات 
محمدعبدالفتاح ئ. تحقيق ه( ١ ٠ ١ )ت• الغزي الداري التميمي 
ه.١ ٤ ١ ٠ الرياض الرماعي. دار الحلو. 

ينمحمد ين أحمد ين يكر أيي شهبة ناصى لأبن الشافعية. !''—جقات  ٤٨
عالمحان. عبدالعليم الحافظ د. تحقيق شهبة، قاصي بن عمر 

ه. ١٤٠٧ييروت ١ الكتب 
بنعلي الدين تاج العلامة للإمام الكيرى• الشافعية —ؤلبقات  ٢٥٠

ود.العلناحي محمد محمود ئ. تحقيق ، بكي العبدالكافي 
القاهرةوالنشر. للتلباعق هجر دار الحلو■ محمد عبدالفتاح 

الشيرازيعلي ين إيراهيم إسحاق الفقهاء.لأيي اهلإ-طبقات 
ييروتالعريي. الراني دار عباس. إحسان تحقيق ه( ٤٧٦)ت

٢١٩٧٠.
١rت٠'الزهري ميع ين سعد ين لسالؤ الكبير. -الطثقات ٥٢(١r٢)

.١٠١٤٢١القاهرة الخانجى. مكتبة عمر، محمد على تحقيقد• 
ءباJالحيمحمد الحنان لأبي الحنفية• تراجم ش الهية أ~الفواتد "آه 

ييروت.المعرفة. دار اللكنري. 
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بيروت.الفكر. دار لحاجي الظنون. ٢—كثف ٥ ٤ 

كحالة.رصا ليمر اليريية. الكتب مصفى تراحم المؤلفين. ٢—معجم  ٥٥
بيروت.العربي. التراث إحياء ودار المثتى، مكتبة 

الوينلبرهان أحمد. الإمام أصحاب ذكر ش الأرشد —القصد  ٢٥٦
^)ت٤٨٨مفلح بن محمد بن عبداض بن محمل. بن إيراهيم 
الرياءسالرشد. مكتبة العثيمين. سليمان بن عبدالرحمن د. تحقيق 

أبيالدين لجمال الواش. بعد والموز انماز /اه\-المهل 
حققه)ت؛٧٨( الأنابكى بردى تغرى بن يوسف المحاسن 

للكتابالمصرية الهيئة أمين• محمد محمد د. هوامئه ووصع 
٠٢١٩٨٤

أبياللءين لجمال والقاهرة. مصر ملوك في الزاهرة —النجوم ٢٥٨
طبعة^( )ت٤٧٨الأتابكي بردى تغرى ابن يومف المحاسن 

المصرية.الكتب دار طبعة عن مصوره 
أبيبن عLJالرحمن الدين لجلال الأعيان. أعيان ز العقيان آ-نذلم ٥ ٩ 

بيروت.العالمية. المكتبة ه( ٩١رزا الأميوطى بكر 
الصفديأسك بن خليل الدين نملاح ؛الوفيات. —الواز ٢٦٠

ه.١ ٤ ٢ ٠ ان بقديشتاينر فرانز النثر دار ه(٠ )ت٤٦٧
الدينشمس العباس لأبي الزمان• أبناء وأنباء الأعيان —وفيات  ٢٦١

إحسانئ. حققه ه( ٦٨١)تحلكان بن بكر أبى محمل. بن أحمد 
ه.١١٠٩٧بيروت صادر. دار عباس، 
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*والخ^يب المطح^أ كتب عسر* ياني 
الزمخثريعمر بن محمود القاسم أبي اض لجار البلاغة. 'أأُ'آ~"أساس 

المعرفة.دار محمود، ءبالالرحيم الأستاذ تحقيق ^ ٥٣٨)^،
بيررت\،ا،مأاه.

الحسنيمرتقي محمد لالسياو القاموس. جواهر من العروس —تاج ٢٦٣
الإعلام.وزارة بإسراف العلماء من مجموعة حققه الزبيدي، 
الكويت.

الكتبدار الجرجاني. محمل. بن علي للشرف —التعريفات. ٢٦٤
ه. ١٤٠٣بيروت العلمية. 

^١٣^(٠ )ت الأزهري أحمد بن محمد منصور لأبي اللغة. تهذيب — ٢٦٥
والترجمة.للتأليف المصرية الدار هارون. عبدالملأم تحقيق 

تحقيق)ت؛ي؛ه( الباجي حلف بن سليمان الوليد لأبي ~الحدودا ٢٦٦
ه.١ ٣ ٩ ٢ بيروت ٠ الزعبي مؤسسة . حماد نزيه الدكتور 

حمادبن لإمماعيل الحربية. وصحاح اللغة تاج —الصحاح. ٢٦٧
للملأيئن.الحلم دار عهنار. عبدالغفور أحمد تحقيق الجوهري، 

؛؛روتها،ماه.

