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أصل هذا الكتاب :
رسالة علمية تقدم هبا املؤلف لينل درجة الدكتوراه، 

من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام ١٤٢٣ هــ، 
وقد نوفشت الرسالة يف ١٤٢٤/٣/٢٧ هــ، وحازت 

على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األوىل.



٥٢١آراؤه في األدلة الشرعية 

 آراؤه في األدلة الشرعية
المبحث الثاني : آراؤه في مباحث العام والخاص 

والتخصيص
وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول : آراؤه في مسائل العام
وفيه ست مسائل :

المسألة األولى : تعريف العام(١)
لقــد حظــي العــام عنــد األصوليــني بالعديــد مــن التعاريــف، تبعــاً الختــالف وجهــة النظــر، 
فقد الحظ بعضهم االســتغراق وبعضهم مطلق الشــمول وبعضهم أقل اجلمع وغري ذلك من 

األمــور.
ومبــا أن اســتقصاء تلــك التعريفــات ليــس مــن مهمــة هــذا البحــث أكتفــي بذكــر مــا 
عرفــه بــه األســتاذ أبــو منصــور –رمحــه اهللا– ومــن وافقــه مــع إيــراد بعــض التعريفــات األخــرى، 

وأخــرياً ذكــر التعريــف املختــار مــن بــني تلــك التعريفــات.
أوًال : تعريف أبي منصور

لقــد عــرف األســتاذ أبــو منصــور –رمحــه اهللا– يف كتابــه «أصــول الديــن» العمــوم بقولــه: 
(العمــوم مــا ينتظــم مجعــاً مــن األمســاء أو املعــاين)(٢).

العــام يف اللغــة اســم فاعــل مــن عــمَّ مبعــىن مشــل، فالعمــوم لغــة هــو الشــمول باعتبــار الكثــرة، فالعــام   (١)
إذن يف اللغة هو الشــامل املتعدد، يقال : عمهم األمر عموماً إذا مشلهم مجيعاً، وعمهم بالعطية 
أي مشلهــم هبــا، وعمهــم الصــالح والعــدل أي مشلهــم. (انظــر املفــردات ص٣٤٩، لســان العــرب 

٤٣٦/١٢، القامــوس احمليــط ١٥٠٢/٢).
ص٢١٨.  (٢)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٢٢

فقولــه (ينتظــم) أي يشــمل وهــو قيــد حيــرتز بــه عــن املشــرتك، فإنــه ال يشــمل معنيــني 
فأكثــر، بــل حيتمــل كلَّ واحــٍد علــى الســواء.

وقولــه (مجعــاً) احــرتاز عــن التثنيــة، فإنــه ليســت بعامــة، بــل هــي مثــل ســائر أمســاء األعــداد يف 
اخلصــوص.

وقوله (األمساء أو املعاين) إشارة إىل أن العموم قديكون لفظيا وقد يكون معنويا.
ويالحظ على هذا التعريف ما يلي : 

١- أن (ما) هنا مبعىن اســم املوصول (الذي) وهو يصلح يف تعريف العام الذي هو اســم 
الفاعــل – كمــا عــرف بــه العــاَم كثــٌري مــن األصوليــني(١) – وال يصلــح لتعريــف العمــوم الــذي هــو 
املصــدر، فكأنــه عــرف العمــوم الــذي هــو مصــدر مبــا يقــوم مقــام اســم الفاعــل وهــو املوصــول هنــا، 
وكان األوىل أن يعــرف املصــدر مبصــدر مثلــه، فاملعــرَّف إذا هــو العــام ال العمــوم، قــال الزركشــي 
– رمحــه اهللا – مبينــاً الفــرق بــني العــام والعمــوم (فالعــام هــو اللفــظ املتنــاول، والعمــوم تنــاول اللفــظ 

ملــا يصلــح لــه، فالعمــوم مصــدر والعــام اســم فاعــل مشــتق مــن هــذا املصــدر ومهــا متغايــران)(٢).
٢- أن هذا التعريف أقرب إىل املعىن اللغوي منه إىل املعىن االصطالحي.

ثانياً : الموافقون
لقــد وافقــه يف تعريــف العــام أبــو بكــر اجلصــاص –رمحــه اهللا– فيمــا نقــل عنــه البــزدوي(٣) 
والسرخســي –رمحهمــا اهللا– حيــث قــال : إن العــام مــا ينتظــم مجعــاً مــن األمســاء أو املعــاين(٤).
إال أن احلنفيــة ملــا رأوا أن هــذا التعريــف ال يتمشــى مــع مــا عليــه مذهبهــم خطَّئــوه 

عليــه. واعرتضــوا 

انظــر علــى ســبيل املثــال منتهــى الوصــول واألمــل ص١٠٢، كشــف األســرار للنســفي ١٥٩/١،   (١)
تيســري التحريــر ١٩٠/١.

البحر احمليط ٧/٣.  (٢)
هــو أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن احلســني البــزدوي، يلقــب بفخــر اإلســالم، الفقيــه احلنفــي   (٣)
األصــويل، مــن آثــاره العلميــة: أصــول البــزدوي، املبســوط شــرح اجلامــع الكبــري والصغــري، ولــد ســنة 
٤٠٠ هـــ وتــويف ســنة ٤٨٢ هـــ. (انظــر اجلواهــر املضيــة ٥٩٤/٢، الفتــح املبــني ٢٦٤/١، الفوائــد 

البهيــة ص ١٢٣).
انظــر أصــول البــزدوي مــع شــرحه كشــف األســرار ٩٩/١، أصــول السرخســي ١٢٥/١، كشــف   (٤)

األســرار للنســفي ١٦٠/١.



٥٢٣آراؤه في األدلة الشرعية 

قــال السرخســي –رمحــه اهللا– (ذكــر أبــو بكــر اجلصــاص –رمحــه اهللا– أن العــام مــا 
ينتظــم مجعــاً مــن األســامي أو املعــاين، وهــذا غلــط منــه، فــإن تعــدد املعــاين ال يكــون إال بعــد 
التغايــر واالختــالف، وعنــد ذلــك اللفــظ الواحــد ال ينتظمهــا وإمنــا حيتمــل أن يكــون كل 
واحــد منهمــا مــراداً باللفــظ، وهــذا يكــون مشــرتكاً ال عامــاً وال عمــوم للمشــرتك عندنــا، وقــد 
نــص اجلصــاص يف كتابــه علــى أن املذهــب يف املشــرتك أنــه ال عمــوم لــه، فعرفنــا أن هــذا 

ســهو منــه يف العبــارة أو هــو مــؤول)(١)، فاإلشــكال عندهــم يف قولــه (أو املعــاين).
وقــد نقــل عبــد العزيــز البخــاري –رمحــه اهللا– كالمــاً طويــًال يف توضيــح ذلــك، خالصتــه 
أنــه إن كان املــراد مــن قولــه «مجعــاً مــن املعــاين» تعددهــا حقيقــة فإنــه ال ميكــن تصحيحــه، 
بــل يعتــرب ذلــك ســهو أو غلــط، ألن تعــدد املعــاين حقيقــة ال يكــون بتعــدد أفرادهــا يف 
اخلــارج بــل بتعددهــا يف الذهــن، وذلــك ال حيصــل إال عنــد اختالفهــا فمثــًال لــو رأى أحــد 
إنســاناً وثبــت معنــاه يف ذهنــه مث رأى آخــر وآخــر مل يثبــت معــىن آخــر يف ذهنــه وإن كانــت 
إنســانية زيــد يف اخلــارج غــري إنســانية عمــرو وخالــد، خبــالف مــا إذا رأى أســداً أو ذئبــاً أو 
غــريه يثبــت معــىن آخــر يف ذهنــه غــري األول. فثبــت مــن ذلــك أن تعــدد املعــاين إمنــا يكــون 
عنــد اختالفهــا، ولكــن حينئــذ ال يتناوهلــا لفــظ واحــد علــى ســبيل الشــمول، ألن أفــراد العــام 
ال بــد مــن أن تكــون متفقــة، فــإذا اختلفــت املعــاين اختلفــت أفــراد العــام، فــال يدخــل حتــت 

لفــظ واحــد إال بطريــق البــدل وذلــك يســمى مشــرتكاً وال عمــوم لــه عنــده.
أمــا إن كان مــراده مــن ذلــك تعــدد املعــاين جمــازاً فيمكــن تصحيحــه، ألن املعــىن الواحــد 
جيــوز أن يســمى معــاين جمــازاً لتعــدده يف اخلــارج بســبب تعلقــه باحملــال املتعــددة، ولكــن لكــي 

يصــح هــذا التأويــل كان ينبغــي أن يقــول (واملعــاين) بــدل (أو املعــاين)(٢).
وقــد ذهــب صــدر اإلســالم أبــو اليســر(٣) – رمحــه اهللا – فيمــا نقــل عنــه عبــد العزيــز 
البخاري – إىل توجيه آخر لكالم اجلصاص يف تعريف العام حيث قال : (إن اجلصاص 

أصول السرخسي ١٢٥/١.  (١)
انظر كشف األسرار ١٠٠/١-١٠١.  (٢)

هــو القاضــي صــدر اإلســالم أبــو اليســر حممــد بــن حممــد بــن احلســني بــن احملــدث عبــد الكــرمي   (٣)
النســفي البــزدوي، أخــو فخــر اإلســالم البــزدوي، وىل قضــاء مسرقنــد، لــه تصانيــف يف األصــول 
والفــروع، ولــد ســنة ٤٢١هـــ وتــويف ســنة ٤٩٣هـــ. (انظــر ســري أعــالم النبــالء ٤٩/١٩، الفوائــد 

ص١٨٨). البهيــة 



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٢٤

بقولــه «أو املعــاين» مل يــرد عمــوم املعــاين ولكــن حيتمــل أنــه أراد بقولــه (مــن األمســاء واملعــاين) 
مــا ينتظــم مجعــاً مــن األعيــان أو األعــراض، فإنــه إذا قــال : املســلمون، عــم املســلمني أمجــع، 

وإذا قــال احلــركات عــم احلــركات كلهــا وهــي املعــاين)(١).
قــال عبــد العزيــز البخــاري : (فجعــل أبــو اليســر املعــاين علــى حقيقتــه، وهــذا أصــح ألنــه 
جيــوز أن يتنــاول اللفــظ الواحــد معــاين خمتلفــة مبعــىن أعــم منهــا … فعلــى هــذا يكــون العــام 
قســمني : مــا يتنــاول األعيــان مبعــىن واحــد، ومــا يتنــاول املعــاين مبعــىن يعمهــا، فيصــح قولــه 

(أو املعــاين) ويكــون حــده متعرضــاً للقســمني فيكــون جامعــاً)(٢).
ثالثاً : تعريفات أخرى للعام

أذكر هنا بعض التعريفات اليت ذكرها األصوليني.
١- (أنــه مــا عــم شــيئني فصاعــداً مــن غــري حصــر)، ذكــره القاضــي أبــو يعلــى(٣)، ونســبه 
صاحــب املســودة إىل القاضــي أيب الطيــب الطــربي أيضــاً وقــال : (هـــو مدخـــول مـــن وجــوه)(٤).
٢- أنــه (كل لفــظ ينتظــم مجعــاً مــن األمســاء لفظــاً ومعــىن) وهــو تعريــف البــزدوي 

والنســفي(٥)...(٦). والسرخســي 
٣- أنــه (عبــارة عــن اللفــظ الواحــد الــدال مــن جهــة واحــدة علــى شــيئني فصاعــداً) وهــو 

تعريف الغزايل(٧)، قال ابن احلاجب (وليس جبامع)(٨).
٤- أنــه (اللفــظ الواحــد الــدال علــى مســميني فصاعــداً مطلقــاً معــاً) عــرف بــه اآلمــدي 

كشف األسرار للبخاري ١٠١/١.  (١)
املصدر السابق ١٠١/١.  (٢)

انظر العدة ١٤٠/١.  (٣)
انظر املسودة ص٧٤.  (٤)

هــو أبــو الــربكات عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حممــود، حافــظ الديــن النســفي، احلنفــي، فقيــه أصــويل   (٥)
مفســر متكلــم، مــن آثــاره العلميــة: منــار األنــوار يف أصــول الفقــه، كنــز الدقائــق يف الفقــه، تــويف ســنة 

٧١٠ هـــ. (انظــر معجــم املؤلفــني ٣٢/٦، الفوائــد البهيــة ص ١٠١-١٠٢).
انظــر أصــول البــزدوي مــع كشــف األســرار ٩٤/١، أصــول السرخســي ١٢٥/١، كشــف األســرار   (٦)

للنســفي ١٥٩/١.
انظر املستصفى ٣٢/٢.  (٧)

خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ٩٩/٢.  (٨)
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يف اإلحكام(١).
٥- أنــه (مــا دل علــى مســميات باعتبــار أمــر اشــرتكت فيــه مطلقــاً ضربــة) وهــو تعريــف ابــن 

احلاجــب(٢).
٦- أنه (لفظ يستغرق مجيع ما يصلح له بوضع واحد) وهو تعريف البيضاوي(٣).

٧- أنــه (كالم مســتغرق جلميــع مــا يصلــح لــه حبســب وضــع واحــد دفعــة بــال حصــر) 
وهــو تعريــف الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي(٤).

رابعاً : التعريف المختار
املختــار عنــدي هــو التعريــف األخــري وهــو أن يقــال : إن العــام «لفــظ مســتغرق جلميــع 

مــا يصلــح لــه حبســب وضــع واحــد دفعــة بــال حصــر».
فقولــه (مســتغرق جلميــع) خيــرج بــه مــا ال يســتغرق مجيــع مــا يصلــح لــه حنــو بعــض 

بــه شــخص معــني(٦). احليــوان إنســان(٥) أو الرجــل إذا أريــد 
وقولــه (مــا يصلــح لــه) أي مــا يصــدق عليــه لغــة كالرجــال مثــالً، فإنــه يصــدق علــى ذكــور بــين 
آدم البالغني، فيخرج بذلك ما ال يصلح له لغة كالنساء واألطفال فإهنم غري داخلني يف الرجال.
وقولــه (دفعــة) خيــرج بــه النكــرة يف ســياق اإلثبــات كرجــل، فإهنــا مســتغرقة، ولكــن 

بــديل ال دفعــة واحــدة(٧). اســتغراقها 
وقوله (حبســب وضع واحد) خرج به املشــرتك، كلفظ العني، فإنه ال يســمى عاماً بالنســبة 

إىل مشولــه اجلاريــة والباصــرة، ألنــه مل يوضــع هلمــا وضعــاً واحــداً، بــل لــكل منهمــا وضــع مســتقل.
وقولــه (بــال حصــر) خيــرج بــه ألفــاظ األعــداد (مثــل عشــرة، ألهنــا حمصــورة باللفــظ، فــال 

تكــون مــن صيــغ العمــوم(٨).

انظر ٤١٣/٢.  (١)
انظر املختصر مع شرح العضد ٩٩/٢.  (٢)

انظر املنهاج مع شرح األصفهاين ٣٥١/١.  (٣)
انظر مذكرة أصول الفقه ص٢٠٣.  (٤)

انظر املرجع السابق ص٢٠٣.  (٥)
انظر نزهة اخلاطر العاطر ١٢٠/٢.  (٦)
انظر مذكرة أصول الفقه ص٢٠٣.  (٧)

انظر املرجع السابق ص٢٠٣.  (٨)
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المسألة الثانية : ألفاظ العموم
أوًال : ألفاظ العموم عند األستاذ أبي منصور

ألفاظ العموم عند األستاذ أيب منصور –رمحه اهللا– هي كما يلي :
النوع األول : اللفظ املوضوع للجمع بال عالمة اجلمع وهذا نوعان، أحدمها ما له واحد 

من لفظه (١)، والثاين ما ليس له واحد من لفظه كاخليل واإلبل والبقر والغنم والنساء.
النــوع الثــاين : اســم موضــوع للجمــع بعالمــة اجلمــع الــيت هــي الــواو والنــون واليــاء والنــون 
يف الذكــور العقــالء، مثــل «املســلمون – املســلمني»، واأللــف والتــاء يف مجــع اإلنــاث مثــل 

«املســلمات»، ومــا ال يعقــل مثــل «املشــروبات».
النــوع الثالــث : اســم اجلنــس املفــرد إذا دخــل عليــه الم التعريــف مــن غــري إشــارة إىل 
ــا ﴾ (٢)  يِۡدَ�ُهَم

َ
ــٓواْ � ــارِقَُة فَٱۡ�َطُع ــارُِق َوٱ�سَّ معهــود قــد ســبق ذكــره، كقولــه ﴿ َوٱ�سَّ

ةٖ ﴾ (٣). ــۡ�َ ــَة َج ــا ِماْئَ ــٖد ّمِۡنُهَم واْ ُ�َّ َ�ِٰح ــِ�ُ اِ� فَٱۡج ــزَّ ــُة َوٱ� ا�َِي وقولــه ﴿ ٱ�زَّ
النوع الرابع : األمساء املبهمة مثل : من وما وأين وكيف ومىت وأي وإذا.

النوع اخلامس : ألفاظ يؤكد هبا العموم مثل : كل وأمجعون وأكتعون وأبصعون. 
وهــذه األنــواع اخلمســة ذكرهــا األســتاذ أبــو منصــور يف كتابــه أصــول الديــن(٤) كمــا أن 

الزركشــي نقــل عنــه بعضــاً منهــا(٥).
ثانياً : موقف العلماء من هذه األلفاظ من حيث موافقة أبي منصور ومخالفته

أ – أسماء الجموع
ســواء كانــت هــذه األمســاء بعالمــة اجلمــع كاملســلمني واملشــركني، أو بــدون عالمتــه ممــا 
لــه واحــد مــن لفظــه كالرجــال واألبــرار، ومــا ليــس لــه واحــد مــن لفظــه كاإلبــل واحليـــوان وهــو 

املعــرب باســم اجلنــس.
مثــل األســتاذ أبــو منصــور هلــذا النــوع بالنــاس واإلنــس واجلــن ولكــن يبــدو يل أن هــذه األمثلــة مــن   (١)
النــوع الــذي ليــس لــه واحــد مــن لفظــه، واملثــال الصحيــح ملــا لــه واحــد مــن لفظــه مــن هــذا النــوع : 

كالرجــال واألقــالم. 
املائدة : ٣٨  (٢)

النور : ٢  (٣)
ص٢١٨-٢١٩  (٤)

انظر البحر احمليط ٧٣/٣، ٧٧، ٧٩، ٨٢.  (٥)
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فهــذه األمســاء مــن ألفــاظ العمــوم كمــا ذكــره أبــو منصــور. وقــد وافقــه يف هــذا مجهــور 
العلمــاء مــن احلنفيــة(١) واملالكيــة(٢) والشــافعية(٣) واحلنابلــة(٤) وبعــض املعتزلــة(٥).

قــال البــزدوي – رمحــه اهللا – : (ألفــاظ العمــوم قســمان : عــام بصيغتــه ومعنــاه، وعــام 
مبعنــاه دون صيغتــه، أمــا العــام بصيغتــه ومعنــاه فهــو صيغــة كل مجــع مثــل الرجــال والنســاء 
أمــا صيغتــه فموضوعــة  واملســلمني واملســلمات واملشــركني واملشــركات ومــا أشــبه ذلــك، 
للجمــع، وأمــا معنــاه فكذلــك … وقــد يصــري هــذا النــوع جمــازاً عــن اجلنــس إذا دخلــه الم 
املعرفــة، ألن الم املعرفــة للعهــد، وال عهــد يف أقســام اجلمــوع، فجعــل للجنــس ليســتقيم 
تعريفه، وفيه معىن اجلمع أيضاً، ألن كل جنس يتضمن اجلمع فكان فيه عمـل بالوصفني)
(٦). ومعــىن أنــه صــار للجنــس أنــه يتنــاول الواحــد فصاعــداً، ويف التنكــري يــدل علــى اجلمــع 

دون اجلنــس فــال يتنــاول إال أقــل اجلمــع فصاعــدًا(٧).
وقــال الباجــي – رمحــه اهللا – : (اعلــم أن العمــوم مثانيــة ألفــاظ : لفــظ اجلمــع : 

والفجــار)(٨). واألبــرار  واملؤمنــني  كاملســلمني 
وقــال الــرازي – رمحــه اهللا – : (ال خــالف يف أن اجلمــع املعــرف بــالم اجلنــس ينصــرف إىل 
املعهــود لــو كان هنــاك معهــود، أمــا إذا مل يكــن فهــو لالســتغراق خالفــاً للواقفيــة وأيب هاشــم)(٩). 
وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (ومــن صيــغ العمــوم أيضــاً مجــع مطلقــاً أي ســواء كان 
ملذكــر أو ملؤنــث، وســواء كان ســاملاً أو مكســراً، وســواء كان مجــع قلــة أو كثــرة معــرف ذلــك 

اجلمع بالم أو إضافة)(١٠).

انظــر أصــول السرخســي ١٥١/١-١٥٤، أصــول البــزدوي مــع كشــف األســرار ٥/٢-٨، تيســري   (١)
التحريــر ٢٠٩/١-٢١٠، فواتــح الرمحــوت ٢٦٠/١.

انظر إحكام الفصول ص١٢٩، تقريب الوصول ص١٣٨.  (٢)
انظر شرح اللمع ٣٠٢/١، قواطع األدلة ٣١١/١.  (٣)

انظر شرح خمتصر الروضة ٤٦٦/٢، شرح الكوكب املنري ١٢٩/٣-١٣٠.  (٤)
انظر املعتمد ٢٢٣/١.  (٥)

أصول البزدوي مع كشف األسرار ٥/٢-٨.  (٦)
انظر كشف األسرار ٨/٢-٩.  (٧)

إحكام الفصول ص١٢٩.  (٨)
احملصول ٣٧٨/١.  (٩)

(١٠) شرح الكوكب املنري ١٢٩/٣-١٣٠.
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أدلة الجمهور :
اســتدل اجلمهور على القول بأن هذه الصيغة من ألفاظ العموم اليت تفيد االســتغراق 

بأدلــة أمههــا مــا يلــي : 
١- أنــه جــاء يف التشــهد قولــه  : ((الســالم علينــا وعلــى عبــاد اهللا الصاحلــني))، 
فقــال فيــه النــيب  : ((فإنكــم إذا قلتــم ذلــك فقــد ســلمتم علــى كل عبــد صـــاحل يف 

الســماء واألرض))(١)، فهــو إذاً نــص علــى مــا ذهــب إليــه اجلمهــور(٢).
٢- أن الصحابــة  فهمــوا ذلــك مــن صيغــة اجلمــع، ومــن ذلــك (أن األنصــار ملــا 
طلبــوا اإلمامــة احتــج عليهــم أبــو بكــر  بقولــه  : ((األئمــة مــن قريــش))(٣). واألنصــار 
ســلموا تلــك احلجــة، ولــو مل يــدل اجلمــع املعــرف بــالم اجلنــس علــى االســتغراق ملــا صحـــت 
تلــك األدلــة، ألن قولــه  : ((األئمــة مــن قريــش)) لــو كان معنــاه بعــض األئمــة مــن قريــش 
لوجــب أن ال ينــايف وجــود إمــام مــن قــوم آخريــن، أمــا كــون كل األئمــة مــن قريــش فينــايف 

كــون بعــض األئمــة مــن غريهــم)(٤).
ُ ُ�ِــبُّ  ٣- (وعليــه أئمــة التفســري يف اســتعمال القــرآن، حنــو قولــه تعـــاىل ﴿ َوٱ�َّ
�ـِـَ� ٨ ﴾(٦)  ٱ�ُۡمۡحِســ�َِ� ١٣٤ ﴾ (٥) أي كل حمســن، وقولــه تعــاىل ﴿ فَــَ� تُِطــِع ٱ�ُۡمَكّذِ

أي كل واحد منهم)(٧).
وقد خالف أبا منصور واجلمهور يف هذه املسألة بعض العلماء وهم على أقوال :

متفــق عليــه، رواه البخــاري يف صحيحــه (١٣/١١ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب االســتئذان، بــاب   (١)
الســالم اســم مــن أمســاء اهللا. ومســلم يف صحيحــه (١١٥/٤-١١٦ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب 
الصالة، باب التشــهد يف الصالة، وكالمها عن عبد اهللا بن مســعود بلفظ : ((فإنه إذا قال ذلك 

أصــاب كل عبــد صــاحل يف الســماء واألرض)).
انظر شرح الكوكب املنري ١٣١/٣.  (٢)

رواه أمحــد يف مســنده (١٨٣/٣) عــن أنــس  وقــد صححــه حمققــو املســند ٢٤٩/٢٠ املنشــور   (٣)
من مؤسســة الرســالة، ورواه احلاكم يف املســتدرك (٧٥/٤-٧٦) عن علي ، وســكت عنه هو 

والذهيب.
احملصول ٣٧٨/١.  (٤)
آل عمران : ١٣٤  (٥)

القلم : ٨  (٦)
شرح الكوكب املنري ١٣١/٣.  (٧)



٥٢٩آراؤه في األدلة الشرعية 

القــول األول : أن هــذه اجلمــوع إذا دخلهــا األلــف والــالم تفيــد اجلنــس وال تفيــد 
االســتغراق، وبــه قــال أبــو هاشــم مــن املعتزلــة(١).

القــول الثــاين : التفريــق بــني مجــع القلــة ومجــع الكثــرة، وهــو مذهــب إمــام احلرمــني حيــث 
قــال: إن مجــع القلــة مل يوضــع لالســتغراق قطعــاً بإمجــاع أهــل اللســان علــى ذلــك، أمــا مجــع 

الكثــرة فهــو يف وضــع اللســان لالســتغراق إال إذا صــرف عــن ذلــك صــارف(٢).
القول الثالث : القول بالوقف، أشــار إليه الرازي ومل يفصل(٣).

ب – المفرد المحلى باأللف والالم لغير العهد.
ذكر األستاذ أبو منصور رمحه اهللا -كما سبق- أنه يفيد العموم إذا كان لغري العهد. وقد 

وافقه على ذلك مجهور القائلني بالعموم من احلنفية(٤) واملالكية(٥) والشافعية(٦) واحلنابلة(٧).
قــال عبــد العزيــز البخــاري – رمحــه اهللا – : (ذهــب مجهــور األصوليــني وعامــة مشــاخينا 

وعامــة أهــل اللغــة إىل أن موجبــه العمــوم واالســتغراق)(٨).
وقــال الباجــي – رمحــه اهللا – : (واالســم املفــرد إذا دخــل عليــه األلــف والــالم وهــذا علــى 
جزئــني : فــإن علــم أنــه أريــد بــه العهــد محــل عليــه، وإن مل تــرد معــه قرينــة تــدل علــى العهــد فقــد 
اختلــف أصحابنــا فيــه … وذهــب طائفــة إىل أنــه حيمــل علــى العمــوم واســتغراق اجلنــس وهــو 

الصحيــح)(٩).
وقال الزركشي – رمحه اهللا – : (أن األلف والالم الداخلة على املفرد أو اجلمع تفيد 

االستغراق فيهما مجيعاً عند معظم األصوليني إال إذا كان معهوداً)(١٠).
انظر املعتمد ٢٤٠/١.  (١)
انظر الربهان ٢٢٦/١.  (٢)

انظر احملصول ٣٧٨/١.  (٣)
انظر كشف األسرار ٢٦/٢، فتح الغفار ١٠٤/١، تيسري التحرير ٢٠٩/١.  (٤)

شرح تنقيح الفصول ص١٩٣، تقريب الوصول ص١٣٨.  (٥)
انظــر شــرح اللمــع ٣٠٣/١، التلخيــص ١٦/٢-١٧، اإلهبــاج ١٠٣/٢، الوصــول إىل األصــول   (٦)

٢١٩/١، البحــر احمليــط ١٠٢/٣.
انظر العدة ٤٨٥/٢، روضة الناظر ١٣٣/٢، املسودة ص١٠٥.  (٧)

كشف األسرار ٢٦/٢.  (٨)
إحكام الفصول ص١٣٠.  (٩)

البحر احمليط ١٠٢/٣.  (١٠)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٣٠

وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (ومــن صيــغ العمــوم أيضــاً مفــرد حملــى بــالم غــري 
عهديــة لفظــاً كالســارق والــزاين واملؤمــن والفاســق والعبــد واحلــر عندنــا وعنــد أكثــر العلمــاء)(١).

األدلة : 
استدل اجلمهور ملذهبهم مبا يلي : 

١- أن أهــل اللغــة أمجعــوا علــى أن الــالم هنــا لالســتغراق واســتيعاب اجلنــس حيــث 
مساهــا بعضهــم الم التجنيــس وبعضهــم مساهــا الم االســتغراق(٢).

ــۡ�ِ  ٢- أن املعــرف باأللــف والــالم يصــح اســتثناء اجلمــع منــه كقولــه تعــاىل ﴿ َوٱۡلَع
ــواْ ﴾ (٣) مــع أن الواحــد ليــس فيــه  ــَن َءاَمُن ِي ــِ� ُخــۡ�ٍ ٢ إِ�َّ ٱ�َّ ــَن لَ ٰ�َ� ١ إِنَّ ٱۡ�ِ
مجــع، فــدل علــى أن اإلنســان عبــارة عــن اجلنــس املســتغرق ألفــراده ليصــح اســتثناء نــوع 

داخــل فيــه(٤). 
وِ 

َ
٣- أنــه يصــح وصــف املعــرف باأللــف والــالم بصيغــة العمــوم كقولــه تعــاىل ﴿ أ

ــآءِ ﴾ (٥)، فلــو مل يكــن املــراد هنــا  ــۡوَ�ِٰت ٱلّ�َِس ٰ َع ــُرواْ َ�َ ــۡم َ�ۡظَه َ ــَن � ِي ــِل ٱ�َّ ۡف ٱلّطِ
اجلنــس املســتغرق ملــا جــاز وصفــه بلفــظ اجلمــع، ولــكان يصفــه بلفــظ املفــرد فيقــول (أو 

الــذي …)(٦). الطفــل 
٤- أن دخول األلف والالم يف املفرد ال يقتضي إال العهد أو استغراق اجلنس، فإذا 
مل يكــن َمثَّ عهــد يعلمــه وجــب محلــه علــى اســتغراق اجلنــس، ألن تــرك ذلــك مبطــل لفائــدة 

الــكالم وموضــع دخــول األلــف والــالم، ومحــل الــكالم علــى مــا فيــه فائــدة أوىل(٧).
٥- أن دخــول األلــف والــالم يفيــد التعريــف بــال خــالف بــني أهــل اللســان، وذلــك إمــا 
أن يــراد بــه تعريــف اجلنــس ومتييــزه عــن مثلــه، فذلــك ال يكــون إال بعهــد بــني املتخاطبــني، 
وإمــا أن يــراد بــه متييــز اجلنــس عــن غــريه مــن األجنــاس وذلــك ال يكــون إال باســتيعابه، فــإذا 

شرح الكوكب املنري ١٣٣/٣.  (١)
انظر كشف األسرار للبخاري ٢٧/٢.  (٢)

العصر : ١، ٢، ٣  (٣)
انظر شرح اللمع ٣٠٤/١.  (٤)

النور : ٣١  (٥)
انظر شرح اللمع ٣٠٤/١، شرح الكوكب املنري ١٣٤/٣.  (٦)

انظر إحكام الفصول ص١٣١.  (٧)



٥٣١آراؤه في األدلة الشرعية 

مل يكــن عهــد مل يكــن بــد مــن محلــه علــى العمــوم(١).
٦- أن الــالم إذا كانــت تعريفــاً للعهــد اســتغرقت مجيــع املعهــود، فــإذا كانــت تعريفــاً 

للجنــس جيــب أن يســتغرق مجيــع أفــراد اجلنــس(٢).
وقــد خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة مجاعــة مــن العلمــاء وهــم علــى أقــوال 

أيضــاً : 
القــول األول : أن املعــرف باأللــف والــالم ال يفيــد العمــوم وإمنــا يفيــد تعريــف ماهيــة 
اجلنــس فقــط ال اســتغراق أفــراده. وهــو قــول بعــض مشــايخ احلنفيــة املتأخريــن(٣) واختــاره 

اإلمــام الــرازي(٤) وأبــو هاشــم اجلبائــي(٥).
القــول الثــاين : أنــه مشــرتك يصلــح للواحــد واجلنــس، ولبعــض اجلنــس، فــال حيمــل علــى 
إفــادة ماهيــة اجلنــس وال علــى عمــوم واســتغراق أفــراده إال بدليــل، حــكاه الغــزايل والزركشــي 

والفتوحــي عــن قــوم(٦).
القــول الثالــث : القــول بالتفصيــل، وهــو التفريــق بــني مــا يتميــز فيــه لفــظ الواحــد عــن 
اجلنــس باهلــاء كالتمــرة والتمــر، والــربة والــرب، ومــا ال يتميــز كذلــك. وإىل هــذا التفصيــل ذهــب 

إمــام احلرمــني وتلميــذه الغــزايل – رمحهمــا اهللا –(٧).
فالــذي يتميــز فيــه الواحــد عــن اجلنــس بزيــادة اهلــاء إذا عــري عــن اهلــاء يكون لالســتغراق 
والعمــوم اتفاقــاً بينهمــا(٨)، فقولــه  يف حديــث الربــا : ((… والبـــر بالبـــر … والتمــر 

بالتمر))(٩) يعم كل بر وكل متر.
أمــا الــذي ال يتميــز فيــه الواحــد عــن اجلنــس باهلــاء فلــكل مــن اإلمامــني فيــه رأي خــاص 

انظر املصدر السابق ص١٣١.  (١)
انظر روضة الناظر ١٣٦/٢.  (٢)

انظر كشف األسرار للبخاري ٢٦/٢.  (٣)
انظر احملصول ٣٨٢/١.  (٤)
انظر املعتمد ٢٤٤/١.  (٥)

انظر املستصفى ٣٧/٢، البحر احمليط ٩٩/٣، شرح الكوكب املنري ١٣٥/٣.  (٦)
انظر الربهان ٢٣٤/١، املستصفى ٥٣/٢.  (٧)

انظر املصدرين السابقني.  (٨)
رواه مســلم عــن عبــادة بــن الصامــت  يف صحيحــه (١٤/١١ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب   (٩)

البيــوع، بــاب الربــا.



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٣٢

بــه. فقــال إمــام احلرمــني مــا خالصتــه : أنــه إن ســبقه تنكــري فالتعريــف باأللــف والــالم يكــون 
للعهــد وال يفيــد اســتغراقاً، وإن مل يســبقه تنكــري يعــود التعريــف إليــه، فإنــه يكــون الســتغراق 
اجلنــس حنــو قولــه : (الدينــار أشــرف مــن الدرهــم)، وإن مل يـُـْدَر أن املعــرف باأللــف والــالم 

هــل مهــا للعهــد أو الســتغراق اجلنــس، فالــرأي التوقــف ألنــه حينئــذ جممــل(١).
وأمــا الغــزايل فقــد قســم الــذي ال يتميــز واحــده عــن اجلنــس باهلــاء إىل مــا هــو معــدود 
باألفــراد كالرجــل والدينــار حيــث ميكــن أن يقــال : رجــل واحــد ودينــار واحــد، وحينئــذ 
دخــول األلــف والــالم عليــه يكــون للتعريــف فقــط وإمنــا يفهــم االســتغراق بقرينــة ال مــن ذات 
اللفــظ؛ وإىل مــا ال يتعــدد كالذهــب واملــاء فــال يصــح أن يقــال : ذهــب واحــد ومــاء واحــد 

فــإذا دخــل عليــه األلــف والــالم يكــون الســتغراق اجلنــس(٢).
ج – األسماء المبهمة

مــن األلفــاظ الــيت ذكرهــا األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أهنــا للعمــوم : األمســاء 
املبهمــة وهــي أمســاء الشــرط واالســتفهام مثــل : مــْن ومــاَ وأيــَن وكيــَف ومــَىت وأي وإذاَ.

وكــون هــذه األلفــاظ دالــة علــى العمــوم هــو أمــر متفــق عليــه بــني القائلــني بالعمــوم إذا كانــت 
شرطية.

قــال إمــام احلرمــني : (األلفــاظ الــيت يتوقــع اقتضــاء العمــوم فيهــا منقســمة، فمــن أعالهــا 
وأرفعهــا األمســاء الــيت تقــع أدوات يف الشــرط، وهــي تنقســم إىل ظــرف زمــان وإىل ظــرف 
مــكان، واســم مبهــم خيتــص مبــن يعقــل كقولــك «مــن أتــاين أكرمتــه»، واســم مبهــم خيتــص 
مبا ال يعقل يف رأي، وال خيتص مبن يعقل يف رأي كوقوع ماَ شــرطاً، وكل اســم وقع شــرطاً 
عــم اقتضــاؤه، فــإذا قلــت : مــن أتــاين، اقتضــى كل آت مــن العقــالء، وإذا قلـــت : مــىت 

جئتــين، اقتضــى كل زمــان، وإذا قلــت : حيثمــا رأيتــين، اقتضــى كل مــكان)(٣).
أمــا إذا وردت هــذه األمســاء يف معــرض االســتفهام، فقــد صــرح بكوهنــا للعمــوم مجهــور 

انظر الربهان ٢٣٣/١-٢٣٤.  (١)
انظر املستصفى ٥٣/٢-٥٤.  (٢)

الربهان ٢٢٢/١-٢٢٣.  (٣)



٥٣٣آراؤه في األدلة الشرعية 

أبــو  والقاضــي  والقــرايف(٤)  والسرخســي(٣)  الســمعاين(٢)  وابــن  العلمــاء كالشــريازي(١)  مــن 
يعلــى(٥) وغريهــم(٦).

مسألة فرعية : «من و ما» إذا كانتا موصولتين
صــرح األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن مــْن ومــاَ إذا كانتــا مبعــىن «الــذي والــيت» 
فهمــا حينئــذ تكونــان معرفــة، وليســتا للجنــس، ومــا قالــه األســتاذ هــو مقتضــى كالم مجيــع 

القائلــني بالعمــوم أيضــاً.
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (ومقتضــى كالم اجلميــع أهنمــا إذا كانتــا موصولتــني 
فليســتا للعمــوم، وبــه صــرح األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي، فقــال : وإن كانتــا مبعــىن «الــذي 
والــيت» فهمــا حينئــذ معرفــة، وليســتا للجنــس، ولكــن رمبــا تنــاوال يف املعرفــة واحــداً ورمبــا تنــاوال 

ــن �َۡســَتِمُعوَن إَِ�ۡــَكۚ ﴾ (٧) …)(٨). مجعــاً، كقولــه تعــاىل ﴿ َوِمۡنُهــم مَّ
د – ألفاظ التأكيد

مــن األلفــاظ الــيت ذكرهــا األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أهنــا للعمــوم : ألفــاظ 
التأكيــد مثــل : كل ومجيــع وأمجعــون وأكتعــون وأبصعــون.

ذهب مجهور القائلني بالعموم إىل أن هذه األلفاظ تدل على العموم(٩).
قــال السرخســي – رمحــه اهللا – : (أمــا كلمــة كل فإهنــا توجــب اإلحاطــة علــى وجــه 

انظر شرح اللمع ٣٠٦/١.  (١)
انظر قواطع األدلة ٣١٦/١.  (٢)

انظر أصول السرخسي ١٥٥/١-١٥٦.  (٣)
انظر شرح تنقيح الفصول ص١٧٩.  (٤)

انظر العدة ٤٨٥/٢.  (٥)
املنــري  الكوكــب  شــرح   ،٧٣/٣ احمليــط  البحــر  ص١٠١،  املســودة   ،٤٢٥/٢ اإلحــكام  انظــر   (٦)

.١١٩-١٢٣ /٣
يونس : ٤٢  (٧)

البحر احمليط ٧٣/٣-٧٤.  (٨)
انظر املعتمد ٢٠٦/١.  (٩)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٣٤

ٍء َخلَۡقَ�ـٰـُه بَِقــَدرٖ ٤٩ ﴾ (١). ومعىن اإلفــراد أن كل  اإلفــراد، قــال اهللا تعــاىل ﴿ إِنَّــا ُ�َّ َ�ۡ
واحــد مــن املســميات الــيت توصــل هبــا كلمــة كل يصــري مذكــوراً علــى ســبيل االنفــراد كأنــه 
ليــس معــه غــريه)(٢). مث قــال : (وكلمــة اجلميــع مبنـــزلة كلمــة كل يف أهنــا توجــب اإلحاطــة 

ولكــن علــى وجــه االجتمــاع ال علــى وجــه اإلفــراد)(٣).
وقــال القــرايف – رمحــه اهللا – : (أمــا «كل» و«مجيــع» فيعمــان فيمــا أضيفــا إليــه)
(٤). وقــال يف العقــد املنظــوم : (الصيغــة األوىل مــن صيــغ العمــوم : «كل» وهــي أقــوى 

صيــغ العمــوم يف الداللــة عليــه … الصيغــة الرابعــة للعمــوم : صيغــة أمجــع، تســتعمل يف 
تأكيــد العمــوم واخلصــوص، تقــول : قبضــت املــال أمجــع … يف العمــوم، ويف اخلصــوص 
: اشــرتيت هــذا اجلمــل أمجــع … الصيغــة السادســة للعمــوم : أمجعــون، وتقريــره مــا تقــدم 
… الصيغــة احلاديــة عشــرة للعمــوم : أكتعــون يقــال : جــاء القــوم أمجعــون أكتعــون … 
الصيغــة السادســة عشــرة للعمــوم : أبصعــون للجمــع)(٥) وأورد – رمحــه اهللا – يف كتابــه هــذا 

كثــرياً مــن ألفــاظ التأكيــد.
وقــال الــرازي – رمحــه اهللا – : (إن صيغــة «الــكل واجلميــع» تفيــدان االســتغراق ويــدل 

عليــه وجــوه …)(٦).
وقــال العالئــي – رمحــه اهللا – : (اللفــظ األول مــن صيــغ العمــوم «كل» وهــي أقــوى 
صيــغ العمــوم يف الداللــة عليــه … اللفــظ الثــاين مــن صيــغ العمــوم «مجيــع» ومــا يتصــرف 

منــه كأمجــع ومجعــاء وأمجعــني ومجــع ومــا يتبعــه يف التوكيــد وهــو أكتــع وأبصــع وأبتــع)(٧).
وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (ومــن صيغــه أيضــاً «كل» وهــي أقــوى صيغــة … 
ومــن صيــغ العمــوم أيضــاً «مجيــع» وهــي مثــل «كل» إال أهنــا ال تضــاف إال إىل معرفــة … 

القمر : ٤٩  (١)
أصول السرخسي ١٥٧/١.  (٢)

املصدر السابق ١٥٨/١.  (٣)
شرح تنقيح الفصول ص١٧٩.  (٤)

العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم ٤٥٣/١، ٤٦١-٤٦٤.  (٥)
احملصول ٣٦٧/١.  (٦)

تلقيح الفهوم ص٢٠١، ٢٣٧.  (٧)



٥٣٥آراؤه في األدلة الشرعية 

وحنومها، أي ومن صيغ العموم أيضاً كل ما كان حنو كل ومجيع، مثـل أمجـع وأمجعني)(١).
فهــؤالء العلمــاء مجيعــاً يــرون أن لفــظ (كل ومجيــع) ومــا جيــري جمرامهــا مــن املؤكــدات 

للعمــوم(٢)، ويــدل علــى ذلــك أمــور، منهــا : 
١- قولــه  : ((أصــدق كلمــة قاهلــا الشــاعر : أال كل شــيء مــا خــال اهللا باطــل))(٣) 

فهــو كالتنصيــص علــى إفادهتــا للعمــوم(٤).
٢- أنــه إذا قــال أحــد : (جــاءين كل فقيــه يف البلــد) فهــذا القــول مناقــض لقولــه : (مــا 
جــاءين فقيــه يف البلــد)، ولذلــك يســتعمل كل واحــد منهمــا يف تكذيــب اآلخــر، والتناقــض 

هنــا ال يتحقــق إال إذا أفــاد «كل» االســتغراق(٥).
٣- أنــه إذا قــال الرجــل : (أعتقــت كل عبيــدي) عتــق عليــه اجلميــع باتفــاق العلمــاء، 

ولــوال أن (كل) للعمــوم مل يكــن ذلــك(٦).
٤- أنــا نعلــم ضــرورة باالســتقراء مــن عــادة العــرب أهنــم إذا أرادوا التعبــري عــن معـــىن 
العمــوم، رجعــوا إىل لفــظ «كل ومجيــع» ومــا جيــري جمــرى ذلــك، ولــوال أن ذلــك للعمــوم ملــا 

كان رجوعهــم إليــه(٧).
ذكــر الــرازي – رمحــه اهللا – يف املســألة قــوًال آخــر وهــو القــول بالوقــف، وأصحــاب هــذا 
القــول فريقــان، فريــق ذهبــوا إىل أن هــذه األلفــاظ مشــرتكة بــني العمــوم واخلصــوص، وفريــق 
منهــم – وهــم األقلــون – قالــوا : ال نــدري أهنــا حقيقــة يف العمــوم فقــط، أو اخلصــوص 

فقــط، أو االشــرتاك فقــط(٨).

شرح الكوكب املنري ١٢٣/٣، ١٢٧-١٢٨.  (١)
انظر تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم ص١٤٩، ٢٠١، ٢٣٧.  (٢)

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٤٩/٧، ٥٣٧/١٠، ٣٢١/١١ مــع الفتــح) يف كتــاب مناقــب   (٣)
األنصــار بــاب أيــام اجلاهليــة، ويف كتــاب األدب بــاب مــا جيــوز مــن الشــعر...، ويف كتــاب الرقــاق 

بــاب اجلنــة أقــرب إىل أحدكــم مــن شــراك فعلــه والنــار مثــل ذلــك.
انظر تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم ص١٤٩.  (٤)

انظر احملصول ٣٦٧/١.  (٥)
انظر  احملصول ٣٦٨/١، تلقيح الفهوم ص١٥١.  (٦)

املصدرين السابقني.  (٧)
انظر  احملصول ٣٥٦/١.  (٨)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٣٦

المسألة الثالثة : فعل النبي  المثبت إذا كان له جهات هل يعم تلك 
الجهات ؟

أوًال : التعريف بالمسألة
أن يكــون فعــل النــيب  احملكــي حمتمــًال ألكثــر مــن جهــة فهــل هــذا الفعــل احملكــي عنــه  

 يعــم تلــك اجلهــات كلهــا أو ال يعــم ؟
فمثــًال روي (أنــه  صلــى داخــل الكعبــة)(١) وهــذه الروايــة احتملــت أنــه صلــى فيهــا 
الفــرض كمــا احتملــت أنــه صلــى فيهــا النفــل، فهــل صالتــه  يف هــذه الروايــة تعــم الفــرض 

والنفــل لالســتدالل علــى جــواز الفــرض والنفــل داخــل الكعبــة، أو ال تعــم(٢)؟
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن الفعــل املثبــت إذا كان لــه جهــات ليــس 
بعــام يف تلــك اجلهــات، فــإن عــرف الوجــه الــذي وقــع عليــه الفعــل تعــنيَّ ذلــك الوجــه، وإن 

مل يعــرف بقــي الفعــل حمتمــًال لتلــك اجلهــات فيتوقــف فيــه حــىت يعــرف.
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (الفعــل املثبــت إذا كان لــه جهـــات ليــس بعــام يف 
أقســامه؛ ألنــه يقــع علــى صفــة واحــدة، فــإن عــرف تعــني، وإال كان حمتمــًال يتوقــف فيــه حــىت 
يعــرف، حنــو قــول الــراوي (صلــى بعــد غيبوبــة الشــفق)(٣) فــال حيمــل علــى األمحــر واألبيــض، 
وكذلــك (صلــى يف الكعبــة) ال يعــم الفــرض والنفــل، وكذلــك (قضــى بالشــفعة باجلــار)(٤) 

متفــق عليــه، رواه البخــاري يف صحيحــه (٥٧٨/١ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب الصــالة، بــاب   (١)
الصــالة بــني الســواري يف غــري مجاعــة، ورواه مســلم يف صحيحــه (٨٣/٩-٨٤ مــع شــرح النــووي) 

يف كتــاب احلــج، بــاب اســتحباب دخــول الكعبــة للحــاج وغــريه.
انظــر  املســتصفى ٦٤/٢، احملصــول ٣٩٥/١، اإلحــكام لآلمــدي ٤٦٢/٢، مجــع اجلوامــع مــع   (٢)
شــرح احمللــى ٤٢٥/١، البحــر احمليــط ١٦٧/٣، تيســري التحريــر ٢٤٧/١، شــرح الكوكــب املنــري 

٢١٣/٣، فواتــح الرمحــوت ٢٩٣/١.
رواه مســلم يف صحيحــه (١١٤/٥ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب   (٣)

أوقــات الصلــوات اخلمــس بلفــظ (فأقــام العشــاء حــني غــاب الشــفق).
قــال الشــيخ عبــد اهللا الغمــاري يف ختريــج أحاديــث اللمــع ص٩٣ (رواه الطحــاوي مــن طريــق   (٤)
الثــوري عــن منصــور عــن احلكــم عمــن مســع عليــاً وعبــد اهللا يقولــون : ((قضــى النــيب  باجلــوار)) 
… هــذا غايــة مــا يف البــاب، أمــا اللفــظ الــذي ذكــره املؤلــف – رمحــه اهللا – [وهــو «قضــى = 
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وحنــوه جلــواز قضائــه جلــار كان بصفــة خيتــص هبــا؛ وهكــذا قالــه القاضــي أبــو بكــر والقفــال 
الشاشــي واألســتاذ أبــو منصــور …)(١).

دليله : 
يتضــح ممــا نقلــه الزركشــي عــن األســتاذ أيب منصــور وغــريه أهنــم متســكوا بــأن الفعــل 
املثبــت ال يقــع إال علــى صفــة واحــدة، فــال ميكــن أن يعــم اجلهــات الــيت حيتملهــا، فلمــا قــال 
الــراوي إنــه  صلــى بعــد غيبوبــة الشــفق فــإن صالتــه احتملــت أن تكــون بعــد احلمــرة، 
واحتملــت أن تكــون بعــد البيــاض، ولكــن ال حتتمــل أن تكــون بعــد احلمــرة والبيــاض معــًا(٢) 

لكونــه فعــال واحــدا يف روايــة واحــدة.
ثالثاً : الموافقون

أبــو منصــور هــو مذهــب مجهــور األصوليــني مــن  الــذي اختــاره األســتاذ  الــرأي  إن 
واملعتزلــة(٧). واحلنابلــة(٦)  والشــافعية(٥)  واملالكيــة(٤)  احلنفيــة(٣) 

بالشــفعة للجــار»] فليــس بــوارد). أمــا ثبــوت الشــفعة للجــار فقــد ورد يف روايــات متعــددة مــن 
كتــب الســنة، أقرهبــا للفــظ املذكــور مــا رواه النســائي يف ســننه (٣٢١/٧) يف كتــاب البيــوع، بــاب 
ذكــر الشــفعة وأحكامهــا، ولفظــه ((قضــى رســول اهللا  بالشــفعة واجلــوار)). ورواه أبــو داود يف 
ســننه (٢٨٦/٣) يف كتــاب اإلجــارة، بــاب يف الشــفعة، والرتمــذي يف ســننه (٦٥١/٣) يف كتــاب 
األحــكام، بــاب مــا جــاء يف الشــفعة للغائــب، وكالمهــا عــن جابــر  عــن رســول اهللا  بلفــظ 
((اجلــار أحــق بشــفعته ينتظــر بــه وإن كان غائبــاً إذا كان طريقهمــا واحــداً)). قــال أبــو عيســى : 
(هــذا حديــث غريــب وال نعلــم أحــداً روى هــذا احلديــث غــري عبــد امللــك بــن أيب ســليمان … 

وعبــد امللــك هــو ثقــة مأمــون عنــد أهــل احلديــث).
البحر احمليط ١٦٦/٣-١٦٧.  (١)

انظر املصدر السابق ١٦٦/٣-١٦٧.  (٢)
انظر تيسري التحرير ٢٤٧/١، فواتح الرمحوت ٢٩٣/١.  (٣)

انظر التقريب واإلرشاد ٩٠/٣-٩١، خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ١١٨/٢.  (٤)
 ،٣٢٤/١ األدلــة  قواطــع  الفقــه ص١٠٨،  أصــول  يف  الورقــات   ،٣٣٦/١ اللمــع  شــرح  انظــر   (٥)
املســتصفى ٦٣/٢، احملصــول ٣٩٥/١، اإلحــكام لآلمــدي ٤٦٢/٢، مجــع اجلوامــع مــع شــرح 

.١٦٦/٣-١٦٧ احمليــط  البحــر   ،٤٢٤/١ احمللــى 
انظر شرح الكوكب املنري ٢١٣/٣.  (٦)

انظر املعتمد ٢٠٥/١.  (٧)
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قــال صاحــب تيســري التحريــر : (إذا نقــل فعلــه  بصيغــة ال عمــوم هلــا َكَصلَّــى يف 
الكعبــة كمــا يف صحيــح البخــاري ال يعــم فعلــه املعــرب عنــه بتلــك الصيغــة)(١).

وقــال ابــن احلاجــب – رمحــه اهللا – : (الفعــل املثبــت ال يكــون عامــاً يف أقســامه مثــل 
«صلــى داخــل الكعبــة» فــال يعــم الفــرض والنفــل …)(٢).

وقــال الشــريازي – رمحــه اهللا – : (األفعــال الواقعــة علــى أحــوال خمصوصــة ومل تعلــم 
  عــني احلــال الــيت وقــع عليهــا فإنــه ال يدعــى فيهــا العمــوم؛ وذلــك كمــا روي أن النــيب
مجــع بــني الصالتــني يف الســفر(٣) فإنــه يعلــم منــه أنــه إمنــا مجــع بينهمــا يف ســفر واحــد، إمــا 
طويل أو قصري وليس يف اللفظ ذكر واحد من الســفرين، وال حيتمل أن يكون فعله واقعاً 
إال علــى إحــدى احلالــني، فيجــب التوقــف فيــه حــىت يعلــم علــى أي احلالــني وقــع، ودعــوى 
العمــوم فيــه حمــال وصــار مبنـــزلة اللفــظ إذا تنــاول شــيئني، واملــراد بــه واحــد منهمــا غــري معــني، 
فإنــه ال جيــوز لــه االحتجــاج بــه حــىت يتبــني املــراد منهمــا عمــا ليــس مبــراد، كذلــك هاهنــا)(٤).

انقســم  املثبــت وإن    النــيب   فعــل  أي  (فعــل   : اهللا –  الفتوحــي – رمحــه  وقــال 
إىل جهــات وأقســام ال يعــم أقســامه وجهاتــه، ألن الواقــع منهــا ال يكــون إال بعــض هــذه 

األقســام)(٥).
وقــد اتضــح دليلهــم مــن خــالل عــرض هــذه النقــوالت وهــو الدليــل الــذي اســتدل بــه 
األســتاذ أبــو منصــور، ويالحــظ أن كل مــن ذكــر هــذه املســألة مل يشــر إىل وجــود اخلــالف 
فيهــا، بــل اخلــالف فيمــا يشــتمل عليــه الفعــل املثبــت مــن ألفــاظ العمــوم كقــول الــراوي : 

(قضــى بالشــفعة للجــار) أو (هنــى عــن كــذا …) كمــا ســيأيت يف املســألة القادمــة.
تيسري التحرير ٢٤٧/١.  (١)

خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ١١٨/٢.  (٢)
متفــق عليــه مــن حديــث رواه البخــاري يف صحيحــه (٥٧٩/٢، ٥٨٢ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب   (٣)
تقصــري الصــالة، بــاب اجلمــع يف الســفر بــني املغــرب والعشــاء، وبــاب يؤخــر الظهــر إىل العصــر 
إذا ارحتــل قبــل أن تزيــغ الشــمس، وبــاب إذا ارحتــل بعــد مــا زاغــت الشــمس صلــى الظهــر مث 
ركــب، ورواه مســلم يف صحيحــه (٢١٣/٥-٢١٥ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب صــالة املســافرين 

وقصرهــا، بــاب جــواز اجلمــع بــني الصالتــني يف الســفر.
شرح اللمع ٣٣٦/١.  (٤)

شرح الكوكب املنري ٢١٣/٣.  (٥)
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المسألة الرابعة : قول الصحابي (قضى رسول اهللا  بالشفعة للجار)  أو 
قوله (نهى رسول اهللا  عن بيع الغرر(١)) ونحوه هل يعم ؟

أوًال : التعريف بالمسألة
أن حيكــَي الصحــايب قــوَل النــيب  بلفــٍظ فيــه مــا يــدل علــى العمــوم وال يُــدرى واقــع 
قولــه  هــل كان يــدل علــى العمــوم أوال ؟ فمثــًال قولــه (اجلــار) يف روايتــه (قضــى بالشــفعة 
للجــار) حملــى بــالم االســتغراق وكذلــك (الغــرر)، فهــل يعــم ذلــك كلَّ جــار وكل غــرر وإن كان 
ال يــدرى حــال املخــرب عنــه - وهــو النــيب  - باعتبــار العمــوم وعدمــه(٢)؟ اختلــف العلمــاء يف 

ذلــك.
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

اتضــح ممــا نقــل الزركشــي – رمحــه اهللا – عــن األســتاذ أيب منصــور يف املســألة الســابقة 
أنــه يــرى هنــا أن ال عمــوم ملثــل هــذه احلكايــة أيضــاً، حيــث كان ممــا نقــل (الفعــل املثبــت 
إذا كان لــه جهــات ليــس بعــام يف أقســامه … حنــو قــول الــراوي … وكـــذلك «قضــى 
بالشــفعة للجــار» وحنــوه جلــواز قضائــه جلــار كان بصفــة خيتــص هبــا … هكــذا قالــه … 

األســتاذ أبــو منصــور)(٣).
ثالثاً : الموافقون

إن ما ذهب األستاذ أبو منصور يف هذه املسألة هو الذي عليه معوَّل أكثر األصوليني(٤).
قــال اآلمــدي – رمحــه اهللا – : (قــول الصحــايب : هنــى رســـول اهللا   عــن بيــع الغــرر، 
وقولــه : قضــى رســول اهللا  بالشــفعة للجــار، وحنــوه، اختلفــوا يف تعميمــه لــكل غــرر وكل 

أخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٥٦/١٠-١٥٧ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب البيــوع، بــاب بطــالن   (١)
بيــع احلصــاة والبيــع الــذي فيــه غــرر، بلفــظ : (هنــى رســول اهللا  عــن بيــع احلصــاة وعــن بيــع 

الغــرر). 
انظر اإلحكام لآلمدي ٤٦٤/٢، تيسري التحرير ٢٤٩/١، فواتح الرمحوت ٢٩٣/١.  (٢)

البحر احمليط ١٦٦/٣-١٦٧.  (٣)
انظر شرح اللمع ٣٣٦/١، املستصفى ٦٦/٢، احملصول ٣٩٤/١، اإلحكام لآلمدي ٤٦٤/٢،   (٤)
مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى ٣٦/٢، التمهيــد لألســنوي ص٣٣٥، مذكــرة أصــول الفقــه للشــيخ 

حممــد األمــني ص٢١١.
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جــار. والــذي عليــه معــوَّل أكثــر األصوليــني أنــه ال عمــوم لــه)(١).
وقــال الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي – رمحــه اهللا – : (هــذه املســألة يرتجــم هلــا عنــد 
األصوليــني بـ«حكايــة الصحــايب فعــًال» ظاهــره العمــوم حنــو : هنــى رســول اهللا  عــن بيــع 

الغــرر … وحنــو ذلــك، وأكثرهــم يقولــون : ال يعــم كل غــرر)(٢).