الرمحسريعمر بن لمحمود ،. الحدي.عريم، همئ —الفائق ٢٦٨
الفضلأبو ومحمل. البجاوي محمل. علي تحقيق ه( ٥٣٨)ت

بيردت•المعرفة• دار إبراهيم• 
الفيروزآبادييعقوب بن محمل. الدين لجل. المحيط. —القاموس  ٢٦٩

بيروت.الكب،. عالم ( ٥٨)ت٧١ 
()ت٥٩٣زكريا بن فارس أحمد الحسين لأبي اللغة. ~مج٠ل ٢٧٠

الرسالة.مؤسسة سل3لانر ءثاسالخحن زهير وتحقيق دراسة 
-٥١٤٠٤بيروت 
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محييهبن إسماعيل بن لعالي الأعظم. والمحيط —المحكم  ٢٧١
مطبعةنصار. ود.حين القا مصطفى تحقيق ه( ٤٥٨)ت

ه.١٣٧٧القاهرةالبايالحلي. مصطفى 
بنمحمد بن لأحمد الكير. السرح غريب ^١ النر الصياح — ٢ ٧ ٢ 

بيروت.انملمية. المأكتبة ( ٠١٥٧٧ الموس)ت المقرئ ؛، ^١۶
عثدالقادرين بكر أبي بن محمد الدين لزين الصحاح. مختار — ٢٧٣

اش،ضح حمزة تحقيق خاطر، محمود ترتيب ( ٦٦٦)تالرازي 
ه. ١٤٠٥دمق الثمائر. دار و بيروُنا الرسالة. ة مرّ

بنمحمد بن لأح٠ال الكثير. الشرح غريب ش النير الصياح — ٢٧٤
بيروت.المالخية. المكية ( ٠٧٧ الموس)ت المقرئ علي 

Uo _L^-عالم( ^٧٠٢الفراء زياد بن يحيى زكرا لأي القرآن. ؟
م. ١٩٨٠بيروت الكتب. 

زكريابن قارس بن أحمد المن لأبي اللغة• مقامحس -معجم ٢٧٦
الكتبدار هارون. محمد عثداللأم وصثط تحقيق ه( )ت٥٩٣

بيروت.المالمية. 
بيروت.الفكر. دار الحموي. عيداه بن لياقوت البيان. —معجم ٢٧٧
مجمعبإشراف اللغويين كثار مجن لجنة تأليف الوسيط. —العجم  ٢٧٨

بيروت.الفكر. دار بمصر. العربية اللتة 

المعادانأبي الدين لجد والأثر• الحد«ث غريب ي ~النهاية ٢٧٩
محمودتحقيق ( ٠١٥٦ رزأ الأمير ابن الجزري محمد بن المثارك 
ه. ١٣٩٩بيروت الفكر. دار الطناحى. محمد 
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•متتوعة كتب عرت ال 

الشولكنيعلي بن لسد السائل. دلائل ى اياثل •ارآ-إرذلاد 
السلفية.الرسائل صمن مهلبؤع ه(  ١٢٥٠رن 

القرطيرثد بن أحمد بن أحمد الوليد أبي رثد ابن اخآ~فتناوى 
التتليلي.الهلاهر بن المختار د. وتحقيق تقديم ءه( ٢ ٠ )ت المالكي 

هر.١ ٤ ٠ ٧ بيروت الإسلامي. الغرب دار 
وترتيبجمع الشيخ، آل إبراهيم بن محمد ورماتل آخ؟~فتاوى 

الحكومةمعلبعة قاسم، بن عباوالرحمن بن محمد وتحقيق 

عليبن محمد الشوكاني. الإمام ناوي من الرباني، ّألخآ~الفتح 
مكتةحلاق. حسن بن صبحى محمل تحقيق ه( ١ ٢ ٥ ٠ )ت 

ه.١ ٤  ٢٣صنعاء الجديي. الجيل 
عبداللأمبن عبالالحاليم بن أحمد الإسلام ثيخ نتاوى ~مجج٠رع ٢٨٤

بنمحمد بن عثدالرحمن وترتسب، جمع ^، ٧٢٨)^،تيمية بن 
ه. ١١٣٨ الرياضر مطاع محمد. ابنه وساعده قاسم، 

بازبن عبدافه بن عثدالعزيز الشيح ومقالات فتاوى ~مجموع ٢٨٥
سعدبن محمد د. وطبعه حمحه على أشرفه ه( ١ ٤ ١ )ت؟ 

الرياض.والإفناء. العلمية للبحرث العامة الرئاسة طح الثويعر، 
الإصدارالشاملة. موح إصدار الكترونية. مكتبة الشاملة. ~المكتثة ٢٨٦

الثالث،.والإصدار الثاني، 
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اطوضوعانفهرس و\هنأ: 
٠المقدمة 

١٣الممهيد 

١٥الحديث نحرج الأول؛ المبحث 
٧١ وسبه الحديث بتفيف القول أولأت 
٤٢ ومببه بتصحيحه القول ثانيات 

٣٦تنبيهات! ثالثآت 
٤٣..س.......................