دليلهم : 
اســتدلوا بــأن احلجــة يف احملكــي ال فيمــا حيكيــه الــراوي بعبارتــه(٣)، فــال عــربة بلفــظ 
الــراوي ســواء دل علــى العمــوم أم ال، وإمنــا العــربة حبــال احملكــي والــذي ال يــدرى هــل كان 

داًال علــى العمــوم أوال وهلــذا ال حيكــم بالعمــوم.
واســتدلوا ملــا ذهبــوا إليــه فيمــا ذكــر هنــا مــن صــور احلكايــة بــأن مــا رواه الصحــايب مــن 
هنيــه  حيتمــل أن يكــون فعــًال ال عمــوم لــه هنــى عنــه ، وحيتمــل أن يكــون لفظــاً خاصــاً 
نقلــه بصيغــة العمــوم لظنــه عمــوم احلكــم، وحيتمــل أن يكــون لفظــاً عامــاً، وكذلــك مــا روي 
من أنه  قضى بالشــفعة للجار فإنه حيتمل أنه قضى له هبا بالشــركة، وحيتمل أن يكون 

قضــى لــه هبــا باجملــاورة، فــإذا تعارضــت االحتمــاالت مل يثبــت العمــوم بالتوهــم(٤).
وقــد اعــرتض القــرايف – رمحــه اهللا – علــى هــذا الدليــل بقولــه : (هــذا املوضــع مشــكل، 
ألن العلمــاء اختلفــوا يف روايــة احلديــث باملعــىن، فــإن منعنــاه امتنــع هــذا الفصــل، ألن قــول 
الــراوي «هنــى» ليــس لفــظ رســول اهللا ، وإن قلنــا جبــوازه فمــن شــرطه أن ال يزيــد اللفــظ 
الثــاين علــى األول يف معنــاه وال يف جالئــه وخفائــه، فــإذا روى العــدل املعــىن بصيغــة العمــوم 
يف قولــه «الغــرر»، تعــني أن يكــون اللفــظ احملكــي عمومــاً، وإال كان ذلــك قدحــاً يف عدالتــه 
حيــث روى بصيغــة العمــوم مــا ليــس عامــاً، واملقــرر أنــه عــدل مقبــول القــول، هــذا خلــف، 
فال يتجه قولنا: احلجة يف احملكي ال يف احلكاية، بل فيهما ألجل قاعدة الرواية باملعىن)(٥).

اإلحكام ٤٦٤/٢.  (١)
مذكرة أصول الفقه ص٢١١.  (٢)

انظر املستصفى ٦٦/٢، احملصول ٣٩٤/١.  (٣)
انظر شرح اللمع ٣٣٦/١، املستصفى ٦٦/٢، احملصول ٣٩٤/١، اإلحكام لآلمدي ٤٦٤/٢.  (٤)

شرح تنقيح الفصول ص١٨٩.  (٥)



٥٤١آراؤه في األدلة الشرعية 

رابعاً : المخالفون
لقــد خالــف أبــا منصــور ومــن معــه يف هــذه املســألة كثــري مــن العلمــاء مــن احلنفيــة(١) 
واملالكيــة(٢) واحلنابلــة(٣). فهــؤالء يــرون أن حكايــة الــراوي لــو اشــتملت علــى مــا يــدل علــى 

العمــوم حتمــل علــى عمــوم احملكــي عنــه وإليــه مــال اآلمــدي – رمحــه اهللا –(٤).
قــال صاحــب تيســري التحريــر : (هــذه املســألة [يعــين هبــا املســألة الــيت حنــن بصددهــا] 
العمــوم،  مســألة أخــرى ذكــرت للمناســبة، فيجــب احلمــل أي محــل احملكــي عنــه علــى 
فالشــفعة لــكل جــار، والنهــي عــن كل بيــع فيــه غــرر … خالفــا لكثــري مــن أهــل العلــم)(٥).
وقــال ابــن احلاجــب – رمحــه اهللا – : (مســألة حنــو قــول الصحــايب : هنــى عليــه الصــالة 
والســالم عــن بيــع الغــرر، وقضــى بالشــفعة للجــار يعــم الغــرر واجلــار)(٦) ويشــرحه العضــد 
بقوله: (إذا حكى الصحايب حاال بلفظ ظاهره العموم كأن يقول : هنى عن بيع الغرر، وقضى 
بالشفعة للجار، فإنه يعم الغرر واجلار بصيغته وهو حكاية حال فيحمل على العموم خالفاً 

لألكثرين)(٧).
وقــال ابــن قدامــة –رمحــه اهللا – : (قــول الصحــايب هنــى رســول اهللا  … وقضــى 

بالشــفعة فيمــا مل يقســم يقتضــي العمــوم)(٨).
دليلهم : 

واستدلوا ملذهبهم مبا يلي : 
١- أن الصحــايب الــراوي عــدل قطعــاً فــال يكــذب علــى الرســول ، وضابــط فــال 

الرمحــوت  فواتــح  التحريــر ٢٤٩/١،  تيســري  األصــول ٤٦٨/٢،  علــم  إىل  الوصــول  هنايــة  انظــر   (١)
.٢٩٤ /١

انظــر خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ١١٩/١، شــرح تنقيــح الفصــول ص١٨٩، نشــر   (٢)
البنــود علــى مراقــي الســعود ٢٢٤/١.

انظر روضة الناظر ١٤٥/٢.  (٣)
انظر اإلحكام ٤٦٤/٢.  (٤)
تيسري التحرير ٢٤٩/١.  (٥)

خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ١١٩/٢.  (٦)
شرح العضد ١١٩/٢.  (٧)
روضة الناظر ١٤٥/٢.  (٨)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٤٢

ينــس، وعــارف باللغــة واملعــىن فــال خيطــئ يف فهــم العمــوم وال يظــن غــري العــام عامــا، ولــوال 
أنــه حقــق العمــوم يف املســألة ملنعتــه العدالــة عــن التعبــري مبــا يفيــد العمــوم الــذي ينبــين عمــل 
األمــة عليــه، فالظاهــر مــن حالــه مطابقــة حكايتــه للمحكــي عنــه، وعلــى ذلــك فحكايتــه 

تفيــد العمــوم(١).
٢- أنــه قــد عــرف مــن الصحابــة  وغريهــم مــن الســلف التمســك بعمــوم مثــل هــذه 
األلفــاظ يف األمــر والنهــي والرتخيــص، وذلــك يف وقائــع كثــرية، ومــن ذلــك رجــوع ابــن عمــر 
رضــي اهللا عنهمــا إىل حديــث رافــع بــن خديــج  : هنــي رســول اهللا  عــن املخابــرة…، 
كمــا أهنــم متســكوا بعمــوم حديــث (رخــص رســول اهللا  بالعرايــا) وأشبـــاه ذلــك كثــرية، ومل 

ينكــر عليهــم يف ذلــك أحــد، فصــار إمجاعــاً منهــم علــى صحــة التمســك بــه يف العمــوم(٢).
ويف املسألة قوالن آخران وهي : 

األول : إن كان بعــد قولــه (قضــى) كلمــة (أن) حيمــل علــى العمــوم، ألنــه يكــون معنــاه 
القــول بــأن يــروي عــن النــيب  (قضــى أن الشــفعة للجــار) فيصــري التقديــر كأنــه قــال 

(الشــفعة) وإن مل يكــن كذلــك ال حيمــل علــى العمــوم، وهــو لبعــض الشــافعية(٣).
الثــاين : إذا روى عــن النــيب   بفعــل (كان) كأن يقــول (كان يقضــي بالشــفعة 

للجــار) فإنــه حيمــل علــى العمــوم، وهــو أيضــاً لبعــض الشــافعية(٤).
خامساً : التعليق

بعد النظر فيما ورد يف املسألة يظهر ما يلي : 
١- أن مــن األصوليــني مــن ال يفرقــون بــني هــذه املســألة واملســألة الســابقة – وهــم 
اجلمهــور – حيــث ذهبــوا يف كلتــا املســألتني إىل عــدم عمــوم لفــظ احلكايــة مســتندين إىل أن 

احلكايــة فيهمــا بالفعــل املثبــت الــذي حيتمــل أكثــر مــن وجــه، فــال يعــم.
أمــا اآلخــرون فيفرقــون بينهمــا حيــث قالــوا : إن الفعــل يف املســألة الســابقة نقــل بصيغــة 
ال عمــوم هلــا فــال يعــم االحتمــاالت الــواردة عليــه، والفعــل يف هــذه املســألة نقــل بصيغــة هلــا 
انظــر شــرح تنقيــح الفصــول ص١٨٩، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ١١٩/٢، هنايــة   (١)
الوصــول إىل علــم األصــول ٤٦٨/٢-٤٦٩، تيســري التحريــر ٢٤٩/١، فواتــح الرمحــوت ٢٩٤/١.

انظر روضة الناظر ١٤٦/٢-١٤٧، شرح خمتصر الروضة ٥١٠/٢.  (٢)
انظر شرح اللمع ٣٣٧/١، البحر احمليط ١٦٩/٣.  (٣)

انظر شرح اللمع ٣٣٧/١.  (٤)



٥٤٣آراؤه في األدلة الشرعية 

عمــوم، كمــا أن احلكايــة هنــا أقــرب إىل حكايــة قولــه  منــه إىل حكايــة فعلــه(١).
٢- أن القــول بعــدم عمــوم لفــظ احلكايــة يســتلزم القــدح يف عدالــة الــراوي، وذلــك ألن 
االحتمــاالت الــذي ذكرهــا أصحــاب هــذا القــول لــو صحــت مل تثبــت عدالــة الــراوي، أمــا 
إذا كان الــراوي عــدًال ضابطــاً، فاألصــل فيــه ســالمته مــن هــذه االحتمــاالت، فيكــون مــا 
حيكيــه مطابقــاً للمحكــي عنــه، وعلــى هــذا تظهــر قــوة القــول بعمــوم لفــظ حكايــة الــراوي يف 
هــذه املســألة، ويف هــذا يقــول الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي – رمحــه اهللا – : (قلــت : 
واقتضــاؤه العمــوم هــو احلــق ألن الصحــايب عــدل عــارف، فــال يــروي مــا يــدل علــى العمــوم 
إال وهــو جــازم بالعمــوم، واحلــق جــواز نقــل احلديــث باملعــىن، وعدالــة الصحــايب تنفــي 

احتمــال منافــاة حكايتــه ملــا حكــى كمــا هــو ظاهــر)(٢).

المسألة الخامسة : هل يدخل العبيد واإلماء تحت خطاب الشرع باللفظ 
العام مثل : يا أيها الناس، ويا أيها الذين آمنوا أو ال ؟

أوًال : تحرير محل النـزاع
يقــول الشــيخ عبــد العلــي حممــد األنصــاري يف حتريــر حمــل النـــزاع يف هــذه املســألة (حتريــر 
حمــل النـــزاع أنــه ال شــك أن مــن اخلطابــات مــا يتنــاول الــكل مــن األحــرار والعبيــد باالتفــاق، 
ومنهــا مــا خيتــص األحــرار فقــط باإلمجــاع، وإمنــا النـــزاع يف أن الظاهــر شــرعاً مــا هــو؟)(٣) 
يعــين هــل هــو تناولــه لألحــرار فقــط فــال يدخــل العبيــد إال بدليــل؟ ألن الدخــول يف اللفــظ لغــة هــو 

متفق عليــه(٤).
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن العبيــد واإلمــاء داخلــون حتــت عمومــات 
صيغ الكتاب والســنة وال خيرجون منها إال بدليل خيصهم، وذلك متســكاً مبوجب الصيغة 

انظر تيسري التحرير ٢٤٩/١.  (١)

مذكرة أصول الفقه ص٢١١.  (٢)
فواتح الرمحوت ٢٧٦/١.  (٣)

انظر الربهان ٢٤٣/١.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٤٤

ومــا تــدل عليــه لغــة، فــإن لفــظ الشــارع مثــل (النــاس) و(املؤمنــون) عــام يشــمل العبيــد 
ألهنــم مــن النــاس، ومــن املؤمنــني إذا آمنــوا، فيجــب محلــه علــى مقتضــاه إال إذا وجــد دليــل 
خيصهــم. وهــذا هــو املفهــوم ممــا نقــل عنــه الزركشــي – رمحــه اهللا – حيــث قــال : (والــذي 
عليــه أتبــاع األئمــة األربعــة وهــو الصحيــح مــن مذهــب الشــافعي أهنــم يدخلــون اتباعــاً 

ملوجــب الصيغــة، وال خيرجــون إال بدليــل كمــا قــال األســتاذ أبــو منصــور)(١).
ــَح هــذا القــول مذهبــاً للشــافعي  فعبــارة الزركشــي تــدل علــى أن األســتاذ أبــا منصــور صحَّ
وجلمهور أتباعه وأتباع األئمة الثالثة أيضاً، فيفهم من ذلك أنه اختار هذا القول أيضاً لكونه 
مل يذكر خالفه وهو من أتباع اإلمام الشافعي – رمحه اهللا – وكان شديد االنتصار ملذهبه(٢).

وقــد قــال الشــوكاين – رمحــه اهللا – : (قــال األســتاذ أبــو منصــور والقاضــي أبــو الطيــب 
وإلكيــا الطــربي : إن الــذي عليــه أتبــاع األئمــة وهــو الصحيــح مــن مذهــب الشــافعي أهنــم 

يدخلــون اتباعــاً ملوجــب الصيغــة وال خيرجــون إال بدليــل)(٣).
ثالثاً : الموافقون

ذهــب  وإليــه  األربعــة(٤)  املذاهــب  أربــاب  مــن  اجلمهــور  مذهــب  هــو  القــول  وهــذا 
الظاهرية(٥) واملعتزلة(٦).

قــال اآلمــدي – رمحــه اهللا – : (اختلفــوا يف دخــول العبــد حتــت خطــاب التكاليــف 
باأللفــاظ العامــة املطلقــة، كلفــظ «النــاس» و»املؤمنــون»، فأثبتــه األكثــرون ونفاه األقلــون)(٧).

وقــال القــرايف – رمحــه اهللا – : (وتنــدرج العبيــد عندنــا وعنــد الشــافعي يف صيغــة النــاس 
البحر احمليط ١٨١/٣.  (١)

انظر طبقات فقهاء الشافعية البن الصالح ٥٥٣/٢.  (٢)
إرشاد الفحول ص١١٢-١١٣.  (٣)

انظــر العــدة ٣٤٨/٢، إحــكام الفصــول ص١١٧، شــرح اللمــع ٢٧٢/١، الربهــان ٢٤٣/١،   (٤)
املستصفى ٧٧/٢، التمهيد أليب اخلطاب ٢٨١/١، احملصول ٤٥٣/١، روضة الناظر ١٤٧/٢، 
اإلحــكام لآلمــدي ٤٧٧/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ١٢٥/٢، شــرح تنقيــح 
الفصــول ص ١٩٦، املســودة ص٣٤، تقريــب الوصــول ص١٤٨، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى 

٤٢٧/١، تيســري التحريــر ٢٥٣/١، فواتــح الرمحــوت ٢٧٦/١، إرشــاد الفحــول ص١١٢.
انظر اإلحكام البن حزم ٣٤٢/٣.  (٥)

انظر املعتمد ٣٠٠/١.  (٦)
اإلحكام ٤٧٧/٢.  (٧)



٥٤٥آراؤه في األدلة الشرعية 

والذيــن آمنــوا، قــال القاضــي عبــد الوهــاب : علــى اندراجهــم مجهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة 
والشــافعية وغريهــم)(١).

وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (ويعــم النــاس واملؤمنــون وحنومهــا كالذيــن آمنــوا ويــا 
عبــادي عبــداً كلــه رقيــق وُمبـََعضًّــا قــل الــرق فيــه أو كثــر عنــد اإلمــام أمحــد – رضــي اهللا تعــاىل 

عنــه – وأكثــر أتباعــه وأتبــاع األئمــة األربعــة)(٢).
قــال يف فواتــح الرمحــوت : (مســألة : اخلطــاب الــذي يعــم العبيــد لغــة هــل يتناوهلــم 

شــرعاً أو ال ؟ قــال األكثــر : نعــم يتناوهلــم فيعــم احلكــم هلــم)(٣).
األدلة : 

استدلوا مبا يلي : 
١- أن خطــاب الشــرع يتوجــه إىل مــن يعقــل ويصــح منــه االمتثــال، والعبــد يصــح 
عمــوم  فوجــب دخولــه يف  منــه،  االمتثــال  لعقلــه وصحــة  إليــه  اخلطــاب  وتوجــه  تكليفــه 

اخلطــاب كاحلــر(٤).
٢- أن اللفــظ متنــاول للعبــد مــن حيــث وضــع اللغــة، فــإن اخلطــاب بلفــظ (النــاس) 
و(املؤمنــون) مثــًال، خطــاب لــكل مــن هــو مــن النــاس، ومــن هــو مــن املؤمنــني، والعبــد مــن 
النــاس ومــن املؤمنــني إذا آمنــوا حقيقــة، فــكان داخــًال يف عمومــات اخلطــاب إال أن يــدل 

الدليــل علــى إخراجــه منهــا(٥).
٣- العبيــد يف األصــل أحــرار عقــالء، وإمنــا طــرأ عليهــم صفــة الــرق للــزوم حــق، وهــذا 
اللــزوم ال يســقط توجــه اخلطــاب العــام إليهــم، كمــا لــو لــزم احلــر ديــٌن فإنــه ال يســقط توجــَه 

اخلطــاب العــام إليــه(٦).
رابعاً : المخالفون

شرح تنقيح الفصول ص١٩٦.  (١)
شرح الكوكب املنري ٢٤٢/٣.  (٢)

.٢٧٦/١  (٣)
انظر العدة ٣٥٠/٢، إحكام الفصول ص١١٧، التمهيد أليب اخلطاب ٣٥٤/١.  (٤)

انظــر شــرح اللمــع ٢٧٢/١، اإلحــكام لآلمــدي ٤٧٧/٢، منتهــى الوصــول واألمــل ص١١٦،   (٥)
شــرح تنقيــح الفصــول ص١٩٦، هنايــة الوصــول للهنــدي ١٤٠٠/٤.

انظر العدة ٣٥٠/٢، التمهيد أليب اخلطاب ٢٨٥/١.  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٤٦

لقد خالف أبا منصور واجلمهور يف هذه املسألة بعض العلماء وهم على أقوال :
األول : أن العبيــد واإلمــاء ال يدخلــون يف عمومــات اخلطــاب إال بدليــل منفصــل، 
وهــو اختيــار ابــن خويــز منــداد مــن املالكيــة(١)، وإليــه ذهــب بعــض الشــافعية(٢)، وبعــض 
احلنابلــة(٣)، ووصــف إمــام احلرمــني القائلــني بــه بالضعفــاء(٤)، ووصــف الغــزايل هــذا القــول 

باهلــوس(٥).
الثــاين : التفريــق بــني اخلطــاب الــذي يكــون حلــق اهللا تعــاىل وبــني اخلطــاب الــذي يكــون 
حلقــوق اآلدميــني، فــاألول يتنــاول العبيــد دون الثــاين، وهــو منســوب إىل أيب بكــر الــرازي 

مــن احلنفيــة(٦) ورجحــه أمــري بــاد شــاه منهــم(٧).
أو عقــداً،  بــني اخلطــاب املتضمــن تعبــداً، وبــني املتضمــن ملــكاً  التفريــق  الثالــث : 
الشــافعية ذكــره األســنوي(٨)  هــو وجــه عنــد  القــول  الثــاين، وهــذا  يتناوهلــم دون  فــاألول 

املذاهــب. أئمــة  مــن  نقــًال عــن غريمهــا  والزركشــي(٩) 
خامساً : التعليق

بعد النظر فيما ورد يف املسألة يالحظ ما يلي : 
١- أنــه ملــا كان العلمــاء متفقــني علــى أن العبيــد واإلمــاء مكلفــون يف اجلملــة، وأن 
العــام هــو املســتغرق ملــا يصلــح لــه دفعــة، فكــون العبيــد واإلمــاء مــن بــين آدم ومــن املؤمنــني 

الذيــن يدخلــون يف عمــوم اللفــظ ممــا كان ينبغــي أن ال جيــري فيــه خــالف.
٢- أن كون بعض خطابات الشــرع وبعض التكاليف مل تتناوهلم ال مينع من التناول 

انظر إحكام الفصول ص١١٧.  (١)
انظــر شــرح اللمــع ٢٧٢/١، التبصــرة ص٧٥، الربهــان ٢٤٣/١، املســتصفى ٧٨/٢، التمهيــد   (٢)

البحــر احمليــط ١٨١/٣. لألســنوي ص٣٥٥، 
انظر املسودة ص٣٤.  (٣)

انظر الربهان ٢٤٣/١.  (٤)
انظر املستصفى ٧٨/٢.  (٥)

انظر تيسري التحرير ٢٥٣/١، فواتح الرمحوت ٢٧٦/١.  (٦)
انظر تيسري التحرير ٢٥٤/١.  (٧)

انظر التمهيد ص٣٥٦.  (٨)
انظر البحر احمليط ١٨١/٣.  (٩)



٥٤٧آراؤه في األدلة الشرعية 

هلــم ابتــداء؛ ألن ســبب إخراجهــم مــن ذلــك هــو عــدم توفــر شــروط مــن يكلفـــون بتلــك 
التكاليــف فيهــم أو وجــود مانــع مينعهــم.

وهبذا يتضح صحة قول اجلمهور وضعف قول املخالفني، واهللا تعاىل أعلم.

المسألة السادسة : إذا كان الجواب أعم من السؤال، فهل العبرة بعمـوم 
الجواب أو بخصوص السؤال ؟

أوًال : التعريف بالمسألة
املســألة هــي أن يــرد لفــظ عــام يف جــواب لســؤال خــاص ســئل عنــه النــيب  (١) أو يف 

معرض بيان حكم حلادثة نزلت.
إن خطــاب الشــرع إذا كان جوابــاً لســؤال ســائل فإمــا أن يســتقل بنفســه أْو ال، فــإن مل يســتقل   (١)
حبيــث ال يفهــم معنــاه إال مقرتنــاً بالســؤال فــال خــالف يف أنــه تابــع للســؤال يف عمومــه وخصوصــه، 
ــَد  ــا وََع ــم مَّ ــۡل وََجدتُّ فــإن كان الســؤال عامــا فعــام أو خاصــا فخــاص. مثالــه قولــه تعــاىل ﴿ َ�َه

ــۡمۚ ﴾ [ األعــراف : ٤٤ ] فقولــه : (نعــم) تابــع للســؤال. ُــواْ َ�َع ــاۖ قَا� َر�ُُّ�ــۡم َحّقٗ
وإن استقل اجلواب بنفسه حبيث لو ورد مبتدأ لكان كالماً تاماً مفهوماً فهو على ثالثة أقسام:  

األول : أن يكــون اجلــواب مســاوياً للســؤال، ال يزيــد عليــه وال ينقــص، كمــا لــو ســئل عــن مــاء   
البحــر فقــال : مــاء البحــر ال ينجســه شــيء، فيجــب محلــه علــى ظاهــره بــال خــالف كمــا قالــه ابــن 
فــورك واألســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراييين وابــن القشــريي وغريهــم، ونقــل الزركشــي يف البحــر احمليــط 

(٢٠٠/٣) أن ظاهــر كالم األســتاذ أيب منصــور جريــان اخلــالف يف هــذا القســم.
الثــاين : أن يكــون اجلــواب أخــص مــن الســؤال مثــل أن يســأل عــن أحــكام امليــاه فيقــول : (مــاء   
البحــر طهــور)، فيخــص اجلــواب بالبعــض وال يعــم لعمــوم الســؤال بــال خــالف، قالــه األســتاذ أبــو 

منصــور وابــن القشــريي وغريمهــا كمــا نقــل الزركشــي يف البحــر (٢٠٠/٣). 
الثالث : أن يكون اجلواب أعم من السؤال، فيتناول ما سئل عنه وعن غريه، فهو قسمان :   

أحدمها : أن يكون أعم منه يف حكم آخر غري ما ســئل عنه، كســؤاهلم عن التوضي مباء البحر،   
وجوابــه بقولــه : (هــو الطهــور مــاؤه احلــل ميتتــه) فــال خــالف يف أنــه عــام ال خيتــص بالســائل. 

والثــاين : أن يكــون أعــم منــه يف ذلــك احلكــم الــذي ســأل عنــه، وهــو املســألة الــيت حنــن بصددهــا   
كمــا وضحتهــا يف الصلــب. (انظــر إحــكام الفصــول ص١٧٨، شــرح اللمــع ٣٩٢/١، الربهــان 
احملصــول   ،١٦١/٢ اخلطــاب  أليب  التمهيــد   ،٢٧١/١-٢٧٢ السرخســي  أصــول   ،٢٥٤/١
٤٤٧/١، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ١١٠/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص٢١٦، 
البحــر احمليــط ١٩٨/٢-٢٠٢، تيســري التحريــر ٢٦٣/١-٢٦٤، فواتــح الرمحــوت ٢٨٩/١-٢٩٠).



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٤٨

مثــال مــا ورد عــن ســؤال خــاص : أن النــيب  ســئل عــن حكــم التوضــئ مبيــاه بئــر 
بضاعة، فأجاب بلفظ عام فقال : ((املاء طهور ال ينجسه شيء))(١)، فقوله : ((املاء)) 

لفــظ مــن ألفــاظ العمــوم مــع أن الســؤال كان عــن مــاء بئــر بضاعــة.
ومثــال مــا ورد يف حادثــة خاصــة : أن النــيب  مــر بشــاة ميتــة فقــال : ((أميــا إهــاب 
دبــغ فقــد طهــر))(٢) فعبارتــه  عامــة لــكل إهــاب دبــغ مــع أنــه  رأى إهــاب تلــك 

الشاة فقط.
فهــل خيتــص هــذا اللفــظ العــام هبــذا الســؤال اخلــاص أو احلادثــة اخلاصــة أو يبقــى علــى 

عمومــه حــىت يشــمل الســبب اخلــاص وغــريه ؟ 
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن العــربة بعمــوم اللفــظ ال خبصــوص الســبب 
بشــرط أال يعارضــه عمــوم آخــر ورد ابتــداًء بــال ســبب، كمــا يف املثالــني الســابقني، أمــا 
  عنــد املعارضــة فــال حيمــل علــى العمــوم بــل يقصــر علــى الســبب اخلــاص، فيقصــر هنيــه
عــن قتــل النســاء(٣) علــى احلربيــات دون املرتــدات، فــإن لفــظ «النســاء» وإن كان عامــاً 
يف احلربيــات واملرتــدات إال أنــه معـــارض بعمـــوم قولـــه  : ((مــن بـــدل دينـــه فاقتلــوه))(٤)، 

فحينئــذ يقصــر اللفــظ العــام علــى ســببه اخلــاص الــذي ورد عليــه.
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (و[ املذهــب ] اخلامــس : إن عارضــه عمــوم خــرج 
رواه أبــو داود يف ســننه (١٧/١) يف كتــاب الطهــارة، بــاب مــا جــاء يف بئــر بضاعــة، والرتمــذي يف   (١)
سننه (٩٥/١) يف أبواب الطهارة، باب ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء، وقال : (هذا حديث 
حســن)، ورواه النســائي يف ســننه (١٤١/١) يف كتــاب امليــاه، بــاب ذكــر بئــر بضاعــة، وصححــه 

األلبــاين يف صحيــح ســنن النســائي ٧٠/١.
رواه الرتمــذي هبــذا اللفــظ يف ســننه (١٩٣/٤) يف كتــاب اللبــاس، بــاب مــا جــاء يف جلــود امليتــة إذا   (٢)
دبغــت، وقــال : (حديــث حســن صحيــح)، ورواه مســلم يف صحيحــه (٥٣/٤ مــع شــرح النــووي) 

بلفــظ : ((إذا دبــغ اإلهــاب فقــد طهــر)) يف كتــاب احليــض، بــاب طهــارة جلــود امليتــة بالدبــاغ.
أخــرج البخــاري يف صحيحــه (١٤٨/٦ مــع الفتــح) يف كتــاب اجلهــاد بــاب قتــل النســاء يف احلــرب   (٣)
عــن ابــن عمــر  قــال : (وجــدت امــرأة مقتولــة يف بعــض مغــازي رســول اهللا ، فنهــى رســول 

اهللا  عــن قتــل النســاء والصبيــان).
أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٤٩/٦ مــع الفتــح) يف كتــاب اجلهــاد بــاب ال يعــذب بعــذاب   (٤)

اهللا.
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ابتــداء بــال ســبب قصــر ذلــك علــى ســببه، وإن مل يعارضــه فالعــربة بعمومــه. قــال األســتاذ 
أبــو منصــور : هــذا هــو الصحيــح، قــال : ولذلــك قصرنــا هنيــه عليــه الســالم عــن قتــل النســاء 

علــى احلربيــات دون املرتــدات ملعارضتــه قولــه : ((مــن بــدل دينــه فاقتلــوه)) …)(١).
وقــال الشــوكاين – رمحــه اهللا – : (املذهــب اخلامــس أنــه إن عــارض هــذا العــاَم الــوارد 
علــى ســبب عمــوم آخــر خــرج ابتــداء بــال ســبب، فإنــه يقصــر علــى ســببه؛ وإن مل يعارضــه 

فالعــربة بعمومــه، قــال األســتاذ أبــو منصــور : هــذا هــو الصحيــح)(٢).
ثالثاً : الموافقون

إن الرأي الذي اختاره أبو منصور يف هذه املسألة موافق ملا ذهب إليه املعممون القائلون 
بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وذلك (ألن املعممني شرطوا عدم املعارض)(٣).
ــاء مــن  والقــول بــأن العــربة بعمــوم اللفــظ ال خبصــوص الســبب مذهـــب مجـــهور العلمـ

احلنفيــة(٤) واملالكيــة(٥) والشــافعية(٦) واحلنابلــة(٧).
قــال عبــد العلــي األنصــاري – رمحــه اهللا – : (عنــد األكثــر مــن احلنفيــة والشــافعية 
واملالكيــة العــربة بعمــوم اللفــظ فيعمــل بــه، ال خلصــوص الســبب حــىت خيــص احلكــم بــه)(٨).
وقــال القــرايف – رمحــه اهللا – : (وليــس مــن خمصصــات العمــوم ســببه، بــل حيمــل عندنــا 

عمومــه إذا كان مســتقًال لعــدم املنافــاة … وعلــى ذلــك أكثــر أصحابنــا)(٩).

البحر احمليط ٢١٠/٣.  (١)
إرشاد الفحول ص١١٨.  (٢)

البحر احمليط ٢١٠/٣.  (٣)
انظــر أصــول السرخســي ٢٧٢/١، كشــف األســرار ٤٨٧/٢، تيســري التحريــر ٢٦٤/١، فواتــح   (٤)

.٢٩٠/١ الرمحــوت 
انظــر إحــكام الفصــول ص١٧٨-١٧٩، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ١١٠/٢، شــرح   (٥)

تنقيــح الفصــول ص٢١٦.
املســتصفى ٦٠/٢، ١١٤، احملصــول  الربهــان ٢٥٤/١-٢٥٥،  اللمــع ٣٩٤/١،  انظــر شــرح   (٦)

.١٨٥/٢ اإلهبــاج   ،٤٤٧/١
املنــري  الكوكــب  شــرح  املســودة ص١٩٠،   ،١٤١/٢ الناظــر  روضــة   ،١٦١/٢ التمهيــد  انظــر   (٧)

.١٧٧ /٣
فواتح الرمحوت ٢٩٠/١.  (٨)

شرح تنقيح الفصول ص٢١٦.  (٩)
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وقــال ابــن الســبكي – رمحــه اهللا – : (الصحيــح الــذي عليــه اجلمهــور أن العــربة بعمــوم 
اللفظ ال خبصوص الســبب)(١).

وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (وعمــوم اللفــظ الــوارد علــى الســبب اخلــاص مل يقتصــر علــى 
سببه عند أمحد والشافعي وأكثر أصحاهبما رضي اهللا عنهما وأكثر احلنفية واملالكية واألشعرية)(٢).

األدلة : 
استدل اجلمهور ملذهبهم باملنقول واملعقول، فمن املنقول : 

أوًال : السنة
اللفــظ ال  العــربة بعمــوم  يــدل علــى أن  أفــىت وقائــع كثــرية مبــا    النــيب قالــوا : إن 

: ذلــك  ومــن  الســبب،  خبصــوص 
١- حديــث عبــد اهللا بــن مســعود  أن رجــًال أصــاب مــن امــرأة قبلــة، فأتــى النــيب 
ــِل� إِنَّ  ۡ ــَن ٱ�َّ ــا ّمِ ــارِ َوُزلَٗف ــَرَ�ِ ٱ�ََّه ــٰوةَ َط لَ ــِم ٱ�صَّ قِ

َ
 فأخــربه، فأنــزل اهللا ﴿ َوأ

ٰكِرِ�ــَن ١١٤ ﴾(٣)، فقــال الرجــل  ــَرٰى �ِل�َّ ـِـَك ذِۡك اِت� َ�ٰ� ــّ�ِ َٔ ــۡ�َ ٱ�سَّ ٱۡ�ََســَ�ِٰت يُۡذهِ
: يــا رســول اهللا أيل هــذه؟ قــال  : ((جلميــع أمــيت))(٤).

   وجــه الداللــة : أن هــذه اآليــة نزلــت يف هــذا الرجــل بلفــظ عــام، وهلــذا ســأل النــيب
مــا إذا كان حكــم اآليــة خيتــص بــه لكونــه ســبب نزوهلــا، فأجابــه مبــا يفيــد أن العــربة بعمــوم 

اللفــظ ال خبصــوص الســبب وهــو قولــه  : ((جلميــع أمــيت))(٥).
٢- حديــث علــي بــن أيب طالــب  أن رســول اهللا  طرقــه وفاطمــة بنـــت النــيب 
 ليلة، فقال : أال تصليان ؟ فقلت : يا رسول اهللا أنفسنا بيد اهللا، فـإذا شـاء أن يبعثنا 
بعثنــا، فانصــرف حــني قلــت ذلــك ومل يرجــع إيل شــيئاً، مث مسعتــه وهــو مــولٍّ يضــرب فخــذه 

اإلهباج ١٨٥/٢.  (١)
شرح الكوكب املنري ١٧٧/٣.  (٢)

هود : ١١٤  (٣)
متفــق عليــه، رواه البخــاري يف صحيحــه (٨/٢ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب   (٤)
الصــالة كفــارة، ورواه مســلم يف صحيحــه (٧٩/١٧-٨٠ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب التوبــة، 

ــّ�ِ َٔاِت ﴾. [هــود : ١١٤] ــۡ�َ ٱ�سَّ ــَ�ِٰت يُۡذهِ بــاب قولــه تعــاىل ﴿ إِنَّ ٱۡ�ََس
انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ حممد األمني ص٢٠٩-٢١٠.  (٥)
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ءٖ َجــَدٗ� ٥٤ ﴾ (١)…(٢). ۡ�ــَ�َ َ�ۡ
َ
�َ�ٰــُن أ وهــو يقــول ﴿ َوَ�َن ٱۡ�ِ

  ملــا جادلــه  استشــهد باآليــة املذكــورة يف حــق علــي  وجــه الداللــة : أن النــيب
مــع أن اآليــة نزلــت يف ســبب خــاص وهــم الكفــار الذيــن جيادلــون يف القــرآن(٣).

ثانياً : اإلمجاع
قالــوا : إن الصحابــة  ومــن بعدهــم مــن األئمــة متفقــون علــى أن اآليــات الــيت نزلــت 
ألسباب خاصة، وكان لفظ احلكم فيها عاماً ال تقتصر على أسباهبا مثل آية اللعان والظهار 
والســرقة وغريهــا، بــل حيتــج هبــا ملــا نزلــت فيــه وملــا شــاهبه مــن الوقائــع ال أخــذاً بالقيــاس بــل 
عمــالً باللفــظ العــام، فانتظــم مــن ذلــك إمجــاع منهــم علــى أن العــربة بعمــوم اللفــظ ال خبصــوص 

الســبب(٤).
أما املعقول فاستدلوا به من وجوه : 

١- أن العمــوم قــول الشــارع، والســبب فعــل واحــد مــن األمــة أو قولــه، واحلجــة يف 
قــول الشــارع ال يف آحــاد األمــة وأفعاهلــم، فوجــب اعتبــاره بنفســه يف خصوصــه وعمومــه(٥).
٢- أنــه لــو ورد عامــاً ابتــداء عريــا عــن الســبب والســؤال حلمــل علــى عمومــه، وليــس 
ذلــك إال القتضائــه العمــوم بلفظــه ال لعــدم الســبب، فــإن عــدم الســبب ال مدخــل لــه يف 
الــدالالت اللفظيــة، فكــذا إذا ورد عامــاً مــع الســبب كان مقتضيــاً للعمــوم لعــدم املانــع(٦).
٣- أن عــدول الشــارع عــن اخلــاص املســئول عنــه إىل اللفــظ العــام دليــل علــى إرادة 
العموم؛ إذ لو مل يكن كذلك ملا عدل عن اخلاص الذي ورد به السؤال إىل اللفظ العام؛ 

ألن األصــل مطابقــة اجلــواب للســؤال يف عمومــه وخصوصــه(٧).
الكهف : ٥٤  (١)

  رواه البخــاري يف صحيحــه (١٠/٣ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب التهجــد، بــاب حتريــض النــيب  (٢)
علــى صــالة الليــل والنوافــل مــن غــري إجيــاب.

انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ حممد األمني ص٢١٠.  (٣)
انظــر إحــكام الفصــول ص١٨٠، شــرح اللمــع ٣٩٥/١-٣٩٦، أصــول السرخســي ٢٧٢/١،   (٤)
التمهيــد أليب اخلطــاب ١٦٤/٢، احملصــول ٤٤٩/١، اإلحــكام لآلمــدي ٤٥٠/٢، شــرح تنقيــح 

الفصــول ص٢١٦، تيســري التحريــر ٢٦٤/١، فواتــح الرمحــوت ٢٩٠/١.
انظر التمهيد أليب اخلطاب ١٦٣/٢، الوصول إىل األصول ٢٢٨/١، روضة الناظر ١٤٣/٢.  (٥)

انظر اإلحكام لآلمدي ٤٥٠/٢، كشف األسرار للبخاري ٤٨٩/٢.  (٦)
انظر البحر احمليط ٢٠٢/٣، شرح الكوكب املنري ١٧٨/٣.  (٧)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٥٢

رابعاً : المخالفون
لقد خالف أبا منصور واجلمهور يف هذه املسألة مجع من العلماء وهم على أقوال : 

األول : العربة خبصوص السبب ال بعموم اللفظ، فيجب قصر العام على سببه.
وإليــه ذهــب بعــض الشــافعية منهــم املــزين(١)، وقــد ذكــر إمــام احلرمــني يف الربهــان أن 
هذا القول هو الذي صح عنده من مذهب اإلمام الشــافعي – رمحه اهللا –(٢). واســتدرك 
عليــه ابــن الســبكي بقولــه : (واعلــم أن الــذي صــح مــن مذهــب الشــافعي  موافقــة 

اجلمهــور، خــالف مــا ذكــره إمــام احلرمــني …)(٣).
وهــو قــول عــن اإلمــام مالــك – رمحــه اهللا – وبعــض أصحابــه كمــا حكــى الباجــي – 
رمحــه اهللا –(٤). وقــال الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي – رمحــه اهللا – : (التحقيــق عــن 

مالــك أنــه يوافــق اجلمهــور يف هــذه املســألة)(٥).
الثــاين : التفريــق بــني أن يكــون الســبب ســؤال ســائل فيختــص اللفــظ العــام بــه، وبــني 
أن يكــون وقــوع حادثــة فــال خيتــص بــه. ونســبه الشــيخ عبــد العزيــز البخــاري إىل بعــض 

احملدثــني(٦).
الثالــث : الوقــف، ألنــه حيتمــل اخلصــوص وحيتمــل العمــوم، فــال حيمــل علــى العمــوم وال 

علــى اخلصــوص إال بدليــل مــن اخلــارج(٧).
خامساً : التعليق

بعد النظر فيما ورد يف املسألة يالحظ ما يلي :
١- أن مذهــب الذيــن يقصــرون حكــم اللفــظ العــام علــى خصــوص الســبب خمالــف 
متامــاً ملــا ذهــب إليــه اجلمهــور، ولكــن األدلــة الــيت متســك بــه اجلمهــور كاإلمجــاع والتصرفــات 

الفحــول  إرشــاد   ،٢٠٢/٣ احمليــط  البحــر   ،٤٤٨/١ احملصــول   ،٣٤٩/١ اللمــع  شــرح  انظــر   (١)
ص١١٨.

انظر الربهان ٢٥٣/١.  (٢)
اإلهباج ١٨٥/٢.  (٣)

انظر  إحكام الفصول ص١٧٨، شرح تنقيح الفصول ص٢١٦.  (٤)
مذكرة أصول الفقه ص٢١٠.  (٥)

انظر  كشف األسرار ٤٨٨/٢-٤٨٩، البحر احمليط ٢١٠/٣.  (٦)
انظر  البحر احمليط ٢١٠/٣، إرشاد الفحول ص١١٨.  (٧)



٥٥٣آراؤه في األدلة الشرعية 

الصرحيــة مــن النــيب  يف حمــل النـــزاع وغريهــا تضعــف قــول خمالفيهــم.
٢- أن التفصيــل الــذي نســبه عبــد العزيــز البخــاري إىل بعــض العلمــاء يبــدو يل أنــه 

ضعيــف جــداً، ألنــه ال فــرق بــني أن يكــون الســبب ســؤاًال أو يكــون حادثــة.
تعــادل  عنــد  يقبــل  التوقــف  ألن  املســألة،  هــذه  يف  بعيــد  بالوقــف  القــول  أن   -٣
االحتمــاالت واألدلــة، وال تعــادل هنــا، بــل هنــاك أمــور مــن املنقــول واملعقــول تــدل علــى 
ترجيــح القــول بالعمــوم – كمــا ســبق –، وعلــى هــذا فــإن مذهــب اجلمهــور هــو األقــوى يف 

هــذه املســألة، واهللا تعــاىل أعلــم.

المطلب الثاني : آراؤه في مسائل الخاص(١)
وفيه مسألة واحدة :

المسألة : أنواع الخصوص(٢)
اخلصوص عند األستاذ أيب منصور – رمحه اهللا – نوعان : أحدمها ما يتناول شيئاً بعينه 
وذلــك كأمســاء األعــالم مثــل زيــد وعمــرو. والثــاين خصــوص باإلضافــة إىل مــا هــو أعــم منــه وإن 
كان عموماً يف نفســه مثل احليوان خاص نســيب، فإنه أخص من اجلســم لشــموله كل مركب، 

وكذلــك هــو عــام نســيب، ألنــه عــام يف أنواعــه مــن اإلنســان والفــرس واألســد وغــري ذلــك.
قال – رمحه اهللا – : (ومعىن اخلصوص االنفراد، وهو على وجهني : أحدمها يتناول 
شــيئاً بعينــه واآلخــر خصوصــاً باإلضافــة إىل مــا هــو أعــم منــه وإن كان عمومــاً يف نفســه، 

اخلــاص يف اللغــة : املنفــرد، يقــال : خصــه بالشــيء خيصــه خصــاً وخصوصــاً إذا أفــرده بــه، واختــص   (١)
فــالن بكــذا إذا انفــرد بــه، ويقــال : هــذا الكتــاب خــاص بــه أي منفــرد بــه. (انظــر : لســان العــرب 
٢٤/٧)، وهــو يف االصطــالح : اللفــظ الــدال علــى حمصــور بشــخص أو عــدد. (انظــر يف تعريــف 
اخلــاص املعتمــد ٢٥١/١، أصــول السرخســي ١٢٤/١، اإلحــكام لآلمــدي ٤١٤/٢، املســودة 
اهللا  لعبــد  الورقــات  شــرح  املنــري ١٠٤/٣،  الكوكــب  شــرح  احمليــط ٢٤٠/٣،  البحــر  ص٥٧١، 

الفــوزان ص١٢٠، علــم أصــول الفقــه للخــالف ص١٩١).
اخلصــوص يف اللغــة : االنفــراد، ويف االصطــالح : كــون اللفــظ متنــاوًال لبعــض مــا يصلــح لــه ال   (٢)

جلميعــه. (انظــر لســان العــرب ٢٤/٧، البحــر احمليــط ٢٤٠/٣).
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كاحليــوان خصــوص يف األجســام عمــوم يف نفســه)(١).
ويســمى القســم األول خاصــا مطلقــا، ويســمى القســم الثــاين عامــا وخاصــا إضافيــا. 

وقــد ذكــر كثــري مــن األصوليــني هذيــن القســمني(٢).
قــال ابــن قدامــة – رمحــه اهللا - : (العــام ينقســم إىل عــام ال أعــم منــه ويســمى عامــا 
يســمى خاصــا مطلقــاً كزيــد  منــه،  أخــص  ينقســم إىل خــاص ال  مطلقــاً … واخلــاص 
وعمــرو، وهــذا الرجــل، ومــا بينهمــا عــام وخــاص بالنســبة، فــكل مــا ليــس بعــام وال خــاص 
مطلقــاً فهــو عــام بالنســبة إىل مــا حتتــه خــاص بالنســبة إىل مــا فوقــه، واملوجــود خــاص بالنســبة 

إىل املعلــوم عــام بالنســبة إىل اجلوهــر)(٣).
وقــال اآلمــدي – رمحــه اهللا – : (وإذا حتقــق معــىن العــام واخلــاص فاعلــم أن اللفــظ 
يتنــاول املوجــود واملعــدوم واملعلــوم  فإنــه  الــدال ينقســم إىل عــام ال أعــم منــه كاملذكــور، 
واجملهــول، وإىل خــاص ال أخــص منــه، كأمســاء األعــالم، وإىل مــا هــو عــام بالنســبة وخــاص 
بالنســبة كلفــظ احليــوان، فإنــه عــام بالنســبة إىل مــا حتتــه مــن اإلنســان والفــرس، وخــاص 

بالنســبة إىل مــا فوقــه كلفــظ اجلوهــر واجلســم)(٤).

أصول الدين ص٢١٨.  (١)
انظــر املعتمــد ٢٠٧/١، الربهــان ٢٦٩/١، أصــول السرخســي ١٢٥/١، املســتصفى ٣٢/٢،   (٢)
روضــة الناظــر ١٢٢/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٤١٥/٢، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى ٤٠٤/١، 

شــرح الكوكــب املنــري ١٠٥/٣، مذكــرة أصــول الفقــه للشــيخ حممــد األمــني ص٢٠٤.
روضة الناظر ١٢٠/٢-١٢٢.  (٣)

اإلحكام ٤١٥/٢.  (٤)
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المطلب الثالث : آراؤه في المخصصات(١)
وفيه خمس مسائل :

المسألة األولى : حكم االستثناءات المتعددة إن كان البعض معطوفاً على البعض
أوًال : التعريف بالمسألة

املســألة هــي أن يــرد عــدد مــن االســتثناءات ويكــون االســتثناء(٢) الثــاين معطوفــاً علــى 
األول كأن يقــول : (لــه علــيَّ عشــرة إال أربعــة وإال ثالثــة وإال اثنــني) فمــاذا حكمــه ؟

املخصصــات مجــع خمصــص وهــو اســم فاعــل مــن خصــص خيصــص ختصيصــا أي أفــرده بالشــيء   (١)
دون غريه، وفضله على غريه، يقال : خصصه لنفســه إذا أفرده واختاره لنفســه، فالتخصيص لغة 
: هــو اإلفــراد والتمييــز للشــيء عــن غــريه. (انظــر : معجــم مقاييــس اللغــة ١٥٢/٢، لســان العــرب 

٢٤/٧، القامــوس احمليــط ٨٣٩/١).
والتخصيــص يف اصطــالح األصوليــني : إخــراج بعــض مــا يتناولــه اللفــظ مــن احلكــم مبــا يــدل   
علــى ذلــك قبــل العمــل بــه، وهــذا بنــاء علــى أنــه ال يشــرتط يف التخصيــص أال يكــون إال يف عــام، 
فاملخصــص هــو الدليــل الــذي حصــل بــه التخصيــص. (انظــر يف تعريــف التخصيــص : املعتمــد 
٢٥١/١، العدة ١٥٥/١، شــرح اللمع ٣٤١/١، الربهان ٢٦٩/١، احملصول ٣٩٦/١، كشــف 

األســرار ٦٢١/١، تقريــب الوصــول ص١٤١، شــرح الكوكــب املنــري ٢٦٧/٣).
االســتثناء يف اللغــة مصــدر اســتثىن يســتثين مــن الثــين، وأصلــه – كمــا يقــول ابــن فــارس – تكريــر   (٢)
الشــيء مرتــني أو جعلــه شــيئني متواليــني متباينــني، والثــين يطلــق علــى معــان، يقــال : ثــين الشــيء 
ثنيــاً إذا رد بعضــه علــى بعــض، وثنيــت الشــيء إذا عطفتــه، ويــأيت الثــين مبعــىن الكــف والصــد 
العــرب  اللغــة ٣٩١/١-٣٩٢، لســان  مــراده. (انظــر : معجــم مقاييــس  الشــيء عــن  وصــرف 

احمليــط ١٦٦٤/٢).  القامــوس   ،١١٥/١٤
     أمــا يف االصطــالح فقــد تعــددت عبــارات األصوليــني يف تعريفــه، ومــن تعريفاتــه الــيت يفهــم منهــا 
مــراده مــا عــرف بــه القــرايف – رمحــه اهللا – يف االســتغناء يف أحــكام االســتثناء (ص١٠٢) حيــث 
قــال : (االســتثناء هــو إخــراج بعــض اجلملــة أو مــا يعــرض هلــا مــن األحــوال أو األزمنــة أو البقــاع 
أو احملــال أو األســباب أو مــا ال يتعــني احلكــم فيــه بالنقيــض بلفــظ ال يســتقل بنفســه مــع لفــظ 
املخــرج). (انظــر يف تعريــف االســتثناء عنــد األصوليــني :  العــدة ٦٥٩/٢، احملصــول ٤٠٦/١، 
املنهــاج مــع اإلهبــاج ١٤٤/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص٢٣٧، تقريــب الوصــول ص١٥٢، البحــر 

احمليــط ٢٧٥/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٢٨٢/٣، فواتــح الرمحــوت ٣١٦/١).
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ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن االســتثناء إن تكــرر وتعــدد بواســطة 
حــرف العطــف تكــون مجيــع االســتثناءات تابعــة لالســتثناء املعطــوف عليــه ويعــود جممــوع 

االســتثناءات إىل املســتثىن منــه.
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (االســتثناءات املتعــددة إن كان البعــض معطوفــاً علــى 
البعض كان الكل عائداً إىل األول املســتثىن منه، وأســقط اجملموع من العدد، ويلزم الباقي 
حنو : (له عليَّ عشــرة إال أربعة وإال ثالثة وإال اثنني) فيلزمه واحد، هكذا أطلقه األســتاذ 

أبــو إســحاق وأبــو منصــور)(١).
ثالثاً : الموافقون

إن الرأي الذي اختاره األستاذ أبو منصور – رمحه اهللا – موافق ملا ذهب إليه اجلمهور(٢).
قــال القــرايف – رمحــه اهللا – : (وإذا عطــف اســتثناء علــى اســتثناء، فــإن كان الثــاين 
حبــرف عطــف أو هــو أكثــر مــن االســتثناء األول أو مســاٍو لــه عــاد إىل أصــل الــكالم، 
الســتحالة العطــف يف االســتثناء واســتحالة إخــراج األكثــر واملســاوي)(٣). مث قــال : (وهــذه 
املســألة مبنيــة علــى مخــس قواعــد : األوىل أن العــرب ال جتمــع بــني (إال) وحــرف العطــف، 
ألن (إال) تقتضــي اإلخــراج، وحــرف العطــف يقتضــي الضــم ومهــا متناقضــان … إذا 
ظهــرت هــذه القواعــد فنقــول : إذا قــال لــه عشــرة إال ثالثــة وإال اثنــني يتعــني عــوده علــى 

أصل الكالم، وميتنع عوده على الثالثة لئال جيتمع االستثناء والعطف)(٤).
قــال اإلمــام الــرازي – رمحــه اهللا – : (االســتثناءات إذا تعــددت فــإن كان البعــض 

معطوفــاً علــى البعــض حبــرف العطــف كان الــكل عائــداً إىل املســتثىن منــه)(٥).
وقال الفتوحي – رمحه اهللا – : (وإذا عطف اســتثناء على اســتثناء مثله أضيف إليه، 

البحر احمليط ٣٠٤/٣.  (١)
انظــر احملصــول ٤١٢/١، املنهــاج مــع اإلهبــاج ١٥٢/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص٢٥٤-٢٥٥،   (٢)
مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى ١٦/٢، البحــر احمليــط ٣٠٤/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٣٣٧/٣.

شرح تنقيح الفصول ص٢٥٤.  (٣)
املصدر السابق ص٢٥٤-٢٥٥.  (٤)

احملصول ٤١٢/١.  (٥)



٥٥٧آراؤه في األدلة الشرعية 

أي أضيــف الثــاين إىل األول، فعشــرة إال ثالثــة وإال اثنــني كعشــرة إال مخســة، … فريجــع 
الــكل املتعاطــف إىل املســتثىن منــه محــًال للــكالم علــى الصحــة مــا أمكــن، فــإن عــود كل ملــا 

يليــه قــد تعــذر بانفصالــه بــأداة العطــف)(١).
دليلهم : 

هــذا  فتناقضــا، وعلــى  الضــم  يقتضــي  العطــف  اإلخــراج وحــرف  تقتضــي  (إال)  أن 
فــإن عــود كل اســتثناء ملــا يليــه تعــذر بانفصالــه حبــرف العطــف فريجــع مجيــع االســتثناءات 

املعطوفــة إىل املســتثىن منــه محــًال للــكالم علــى الصحــة مــا أمكــن(٢).
رابعاً : المخالفون

املخالفــون يف هــذه املســألة هــم األحنــاف فإهنــم ال جييــزون االســتثناء مــن 
املســتثىن، وبالتــايل ال جييــزون االســتثناءات املتعــددة ســواء عطــف بعضهــا علــى 

بعــض أو مل يعطــف(٣).

المسألة الثانية : تخصيص القرآن بالسنة المتواترة
أوًال : التعريف بالمسألة

املســألة هي : أن يرد احلكم يف القرآن عاما ويرد يف الســنة املتواترة ما خيصصه، فهل 
جيــوز ذلــك أو ال جيــوز ؟ 

ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة
ذكــر األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – إمجــاع أصحابــه الشــافعية علــى جــواز ختصيــص 
القــرآن بالســنة املتواتــرة. قــال – رمحــه اهللا – : (أمجــع أصحابنــا علــى جــواز ختصيــص القــرآن 
بالقــرآن وعلــى جــواز ختصيصــه باخلــرب املتواتــر واخلــرب املســتفيض الــذي جيــري جمــرى التواتــر)(٤)

شرح الكوكب املنري ٣٣٧/٣-٣٣٨.  (١)
انظــر شــرح تنقيــح الفصــول ص٢٥٤، شــرح الكوكــب املنــري ٣٣٨/٣، االســتثناء عنــد األصوليــني   (٢)

ص١٠٥.
انظر سلم الوصول ٤٢٩/٢.  (٣)

أصول الدين ص٢١٩.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٥٨

ولكــن الــذي نقــل عنــه الزركشــي – رمحــه اهللا – يشــعر بــأن املــراد باإلمجــاع هنــا إمجــاع 
مجيــع العلمــاء، فقــال : (جيــوز ختصيــص القــرآن بالســنة املتواتــرة، قــوًال واحــداً باإلمجــاع، 
حــكاه األســتاذ أبــو منصــور … وأحلــق األســتاذ أبــو منصــور باملتواتــر األخبــار الــيت يقطــع 
بصحتها كتخصيص آية املواريث حبديث ((ال يرث املســـلم الكـــافر، وال الكافر املسلم)) 
اِ� ﴾ (١) خمصــوص مبــا تواتــر  ا�َِيــُة َوٱ�ــزَّ وهــو مثــال للقوليــة، ومثلــوا للفعليــة بــأن قولــه ﴿ ٱ�زَّ

عندهــم مــن رجــم احملصــن)(٢).
فــكل هــذا يــدل علــى أن هــذا رأيــه، ألنــه مــن الطبيعــي أنــه ال خيالــف اإلمجــاع الــذي 

حــكاه بنفســه، خاصــة أنــه أحلــق املســتفيض باملتواتــر يف ختصيــص القــرآن.
ثالثاً : الموافقون

تقتضــي عبــارات كثــري مــن األصوليــني أن القــول جبــواز ختصيــص القــرآن بالســنة املتواتــرة 
قــوُل مجيِعهــم وممــا ال خــالف فيــه، لعــدم حكايتهــم اخلــالف يف املســألة(٣).

بل قد حكى اآلمدي وابن احلاجب والصفي اهلندي وغريهم االتفاق على ذلك(٤).
قــال اآلمــدي – رمحــه اهللا – : (جيــوز ختصيــص عمــوم القــرآن بالســنة، أمــا إذا كانــت 

الســنة متواتــرة فلــم أعــرف فيــه خالفــاً)(٥).
املتواتــرة  بالســـنة  الكتـــاب  (جيـــوز ختصيـــص   : اهللا –  الســبكي – رمحــه  ابــن  وقــال 

باالتفــاق)(٦).
هــذا  يعــارض  العلمــاء، ولكــن  عليــه  أمجــع  ممــا  ذلــك  أن جــواز  فمقتضــى كالمهــم 

املســألة. اخلــالف يف  مــن  مــا حيكــى  اإلمجــاع 
النور : ٢  (١)

البحر احمليط ٣٦٢/٣، انظر أيضاً إرشاد الفحول ص١٣٨.  (٢)
انظــر املعتمــد ٢٧٥/١، احملصــول ٤٣٠/١، اإلحــكام لآلمــدي ٥٢٥/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب   (٣)
١٤٩/٢، املنهــاج مــع شــرح األصفهــاين ٤٠٧/١، هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول ٤٨٧/٢، 
هناية الوصول إىل دراية األصول ١٦١٧/٤، مجع اجلوامع مع شــرح احمللى ٢٧/٢، رفع احلاجب 

٣١٧/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٣٦٢/٣. 
انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٥٢٥/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب ١٤٩/٢، هنايــة الوصــول إىل درايــة   (٤)

احلاجــب ٣١٧/٣. رفــع  املختصــر ١٤٩/٢،  علــى  العضــد  شــرح  األصــول ١٦١٧/٤، 
اإلحكام آلمدي ٥٢٥/٢.  (٥)

رفع احلاجب ٣١٧/٣.  (٦)



٥٥٩آراؤه في األدلة الشرعية 

رابعاً : المخالفون
نقل الزركشــي – رمحه اهللا – عن الشــيخ أيب حامد اإلســفراييين – رمحه اهللا 
– أن داود خالــف يف هــذه املســألة يف إحــدى الروايتــني عنــه يف املســألة، فقــال 
: (قــال الشــيخ أبــو حامــد اإلســفراييين : ال خــالف يف ذلــك إال مــا حيكــى عــن 
داود يف إحــدى الروايتــني)(١)، وظاهــر هــذا أن داود خيالــف اجلــواز يف هــذه املســألة 
يف إحــدى الروايتــني عنــه، وحكــى احمللــى قــوالً بــأن ختصيــص الكتــاب بالســنة املتواتــرة 

الفعليــة ال جيــوز بنــاء علــى أن فعــل الرســول  ال خيصــص(٢).

المسألة الثالثة : تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة باإلجماع
أوًال : التعريف بالمسألة

قــال األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – يف تصويــر هــذه املســألة فيمــا نقــل عنــه 
الزركشــي – رمحــه اهللا – (معنــاه أن يعلــم باإلمجــاع أن املــراد باللفــظ العــام بعــض مــا يقتضيــه 

ظاهــره، ويف احلقيقــة يكــون التخصيــص بدليــل اإلمجــاع ال بنفــس اإلمجــاع)(٣).
وهكــذا صورهــا كثــري مــن األصوليــني منهــم الغــزايل وابــن الســاعايت وابــن الســبكي 

اهللا –(٤). والفتوحــي – رمحهــم 
وقال ابن القشريي –رمحه اهللا– فيما نقل عنه الزركشي -رمحه اهللا- يف توضيح هذه املسألة 
إنــه (إذا ورد لفــظ عــام واتفقــت األمــة علــى أنــه ال جيــري علــى عمومــه، فاإلمجــاع خمصــص لــه)(٥)، 

ويظهر عند التأمل أنه ال فرق بني كالمه وكالم شيخه األستاذ أيب منصور يف تصوير املسألة.
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

حكــى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – اإلمجــاع علــى ختصيــص العمــوم باإلمجــاع، 

البحر احمليط ٣٦٢/٣.  (١)
انظر شرح احمللى على مجع اجلوامع ٢٧/٢.  (٢)

البحر احمليط ٣٦٣/٣، وانظر إرشاد الفحول ص١٤١.  (٣)
انظــر املســتصفى ١٠١/٢-١٠٢، هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول ٤٨٩/٢، رفــع احلاجــب   (٤)

املنــري ٣٦٩/٣. الكوكــب  شــرح   ،٣٣٣/٣
البحر احمليط ٣٦٣/٣.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٦٠

املتواتــرة  الســنة  الكتــاب وكــذا  الزركشــي – رمحــه اهللا – : (جيــوز ختصيــص عمــوم  قــال 
باإلمجــاع … كــذا حكــى اإلمجــاع عليــه األســتاذ أبــو منصــور)(١).