فيه معاذ يحدث لها المنيل الأصولية الأول؛المسائل الباب 
٥١الأدلة حجية 

٠١r..٠ّ.......٠..............^.....٠.....ء٠.

هى؛المعتبرة الأدلة أن على بالحديث الاستدلال الأول؛ المبحث 
٥٣والقياس والإحماع والستة الكتاب 

تحوىعلىأنالأدلةالأربعة يالحدث 
٥٤والوازل الوقائع 

الواحدبخبر والعمل التعبد على بالحديث الاستدلال الثالث؛ المبحث 
٥٥ عموما.

الواحدبخبر الحمل وحوب على بالحديث الاستدلال الرابع؛ البحث 
٩٥ بروايته الواحد انفرد ؤإن 



اصولبةيراية - الأسدلأل ؤراصول فتين حبل معاذبن حديث ن—— 

ؤإنالواحل، حبر قبول على يالحديث الاستدلال الخامس! المبحث 
٠٦ القياس حالف 

٦٣لباسمثضضسالإجماع.س.
سنة.ليس الصمحايي اجتهاد أن على بالحل.يث الاستدلال الساعت المبحث 

٦٦

^ف،ء؛هاس,..س,..س.ى.س..سس٩٦الفصل 

٦٩المرسلة...المصالحة حجية على يا}حديث الاستدلال ت الأول المثحث 
*؟يثعالىمإحجيةملاك..ءحابي.ا.

٧قبلنا....١ س شؤع حجية نمب على الأستلءلأل؛الحديث الثالث؛ المبحث 
٧٦٠.■الامتحان..حجية نمج على الاستدلال؛الحال.يث الراع! المبحث  ٠

٧٨٠..نفىحجيةالأّتدلأل.على بالحديث ل
بإحديثءالىضحجيةالإلهام............هي

دليلا.ليس المجتهد ظن أن على الاستدلال؛الحل.يث السائم؛ المبحث 
٨١

علىالأحكام بناء جواز على الأّتل%لأل؛الحاويث الثامن؛ المبحث 
٨٢العانجح 

uىأنأصولاسلأبملهايالحديث ^^دلأل 
٨٣اسياتسالأدلة 

الأحكامبناء نى يكفى أته على يالحديث الاستدلال العاشر؛ المبحث 
................................................................................؛خ

قيمعاذه بحديث لها المستدل الأصولية المسائل الثاني؛ الباب 
٨٥الاستدلال كلرق 



٨اصوف، شرائه ~ الأستدلإل ل  ٠٠٠١ق ءهغ حبل بن معاذ حديث 

الأدلةمن اليقين استفادة على بالحديث الاستدلال الأول! المبحث 
٨٧........... اللفظية.

مثJأالأحكامكتاباضالأستدلألبالخددثضأن بثاك1ني:
.......ٌ..ه.....ٌ.................................قّ..ّ.....................ّ....يم...ّ.....ّ...خخ

زائدةأحكاما المنة نى أن على بالحديث الاستدلال الثالث! البحث 
٩٠القرآن عن 

١٩ . بالمنة.ينخ لا الكتاب أن على بالحديث الأث.لأل الراع! البحث 
النمىلمخ جواز عدم على بالحديث الاستدلال الخامس! المبحث 
٩٢بالقياس 
القرآننحميهى عدم على بالحديث الاستدلال المادس! البح،ث، 

٤٩ الواحي. بخبر الكريم 
ءدممح؛سمىصوماممابعلى بالحديث الاستدلال الماع! البحث 

٩٥بالقياس والمنة 
عنجوازتأخيرالبيان عدم على بالحديث الاستدلال الثامن! البحث 

٠١ ٠ الحاجة وقت 

شمعاذه بحديث لها ل المتع. الأصولية المائل الثاك! الياب 
١٠٥القياس 

والقياسالاجتهاد أن على بالحديث الأّتع>لأل الأول! البحث 
١٠٧واحد 

١١٠.........هوالقياس.الرأي أن على بالحديث الاستدلال الثاني! المحث 
١١١الجتهع.. فعل القياس أن على بالحديث الاستدلال الثالث! البحث 