وهذا اإلمجاع وإن كان معارضاً مبا ســيأيت من حكاية اخلالف يف املســالة إال أن نقل 
األســتاذ لــه يتضمــن موافقتــه للمجمــع عليــه – وهــو جــواز التخصيــص باإلمجــاع – ألنــه ال 

جيــوز لــه خــرق اإلمجــاع الــذي حيكــي هــو أنــه حصــل.
ثالثاً : الموافقون

ذكــر كثــري مــن األصوليــني جــواز ختصيــص العمــوم باإلمجــاع مــن غــري أن حيكــوا وجــود 
اخلــالف يف املســألة(٢).

قــال القاضــي أبــو يعلــى – رمحــه اهللا – : (جيــوز التخصيــص باإلمجــاع؛ ألن اإلمجــاع 
حجــة مقطــوع هبــا، فــإذا جــاز التخصيــص خبــرب الواحــد والقيــاس كان باإلمجــاع أحــق)(٣).
وقــال الباجــي – رمحــه اهللا – : (إذا أمجعــت األمــة علــى أن العــام خمصــوص، علــم 
بإمجاعهــا أنــه وارد فيمــا عــدا الــذي أمجعــت األمــة علــى إخراجــه مــن اللفــظ، ألنــه ال يصــح 
أن جتمــع علــى خطــأ، فــإذا أمجعــت علــى أن مــا وقــع حتــت العــام خــارج منــه، وجــب القطــع 

علــى خروجــه منــه، وجوَّزنــا أن يكــون ذلــك ختصيصــاً)(٤).
وقــال الــرازي – رمحــه اهللا – : (املســألة الرابعــة يف ختصيــص الكتــاب والســنة املتواتــرة 

باإلمجــاع وهــو جائــز)(٥).
وجــود  تضمــن  ومعنــاه  (اإلمجــاع خمصِّــص   :  – اهللا  رمحــه  الســاعايت –  ابــن  وقــال 

خمصــص)(٦). نفســه  يف  أنــه  ال  املخصــص 
البحر احمليط ٣٦٣/٣، وانظر أيضاً إرشاد الفحول ص١٤١.  (١)

املســتصفى  ص١٧٦-١٧٧،  الفصــول  إحــكام   ،٥٧٨/٢ العــدة   ،٢٧٦/١ املعتمــد  انظــر   (٢)
١٠٢/٢، احملصــول ٤٣٠/١، روضــة الناظــر ١٦١/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد 
١٥٠/٢، املنهــاج مــع شــرح األصفهــاين ٤٠٧/١، هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول ٤٨٩/٢، 
املنــري ٣٦٩/٣، فواتــح الرمحــوت  املســودة ص١٢٦، رفــع احلاجــب ٣٣٣/٣، شــرح الكوكــب 

.٣٥٢/١
العدة ٥٧٨/٢.  (٣)

إحكام الفصول ص١٧٦-١٧٧.  (٤)
احملصول ٤٣٠/١.  (٥)

هناية الوصول إىل علم األصول ٤٨٩/٢.  (٦)



٥٦١آراؤه في األدلة الشرعية 

وقــد حكــى اآلمــدي عــدم اخلــالف يف املســألة حيــث قــال : (ال أعــرف خالفــاً يف 
ختصيــص القــرآن والســنة باإلمجــاع)(١).

األدلة : 
استدلوا على اجلواز باملنقول واملعقول.

أمــا املنقــول فقالــوا : (إن آيــة اإلرث خصصــت باإلمجــاع علــى أن العبــد ال يــرث، وإن 
آيــة اجللــد خصصــت باإلمجــاع علــى أن العبــد كاألمــة يف تنصيــف احلــد)(٢).

وأمــا املعقــول فقالــوا : (إن اإلمجــاع دليــل قاطــع، والعــام غــري قاطــع يف آحـــاد مســمياته 
… فــإذا رأينــا أهــل اإلمجــاع قاضــني مبــا خيالــف العمــوم يف بعــض الصــور، علمنــا أهنــم مــا 
قضوه به إال وقد اطلعوا على دليل خمصص له، نفياً للخطأ عنهم، وعلى هذا فمعىن إطالقنا 
أن اإلمجــاع خمصــص للنــص أنــه معــرف للدليــل املخصِّــص، ال أنــه يف نفســه هــو املخصــص)(٣).

رابعاً : المخالفون
حكى ابن القشريي وأبو اخلطاب – رمحهما اهللا – اخلالف يف هذه املسألة.

قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (حكــى اإلمــام ابــن القشــريي اخلــالف هاهنــا، فقــال 
: جيــوز التخصيــص باإلمجــاع علــى معــىن أنــه إذا ورد لفــظ عــام واتفقــت األمــة علــى أنــه ال 
جيــري علــى عمومــه فاإلمجــاع خمصــص لــه كمــا قلنــا يف دليــل العقــل، واملخالــف يف تلــك 
املســألة خيالــف يف هــذه، وقــد بينــا أن اخلــالف لفظــي)(٤) فــإذا كان اخلــالف عنــده يف 

املســألة الســابقة لفظيــًا(٥) كان اخلــالف هنــا أيضــاً لفظيــاً.
أمــا أبــو اخلطــاب فقــد قــال : (مســألة جيــوز ختصيــص العمــوم باإلمجــاع، وقــال بعضهــم 

اإلحكام ٥٢٨/٢.  (١)
انظــر احملصــول ٤٣٠/١، اإلحــكام لآلمــدي ٥٢٨/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد   (٢)

.١٥٠/٢
الناظــر  روضــة  املســتصفى ١٠٢/٢،  املعتمــد ٢٧٦/١،  وانظــر  لآلمــدي ٥٢٩/٢،  اإلحــكام   (٣)

.٣٦٩/٣ املنــري  الكوكــب  شــرح   ،١٦١/٢
البحر احمليط ٣٦٣/٣.  (٤)

املصدر السابق ٣٥٧/٣.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٦٢

: ال جيــوز)(١)، ولكنــه مل يســم هــذا القائــل واكتفــى بذكــر دليلــه والــرد عليــه فقــط.
وعلى هذا فاخلالف يف هذه املسألة خالف ضعيف جداً.

المسألة الرابعة : التخصيص بالقياس
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

املســألة هــي أن يــرد احلكــم عامــاً يف القــرآن أو يف الســنة ويكــون مقتضــى القيــاس 
ــٖد  واْ ُ�َّ َ�ِٰح ــِ�ُ اِ� فَٱۡج ــزَّ ــُة َوٱ� ا�َِي ختصيــص ذلــك العــام، مثالــه : قولــه تعــاىل ﴿ ٱ�زَّ
ةٖ ﴾ (٢) عــام يشــمل األحــرار والعبيــد واألبــكار والثيبــات. وقــد خــص  ّمِۡنُهَمــا ِماْئـَـَة َجــۡ�َ
َ�ــۡ�َ 

َ
ۡحِصــنَّ فَــإِۡن �

ُ
احلكــم يف الزانيــة بغــري اإلمــاء اللــوايت أخرجــن بقولــه تعــاىل ﴿ فَــإَِذآ أ

بَِ�ِٰحَشــةٖ َ�َعلَۡيِهــنَّ نِۡصــُف َمــا َ�َ ٱ�ُۡمۡحَصَ�ـٰـِت ِمــَن ٱۡلَعــَذاِب ﴾ (٣). فلــو قســنا 
العبيــد علــى اإلمــاء يف حدهــم نصــف مــا علــى األحــرار مــن العــذاب كان مقتضــى هــذا القيــاس 

إخــراج العبيــد مــن عمــوم الــزاين الــوارد يف اآليــة(٤).
ــاق القائلــني  يظهــر مــن كالم العلمــاء أن ختصيــص العمــوم بالقيــاس اجللـــي جيـــوز باتفـ
بالقيــاس، قــال األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – : (أمجــع الفقهــاء علــى جـــواز ختصيــص 
العمــوم بالقيــاس اجللــي إال مــن ال يقــول بالقيــاس)(٥)، وقــال الشــيخ أبــو حامـــد اإلســفراييين 
ّفٖ ﴾ 

ُ
َُّهَمــآ أ – فيمــا نقــل عنــه الزركشــي – : (القيــاس إن كان جليــاً مثــل ﴿ فَــَ� َ�ُقــل �

(٦) جــاز التخصيــص بــه باإلمجــاع)(٧). وقــال الشــريازي : (ختصيــص العمــوم بالقيــاس اجللــي 

جائــز ال خيتلــف فيــه)(٨). وفســر القيــاس اجللــي بأنــه مــا كانــت العلــة اجلامعــة فيــه منصوصــة 

التمهيد ١١٧/٢.  (١)
النور : ٢  (٢)

النساء : ٢٥  (٣)
انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ حممد األمني ص٢٢٠.  (٤)

أصول الدين ص٢٢٨، وانظر ص ٢١٩، والبحر احمليط ٣٧٢/٣.   (٥)
اإلسراء : ٢٣  (٦)

البحر احمليط ٣٧٢/٣.  (٧)
شرح اللمع ٣٨٤/١.  (٨)
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أو جممعاً عليها أو قطع فيه بنفي الفارق(١).
أمــا التخصيــص بالقيــاس اخلفــي- وهــو مــا كان دون اجللــي وهــو القيــاس األدون كمــا 
ســيأيت يف تعريفــه- فهــو حمــل اخلــالف يف هــذه املســألة كمــا ذكــر األســتاذ أبــو منصــور 

وغــريه(٢).
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – جــواز ختصيــص عمــوم الكتــاب والســنة 
بالقيــاس ســواء أكان جليــا أم خفيــا.

قــال – رمحــه اهللا – : (أمجــع الفقهــاء علــى جــواز ختصيــص العمــوم بالقيــاس اجللــي إال 
مــن ال يقــول بالقيــاس واختلــف أهــل القيــاس يف ختصيــص العمــوم بالقيــاس اخلفــي، فأجــازه 

أكثرهــم وأبــاه قــوم منهــم واجلــواز أصــح)(٣).
وقــال أيضــاً : (والصحيــح عندنــا التخصيــص بالقيــاس اخلفــي واجللـــي ومنـــع النســـخ 

هبمــا)(٤).
وقــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (قــال األســتاذ أبــو إســحاق وأبــو منصــور : أمجــع 
بالقيــاس اجللــي، واختلفــوا يف اخلفــي علــى وجهــني؛  التخصيــص  أصحابنــا علــى جــواز 

الــذي عليــه األكثــرون جــوازه أيضــاً)(٥). والصحيــح 
وهذه النقوالت توضح أنه قد صرح جبواز التخصيص جلياً كان أو خفياً. 

ثالثاً : الموافقون
إن القــول الــذي اختــاره األســتاذ أبــو منصــور هــو قــول منســوب إىل األئمــة األربعــة 
واإلمــام أيب احلســن األشــعري وبعــض املعتزلــة كأيب هاشــم وأيب احلســني البصــري(٦)، وإليــه 
انظــر إحــكام الفصــول ص٥٥٠، شــرح اللمــع ٨٠١/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٩/٤، البحــر   (١)
احمليــط ٣٧/٥-٣٨، شــرح الكوكــب املنــري ٢٠٧/٤-٢٠٨، فواتــح الرمحــوت ٣٢٠/٢، إرشــاد 

الفحــول ص١٩٥.
انظر أصول الدين ص٢١٩، ٢٢٨، شرح اللمع ٣٨٤/١، البحر احمليط ٣٧٢/٣.  (٢)

أصول الدين ص٢٢٨.  (٣)
الناسخ واملنسوخ ص٢٠.  (٤)

البحر احمليط ٣٧٢/٣، وانظر أيضاً إرشاد الفحول ص١٤٠.  (٥)
انظــر املســتصفى ١٢٢/٢، التمهيــد أليب اخلطــاب ١٢٠/٢، احملصــول ٤٣٦/١، اإلحــكام =   (٦)
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ذهــب أكثــر أتبــاع املذاهــب األربعــة إال أن احلنفيــة يشــرتطون يف ذلــك كــون العــام خمصصــاً 
بدليــل متفــق عليــه قبــل أن خيصــص بالقيــاس(١).

قــال الباجــي – رمحــه اهللا – : (جيــوز ختصيــص العمــوم بالقيــاس اجللــي واخلفــي، هــذا 
احملفــوظ عــن أكثــر أصحابنــا وأصحــاب الشــافعي)(٢).

وقــال الشــريازي – رمحــه اهللا – : (ختصيــص العمــوم بالقيــاس اجللــي جائــز ال خيتلــف 
فيــه وهــو مــا عقــل مــن اللفــظ والتنبيــه والفحــوى، ومــا ال حيتمــل إال معــىن واحــد، وأمــا اخلفــي 

فيجــوز أيضــاً ختصيــص العمــوم بــه، وقــد نــص الشــافعي عليــه يف عــدة مواضــع)(٣).
وقــال القــرايف – رمحــه اهللا – : (وبالقيــاس اجللــي واخلفــي للكتــاب والســنة املتواتــرة، 

ووافقنــا الشــافعي وأبــو حنيفــة واألشــعري وأبــو احلســني)(٤).
وقــال اجملــد بــن تيميــة – رمحــه اهللا – : (جيــوز ختصيــص العمومــات يف الكتــاب والســنة 
بالقيــاس يف أحــد الوجهــني)(٥) مث ذكــر أنــه أخــذ بــه كثــري منهــم، وقــال الكمــال بــن اهلمــام 
– رمحه اهللا – : (األئمة األربعة جيوز التخصيص بالقياس إال أن احلنفية بشرط ختصيص 

بغريه)(٦).
واتضح مما سبق أن هذا هو قول اجلمهور.

األدلة : 
استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه باملنقول واملعقول.

أمــا املنقــول فقالــوا : إن الصحابــة  أمجعــوا علــى ختصيــص عمــوم الكتــاب بالقيــاس 
وذلــك يف وقائــع، منهــا : 

لآلمــدي ٥٣٦/٢، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ١٥٣/٢، تيســري التحريــر ٣٢١/١، 
شــرح الكوكــب املنــري ٣٧٧/٣-٣٧٨، فواتــح الرمحــوت ٣٥٧/١.

انظــر املصــادر الســابقة، وانظــر أيضــاً : العــدة ٥٥٩/٢، إحــكام الفصــول ص١٧١، شــرح اللمــع   (١)
٣٨٥/١، تقريــب الوصــول ص١٤٤، املســودة ص١١٩-١٢٠.

إحكام الفصول ص١٧١.  (٢)
شرح اللمع ٣٨٤/١.  (٣)

الذخرية ٩٠/١.  (٤)
املسودة ص١١٩.  (٥)

التحرير مع التيسري ٣٢١/١-٣٢٢.  (٦)
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ۡخــٞت 
ُ
ۥٓ أ ١- ختصيــص عمــوم قولــه تعــاىل ﴿ إِِن ٱۡ�ــُرٌؤاْ َهلَــَك لَۡ�ــَس َ�ُۥ َوَ�ٞ َوَ�ُ
ََّهــا َوَ�ٞ ﴾ (١) بالقيــاس. َّــۡم يَُ�ــن � فَلََهــا نِۡصــُف َمــا تـَـَرَكۚ َوُهــَو يَرُِ�َهــآ إِن �

فــإن هــذه اآليــة تــدل علــى اســتحقاق األخــت نصــف مــال أخيهــا الــذي مل يــرتك ولـــداً 
وال أبــاً، واســتحقاق األخ مجيــع مــال أختــه الــيت مل تــرتك ولــداً وال أبــاً، كمــا أن اآليــة عامــة 
فيمــن لــه جــد ومــن ليــس لــه جــد، فقــاس الصحابــة  اجلــد علــى األب يف منــع األخــت 
مــن أخــذ النصــف ومنــع األخ مــن أخــذ الــكل، فقــال بعضهــم : يســقط اجلــد اإلخــوة، وقــال 
أخــرون: يشــاركهم يف كال احلالــني، خصصــت اآليــة بالقيــاس حيــث إن القيــاس أخــرج مــن 

حكــم اآليــة مــن لــه جــد.
وقــال اجلمهــور : إن هــذا حجــة أيضــاً علــى مــن قــال إنــه خيصَّــص بالقيــاس اجللــي دون 
ــبه اجلــد  اخلفــي؛ ألن هــذا القيــاس الــذي اســتعمله الصحابــة قيــاس شــبه؛ إذ منهــم مــن شـ

بــاألب، ومنهــم مــن شــبه اإلخــوة باألغصــان، ومنهــم مــن شــبه باجلــداول مــن النهــر(٢).
واْ ُ�َّ َ�ِٰحــٖد ّمِۡنُهَمــا  اِ� فَٱۡجــِ�ُ ا�َِيــُة َوٱ�ــزَّ ٢- ختصيــص عمــوم قولــه تعــاىل ﴿ ٱ�زَّ

ةٖ ﴾(٣) بالقيــاس. ــۡ�َ ــَة َج ِماْئَ
قالــوا : إن اآليــة تــدل علــى حــد الزنــا وهــي تعــم احلــر والعبــد، مث قيــس العبــد علــى األمــة 
الــيت قــد قــال اهللا فيهــا ﴿ َ�َعلَۡيِهــنَّ نِۡصــُف َمــا َ�َ ٱ�ُۡمۡحَصَ�ـٰـِت ِمــَن ٱۡلَعــَذاِب ﴾(٤). 
وعلــى هــذا فيجــب أن يكــون حــد العبــد نصــف حــد احلــر، فخصصــوا هبــذا القيــاس عمــوم الــزاين 

الوارد يف اآلية(٥).
وأما املعقول فمن وجوه : 

١- أن القيــاس دليــل خــاص مصــرح باحلكــم متنــاول لــه علــى وجــه ال احتمــال فيــه، 
والعمــوم متنــاول للحكــم علــى وجــه حمتمــل، فقــدم غــري احملتمــل علــى احملتمــل(٦).

النساء : ١٧٦  (١)
انظر التمهيد أليب اخلطاب ١٢٢/٢.  (٢)

النور : ٢  (٣)
النساء : ٢٥  (٤)

انظر التمهيد أليب اخلطاب ١٢٣/٢.  (٥)
انظــر العــدة ٥٦٤/٢، التمهيــد أليب اخلطــاب ١٢٤/٢، الوصــول إىل األصــول ٢٦٩/١، روضــة   (٦)

الناظــر ١٧١/٢.
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٢- أن القيــاس وإن مل يكــن مقطوعــاً، فــإن العمــل بــه يثبــت بدليــل مقطــوع بــه، 
كمــا ثبــت العمــل بالعمــوم، فيجــب أن جيــري جمــراه يف القــوة، وحينئــذ أمكــن اجلمــع بــني 
الدليلــني، وذلــك أنــا إذا خصصنــا العمــوم بالقيــاس فقــد عملنــا بالدليلــني معــاً؛ ألن العــام 
يعمــل بــه فيمــا عــدا األفــراد الــيت دل عليهــا القيــاس، والقيــاس يعمــل بــه فيمــا دل عليــه. 
أمــا إذا أعرضنــا عــن التخصيــص بالقيــاس وجرينــا علــى مقتضــى العمــوم فقــد أمهلنــا أحــد 
الدليلــني بالكليــة، وال شــك أن إعمــال الدليلــني – ولــو مــن وجــه – أوىل مــن إعمــال 

أحدمهــا وإمهــال اآلخــر بالكليــة فــكان التخصيــص أوىل(١).
واعــرتض علــى هــذا الدليــل بــأن القــدر الــذي وقــع فيــه التقابــل ليــس فيــه مجــع، بــل هــو 

رفــع للعمــوم وجتريــد العمــل بالقيــاس(٢).
وميكن أن جياب عنه بأنا نعترب اجلمع بني الدليلني فيما إذا عمل بكل واحد من الدليلني 
ولو من وجه، فإذا خصص العموم بالقياس، فالقدر الذي مل حيصل فيه التقابل قد عمل فيه 
بالعام، ويف مكان التقابل عمل بالقياس، وهبذا قد عمل بالدليلني ما أمكن ولو من وجه ما.

٣- أن العلــة يف معــىن النطــق، واللفــظ اخلــاص املنــايف بعــض مــا مشلــه العمــوم خيــص بــه 
العمــوم، فكذلــك العلــة الــيت هــي مبعنــاه(٣).

رابعاً : المخالفون
لقد خالف يف هذه املسألة أبا منصور واجلمهور مجع من العلماء وهم على أقوال : 
األول : جيوز التخصيص بالقياس إذا كان العام خمصصاً بدليل متفق عليه وإال فال. 
ــول إىل  وهــذا مذهــب مجهــور احلنفيــة(٤)، ونســب بعــض األئمــة مــن غــري احلنفيــة هــذا القـ

عيســى بــن أبــان(٥)، والتحقيــق أنــه مذهــب عامــة احلنفيــة.

انظــر العــدة ٥٦٤/٢، إحــكام الفصــول ص ١٧٢، شــرح اللمــع ٢٦١/٢، التمهيــد أليب اخلطــاب   (١)
.١٢٤/٢

انظر التلخيص ١٢١/٢، املستصفى ١٣٠/٢.  (٢)
انظر إحكام الفصول ص١٧٢، شرح اللمع ٣٨٥/١، التمهيد ١٢٤/٢.  (٣)

انظــر الفصــول يف األصــول ١٥٥/١، أصــول السرخســي ١٤٢/١، أصــول البــزدوي مــع كشــف   (٤)
األســرار ٥٩٣/١-٥٩٥، تيســري التحريــر ٣٢١/١، فواتــح الرمحــوت ٣٥٧/١، ســلم الوصــول 

.٤٦٣/٢
انظر املستصفى ١٢٣/٢، احملصول ٤٣٧/١، اإلحكام لآلمدي ٥٣٦/٢.  (٥)
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الثــاين : إن كان العــام قــد خــص بدليــل منفصــل جــاز ختصيصــه بالقيــاس وإال فــال، 
وهــذا منســوب إىل الكرخــي يف مصنفــات غــري احلنفيــة(١). ولكــن ميكــن إرجــاع هــذا القــول 

إىل مذهبهــم باعتبــار أن احلنفيــة ال يســمون خمصصــاً إال املنفصــل املقــارن للعــام.
الثالــث : إن كان القيــاس جليــاً جــاز ختصيــص العمــوم بــه، وإن كان خفيــاً فــال. وهــو قــول 
ابــن ســريج مــن الشــافعية(٢) واختــاره الطــويف مــن احلنابلــة(٣) وإليــه مــال الغــزايل يف املســتصفى(٤).

مث اختلــف القائلــون هبــذا القــول يف تفســري اجللــي واخلفــي(٥)، ولكــن لــو قلنــا إن حمــل 
النـــزاع هــو التخصيــص بالقيــاس اخلفــي – كمــا حررنــا يف بدايــة املســألة – اعتــرب هــذا القــول 

راجعــاً إىل مذهــب املانعــني.
الرابــع : إن كانــت العلــة اجلامعــة يف القيــاس ثابتــة بنــص أو إمجــاع، جــاز ختصيــص 

العمــوم بالقيــاس، وإال فــال، وهــذا اختيــار اآلمــدي(٦).
اخلامــس : إن ثبتــت علــة القيــاس بنــص أو إمجــاع أو كان أصــل القيــاس خمصصــاً خــص 
العمــوم هبــذا القيــاس، وإال فاملعتــرب القرائــن املوجبــة للتفــاوت والتســاوي يف آحــاد الوقائــع، 
فــإن ظهــر مــن القرائــن ترجيــح خــاص للقيــاس فالقيــاس يقــدم علــى العمــوم، وإال فيجــب 

العمــل بالعمــوم، وهــو اختيــار ابــن احلاجــب(٧).
الســادس : القول بالوقف، وتوضيحه أن القياس إذا عارض العموم يتوقف يف القدر 
الــذي تعارضــا فيــه ويرجــع إىل دليــل آخــر ســوامها، ويبقــى العمــوم معمــوًال بــه يف غــري مــا 
عارضــه القيــاس، وهــو مذهــب القاضــي الباقــالين(٨) واختــاره إمــام احلرمــني(٩) والغــزايل يف 

انظر احملصول ٤٣٧/١، اإلحكام لآلمدي ٥٣٦/٢، البحر احمليط ٣٧١/٣.  (١)
انظر احملصول ٤٣٧/١، اإلحكام لآلمدي ٥٣٦/٢.  (٢)

انظر البلبل يف أصول الفقه ص١٣٧، شرح الكوكب املنري ٣٧٨/٣.  (٣)
.١٣٢/٢  (٤)

انظر احملصول ٤٣٧/١، اإلهباج ١١١/٢، البلبل يف أصول الفقه ص١٣٧.  (٥)
انظر اإلحكام لآلمدي ٥٣٦/٢.  (٦)

انظر منتهى الوصول واألمل ص١٣٤، خمتصر املنتهى مع شرح العضد ١٥٣/٢.  (٧)
انظــر التقريــب واإلرشــاد ١٩٥/٣-١٩٦، التلخيــص ١١٩/٢، الربهــان ٢٨٦/١، املســتصفى   (٨)

.٤٣٧/١ احملصــول   ،١٢٣/٢
انظر الربهان ٢٨٦/١.  (٩)
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املنخــول(١) وإلكيــا الطــربي(٢).

المسألة الخامسة : تخصيص الخبر العام بقول الصحابي إذا لم يكن هو راويه
أوًال : التعريف بالمسألة

املســألة هــي أن يــرد اخلــرب عامــاً ويكــون قــول الصحــايب الــذي مل يــرو ذلــك اخلــرب خمالفــاً 
ببعــض أفــراد عمومــه، فهــل جيــوز ختصيــص ذلــك اخلــرب العــام بقــول هــذا الصحــايب، أو ال 
جيــوز؟(٣). وهــذه املســألة بناهــا األصوليــون علــى حجيــة قــول الصحــايب، فمــن قــال إنــه حجة 

أجــاز التخصيــص بــه، ومــن قــال ليــس حبجــة مل جيــز التخصيــص بــه(٤).
ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

ذكر األستاذ أبو منصور ثالث صور للمسألة وهي : 
األوىل : أن ينتشر قول الصحايب بني الصحابة ومل خيالفه أحد منهم.

الثانية : أنه مل ينتشر يف الصحابة وعلم أنه خالفه غريه.
الثالثة : أنه مل ينتشر يف الصحابة ومل يعرف له خمالف.

فبــنيَّ أنــه جيــوز يف الصــورة األوىل التخصيــص بقــول الصحــايب وال جيــوز التخصيــص بــه 
يف الصــورة الثانيــة، أمــا الصــورة الثالثــة فقــد اكتفــى بذكــر قــول الشــافعي – رمحــه اهللا – يف 

القــدمي واجلديــد مــن دون اختيــار شــيء منهمــا.
حامــد  أبــو  والشــيخ  منصــور  أبــو  األســتاذ  (قــال   : اهللا –  رمحــه  الزركشــي –  قــال 
اإلســفراييين وســليم والشــيخ [أبــو إســحاق الشــريازي] يف اللمــع : جيــوز التخصيــص بــه إذا 
انتشــر ومل يعــرف لــه خمالــف وانقــرض العصــر عليــه، ألن ذلــك إمــا إمجــاع أو حجــة مقطــوع 
بــه علــى اخلــالف، وأمــا إذا مل ينتشــر يف الباقــني فــإن خالفــه غــريه فليــس حبجــة قطعــاً، وإن 
مل يعــرف لــه خمالــف فعلــى قولــه اجلديــد، ليــس حبجــة، فــال خيــص بــه، وعلــى القــدمي .… 

انظر املنخول ص١٧٥.  (١)
انظر البحر احمليط ٣٧٣/٣.  (٢)
انظر البحر احمليط ٣٩٨/٣.  (٣)

 ،١١٩/٢ اخلطــاب  أليب  التمهيــد   ،٣٨٢/١ اللمــع  شــرح  الفصــول ص١٧٥،  إحــكام  انظــر   (٤)
.٥٣٣/٢ لآلمــدي  اإلحــكام 
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وجهــان)(١).
ومبــا أنــه مل يصــرح باختيــاره يف الصــورة الثالثــة فســوف أقتصــر كالمــي علــى مــن وافقــه 

يف الصورتــني األوىل والثانيــة.
ثالثاً : الموافقون

شــيخ  قــال  العلمــاء(٢).  عنــد مجاهــري  األوىل حجــة  الصــورة  يف  الصحــايب  قــول  إن 
اإلســالم ابــن تيميــة – رمحــه اهللا – : (وأمــا أقــوال الصحابــة فــإن انتشــرت ومل تنكــر يف 
زماهنــم فهــي حجــة عنــد مجاهــري العلمــاء)(٣). وعلــى هــذا فجميــع القائلــني حبجيــة قــول 

الصحايب يف هذه الصورة يقولون جبواز ختصيص العموم بقول الصحايب(٤).
وأمــا قــول الصحــايب يف الصــورة الثانيــة فليــس حبجــة عنــد مجهــور العلمــاء، بــل الواجــب يف 
هــذه احلالــة التخــري مــن أقواهلــم حبســب الدليــل(٥)، وبنــاء علــى ذلــك فــال خيصــص بــه العمــوم 

عندهم.
أمــا مــن خيالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هاتــني الصورتــني فلــم أطلــع مــن األصوليــني 
علــى مــن تعــرض لذلــك، وإمنــا اقتصــروا علــى تفصيــل املذاهــب يف الصــورة الثالثــة، وهــي 

خارجــة عــن البحــث لعــدم اطالعــي علــى رأي أيب منصــور فيهــا. 
 

البحر احمليط ٣٩٨/٣، وانظر أيضاً : إرشاد الفحول ص١٤٢.  (١)
انظر املسودة ص٣٣٥، إعالم املوقعني ٩٢/٤، شرح الكوكب املنري ٢١٢/٢، ٤٢٢/٤.  (٢)

جمموع الفتاوى ١٤/٢٠.  (٣)
انظر شرح اللمع ٣٨١/١-٣٨٢.  (٤)

انظر الرسالة ص٥٩٦، ٥٩٧، الفقيه واملتفقه ١٧٥/١، روضة الناظر ٤٠٦/١، إعالم املوقعني   (٥)
٩١/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٤٢٢/٤.
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المبحث الثالث : آراؤه في المجمل والمبين
وفيه مطلبان :

المطلب األول : آراؤه في مسائل المجمل(١)
وفيه مسألتان :

َم ٱ�ّرَِ�ٰواْ ﴾ (٢) هل هو من  ُ ٱۡ�َۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱ�َّ
َ
المسألة األولى : قوله تعالى ﴿ َوأ

المجمل ؟
أوًال : التعريف بالمسألة

ال خيفــى أن الربــا هــو الزيــادة، وأن مــا مــن بيــع إال ويقصــد فيــه زيــادة، فهــل يقــال إن لفــظ 
«البيــع» الــوارد يف اآليــة املذكــورة جممــل فيفتقــر إىل بيــان مــا حيــل وبيــان مــا حيــرم، أو أنــه ليــس 

مبجمــل؟(٣).
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور رمحــه اهللا أن اآليــة املذكــورة جمملــة يف البيــوع الــيت يوجــد فيهــا 
الربــا، وأمــا البيــوع الــيت ال ربــا فيهــا فهــي داخلــة يف عمــوم التحليــل.