١١٢.به.واكابا٠ القياس حجية على الاستدلال؛الحل.يث البح.ّثاالرابع! 
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علىالقياس حجية أن على بالحديث الاستدلال ت الخامس المبحث 
١٢٨لااكصيل. الإجمال صيغة 

جمحش يجرى القياس أن على بالخديث الاستدلال السائس! المبحث 
ئىاسوملمبماولهاسس'آا

زسش بالقياس التعبد على بالحديث الاستدلال الساع؛ المبحث 
١٣١الني.ه 
التقديراتإثبات على بالخليث الاستدلال الثاس؛ المثحح\ 

بالقياس.والخدودوالرحص والكفارات 
٣١ ...ب٤ اكبة. بقياس التمسك لى عث 

^٥١١٤حكم صروط س أن على بالخديث الاستدلال العاصر! المبحث 
١٣٥عليه منصوصا يكون ألا 

بالعلةالتعليل جواز على بالخديث الاستدلال عشر! الخالي المبحث 
١١٢٧المتنبطة 

٠١٣٨سادالأعتبار...س.سعلى دبالخدث 

قيمعاذه لها المستدل الأصولية المائل الراع! الباب 
٤١ ١ والتقليد الاجتهاد 

١ ٤٣.............س.الأول! النمل 

١٤٣........الاجتهاد....^^الخدثءلىضوءية 
عندالاجتهادإلا بمح لا أنه على بالخديث ث-لأل 

١٥٠والسنة......يم.ا................................................................الكتاب قي الخكم عدم 
ا...مهاجوازاجتهادهم.ه.على ^^دلأل؛الخدث 



=اصوليةيواية - ا(لآسدلإل اصول فهءق حبل معاذبن حدبث  [yTv]
اضرصوان الصحابة اجتهاد على بالحديث الاستدلال اراح؛ المبححؤ 

١٥٤حماته ش عليهم 
نعء امر كان، الصحاJة أن , عل Lلحداث الاستدلال الخامس المحث 

حلريقش المجتهد ايتداء على بالحديث الاستدلال الادءسث المبحث 
١٦٣أحدالأخكام 

القعلعيالدليل يخفى قد انه على بالحديث الاستدلال الساعث المبحث 
١٦٤المجتهد على 

علىيدل أن يجوز لا أنه على بالحديث الاستدلال الثامن! المبحث 
١٦٥المجتهد ظن الحكم 

١٦٦....مصيب.مجتهد كل أن على يالحديث الأستدلأل التامع؛ الميحث 
١٦٩٠..ا.ء.ا....ا......اّ.................ُ.....ّ........٠.٠^^د.ُ.ُّ.يم

٦١ .......٩ التقليد. مشروعية نفى على بالحديث الاستدلال الأول! المبحث 
^ىعالمجتهاو.مناكاليدب..ابا

قىه معاذ بحديث لها المتدل الأصولية الخائل الخاص! الباب 
١٧٠والترحح التعارض 

بينالترجح وجوب على بالحديث الأّتل.لأل الأول! المبحث 
١٧٦الأدلة 

١ ٧٨المنة. على الكتاب تقديم على بالحديث الاستدلال الثاني! المبحث 
اعداش , عر الحل,اث تقدس , عر الحدبث الاستدلال الثالث! الخح؛ث، 

......ا..ّ....ّ...ّ...................آما...................ا.ء..ء.........
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علىوالته الكتاب تقديم على يالحديث الاستدلال الراعت المبحث 
١٨٣القياس 

علىالاحملع تقديم على يالحديث الاستدلال الخامسI المبحث 
١٨٦القياس 

قولعلى القياس تقديم على بالحديث الاستدلال ت السادس المبحث 
١٨٧الصحابي 
حكمالثات القياس تقديم على يالحدث الاستدلال الساعت المبحث 

١ ٨٨ته..................................يالأصله حكم الثايت القياس على بالقرآن أصله 
١٩٠المحانمه 

١٩٣الفهارس 

١ ٩٥الكربمة الأيات نهرس أولا: 
١ ٩٦المرية الأحاديث فهرس ثانيا: 

١٩٨ثالثآ:ذهرسالآثار 
٢٠الأعلام را؛عا:نهرس  ٠

٢٠٥الزريب\ فهرس ا: حام

٠٢ ٦ الممهللحات ذهرءس مادّا: 
٠٢ ٧ والمرامع الخمائر فهرس سابعا: 

٢٤٣فهرسالخوصوءات ئامنآ: 