اجملمــل لغــة : اجملمــوع واملبهــم واحملصــل، اســم فاعــل مــن أمجــل جيمــل، يقــال : أمجلــت الشــيء   (١)
أي مجعتــه عــن تفرقــة وحصلتــه، ومجلــة الشــيء أي مجاعتــه. (انظــر : لســان العــرب ١٢٨/١١، 
املصبــاح املنــري ص٤٣، القامــوس احمليــط ١٢٩٦/٢). ويف االصطــالح : اجملمــل مــا ال يفهــم 
املــراد بــه مــن لفظــه ويفتقــر يف بيانــه إىل غــريه. (انظــر يف تعريفــه : إحــكام الفصــول ص٤٨، شــرح 
اللمــع ٤٥٤/١، الربهــان ٢٨١/١، أصــول السرخســي ١٦٨/١، املســتصفى ٣٤٥/١، احملصــول 

٨١/١، روضــة الناظــر ٤٣/٢، املنهــاج مــع اإلهبــاج ٢١٦/١، تقريــب الوصــول ص١٦٢).
البقرة : ٢٧٥  (٢)

انظر قواطع األدلة ١٣٨/٢.  (٣)
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قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (قــال أبــو منصــور : الصحيــح أهنــا جمملــة يف البيــوع 
الــيت فيهــا الربــا، فأمــا بيــع ال ربــا فيــه فداخــل يف عمــوم التحليــل)(١).

ثالثاً : الموافقون
إن القــول بــأن يف اآليــة املذكــورة إمجــاًال هــو قــول مجهــور احلنفيــة(٢) وبعــض املالكيــة(٣) 
وهــو قــول لإلمــام الشــافعي(٤)– رمحــه اهللا – واختــاره بعــض الشــافعية منهــم إمــام احلرمــني(٥) 

وإليــه ذهــب بعــض احلنابلــة(٦). 
َم  قال السرخســي – رمحه اهللا – : (وبيان ما ذكرنا من اجململ يف قوله تعاىل ﴿ وََحرَّ

ٱ�ّرَِ�ٰواْ﴾ فإنــه جممل)(٧).
وقــال الباجــي – رمحــه اهللا – : (ذهــب قــوم مــن أصحابنــا إىل أهنــا جمملــة، ال يصــح 

االحتجــاج هبــا وحيتــاج إىل بيــان يعلــم بــه املــراد هبــا)(٨).
َم  ُ ٱۡ�َۡيــَع وََحــرَّ َحــلَّ ٱ�َّ

َ
وقــال إمــام احلرمــني – رمحــه اهللا – : (وأمــا قولــه تعــاىل ﴿ َوأ

ُ ٱۡ�َۡيــَع ﴾ مــن  َحــلَّ ٱ�َّ
َ
ٱ�ّرَِ�ــٰواْ﴾(٩) فقــد تــردد جــواب الشــافعي يف أن قولــه ﴿ َوأ

اجملمــالت … واملرضــي عندنــا أن البيــع الــذي ال مفاضلــة فيــه بوجــه مــن الوجــوه مســتفاد 
َم ٱ�ّرَِ�ــٰواْ﴾ بــال إمجــال، وكل صفــة اشــتملت  ُ ٱۡ�َۡيــَع وََحــرَّ َحــلَّ ٱ�َّ

َ
مــن قولـــه تعــاىل ﴿ َوأ

علــى جهــة مــن جهــات الزيــادات، فاألمــر فيهــا علــى اإلمجــال، فــإن األمــر يشــعر بالزيــادة 

البحر احمليط ٤٦٠/٣.  (١)
انظــر أصــول السرخســي ١٦٨/١، كشــف األســرار للبخــاري ١٤٥/١-١٤٧، شــرح التوضيــح   (٢)

علــى التنقيــح يف أصــول الفقــه ٢٣٧/١.
انظر إحكام الفصول ص١٩٦.  (٣)

انظر شرح اللمع ٤٥٧/١، قواطع األدلة ١٣٨/٢، البحر احمليط ٤٦٠/٣.  (٤)
انظر الربهان ٢٨٢/١.  (٥)

شــرح  املســودة ص١٧٨،   ،٤٧/٢ الناظــر  روضــة   ،٢٣٨/٢ التمهيــد   ،١٤٨/١ العــدة  انظــر   (٦)
.٤٢٦/٣ املنــري  الكوكــب 

أصول السرخسي ١٦٨/١.  (٧)
إحكام الفصول ص١٩٦.  (٨)

البقرة : ٢٧٥  (٩)
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وال حيــرم كل زيــادة)(١).
ُ ٱۡ�َۡيــَع ﴾ فهــذا أيضــاً  َحــلَّ ٱ�َّ

َ
وقــال القاضــي أبــو يعلــى – رمحــه اهللا – : (وأمــا قولــه ﴿ َوأ

مــن اجملمــل)(٢).
فهــؤالء مجيعــاً يــرون أن يف اآليــة إمجــاًال، وأمــا مــا ذكــره األســتاذ أبــو منصــور وإمــام 
احلرمــني مــن أن البيــع الــذي ال ربــا وال مفاضلــة فيــه بوجــه مــن الوجــوه ال إمجــال فيــه، فهــذا 
ليــس فيــه خــالف، بــل اخلــالف يف البيــع الــذي فيــه زيــادة، فقــول هــؤالء قــول واحــد مــن 

هــذه الناحيــة.
األدلة : 

استدلوا مبا يلي : 
َم  ــرَّ ــَع ﴾ يقتضــي حتليــل كل بيــع، وقولــه ﴿ وََح ُ ٱۡ�َۡي ــلَّ ٱ�َّ َح

َ
١- (أن قولــه ﴿ َوأ

ــٰواْ﴾ يقتضــي حتــرمي كل بيــع، ألنــه ال بيــع إال وتقصــد منــه الزيــادة، فالرجــوع إذن إىل  ٱ�ّرَِ�
.(٣)( بيــان النــيب

٢- أن الربــا يف اللغــة عبــارة عــن الفضــل والزيــادة وليــس مــراداً مــن اآليــة، ألن البيــع مــا 
شــرع إال لالســرتباح وطلــب الزيــادة، بــل املــراد حرمــة البيــع بســبب فضــل خــال عــن العــوض 
مشــروط يف العقــد، ومعلــوم أن هــذا الفضــل ال يعــرف بالتأمــل يف الصيغــة، بــل بدليــل آخــر 

فــكان جممــًال فيمــا هــو املــراد(٤).
َمــا  ٣- أن اهللا تعــاىل قــد أخــرب عــن العــرب – وهــم أهــل اللســان – أهنــم قالــوا ﴿ إِ�َّ
ٱۡ�َۡيــُع ِمۡثــُل ٱ�ّرَِ�ــٰواْ ﴾ (٥)، فــإذا كان أحدمهــا مثــل اآلخــر وأحــل أحدمهــا وحــرم اآلخــر مل 

متكــن معرفــة احلــالل مــن احلــرام، فافتقــر إىل قرينــة تفسِّــره ومتيــز بينــه وبــني الربــا(٦).
فهــذه األدلــة كلهــا متقاربــة يف املعــىن وقــد نوقشــت بأنــه يســلَّم أن الربــا هــو الفضــل 

الربهان ٢٨٢/١-٢٨٣.  (١)
العدة ١٤٨/١.  (٢)

البحر احمليط ٤٦١/٣ نقًال عن ابن القشريي.  (٣)
انظر أصول السرخسي ١٦٨/١-١٦٩، شرح التوضيح على التنقيح ٢٣٧/١.  (٤)

البقرة :٢٧٥  (٥)
انظر العدة ١٤٨/١-١٤٩، شرح اللمع ٤٥٧/١.  (٦)
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والزيــادة ولكــن يقــال إن البيــع قــد خيلــو مــن الزيــادة، فيجــب محــل اللفــظ علــى كل بيــع إال مــا كان 
من الربا، فيحمل البيع الذي فيه الربا على البطالن إال ما أخرجه الدليل(١)، مث إهنم فرقوا بني البيع 
والربا يف االسم وذلك يدل على التمييز، وإمنا قالوا هو مثله يف املعىن، فال يكون فيها إمجال(٢).

رابعاً : المخالفون
لقــد خالــف أبــا منصــور ومــن معــه يف هــذه املســألة مجهــور العلمــاء مــن املالكيــة(٣) 

والشــافعية(٤) واحلنابلــة(٥) فقالــوا إنــه ال إمجــال يف اآليــة.
قــال الباجــي – رمحــه اهللا – : (قــال قــوم منهــم حممــد بــن خويزمنــداد هــي عامــة، 

فتحمــل علــى عمومهــا إال مــا خصــه الدليــل وهــو الصحيــح عنــدي)(٦).
َم ٱ�ّرَِ�ــٰواْ﴾  ُ ٱۡ�َۡيــَع وََحــرَّ َحــلَّ ٱ�َّ

َ
وقــال الشــريازي – رمحــه اهللا – : قولــه تعــاىل ﴿ َوأ

(٧) آية عامة، يصح االحتجاج بظاهرها)(٨).

 ُ َحــلَّ ٱ�َّ
َ
وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (وال إمجــال أيضــاً يف قولـــه تعـــاىل ﴿ َوأ

ــَع﴾(٩) عنــد األكثــر)(١٠). ٱۡ�َۡي
دليلهم : 

قالــوا : إن البيــع معقــول يف اللغــة ومــا كان معقــول املــراد مــن لفظــه يف اللغــة مل يكــن 
جممــًال، ألن اجملمــل مــا ال يعقــل معنــاه مــن لفظــه عنــد مساعــه وافتقــر يف البيــان إىل غــريه، 

فيحمــل هــذا اللفــظ علــى العمــوم إال مــا خصــه الدليــل(١١).

انظر شرح اللمع ٤٥٧/١.  (١)
انظر التمهيد أليب اخلطاب ٢٣٨/٢.  (٢)

انظر إحكام الفصول ص١٩٦.  (٣)
انظر التبصرة ص٢٠٠، شرح اللمع ٤٥٧/١، قواطع األدلة ١٣٨/٢.  (٤)

التمهيد ٢٣٨/٢، روضة الناظر ٤٦/٢، املسودة ص١٧٨، شرح الكوكب املنري ٤٢٦/٣.  (٥)
إحكام الفصول ص١٩٦.  (٦)

البقرة : ٢٧٥  (٧)
التبصرة ص٢٠٠.  (٨)

البقرة : ٢٧٥  (٩)
شــرح الكوكب املنري ٤٢٦/٣.  (١٠)

(١١) انظر التبصرة ص٢٠٠، شرح اللمع ٤٥٧/١، قواطع األدلة ١٣٨/٢-١٣٩.



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٧٤

خامساً : التعليق
بعــد النظــر فيمــا ورد يف املســألة يظهــر يل – والعلــم عنــد اهللا – أن القــول بعــدم إمجــال 
اآليــة املذكــورة هــو األقــوى ألنــه ليــس هنــاك غمــوض يف فهــم لفــظ «البيــع» ولفــظ «الربــا» 
بــل مهــا مفهومــان عنــد العــرب وهلــذا هــم فرقــوا بينهمــا يف االســم وإمنــا قالــوا هــو مثلــه يف 

املعــىن وهــذا ال يســتلزم اإلمجــال حــىت يفتقــر إىل دليــل للتمييــز بينهمــا.
مث ملــا كان هــذان اللفظــان مــن ألفــاظ العمــوم فيحمــل علــى العمــوم إال مــا أخرجــه 
الدليــل، فيقــال إن كل بيــع حــالل إال مــا منعــه الشــرع، وكل زيــادة مــن ربــا وغــريه حــراٌم إال 

مــا أباحــه الشــرع، واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الثانية : إذا علق النفي في شيء على صفة كقوله  : ((ال نكاح 
إال بولي)) فهل يكون في ذلك إجمال أو ال ؟

أوًال : التعريف بالمسألة
إنــه ورد يف الشــرع نصــوص فيهــا نفــي ذوات واقعــة مثـــل قولـــه  : ((ال نــكاح إال 
بــويل)) (١) وقولــه  : ((ال صــالة إال بطهــور))(٢)، ومعلــوم أن هــذه الــذوات املنفيــة قــد 
تقــع حســاً، حيــث نشــاهد وقــوع الصــالة بغــري طهــور، فهــل هــذه النصــوص وأمثاهلــا جمملــة، 
الــيت ميكــن تقديرهــا كثــرية وليــس بعضهــا  ألهنــا حتتــاج إىل تقديــر مضمــر، واملضمــرات 
بالتقديــر أوىل مــن بعــض، فيتوقــف حــىت يــرد بيــان للمــراد، أو هــي ليســت جمملــة وأن املــراد 

منهــا ظاهــر ومعلــوم حســب الســياق؟

رواه أمحــد يف مســنده (٤١٣/٤)، وأبــو داود يف ســننه (٢٢٩/٢)، يف كتــاب النــكاح ، بــاب يف   (١)
الــويل،  والرتمــذي يف ســننه (٤٠٧/٣)، يف كتــاب النــكاح بــاب مــا جــاء ((ال نــكاح إال بــويل)) 

وصححــه األلبــاين يف صحيــح ســنن الرتمــذي ٣١٨/١.
رواه مســلم يف صحيحــه (١٠٢/٣ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب الطهــارة، بــاب وجــوب الطهــارة   (٢)
للصــالة بلفــظ : ((ال تقبــل صــالة بغــري طهــور)). وأقــرب األلفــاظ إىل مــا ذكــره األصوليــون مــا رواه 
أبــو داود يف ســننه (١٦/١) يف كتــاب الطهــارة، بــاب فــرض الوضــوء بلفــظ : ((ال صــالة بغــري 

طهــور)).



٥٧٥آراؤه في األدلة الشرعية 

ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (قــال األســتاذ أبــو منصــور : الصحيــح عندنــا أن لفــظ 
النفــي يف الشــرع يقتضــي نفــي العــني، كقولــه : ((ال نــكاح إال بــويل))، و ((ال صــالة إال 
بطهــور)). فأمــا قولــه : ((ال وضــوء ملــن مل يذكــر اســم اهللا عليــه))(١) فإمنــا أراد ذكــر القلــب، 
وال يصــح بدونــه، وقولــه : ((ال صــالة جلــار املســجد إال يف املســجد))(٢) أراد باملســجد 

املــكان الطاهــر، بدليــل قولــه ((جعلــت يل األرض مســجداً وطهــوراً)).....)(٣).
ويتبــني مــن هــذا النقــل أنــه يــرى أن حيمــل لفــظ النفــي علــى نفــي العــني وهــو مقتضــى ظاهــر 
اللفــظ، فــإذا قيــل ((ال صــالة)) فمعنــاه – علــى رأيــه – نفــي الصــالة أصــالً، وإذا نفيــت ذاُت 
الصــالة كان نفــي الصفــات املتعلقــة هبــا تابعــاً لنفــي الــذات، ألن الصــالة املعتــربة هــي الصــالة 
الشرعية وهي منفية هنا. فهذا القول يقتضي عدم احلاجة إىل اإلضمار وحيث ال إضمار فال 

إمجــال أيضــاً.
فيتلخــص مــن ذلــك أن األســتاذ أبــا منصــور يــرى أنــه ال إمجــال يف هــذه النصــوص 

الشــرعية.
ثالثاً : الموافقون

إن ما اختاره األســتاذ أبو منصور يف هذه املســألة من نفي اإلمجال يف النصوص الشــرعية 
املذكورة وأن املراد فيها نفي الصحة الشرعية هو قول مجهور العلماء من أتباع املذاهب األربعة.
جــاء يف فواتــح الرمحــوت (ال إمجــال يف حنــو قولــه  : ((ال صــالة إال بطهــور)) أي 

رواه أبو داود يف سننه (٢٥/١) يف كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، ورواه الرتمذي يف   (١)
ســننه (٣٨/١) يف ابــواب الطهــارة بــاب مــا جــاء يف التســمية عنــد الوضــوء، قــال الرتمــذي : (ويف 
البــاب عــن عائشــة وأيب ســعيد وأيب هريــرة وســهل بــن ســعد وأنــس) مث قــال :(قــال أمحــد بــن حنبــل 
ال أعلــم يف هــذا البــاب حديثــا لــه إســناد جيد).قــال أمحــد شــاكر يف تعليقــه علــى ســنن الرتمــذي 
: (الظاهــر أن جممــوع األحاديــث حيــدث منهــا قــوة تــدل علــى أن لــه أصــال). وقــد حســنه األلبــاين 

يف صحيــح ســنن الرتمــذي ١٠/١.
أخرجه احلاكم يف املستدرك (٢٤٦/١) عن أيب هريرة  مرفوعا، وروى عنه البيهقي يف السنن   (٢)
الكــربى (٥٧/٣) مرفوعــا وعــن علــي  موقوفــا وضعــف الروايــة املرفوعــة، فــإن يف راويــه ســليمان 
وهــو ضعيــف. انظــر أيضــا هامــش (٩٣٣) مــن املســتدرك ٥١٩/١ بتحقيــق عبــد الســالم علــوش.

البحر احمليط ٤٦٨/٣.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٧٦

فيمــا نفــى احلقيقــة الشــرعية، ومل ينتــف وجــوده احلــس)(١).
وقــال ابــن احلاجــب – رمحــه اهللا – : (اجلمهــور : ال إمجــال يف حنــو ((ال صــالة إال 

بطهــور))(٢). 
وقال اآلمدي – رمحه اهللا – : (فمذهب الكل أنه ال إمجال فيه خالفاً للقاضي أيب 

بكر وأيب عبد اهللا البصري(٣) … واملختار أنه ال إمجال يف هذه الصور)(٤).
وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (فاجلمهــور علــى أهنــا ليســت جمملــة بنــاء علــى القــول 
بثبــوت احلقائــق الشــرعية، فإنــه إذا اختــل شــرط أو ركــن صــح نفيــه حقيقــة، ألن الشــرعي 
هــو الــذي يكــون تــام األركان متوفــر الشــروط … ويقتضــي ذلــك – وهـــو كونــه ليــس 

جممــًال – نفــي الصحــة)(٥).
أدلة الجمهور : 

استدل اجلمهور مبا يلي : 
١- أنــه إن ثبــت للشــرع عــرف يف هــذه املســميات فاملــراد بالنفــي هنــا نفــي املعــروف 
شــرعاً وهــو العمــل الشــرعي الكامــل األركان والشــروط، وهــذا ميكــن نفيــه دون حاجــة 
  إىل إضمــار، فــال يكــون فيــه إمجــال، فقولــه ال صــالة أي ال صــالة شــرعاً، ألن النــيب
ال يقصــد هبــذه األلفــاظ النفــي مــن طريــق اللغــة واملشــاهدة، وإمنــا يقصــد هبــا بيــان الشــرع 
لكونــه بعــث مبينــاً للشــرع، وهلــذا قــال النــيب  للمســيء صالتــه : ((ارجــع فصــل فإنــك 

مل تصــل))(٦).

.٣٨/٢  (١)
منتهى الوصول واألمل ص١٣٨.  (٢)

هو احلسني بن علي أبو عبد اهللا البصري احلنفي املعتزيل، شيخ املتكلمني، من تآليفه : اإلميان،   (٣)
وشــرح األصول اخلمســة، وجواز الصالة بالفارســية، ولد ســنة ٢٩٣هـ وتويف ســنة ٣٦٩هـ. (انظر 

تاريــخ بغــداد ٧٣/٨، الفوائــد البهيــة ص٦٧، أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه ص١٣١). 
اإلحكام ١٧/٣.  (٤)

شرح الكوكب املنري ٤٢٩/٣-٤٣٠.  (٥)
متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٢٣٧/٢ مــع الفتــح) يف كتــاب األذان بــاب وجــوب   (٦)
القــراءة لإلمــام واملأمــوم يف الصلــوات كلهــا...، ومســلم يف صحيحــه (١٠٦/٤ مــع شــرح النــووي) 

يف كتــاب الصــالة بــاب وجــوب قــراءة الفاحتــة يف كل ركعــة.
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النفــي هنــا نفــي احلقيقــة الشــرعية فــال حيتــاج إىل إضمــار  املــراد مــن  واخلالصــة أن 
إمجــال(١). فيــه  يكــون  وبالتــايل ال 

٢- أنــه لــو مل يثبــت عــرف شــرعي يف هــذه األلفــاظ فــال إمجــال فيهــا أيضــاً، ألن 
(املتبــادر إىل الفهــم مــن نفــي كل فعــل إمنــا نفــي فائدتــه وجــدواه، ومنــه قوهلــم «ال علــم إال 
مــا نفــع، وال كالم إال مــا أفــاد …» إىل غــري ذلــك، وإذا كان النفــي حممــوًال علــى نفــي 

الفائــدة واجلــدوى فــال إمجــال فيــه)(٢).
٣- علــى التســليم بأنــه ال عــرف للشــارع وألهــل اللغــة يف ذلــك وأنــه ال بــد مــن 
اإلضمــار فــال إمجــال فيــه أيضــاً، ألن املضمــر حينئــذ إمــا الصحــة أو الكمــال، وإضمــار 

الصحــة أوىل مــن إضمــار الكمــال لوجهــني : 
أحدمهــا : أن ذلــك أقــرب إىل موافقــة داللــة اللفــظ علــى النفــي، فإنــه قولــه «ال صــالة» 
يــدل علــى نفــي ذات الفعــل ويلــزم منــه نفــي صفاتــه، فــإذا تعــذر نفــي الــذات تعــني نفــي 
الصفــات تقليــًال ملخالفــة الدليــل ونفــي الصفــات يتحقــق بنفــي الصحــة ال بنفــي الكمــال.
الثــاين : أن الفعــل الــذي ليــس بصحيــٍح وال كامــٍل أشــبه بالفعــل املنفــي مــن الفعــل 

الــذي نفــي عنــه الكمــاُل دون الصحــة، فــكان احلمــل عليــه أوىل، فــال إمجــال(٣).
رابعاً : المخالفون

لقد ورد قوالن خمالفان ملا ذهب إليه األستاذ أبو منصور واجلمهور يف هذه املسألة ومها كما 
يلي :

األول : أن مثــل قولــه  : ((ال صــالة إال بطهــور)) جممــل حيــث إن املنفــي موجــود 
حقيقــة وحســا مــع انتفــاء الشــرط، فعلــم أن املــراد نفــي أحكامــه وهــي كثــرية وليــس بعــض 
األحــكام أوىل مــن اآلخــر يف كونــه منفيــاً، فيكــون جممــًال. وهــذا اختيــار بعــض املالكيــة 

انظــر إحــكام الفصــول ص٢٠٢، التبصــرة ص٢٠٤، اإلحــكام لآلمــدي ١٧/٣، منتهــى الوصــول   (١)
واألمــل ص١٣٨، شــرح الكوكــب املنــري ٤٣٠/٣، فواتــح الرمحــوت ٣٨/٢.

اإلحــكام لآلمــدي ١٧/٣، وانظــر أيضــاً إحــكام الفصــول ص٢٠٢، منتهــى الوصــول واألمــل   (٢)
.٣٩/٢ الرمحــوت  فواتــح  ص١٣٨، 

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٧/٣-١٨، منتهــى الوصــول واألمــل ص١٣٨، شــرح الكوكــب املنــري   (٣)
٤٣٠/٣، فواتــح الرمحــوت ٣٩/٢.



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٧٨

منهــم القاضــي أبــو بكــر الباقــالين(١) وإليــه ذهــب بعــض الشــافعية(٢) وهــو مذهــب أيب عبــد 
اهللا البصــري مــن املعتزلــة(٣).

الثاين : أن حرف النفي إن دخل على مســمى شــرعي كالصالة مثًال، فاملراد به نفي 
الصحــة ألنــه ميكــن محلــه عليــه، فــال إمجــال، أمــا إن دخــل علــى مســمى حقيقــي فينظــر فيــه، 
فــإن مل يكــن إال حكــم واحــد تعــني، كقولــه ال شــهادة جمللــود يف قــذف؛ إذ ال يــراد بــه نفــي 
الفضيلــة. وإن كان لــه حكمــان : الفضيلــة واجلــواز فهــو جممــل لعــدم التعــني. نســبه الــرازي 

إىل األكثر(٤) واختاره الزركشــي(٥).
خامسا : التعليق

بعــد النظــر فيمــا ورد يف املســألة يظهــر يل -والعلــم عنــد اهللا- أن القــول بنفــي ذات 
املنطــوق يف األحاديــث املذكــورة هــو األقــوى ملــا يلــي : 

١- قوة أدلة هذا القول.
مثــل  يف  املنطــوق  بنفــي  قــال  ملــا  ألنــه  احلقيقــة؛  علــى  للــكالم  محــال  فيــه  أن   -٢
(الصــالة...) و(ال صيــام ....) و(ال نــكاح....) وغــري ذلــك فقــد نفــى الــذات الشــرعية، 
ِلَمــا هلــذه الــذوات عــرف شــرعي، فالــيت وجــدت يف الواقــع - عنــد نفــي الشــرع هلــا- ليســت 

بــذوات شــرعية، بــل هــي تعتــرب حــركات وصــور تشــبه صــور الــذات الشــرعية.
٣- أن فيه استغناء عن تقدير اإلضمار وادعاء العموم فضال عن اإلمجال.

٤- أن هــذا القــول أحــوط كمــا أنــه أقــرب إىل مقصــود الشــارع؛ ألنــه يســتلزم أن يكــون 
العمــل علــى الوجــه الــذي يطلبــه الشــارع، وإال ال يصــح. واهللا تعــاىل أعلــم.

انظر إحكام الفصول ص٢٠١، املستصفى ٣٥٣/١، اإلحكام لآلمدي ١٧/٣.  (١)
انظر شرح اللمع ٤٦١/١، التبصرة ص٢٠٣.  (٢)

انظر املعتمد ٣٣٥/١، اإلحكام لآلمدي ١٧/٣.  (٣)
انظر  احملصول ٤٦٩/١.  (٤)

انظر البحر احمليط ٤٧٠/٣.  (٥)



٥٧٩آراؤه في األدلة الشرعية 

المطلب الثاني : آراؤه في مسائل المبين(١)
وفيه مسألة واحدة :

المسألة : تعريف النص
أوًال : تعريف النص لغة

قال الزركشــي – رمحه اهللا – (قال األســتاذ أبو منصور : النص يف عرف أهل اللغة: 
اللفــظ الــذي ال ميكــن ختصيصــه، كقولــك : أعــط زيــداً أو خــذ مــن عمــرو، وافعــل أنــت 
وحنــوه. ومنــه قولــه  أليب بــردة(٢) : ((ولــن جتــزئ عــن أحــد بعــدك)) (٣) وأصلــه الظهــور)(٤).
أمــا معــىن النــص يف عــرف أهــل اللغــة، فالــذي ذكــره األســتاذ مل أجــده يف املظــان الــيت 
اطلعــت عليهــا، وأمــا مــا ذكــره مــن أن أصلــه الظهــور فهــو موافــق ملــا ذكــره أصحــاب املعاجــم، 
، واملنصــة مــا تظهــر عليــه العــروس لــُرتى…  جــاء يف لســان العــرب : (كل مــا أُظهــر فقــد نـُـصَّ
وكل شــيء أظهــرت فقــد نصصتــه)(٥). ويــأيت مبعــىن الرفــع، يقــال نــص احلديــث إليــه أي رفعــه، 

فالنــص يف اللغــة هــو الظهــور والرفــع واالرتفــاع واالنتهــاء إىل غايــة الشــيء(٦).

املبــني يف اللغــة : اســم مفعــول مــن بــنيَّ الشــيء إذا أوضحــه وأظهــره، يقــال : بــني الشــيء يبينــه بيانــاً   (١)
وتبيينــا فهــو مبــني. (انظــر : املصبــاح املنــري ص٢٧، خمتــار الصحــاح ص٧٢). واملبــني يف اصطــالح 
األصوليــني : هــو مــا اســتقل بنفســه وال يفتقــر يف البيــان إىل غــريه، هكــذا عرفــه الشــريازي يف شــرح 
اللمــع (٤٤٨/١) وعرفــه القــرايف يف شــرح تنقيــح الفصــول (ص٢٧٤) بقولــه : املبــني هــو اللفــظ 
الــدال بالوضــع علــى معــىن إمــا باألصالــة وإمــا بعــد البيــان. (انظــر يف تعريــف املبــني : املســتصفى 

٣٥٤/٢، روضــة الناظــر ٥٢/٢، تقريــب الوصــول ص٢٦٣). 
أبــو بــردة : هــو أبــو بــردة بــن نيــار البلــوي، حليــف األنصار،صحــايب، امســه هانــئ، وقيــل: احلــارث   (٢)
بــن عمــرو، وقيل:مالــك بــن هبــرية، مــات ســنة ٤١هـــ ، وقيــل: بعــد ذلــك. (انظــر تقريــب التهذيــب 

 .(١١١٢
  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٣/١٠ مــع الفتــح) يف كتــاب األضاحــي، بــاب قــول النــيب  (٣)

أليب بــردة : (ضــح باجلــذع مــن املعــز ولــن جتــزئ عــن أحــد بعــدك). 
البحر احمليط ٤٦٣/١.  (٤)
لسان العرب ٩٧/٧.  (٥)

انظر معجم مقاييس اللغة ٣٥٦/٥، املصباح املنري ص٢٣٣، القاموس احمليط ٨٥٨/١.     (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٨٠

ثانياً : رأي أبي منصور في تعريفه اصطالحًا
النــص عنــد األســتاذ أيب منصــور يف االصطــالح : (الــدال علــى احلكــم باســم احملكــوم 

فيــه(١) ســواء كان ذلــك النــص حمتمــًال للتأويــل والتخصيــص أو غــري حمتمــل).
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (قيــل : هــو الــذي ال حيتمــل إال معــىن واحــداً، وقيــل 
: املقطــوع علــى املــراد، وقيــل : مــا اســتوى ظاهــره وباطنــه، حكاهــا األســتاذ أبـــو منصــور، 
قــال: إمنــا تصــح هــذه األقــوال علــى القــول بــأن الظاهــر اجملمــل والعمــوم ليــس بنــص. قــال 
: والصحيــح يف حــد النــص عندنــا : أنــه الــدال علــى احلكــم باســم احملكــوم فيــه ســواء كان 
ذلك النص حمتمالً للتأويل والتخصيص أو غري حمتمل، قال : إىل هذا ذهب الشافعي)(٢).
وعلــى هــذا التعريــف الــذي ذكــره األســتاذ أبــو منصــور يكــون العمــوم نصــاً وكذلــك 
اجملمــل أيضــاً نــص يف اإلجيــاب وإن كان جممــًال يف صفــة الواجــب أو وقتــه أو مقــداره(٣) 
َكــٰوةَ ﴾ (٤) جممــل علــى الصحيــح بينتــه الســنة وإن كان نصــاً  �ِيُمــواْ ٱ�زَّ

َ
كقولــه تعــاىل ﴿ َوأ
يف إجيــاب الــزكاة.
ثالثاً : الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه أبــو منصــور – رمحــه اهللا – يف تعريــف النــص يتفــق مــع التعريــف 
الــذي نقلــه إلكيــا الطــربي عــن اإلمــام الشــافعي – رمحــه اهللا –.

قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (قــال إلكيــا الطــربي : نــص الشــافعي علــى أن النــص 
كل خطــاب علــم مــا أريــد بــه مــن احلكــم، قــال : وهــذا يالئــم وضــع االشــتقاق، ألنــه إذا 
كان كذلــك كان قــد أظهــر املــراد بــه وكشــف عنــه، مث علــى هــذا ينقســم النــص إىل مــا 

حيتمــل وإىل مــا ال حيتمــل)(٥).
كمــا أن القاضــي أبــا يعلــى – رمحــه اهللا – وافقــه يف تعريـــف النـــص حيـــث قـــال : 
(والصحيــح أن يقــال : النــص مــا كان صرحيــاً يف حكــم مــن األحــكام وإن كان اللفــظ 

قال حمقق كتاب البحر احمليط ٤٦٤/١) : لعله «عليه».  (١)
البحر احمليط ٤٦٤/١.  (٢)

انظر املصدر السابق ٤٦٤/١.  (٣)
البقرة : ٤٣  (٤)

البحر احمليط ٤٦٢/١.  (٥)



٥٨١آراؤه في األدلة الشرعية 

حمتمــًال يف غــريه، وليــس شــرطه أن ال حيتمــل إال معــىن واحــداً؛ ألن هــذا يعــز وجــوده، إال 
َحــٌد ١ ﴾ (٢) وإمنــا 

َ
ُ أ َهــا ٱ�َّــِ�ُّ ﴾ (١)، و ﴿ قُــۡل ُهــَو ٱ�َّ ُّ�

َ
� أن يكــون حنــو قولــه ﴿ َ�ٰٓ

حــده مــا ذكرنــاه. ومثــل هــذا يف الشــرع أكثــر مــن أن حيصــى، فلهــذا نقــول : إن قولــه تعــاىل 
ۡشــُهرٖ ﴾ (٣) إنــه نــص يف قــدر املــدة 

َ
ۡرَ�َعــةِ أ

َ
ِيــَن يُۡؤ�ـُـوَن ِمــن �َِّســآ�ِِهۡم تََر�ُّــُص أ ﴿ ّلِ�َّ

وإن كان حمتمــًال يف غــريه)(٤).
وكذلــك يتفــق تعريــف أيب منصــور مــع اإلطــالق األول مــن إطالقــات النــص الــيت ذكرهــا 
الغــزايل – رمحــه اهللا – حيــث قــال : (النــص اســم مشــرتك يطلــق يف تعــارف العلمــاء علــى 
ثالثــة أوجــه، األول : مــا أطلقــه الشــافعي – رمحــه اهللا – فإنــه مســى الظاهــر نصــاً وهــو 
منطبــق علــى اللغــة وال مانــع منــه يف الشــرع … فعلــى هــذا حــده حــد الظاهــر الــذي يغلــب 
علــى الظــن فهــم معــىن منــه مــن غــري قطــع فهــو باإلضافــة إىل ذلــك املعــىن الغالــب ظاهــر 

ونــص) وهــو منقــول عــن اإلمــام أمحــد أيضــاً ونســب إىل أكثــر الفقهــاء يف املســودة(٥).
رابعاً : تعريفات أخرى للنص

النــص عنــد مجهــور احلنفيــة : (مــا ازداد وضوحــاً علــى الظاهــر مبعــىن مــن املتكلــم ال يف 
نفــي الصيغــة)(٦)، وعرفــوا الظاهــر بأنــه (اســم لــكل كالم ظهــر املــراد للســامع بصيغتــه)(٧). 
وزاد السرخســي بأنــه يفهــم بــدون تأمــل(٨). فيكــون الفــرق بــني النــص والظاهــر عندهــم أن 
املــراد مــن الظاهــر يفهــم مبجــرد الصيغــة، والنــص مــع ظهــوره يكــون معــه قرينــة مــن املتكلــم 
توضحــه أكثــر كأن يكــون الــكالم ســيق هلــذا املعــىن، فقولــه تعــاىل ﴿ فَٱنِ�ُحــواْ َمــا 

األنفال : ٦٤  (١)
اإلخالص : ١  (٢)
البقرة : ٢٢٦  (٣)

العدة ١٣٨/١-١٣٩.  (٤)

انظر املسودة ص٥٧٤.  (٥)
أصول البزدوي مع كشف األسرار ١٢٤/١.  (٦)

املصدر السابق ١٢٣/١.  (٧)
انظر أصول السرخسي ١٦٣/١.  (٨)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٨٢

َطــاَب لَُ�ــم ّمِــَن ٱلّ�َِســآءِ َمۡثــَ�ٰ َوثَُ�ـٰـَث َوُرَ�ـٰـَع ﴾ (١) ظاهــر يف اإلطــالق ونــص 
يف بيــان العــدد لكــون الــكالم ســيق للعــدد(٢).

وقــد ذكــر الغــزايل – رمحــه اهللا – إطالقــني آخريــن للنــص غــري اإلطــالق األول الــذي 
يتفــق مــع تعريــف األســتاذ أيب منصــور وقــد تقــدم ذكــره، واإلطالقــان اآلخــران مهــا كمــا يقــول 
الغــزايل (الثــاين وهــو األشــهر مــا ال يتطــرق إليــه احتمــال أصــًال، ال علــى قــرب وال علــى 
بعــد كاخلمســة مثــال، فإنــه نــص يف معنــاه ال حيتمــل الســتة وال األربعــة وســائر األعــداد … 
فعلــى هــذا حــده «اللفــظ الــذي يفهــم منــه علــى القطــع معــىن»، فهــو باإلضافــة إىل معنــاه 
املقطــوع بــه نـــص) مث قـــال : (الثالــث التعبــري بالنــص عمــا ال يتطــرق إليــه احتمــال مقبــول 
يعضــده دليــل، أمــا االحتمــال الــذي ال يعضــده دليــل فــال خيــرج اللفــظ مــن كونــه نصــاً)(٣).     

النساء : ٣  (١)
انظر أصول البزدوي مع كشف األسرار ١٢٥/١.  (٢)

املستصفى ٣٨٥/١-٣٨٦.  (٣)



٥٨٣آراؤه في األدلة الشرعية 

المبحث الرابع : آراؤه في المفاهيم
وفيه مطلبان :

المطلب األول : آراؤه في مفهوم(١) الموافقة
وفيه مسألتان :

المسألة األولى : تعريف مفهوم الموافقة
أوًال : رأي األستاذ أبي منصور

مســاه األســتاذ أبــو منصــور مبفهــوم اخلطــاب(٢) وقــال يف تعريفــه : (مفهــوم اخلطــاب 
عبــارة عمــا يــدل عليــه اخلطــاب مــن حكــم مــا ال يدخــل يف لفظــه، مبوافقتــه يف معنــاه)(٣).
واملــراد باخلطــاب خطــاب الشــرع، واملــراد بقولــه : (مــا ال يدخــل يف لفظــه) مــا ال يكــون 
منطوقــاً بــه، وعلــى هــذا فخالصــة مــا عرفــه بــه أن مفهــوم املوافقــة هــو مدلــول خطــاب الشــرع 

الــذي ال يكــون منطوقــاً ولكــن يكــون موافقــاً ملعــىن املنطــوق.
وقد مثل – رمحه اهللا – له مبثالني ومها : 

املفهــوم يف اللغــة : اســم مفعــول مــن الفهــم، الفهــم يف اللغــة معرفــة الشــيء بالقلــب وعلمــه وتعقلــه،   (١)
يقــال : فهمــت الشــيء فهمــاً إذا علمتــه وعرفتــه. (انظــر معجــم مقاييــس اللغــة ٤٥٧/٤، لســان 
العــرب ٤٥٩/١٢، خمتــار الصحــاح ص٥١٣)، فاملفهــوم هــو املعــروف بالقلــب واملعلــوم واملعقــول. 
ويف االصطــالح : مــا دل عليــه اللفــظ ال يف حمــل النطــق. واملفهــوم نوعــان : مفهــوم املوافقــة، 
ومفهــوم املخالفــة، وســيأيت تعرفهمــا. (انظــر : منتهــى الوصــول واألمــل ص١٤٧، إرشــاد الفحــول 

ص١٥٦).
وقــد مســاه كذلــك األســتاذ ابــن فــورك مبفهــوم اخلطــاب – فيمــا نقــل عنــه اجلويــين – حيــث قــال :   (٢)
(مــا دل علــى املوافقــة فهــو الــذي يســمى مفهــوم اخلطــاب)، انظــر : الربهــان ٢٩٩/١، وكذلــك 
مســاه بــه غــريه أيضــاً، انظــر العــدة ١٥٢/١، التمهيــد أليب اخلطــاب ٢٢٥/٢، شــرح الكوكــب املنــري 

٤٨١/٣، نشــر البنــود ٨٩/١.
أصول الدين ص٢٢٣.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٨٤

ّفٖ ﴾ (١)، قــال : (مفهومــه أن ضرهبمــا 
ُ
َُّهَمــآ أ ١- قولــه تعــاىل ﴿ فَــَ� َ�ُقــل �

املنطــوق. مــن  أعلــى  هــو  الــذي  للمفهــوم  مثــال  وهــذا  بالتحــرمي)(٢)،  أوىل  وشــتمهما 
َ�ــۡ�َ بَِ�ِٰحَشــةٖ َ�َعلَۡيِهــنَّ نِۡصــُف َمــا َ�َ ٱ�ُۡمۡحَصَ�ِٰت 

َ
٢- قولــه تعــاىل ﴿ فَــإِۡن �

ِمــَن ٱۡلَعــَذاِب� ﴾ (٣)، قــال : (مفهومــه أن تنصيــف حــد العبــد كتنصيــف حــد األمــة)(٤)، 
وهــذا مثــال للمفهــوم الــذي هــو مســاو للمنطــوق.

ثانياً : الموافقون
إن مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – يف تعريــف مفهــوم املوافقــة يتفــق 

مــع مــا عرفــه بــه مجهــور األصوليــني.
فقالــوا : إن مفهــوم املوافقــة هــو (مــا يكــون مدلــول اللفــظ يف حمــل الســكوت موافقــاً 
ملدلولــه يف حمــل النطــق)(٥). فعبــارات اجلميــع تتفــق علــى أمريــن ومهــا : أن مفهــوم املوافقــة 

مدلــول اللفــظ يف حمــل الســكوت وأن مدلولــه موافــق ملــا يف حمــل النطــق.
وذكــر األصوليــون أمثلــة ملفهــوم املوافقــة، ومنهــا املثــال األول الــذي مثـَّـل بــه األســتاذ أبــو 

منصــور.

المسألة الثانية : حجية مفهوم الموافقة
أوًال : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة

يرى األســتاذ أبو منصور – رمحه اهللا – أن مفهوم املوافقة دليل حيتج به على احلكم 
الــذي يــدل عليه.

اإلسراء  : ٢٣  (١)
أصول الدين ص٢٢٣.  (٢)

النساء : ٢٥  (٣)
أصول الدين ص٢٢٤.  (٤)

اإلحــكام لآلمــدي ٦٣/٣، وانظــر يف تعريفــه : العــدة ١٥٢/١، الربهــان ٢٩٨/١، املســتصفى   (٥)
١٩١/٢، التمهيــد أليب اخلطــاب ٢٢٥/٢، املختصــر مــع شــرح العضــد ١٧٢/٢، شــرح تنقيــح 
الفصــول ص٥٤، املســودة ص٣٥٠، تيســري التحريــر ٩٤/١، شــرح الكوكــب املنــري ٤٨١/٣، 

فواتــح الرمحــوت ٤١٤/١.



٥٨٥آراؤه في األدلة الشرعية 

قــال – رمحــه اهللا – : (وكل مــا حلــق اخلطــاب يف موافقــة حكمــه فمفهــوم اخلطــاب 
دليــل عليــه، وإن مل يكــن منظومــه دليــًال عليــه)(١).

ثانياً : الموافقون
إن القول حبجية مفهوم املوافقة هو مذهب مجاهري علماء األمة(٢).

وقــد حكــى بعــض األصوليــني اإلمجــاع علــى ذلــك، قــال القاضــي أبــو بكــر الباقــالين – 
رمحــه اهللا – : (وقــد اتفــق كل متكلــم باللغــة وعــامل بتخاطــب أهلهــا علــى أن الســابق إىل 
فهــم الســامع هلــذا الــكالم مــن معنــاه وحلنــه الــذي مل يذكــر يف صرحيــه بأخــص أمسائــه أســرع 

مــن فهــم كثــري ممــا نــص عليــه منــه فيــه، فــإن مل يكــن أســرع منــه فهمــا ســيان)(٣).
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (القــول مبفهــوم املوافقــة مــن حيــث اجلملــة جممــع عليــه 
كمــا قالــه القاضــي أبــو بكــر وغــريه)(٤). ولكــن هــذا اإلمجــاع معــارض بوجــود اخلــالف يف 
املسألة، وإىل ذلك أشار اآلمدي – رمحه اهللا – : (وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة 

االحتجــاج بــه إال مــا نقــل عــن داود الظاهــري أنــه قــال إنــه ليــس حبجــة)(٥).
الدليل : 

قــال اآلمــدي – رمحــه اهللا – : (دليــل كونــه حجــة أنــه إذا قــال الســيد لعبــده «ال تعــط 
زيــداً حبــة، وال تقــل لــه أف، وال تظلمــه بــذرة، وال تعبــس يف وجهــه» فإنــه يتبــادر إىل الفهــم 
مــن ذلــك امتنــاع إعطــاء مــا فــوق احلبــة، وامتنــاع الشــتم والضــرب، وامتنــاع الظلــم بالدينــار 
ومــا زاد، وامتنــاع أذيتــه مبــا فــوق التعبيــس مــن هجــر الــكالم وغــريه … وكذلــك لــو حلــف 
أنــه ال يــأكل لفــالن لقمــة، وال يشــرب مــن مائــه جرعــة، كان ذلــك موجبــاً المتناعــه مــن 

أصول الدين ص٢٢٤.  (١)
اإلحــكام   ،٢٢٥/٢ التمهيــد   ،٢٩٨/١ الربهــان  ص٢٢٧،  التبصــرة   ،١٥٢/١ العــدة  انظــر   (٢)
لآلمــدي ٦٣/٣، املختصــر مــع شــرح العضــد ١٧٢/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص٥٤، املســودة 
ص٣٤٦، تيســري التحريــر ٩٤/١، شــرح الكوكــب املنــري ٤٨٣/٣، فواتــح الرمحــوت ٤٠٨/١-

الفحــول ص١٥٧. إرشــاد   ،٤٠٩، ٤١٤
التقريب واإلرشاد ٣٤٢/١.  (٣)

البحر احمليط ١٢/٤.  (٤)
اإلحكام لآلمدي ٦٤/٣-٦٥.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٨٦

أكل مــا زاد علــى اللقمــة كالرغيــف وشــرب مــا زاد علــى اجلرعــة)(١).
ثالثاً : المخالفون

لقــد خالــف أبــا منصــور ومجهــور األمــة يف هــذه املســألة بعــض الظاهريــة كــداود وابــن 
ليــس  املوافقــة  مفهــوم  بــأن  القــول  عنــه  نقــل  فقــد  داود  وأمــا   .– اهللا  رمحهمــا  حــزم – 
حبجــة(٢)، وأمــا ابــن حــزم فقــد صــرح بعــدم االحتجــاج بــه، حيــث إنــه عقــد بابــاً يف كتابــه 
اإلحــكام حتــت عنــوان «دليــل اخلطــاب» وأطــال فيــه الــكالم يف نفــي املوافــق مــن املفاهيــم 

واملخالــف(٣).
ومــن املعلــوم أن مســلك ابــن حــزم كان مــن دعائمــه نفــي القيــاس وعــدم اعتبــاره طريقــاً 
مــن طــرق الداللــة علــى احلكــم ويــرى أن مفهــوم املوافقــة مــن القيــاس، والقــول بــه يعتــرب قــوًال 
بالقيــاس، وذلــك يف نظــره جنــوح إىل غــري الســبيل الســوي. وقــد ســلك – رمحــه اهللا – يف 

رده ملفهــوم املوافقــة مســلكني :
املســلك األول : االســتدالل علــى كــون القيــاس ال حيتــج بــه يف الشــريعة اإلســالمية، 
فهــو يــورد يف ذلــك األدلــة الــيت يراهــا صاحلــة هلــدم أدلــة القائلــني بالقيـــاس، ويف ذلـــك يقـــول 
: (ذهــب طوائــف مــن املتأخريــن مــن أهــل الفتيــا إىل القــول بالقيــاس يف الديــن، وذكــروا 
أن مســائل ونــوازل تــرد ال ذكــر هلــا يف نــص كالم اهللا تعــاىل وال يف ســنة رســول اهللا  وال 
أمجــع النــاس عليهــا، قالــوا : فننظــر إىل مــا يشــبهها ممــا ذكــر يف القــرآن، أو يف ســنة رســول 
اهللا ، فنحكــم فيمــا ال نــص فيــه وال إمجــاع، مبثــل احلكــم الــوارد يف نظــريه يف النــص 
واإلمجــاع، فالقيــاس عندهــم هــو أن حيكــم ملــا ال نــص فيــه وال إمجــاع مبثــل احلكــم فيمــا 
فيــه نــص أو إمجــاع التفاقهمــا يف العلــة الــيت هــي عالمــة احلكــم، هــذا قــول مجيــع حــذاق 
أصحــاب القيــاس)(٤). وإذا كان مفهــوم املوافقــة قياســاً يف نظــر ابــن حــزم فإنــه يــرده بنفــس 

األدلة اليت رد هبا القياس، ألن القياس عنده باطل جبميع أنواعه.
املســلك الثــاين : تتبــع النصــوص الــيت يوردهــا مجهــور العلمــاء يف معــرض مفهــوم املوافقــة 

املصدر السابق ٦٥/٣.  (١)
انظر التمهيد ٢٢٦/٢، اإلحكام لآلمدي ٦٤/٣.  (٢)

اإلحكام ٣٢٣/٧.  (٣)

اإلحكام ٣٦٨/٧.  (٤)



٥٨٧آراؤه في األدلة الشرعية 

والقيــاس، مث مناقشــتها وبيــان أهنــا خاليــة ممــا يدعــون، بــل يعتــرب ذلــك عنــده مــن الشــغب 
والتمويــه ويف ذلــك يقــول – رمحــه اهللا – : (وشــغب أصحــاب القــول بالقيــاس بأشــياء 
ّفٖ ﴾(١) 

ُ
ــآ أ َُّهَم ــل � ــَ� َ�ُق مّوهــوا هبــا … فممــا شــغبوا بــه أن قالــوا : قــال اهللا  ﴿ فَ

ّفٖ ﴾ للوالديــن أن يكــون ضرهبمــا أو قتلهمــا ممنــوع، ألهنمــا 
ُ
فوجــب إذ منــع مــن قــول ﴿ أ

ّفٖ ﴾ …)(٢). ويدعــي ابــن حــزم أنــه مــا فهــم أحــد قــط يف لغــة العــرب 
ُ
أوىل مــن قــول﴿ أ

أن لفظــة (أف) يعــرب هبــا عــن الضــرب والقتــل وأنــه لــو مل يــأت إال هــذه اللفظــة ملــا كان فيهــا 
حتــرمي ضرهبمــا وال قتلهمــا وملــا كان فيهــا إال حتــرمي قــول (أف) فقــط(٣).

رابعاً : التعليق
يظهــر يل مــن خــالل مــا ورد يف هــذه املســألة أن مفهــوم املوافقــة حجــة وأن خــالف 

ابــن حــزم وغــريه مــن الظاهريــة ال يلتفــت إليــه وذلــك ملــا يلــي : 
١- أنــه حجــة يف اللغــة وهلــذا أكثــر العلمــاء علــى أن داللتــه داللــة لفظيــة(٤) وقــد مســاه 

احلنفيــة داللــة النــص(٥).
٢- أن ابــن حــزم يوافــق اجلمهــور يف حرمــة الضــرب والشــتم للوالديــن إال أنــه يأخــذ 
ٓ إِيَّــاهُ  �َّ َ�ۡعُبــُدٓواْ إِ�َّ

َ
ــَك � هــذا احلكــم مــن ســياق اآليــة وهــي قولــه تعــاىل ﴿ َوقَــَ�ٰ َر�ُّ

َُّهَمــا قـَـۡوٗ� َكرِ�ٗمــا ٢٣ ﴾ (٧) وقولــه  يـۡـِن إِۡحَ�ٰــًنا ﴾ (٦) وقولــه تعــاىل ﴿ َوقـُـل � َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ
تعــاىل ﴿ َوقـُـل رَّّبِ ٱرَۡ�ُۡهَمــا ﴾ (٨) إذ الســياق فيهمــا – علــى حــد تعبــريه – يقتضــي كل 

اإلسراء : ٢٣  (١)
اإلحكام ٣٧٠/٧.  (٢)

انظر اإلحكام ٣٧١/٧، ٣٧٣.  (٣)
انظــر العــدة ١٥٣/١، أصــول السرخســي ٢٤١/١، املســتصفى ١٩٠/٢، ٢١٢، روضــة الناظــر   (٤)
٢٠١/٢-٢٠٢، اإلحــكام لآلمــدي ٦٦/٣، املختصــر مــع شــرح العضــد ١٧٣/٢، املســودة 
ص٣٤٦، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى ٢٤٣/٢، تيســري التحريــر ٩٤/١، شــرح الكوكــب املنــري 

٤٨٣/٣، فواتــح الرمحــوت ٤٠٨/١، نشــر البنــود ٩١/١.
انظر أصول السرخسي ٢٤١/١، تيسري التحرير ٩٠/١، فواتح الرمحوت ٤٠٨/١.  (٥)

اإلسراء : ٢٣  (٦)
اإلسراء : ٢٣  (٧)
اإلسراء : ٢٤  (٨)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٨٨

بر هلما وكل رفق هبما واملنع من كل ضرر وعقوق يف حقهما(١).
ولكــن يقــال حينئــذ إن املنــع مــن الضــرر يف حقهمــا واجتنــاب اإلســاءة إليهمــا ال يــدل 
عليهــا األلفــاظ مــن اإلحســان والقــول الكــرمي وخفــض اجلنــاح والــذل والرمحــة هلمــا يف ســياق 
هــذه اآليــة إال مبفهــوم املخالفــة وهــو ال يقــول بــه أيضــاً، وبذلــك يكــون قــد وقــع يف بعــض 

مــا فــرَّ منــه وتناقــض كالمــه.
٣- أن مــا زعــم ابــن حــزم مــن أن حتــرمي غــري التأفيــف مــن أنــواع اإليــذاء ليــس مســتفاداً 
ّفٖ ﴾(٢) ينكــره بداهــة العقــل، وهلــذا 

ُ
َُّهَمــآ أ مــن التأفيــف احملــرم بقولــه تعــاىل ﴿ فَــَ� َ�ُقــل �

قــد علــق اإلمــام الذهــيب عنــد قــول ابــن حــزم هــذا : (مــا فهــم أحــد قــط مــن عــريب وال نبطــي 
وال عاقــل وال واع أن النهــي عــن قــول (أف) للوالديــن إال ومــا فوقهــا أوىل منهــا)(٣).

المطلب الثاني : آراؤه في مفهوم المخالفة(٤)
وفيه ثالثة مسائل :

المسألة األولى : حجية مفهوم العدد
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

املســألة هــي أن يعلــق الشــارع حكمــاً بعــدد معــني، فهــل يــدل ذلــك علــى أن مــا عــدا 
العــدد املذكــور خيالفــه يف احلكــم أو ال يــدل ؟

انظــر اإلحــكام البــن حــزم ٣٧٢/٧، وملخــص إبطــال القيــاس والــرأي واالستحســان والتقليــد   (١)
ص٢٩-٣٠. والتعليــل 

اإلسراء : ٢٣  (٢)
انظــر تعليــق الذهــيب يف هامــش كتــاب ملخــص إبطــال القيــاس والــرأي واالستحســان والتقليــد   (٣)

ص٢٩. والتعليــل 
مفهــوم املخالفــة هــو مــا يكــون مدلــول اللفــظ يف حمــل الســكوت خمالفــاً ملدلولــه يف حمــل النطــق أي   (٤)
يف احلكــم، ويســمى دليــل اخلطــاب أيضــاً. (انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٦٧/٣، إرشــاد الفحــول 
ص١٥٧). وهــو أنــواع كثــرية أوصلهــا اآلمــدي يف اإلحــكام (٣٦٧-٦٨) إىل عشــرة أصنــاف، 

وذكــر األســتاذ أبــو منصــور ثالثــة أنــواع لــه كمــا ســيأيت تفصيلهــا يف املســائل القادمــة.



٥٨٩آراؤه في األدلة الشرعية 

للتكثــري  العــرب كاأللــف وغــريه  العــدد يف لســان  مــن  مــا جــرى  ال خــالف يف أن 
واملبالغــة، ال يــدل مبجــرده علــى التحديــد، فــال يكــون غــريه خمالفــاً لــه يف احلكــم باالتفــاق.

أمــا إذا مل يقصــد بالعــدد التكثــري، بــل هــو املقصــود باحلكــم حقيقــة كالثمانــني جلــدة 
يف حــد القــذف، واملائــة يف حــد زنــا البكــر وحنومهــا، فهــذا حمــل النـــزاع يف هــذه املســألة(١).

ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يرى األستاذ أبو منصور – رمحه اهللا – أن مفهوم العدد حجة يستدل هبا على األحكام.

قال – رمحه اهللا – : (فإن علق على عدد فتارة يدل على أن ما دونه خبالفه كقولـــه 
[  ] : ((إذا بلــغ املــاء قلتــني مل حيمــل خبثــاً))(٢) دليــل علــى أن مــا دون القلتــني ينجــس 
بــكل جناســة وقعــت فيــه، وتــارة يــدل علــى أن مــا زاد عليــه خبالفــه كتحديــد احلــدود دليــل 

علــى أنــه ال جيــوز الزيــادة عليهــا)(٣).
ثالثاً : الموافقون

قــول اإلمــام  املالكيــة(٤) وهــو  العــدد هــو مذهــب مجهــور  القــول حبجيــة مفهــوم  إن 
أمحــد – رمحــه اهللا – ومجهــور أصحابــه(٥) وبــه قــال مجاعــة مــن الشــافعية(٦) وبعــض احلنفيــة 
كالطحــاوي(٧) وبعــض شــيوخ أيب بكــر الــرازي(٨) وغريهــم مــن العلمــاء(٩). وجعــل بعــض 

انظر البحر احمليط ٤٢/٤، شرح الكوكب املنري ٥٠٨/٣.  (١)
أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده (٢٣/٢، ٢٧، ١٠٧) وأبــو داود يف ســننه (١٧/١) يف كتــاب   (٢)
الطهــارة بــاب مــا ينجــس مــن املــاء، والرتمــذي يف ســننه (٩٥/١-٩٦) يف أبــواب الطهــارة بــاب 
أن املــاء ال ينجســه شــيء، وقــال الرتمــذي : (هــذا حديــث حســن).وصححه الشــيخ األلبــاين يف 

صحيــح ســنن الرتمــذي ٢١/١.
أصول الدين ص٢٢٤.  (٣)

انظر مفتاح الوصول ص٩١، ٩٦، نشر البنود على مراقي السعود ٩٥/١.  (٤)
انظر التمهيد أليب اخلطاب ١٩٧/٢، روضة الناظر ٢٢٤/٢، شرح الكوكب املنري ٥٠٨/٣.  (٥)

انظر غاية الوصول ص٣٩، البحر احمليط ٤١/٤.  (٦)
هــو أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة الطحــاوي، شــيخ احلنفيــة، ابــن أخــت املــزين، ثقــة ثبــت،   (٧)
مــن آثــاره العلميــة: خمتصــر الطحــاوي يف الفقــه، معــاين اآلثــار، أحــكام القــرآن، ولــد ســنة ٢٢٨ هـــ، 

وتــويف ســنة ٣٢١ هـــ. (انظــر ســري أعــالم النبــالء ٢٧/١٥، تذكــرة احلفــاظ ٨٠٨/٣-٨١١). 
انظر فواتح الرمحوت ٤٣٢/١.  (٨)

انظر البحر احمليط ٤١/٤، شرح الكوكب املنري ٥٠٨/٣.  (٩)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٩٠

العلماء مفهوم العدد من قسم الصفات(١).
الدليل : 

ــۡبعَِ�  ــۡم َس ــَتۡغفِۡر �َُه (مــن أشــهر حجــج املثبتــني أنــه ملــا نــزل قولــه تعــاىل ﴿ إِن �َۡس
ــۡم ﴾ (٢) قــال النــيب عليــه الصــالة والســالم : ((ألزيــدنَّ علــى  ُ �َُه ــَر ٱ�َّ ــن َ�ۡغفِ ٗة فَلَ ــرَّ �َ

الســبعني)) فعلــم مــن اآليــة أن حكــم مــا زاد علــى الســبعني خبالفــه)(٣).
ونــص احلديــث املذكــور يف الصحيــح ((لــو أعلــم أين إن زدت علــى الســبعني يغفــر لــه 

عليهــا))(٤). لــزدت 
قــال أبــو يعلــى – رمحــه اهللا – : (إن قولــه «لــو علمــت … لــزدت» تعلــق بدليــل 
اخلطــاب؛ ألنــه مــا اســتفاد الزيــادة إال مــن ناحيــة الدليــل، وعــدم العلــم بالغفــران هلــم ال مينــع 
االحتجــاج)(٥)، أي أن النــيب  علــم أن االســتغفار هلــم ســبعني مــرة لــن يفيدهــم، وأن مــا زاد 
على السبعني خبالف حكم السبعني، فهل هو مفيد هلم أو غري مفيد ؟ ال يعلم ذلك، وهذا 

القــدر كاف يف االحتجــاج.
رابعاً : المخالفون

ورد قوالن خمالفان ملا ذهب إليه األستاذ أبو منصور ومها : 
القــول األول : أن احلكــم املعلــق بعــدد خمصــوص ال يــدل علــى أن مــا عــداه خبالفــه، 
وهــو مذهــب مجهــور احلنفيــة(٦)، قالــوا : إن حكــم مــا وراء العــدد يرجــع إىل األصــل وهــو 

مــا قــرره الشــرع مــن العمومــات فــال مفهــوم للعــدد(٧).
والقــول مبنــع مفهــوم العــدد هــو مذهــب بعــض املالكيــة كالقاضــي الباقــالين(٨) وغــريه 

انظر املسودة ص٣٥٢، شرح الكوكب املنري ٥٠٩/٣.  (١)
التوبة : ٨٠  (٢)

البحر احمليط ٤٣/٤، وانظر أيضاً : العدة ٤٥٥/٢.  (٣)
رواه البخــاري يف صحيحــه (٢٢٨/٣ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب اجلنائــز، بــاب مــا يكــره مــن   (٤)

للمشــركني. املنافقــني واالســتغفار  علــى  الصــالة 
العدة ٤٥٧/٢.  (٥)

انظر تيسري التحرير ١٠١/١.  (٦)
انظر املصدر السابق ١٠١/١.  (٧)

انظر التلخيص ٢٨٥/٢، البحر احمليط ٤١/٤.  (٨)
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ممــن ينكــر مفهــوم الصفــة(١).
القــول الثــاين : احلكــم علــى العــدد ال يــدل علــى نفــي مــا زاد عليــه أو نقــص عنــه، وال 
علــى إثبــات مــا زاد عليــه أو نقــص إال باعتبــار زائــد ودليــل منفصــل. أي أن األمــر راجــع 

إىل القرائــن والغــرض مــن تعليــق احلكــم بذلــك العــدد ونــوع احلكــم املعلــق.
وهذا اختيار أيب احلسني البصري والرازي واآلمدي – رمحهم اهللا –(٢).

المسألة الثانية : حجية مفهوم الصفة
أوًال : التعريف بالمسألة

املســألة هــي أن يقــرتن بعــاٍم صفــٌة خاصــة(٣) فهــل يــدل ذلــك علــى اختصــاص احلكــم 
مبــا فيــه ذلــك الوصــف دون غــريه ؟ 

واملــراد بالصفــة هنــا تقييــد لفــظ مشــرتك املعــىن بلفــظ آخــر خمتــص ليــس بشــرط وال 
غايــة،  وليــس املقصــود هبــا النعــت عنــد النحــاة بــل هــي أعــم مــن ذلــك(٤).

مثاله : قوله  : ((من باع خنًال مؤبراً فثمرهتا للبائع))(٥). فقوله «مؤبراً» صفة عند 
كال الفريقــني مــن األصوليــني والنحــاة، حيــث وقعــت نعتــاً لـ«خنــًال» كمــا أنــه قيــد النخــل 

الــذي يشــرتك فيــه املؤبــر وغــري املؤبــر باملؤبــر فقــط.
وقولــه  : ((يف ســائمة الغنــم إذا كانــت أربعــني ففيهــا شــاة))(٦)، فــإن التقييــد فيــه 

باإلضافة وقد جعلوه صفة، فهذا مثال ملا ليس بنعت عند النحاة، وهو صفة عند األصوليني.

انظر البحر احمليط ٤١/٤.  (١)
انظر املعتمد ١٥٩/١، احملصول ٢٥٩/١، اإلحكام ٩٠/٣.  (٢)

انظر شرح الكوكب املنري ٤٩٨/٣.  (٣)
انظر البحر احمليط ٣٠/٤، شرح الكوكب املنري ٤٩٩/٣.  (٤)

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٤٠١/٤ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب البيــوع، بــاب مــن بــاع خنــًال   (٥)
قــد أبــرت أو أرضــاً مزروعــة أو بإجــارة.

رواه أبــو داود يف ســننه (٩٧/٢) هبــذا اللفــظ يف كتــاب الــزكاة، بــاب يف زكاة الســائمة، وقــد   (٦)
البخــاري يف  وأخرجــه  داود ٢٩٢/١-٢٩٣،  أيب  ســنن  األلبــاين يف صحيــح  الشــيخ  صححــه 
صحيحــه (٣١٧/٣ مــع فتــح البــاري) بلفــظ ((ويف صدقــة الغنــم يف ســائمتها …)) يف كتــاب 

الــزكاة، بــاب زكاة الغنــم.



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٩٢

فمعــىن مســألة «هــل مفهــوم الصفــة حجــة ؟» أي هــل تعليــق احلكــم علــى الــذات 
بأحــد األوصــاف يــدل علــى اختصــاص ذلــك احلكــم مبــا توفـَّـر فيــه ذلــك الوصــُف دون 

غــريه ؟
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن مفهــوم الصفــة حجــة يصــح االســتدالل 
هبــا، إال أنــه فــرق بــني أن يعلــق احلكــم علــى الوصــف األعلــى وبــني أن يعلــق احلكــم علــى 
الوصــف األدىن، فاعتــرب األول مــن مفهــوم املخالفــة واعتــرب الثــاين مــن مفهــوم املوافقــة، 

وكالمهــا عنــده دليــل علــى احلكــم.
قــال – رمحــه اهللا – : (وأمــا الصفــة فــإن علــق احلكــم علــى الوصــف األعلــى كان 
الوصــف األدىن خبالفــه، كقــول النــيب  : ((يف ســائمة الغنــم زكاة))، دليــل علــى أن 
املعلوفــة ال زكاة فيهــا، وإن علــق احلكــم علــى الوصــف األدىن كان الوصــف األعلــى بذلــك 
احلكــم أوىل، فلــو ورد اخلــرب بإجيــاب الــزكاة يف املعلوفــة لكانــت الســائمة بوجــوب الــزكاة فيهــا 
أوىل. وهلــذا قــال الشــافعي – رضــي اهللا عنــه – : إن اهللا تعــاىل ملــا أوجــب الكفــارة بالقتــل 

اخلطــأ كان العمــد بوجــوب الكفــارة فيــه أوىل)(١).
فهذا النقل يوضح أنه يعترب مفهوم الصفة دليًال وحجًة.

ثالثاً : الموافقون
إن القــول حبجيــة مفهــوم الصفــة مذهــب مجهــور العلمــاء، قــد قــال بــه األئمــة الثالثــة 
– مالــك والشــافعي وأمحــد -رمحهــم اهللا- ومجهــور أتباعهــم(٢) ومجاعــة مــن أهــل اللغــة(٣) 

وغريهــم(٤).

أصول الدين ص٢٢٤.  (١)
الربهــان   ،٤٢٨/١ اللمــع  شــرح  ص٤٤٦،  الفصــول  إحــكام   ،٤٤٨/٢-٤٤٩ العــدة  انظــر   (٢)
 ،٢٠٣/٢ الناظــر  روضــة   ،٢٠٧/٢ اخلطــاب  أليب  التمهيــد   ،١٩١/٢ املســتصفى   ،٣٠١/١
شــرح تنقيــح الفصــول ص٢٧٠، املســودة ص٣٦٠، مفتــاح الوصــول ص٩١، تقريــب الوصــول 

املنــري ٥٠٠/٣. الكوكــب  شــرح  احمليــط ٣٠/٤،  البحــر  ص١٦٩، 
انظر اإلحكام لآلمدي ٧٠/٣، املسودة ص٣٦٠.  (٣)

راجع املصادر السابقة.  (٤)
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بدليــل  القــول  مــن أصحابنــا إىل  الباجــي – رمحــه اهللا – : (ذهــب اجلمهــور  قــال 
اخلطــاب وهــو أن تعليــق احلكــم علــى الصفــة يــدل علــى انتفــاء ذلــك احلكــم عمــن مل توجــد 

فيــه)(١).
وقــال الغــزايل – رمحــه اهللا – : (تعليــق احلكــم بأحــد وصفــي الشــيء هــل يــدل علــى 
نفيــه عمــا خيالفــه يف الصفــة … فقــال الشــافعي ومالــك واألكثــرون مــن أصحاهبمــا أنــه 

يــدل، وإليــه ذهــب األشــعري)(٢).
وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (مفهــوم الصفــة حجــة عنــد أمحــد ومالــك والشــافعي 

رضــي اهللا تعــاىل عنهــم وأكثــر أصحاهبــم)(٣).
األدلة : 

استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه بأدلة كثرية، أمهها ما يلي : 
١- أنــه حصــل إمجــاع الصحابــة علــى القــول مبفهــوم املخالفــة ومــن أقســامه مفهــوم 

الصفــة، وذلــك يف وقائــع كثــرية، منهــا : 
(أ) ورد أن يعلــى بــن أميــة(٤)  قــال لعمــر بــن اخلطــاب  : مــا بالنــا نقصـــر وقــد 
ن 

َ
�ِض فَلَۡ�ــَس َعلَۡيُ�ــۡم ُجَنــاٌح أ

َ
ۡ�ُتــۡم ِ� ٱۡ� أمنــا، وقــد قــال اهللا تعــاىل ﴿ �َذا َ�َ

ِيــَن َ�َفــُرٓواْ ﴾ (٥) فقــال عمــر  ن َ�ۡفتَِنُ�ــُم ٱ�َّ
َ
لَــٰوةِ إِۡن ِخۡفُتــۡم أ واْ ِمــَن ٱ�صَّ َ�ۡقــُ�ُ

 : (عجبــت ممــا عجبــت منــه فســألت رســول اهللا  عــن ذلــك) فقــال : ((صدقــة 
تصـــدق اهللا هبـــا عليكــم فاقبلــوا صدقتــه))(٦).

إحكام الفصول ص٤٤٦.  (١)
املستصفى ١٩١/٢.  (٢)

شرح الكوكب املنري ٥٠٠/٣.  (٣)
هــو الصحــايب اجلليــل يعلــى بــن أميــة بــن أيب عبيــدة التميمــي احلنظلــي املكــي، حليــف قريــش، أســلم   (٤)
يــوم الفتــح وحســن إســالمه، شــهد الطائــف وتبــوك ولــه عــدة أحاديــث، كان معروفــاً بالســخاء 
والكــرم، قيــل إنــه قتــل يف صفــني مــع علــي ســنة ٣٨هـــ، وقيــل بقــي إىل قريــب الســتني. (انظــر : 

االســتيعاب ٦٢٤/٣-٦٢٧، اإلصابــة ٦٣٠/٣، ســري أعــالم النبــالء ١٠٠/٣-١٠١).
النساء  : ١٠١  (٥)

رواه مســلم يف صحيحــه (١٩٦/٥ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب صــالة املســافرين، بــاب صــالة   (٦)
املســافر وقصرهــا.
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وجــه الداللــة : أن املفهــوم مــن اآليــة املذكــورة عنــد عمــر ويعلــى رضــي اهللا عنهمــا أن ال 
يقصــروا مــن الصــالة إذا مل خيافــوا أن يفتنهــم الكفــار، وهــذا هــو دليــل اخلطــاب الــذي اســتدال 
بــه مــن اآليــة، فهــذا احتجــاج بدليــل اخلطــاب، ألن نطــق اآليــة يفيــد القصــر بشــرط اخلــوف، 
وســقوطه مــع وجــود األمــن مــن جهــة الدليــل، ومل ينكــر أحــد علــى فهمهمــا هــذا، بــل قــد أقــر 
النــيب  هــذا الفهــم، وبــني أن اســتمرار الصــالة بعــد زوال اخلــوف ليــس لعــدم داللــة املفهــوم 

علــى منعــه ولكــن ألمــر آخــر، وهــو أن اهللا تصــدق علــى عبــاده هبــذا التخفيــف(١).
(ب) أن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه احتــج يف أن األخــوات ال يرثــن مــع البنــات(٢) 
ــا  ــُف َم ــا نِۡص ــٞت فَلََه ۡخ

ُ
ۥٓ أ ــَس َ�ُۥ َوَ�ٞ َوَ�ُ ــَك لَۡ� ــُرٌؤاْ َهلَ بقولــه تعــاىل ﴿ إِِن ٱۡ�

ــَرَك ﴾ (٣). تَ
وهــذا متســك بدليــل اخلطــاب أيضــاً؛ ألن نطــق اآليــة أفــاد ثبــوت اإلرث لألخــت مــع 
عــدم الولــد، فأمــا ســقوطه مــع وجــود الولــد مفهــوم بدليــل اخلطــاب، وقــد أقرتــه الصحابــة 

علــى هــذا االحتجــاج وإمنــا عارضــوه بالســنة(٤).
٢- قالوا إن الصفة والشرط يشعران بالتقليل، ومعلوم أنه يلزم من عدم العلة عدم املعلول، 

فيلزم من عدم الصفة يف صورة املسكوت عنه عدم احلكم املعلق على هذه الصفة فيها(٥).
٣- قالــوا إن تقييــد االســم العــام بالصفــة يقتضــي ختصيصــه هبــا، فــإذا قــال «يف الغنــم 
زكاة» اقتضــى ذلــك وجــوب الــزكاة يف جنــس الغنــم، أمــا إذا قــال : «يف الغنــم الســائمة 
زكاة» فذلــك يقتضــي خــروج املعلوفــة ألنــه قيَّــد االســم العــام -وهــو الغنــم- بالســوم، وهــو 

يقتضــي اختصــاص الســائمة بالــزكاة(٦).

انظر العدة ٤٦٠/٢، شرح اللمع ٤٢٩/١.  (١)
هــذا األثــر رواه البيهقــي يف الســنن الكــربى (٢٣٣/٦) وفيــه أن رجــًال ســأل ابــن عبــاس عــن مــرياث   (٢)
بنــت وأخــت ألب وأم، فقــال : إن البنــت تأخــذ النصــف والباقــي للعصبــة وال شــيء لألخــت، 
ــَك  فقيــل لــه بــأن عمــر قضــى بغــري ذلــك، فقــال: أأنتــم أعلــم أم اهللا، قــال تعــاىل ﴿ إِِن ٱۡ�ــُرٌؤاْ َهلَ
ۡخــٞت فَلََهــا نِۡصــُف َمــا تَــَرَك ﴾وقلتــم أنتــم هلــا النصــف وإن كان لــه ولــد.

ُ
ۥٓ أ لَۡ�ــَس َ�ُۥ َوَ�ٞ َوَ�ُ

النساء : ١٧٦  (٣)
انظر العدة ٤٦١/٢، شرح اللمع ٤٣٠/١.  (٤)
انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٧٠-٢٧١.  (٥)

انظر شرح اللمع ٤٣٣/١.  (٦)



٥٩٥آراؤه في األدلة الشرعية 

رابعاً : المخالفون
لقــد وردت أقــوال أخــرى خمالفــة ملــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور واجلمهــور يف هــذه 

املســألة وهــي علــى النحــو التــايل : 
القــول األول : أن مفهــوم الصفــة ليــس حبجــة مبعــىن أنــه ال يثبــت هبــذا املفهــوم حكــٌم يف 
احملل املســكوت عنه إجياباً أو ســلباً، فإن قوله  : ((يف ســائمة الغنم)) يدل على وجوب 
الــزكاة يف الغنــم الســائمة، أمــا الغنــم املعلوفــة فهــي مســكوت عنهــا يف هــذا النــص فــال يثبــت 
وجــوب الــزكاة، أو عــدم وجوهبــا فيهــا هبــذا النــص، ألنــه مل يتعــرض لــه فيتوقــف علــى الدليــل.

وهــذا القــول مذهــب مجهــور احلنفيــة(١) وبعــض املالكيــة منهــم القاضــي أبــو بكــر(٢) 
واختــاره الباجــي وصححــه(٣) وقــد قــال بــه مجاعــة مــن الشــافعية منهــم ابــن ســريج والقفــال(٤) 
واختــاره مــن متأخريهــم الغــزايل والــرازي واآلمــدي(٥) وهــو قــول بعــض احلنابلــة(٦) ومجهــور 

الظاهريــة(٧) وبعــض أهــل اللغــة كابــن فــارس(٨).
القول الثاين : التفصيل، وأصحاب هذا القول اختلفوا يف أوجه التفصيل.

فذهــب أبــو عبــد اهللا البصــري إىل أن اخلطــاب املعلــق بالصفــة يــدل علــى نفــي احلكــم 
عمــا عداهــا يف أحــوال، وال يــدل عليــه يف أحــوال أخــرى، أمــا األحــوال الــيت يــدل فيهــا 

علــى ذلــك ثالثــة : 
أ) أن يكون اخلطاب وارداً مورد البيان، حنو قوله  : ((يف سائمة الغنم الزكاة)).

ب) أن يكون وارداً مورد التعليم، حنو خرب التحالف والسلعة قائمة.
ج) أن يكــون مــا عــدا الصفــة داخــًال حتــت الصفــة، حنــو احلكــم بالشــاهدين يــدل علــى 

نفيــه عــن الشــاهد الواحــد، ألنــه دخــل حتــت الشــاهدين(٩).
انظر كشف األسرار ٤٧٣/٢، تيسري التحرير ١٠٠/١، فواتح الرمحوت ٤١٤/١.  (١)

انظر إحكام الفصول ص٤٤٦.  (٢)
انظر املصدر السابق ص٤٤٧.  (٣)

انظر شرح اللمع ٤٢٨/١، اإلحكام لآلمدي ٧٠/٣، البحر احمليط ٣١/٤.  (٤)
انظر املستصفى ١٩٢/٢، احملصول ٢٦١/١، اإلحكام ٨٢/٣.  (٥)

انظر العدة ٤٥٥/٢، التمهيد ٢٠٧/٢، شرح الكوكب املنري ٥٠٣/٣.  (٦)
انظر اإلحكام البن حزم ٣٢٣/٧.  (٧)

انظر البحر احمليط ٣١/٤.  (٨)
انظر املعتمد ١٦١/١-١٦٢.  (٩)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٩٦

وذهــب إمــام احلرمــني إىل التفريــق بــني الصفــة املناســبة لتعليــل احلكــم هبــا والصفــة 
الــيت ال تكــون كذلــك، فقــال إن مفهــوم األوىل يصــح التمســك بــه دون مفهــوم الثانيــة(١) 
فاإلســكار مثــالً وصــف مناســب لتعليــل احلكــم بــه فمفهومــه ميكــن التمســك بــه، وأمــا الطــول 
والقصر فال يصح االحتجاج به، لكونه غري مناسب، وهذا التفصيل نسبه ابن السمعاين إىل 

بعــض الشــافعية(٢).

المسألة الثالثة : حجية مفهوم الغاية
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

املســألة هــي أن ميــد احلكــم إىل زمــان أو مــكان معــني حبــرف مــن حــروف الغايــة 
كـــ«إىل» و«حــىت» ومــا يقــوم مقامهمــا. فهــل يكــون ذلــك دليــًال علــى أن مــا بعــد الغايــة 

خيالــف مــا قبــل الغايــة يف احلكــم ؟
ال خالف بني العلماء يف أن ما بعد الغاية خيالف ما قبل الغاية يف احلكم، ولكنهم 
اختلفــوا يف كــون هــذه املخالفــة مســتفاداً مــن دليــل اخلطــاب أو مــن اســتصحاب النفــي 

األصلــي.
ــواْ  تِمُّ

َ
ــمَّ أ مثــال يوضــح ذلــك : أن اهللا تعــاىل أوجــب الصيــام وحــدد وقتــه بقولــه ﴿ ُ�

ــِل ﴾ (٣) وقــد اتفــق العلمــاء علــى أن الليــل غايــة مــا ينتهــي إليــه الصــوم  ۡ ــاَم إَِ� ٱ�َّ َي ٱ�ّصِ
وأن الليــل ليــس حمــًال للصــوم، مث اختلفــوا يف هــل انتفــاء الصــوم يف الليــل مأخــوذ مــن مفهــوم 
الغايــة، أي هــل تــدل اآليــة الــيت توجــب الصــوم إىل غايــة الليــل مبفهومهــا علــى انتفائــه يف 

الليــل لكونــه بعــد الغايــة أو أن ذلــك مســتفاد مــن النفــي األصلــي ؟ 
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن مفهــوم الغايــة حجــة حيــث قــال : (وإن 
علــق احلكــم علــى الغايــة دل علــى أن مــا وراءهــا خبالفهــا)(٤).

انظر الربهان ٣٠٩/١-٣١٠.  (١)
انظر قواطع األدلة ٤١/٢.  (٢)

البقرة : ١٨٧  (٣)
أصول الدين ص٢٢٤.  (٤)



٥٩٧آراؤه في األدلة الشرعية 

ثالثاً : الموافقون
إن القــول حبجيــة مفهــوم الغايــة قــد قــال بــه مجهــور العلمــاء مــن املالكيــة(١) والشــافعية(٢) 

واحلنابلــة(٣) والقاضــي عبــد اجلبــار مــن املعتزلــة(٤).
جــاء يف مفتــاح الوصــول مــا نصــه : (املســألة الثالثــة مفهــوم الغايــة ومثالــه احتجــاج 
ْۚ ﴾ (٥) فــإن  ٰ َ�ۡغ�َِســلُوا أصحابنــا علــى أن الغســل جيــزئ عــن الوضــوء بقولــه تعــاىل ﴿ َحــ�َّ
مفهومــه : إن غســلتم فلكــم أن تقربــوا الصــالة، فلــو ال أن الغســل جيــزئ عــن الوضــوء مل 

يكــن للمغتســل أن يقــرب الصــالة)(٦).
وقال اآلمدي – رمحه اهللا – : (ذهب أكثر الفقهاء ومجاعة من املتكلمني كالقاضي 
أيب بكــر والقاضــي عبــد اجلبــار وأيب احلســني البصــري وغريهــم إىل أن ذلــك يــدل علــى نفــي 

احلكــم فيمــا بعــد الغاية)(٧).
وقــال الفتوحــي – رمحــه اهللا – : (وهــو حجــة عنــد اجلمهــور، وإليــه ذهــب معظــم 
نفــاة املفهــوم)(٨). قــال ســليم الــرازي : (إن أهــل العــراق مل خيتلفــوا يف ذلــك)(٩). وذكــر أبــو 
احلســني البصــري اتفــاق العلمــاء علــى أن مــا عــدا الغايــة خبالفهــا(١٠) إال أن هــذا االتفــاق 

معارض مبا سيأيت من ذكر اخلالف.
األدلة : 

استدلوا مبا يلي : 
١- قالــوا إن أهــل اللغــة ونقلتهــا أمجعــوا علــى تســمية أدواهتــا حــروف املعــاين، ومعلــوم 
انظر إحكام الفصول ص٤٥٣، املختصر مع شرح العضد ١٨١/٢، تقريب الوصول ص١٧١،   (١)

مفتــاح الوصــول ص٩٥، نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود ٩٥/١.
انظر اإلحكام لآلمدي ٨٨/٣، البحر احمليط ٤٦/٤-٤٧.  (٢)

انظر شرح الكوكب املنري ٥٠٧/٣.  (٣)
انظر املعتمد ١٥٧/١.  (٤)

النساء : ٤٣  (٥)
ص٩٥-٩٦.  (٦)

اإلحكام ٨٨/٣.  (٧)
شرح الكوكب املنري ٥٠٧/٣.  (٨)

انظر البحر احمليط ٤٧/٤.  (٩)
انظر املعتمد ١٦١/١.  (١٠)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٥٩٨

أن غايــة الشــيء هنايتــه، فلــو كان احلكــم يثبــت بعــد الغايــة مل يفــد تســميتها غايــة(١).
ــِل ﴾(٢) جيــري جمــرى أن يقــول  ۡ َيــاَم إَِ� ٱ�َّ ــواْ ٱ�ّصِ تِمُّ

َ
٢- (أن قولــه تعــاىل ﴿ ُ�ــمَّ أ

: صومــوا صومــاً غايتــه وهنايتــه وآخــره وطرفــه الليــل، ألن «إىل» موضــوع للغايــة واحلــد، ولــو 
قــال ذلــك ملنــع مــن وجــوب الصــوم بعــد جمــيء الليــل؛ ألنــه لــو وجــب أن يصــوم بعــد ذلــك 

خــرج الليــل مــن أن يكــون آخــراً للصــوم)(٣). 
رابعاً : المخالفون

لقــد خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة مجهــور احلنفيــة(٤) وبعــض املالكيــة 
منهــم الباجــي(٥) وبعــض الشــافعية كاآلمــدي ونســبه إىل مجاعــة مــن الفقهــاء واملتكلمــني(٦) 
حيــث ذهبــوا إىل عــدم حجيــة مفهــوم الغايــة مبعــىن أن مــا بعــد الغايــة مســكوت عنــه مل 
يتعــرض لــه بإثبــات حكــم وال نفيــه، واألحنــاف يقولــون إن حكــم مــا بعــد الغايــة يســتفاد 

مــن األصــل الــذي قــرره الشــرع مــن العمومــات(٧).

انظر إحكام الفصول ص٤٥٤، شرح الكوكب املنري ٥٠٧/٣.  (١)
البقرة : ١٨٧  (٢)

املعتمد ١٥٦/١-١٥٧.  (٣)
انظر تيسري التحرير ١٠١/١، فواتح الرمحوت ٤٣٢/١.  (٤)

انظر إحكام الفصول ص٤٥٤.  (٥)

انظر اإلحكام لآلمدي ٨٨/٣.  (٦)
انظر تيسري التحرير ١٠١/١.  (٧)



٥٩٩آراؤه في األدلة الشرعية 

المبحث الخامس : آراؤه في حروف المعاني

توطئة : 
ال شــك أن املوضــع األصلــي للــكالم عــن حــروف املعــاين هــو كتــب اللغــة والنحــو، 
ولكــن أوردهــا أكثــر األصوليــني يف كتبهــم نظــراً لشــدة حاجــة الفقيــه إىل معرفتهــا، لكثــرة 
مــن  إدخاهلــا يف األصــول، لكوهنــا  عــن  البعــض أحجــم  أن  األدلــة(١)، كمــا  ورودهــا يف 

مباحــث علــم آخــر وقــد اســُتويف البحــُث فيــه يف علمــه اخلــاص(٢).
ومبــا أين وجــدت لألســتاذ أيب منصــور رأيــاً فيهــا فيجــدر يب الــكالم عنــه يف املســألة 

التاليــة.

المسألة : من حروف المعاني (في)
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

مــن احلــروف الــيت حيتــاج إىل معرفــة معانيهــا الفقيــه حــرف (يف) وقــد ذكــر العلمــاء هلــذا 
احلــرف معــاين كثــرية، اتفقــوا علــى بعضهــا واختلفــوا يف البعــض اآلخــر. ومــن معــاين (يف) 
وُم ٢ ِ�ٓ  املتفــق عليهــا أهنــا تــأيت للظرفيــة مكانــاً وزمانــًا(٣) حنــو قولــه تعــاىل ﴿ ُغلَِبــِت ٱ�ــرُّ

ــۢن َ�ۡعــِد َغلَبِِهــۡم َســَيۡغلُِبوَن ٣ ِ� بِۡضــِع ِســ�َِ� ﴾ (٤). �ِض َوُهــم ّمِ
َ
ۡدَ� ٱۡ�

َ
أ

واختلفــوا يف أنــه لــو أقــر أحــد باملظــروف كأن يقــول : لزيــد علــيَّ مــاٌل يف حقيبــٍة، فهــل 
يلزمــه الظــرف واملظــروف معــاً، أو يلزمــه املظــروف دون الظــرف؟ بعــد اتفاقهــم يف بعــض 

انظر شرح اللمع ٥٣٥/١.  (١)
انظر املوافقات ٤٣/١.  (٢)

انظر العدة ٢٠٤/١، شــرح اللمع ٥٤٠/١، قواطع األدلة ٦٥/١، أصول السرخســي ٢٢٣/١،   (٣)
التمهيــد أليب اخلطــاب ١١٣/١، شــرح تنقيــح الفصــول ص١٠٣، اإلحــكام لآلمــدي ٥٥/١، 
كشــف األســرار للبخــاري ٣٣٧/١، تقريــب الوصــول ص٢٠١، شــرح الكوكــب املنــري ٢٥١/١، 

فواتــح الرمحــوت ٢٤٧/١.
الروم : ٢-٤  (٤)
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الصــور الــيت ال يكــون فيهــا اإلقــرار باملظــروف إقــراراً بالظــرف، كأن يقــر بعبــد لــه يف دار أو 
فــرس يف إصطبــل وحنــو ذلــك(١).

ثانياً : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن املقــر يلزمــه املظــروف وال يلزمــه أن يكــون 

الظــرف يف حكــم اإلقــرار.
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – : (قــال األســتاذ أبــو منصــور : وال جيــب أن يكــون 
الظــرف يف حكــم املقــرور بــه، ولذلــك قلنــا فيمــن قــال : «لزيــد علــيَّ أو عنــدي ثــوب يف 

منديــل» إن إقــراره يتنــاول الثــوب دون املنديــل)(٢).
ثالثاً : الموافقون

لقد وافق أبا منصور يف هذه املسألة املالكية يف قول(٣) والشافعية(٤) واحلنابلة(٥).
فهــؤالء يــرون أن الظــرف ال يدخــل يف اإلقــرار، فلــو أقــر رجــل أنــه غصــب ثوبــاً يف منديــل 
أو ماالً يف حقيبة يلزمه الثوب يف الصورة األوىل واملال يف الثانية، وال يلزمه املنديل أو احلقيبة.

دليلهم : 
اإلقــرار  واحتمــل  معــاً،  والظــرف  باملظــروف  اإلقــرار  املقــر  احتمــل كالم  ملــا   : قالــوا 
باملظــروف وحــده، وذلــك كأن يكــون معــىن كالمــه غصبــت ثوبــاً يف منديــل يل، ألزمنــا املقــر 

األقــل؛ ألن األصــل بــراءة ذمــة املقــر، وإلزامــه ال يكــون إال بشــيء بــني ظاهــر(٦).
رابعاً : المخالفون

لقــد خالــف أبــا منصــور ومــن معــه يف هــذه املســألة مجهــور احلنفيــة(٧) واملالكيــة يف 

انظر البحر احمليط ٢٩٧/٢.  (١)
املصدر السابق ٢٩٦/٢-٢٩٧.  (٢)

انظر اخلرشي على خمتصر خليل ٩٧/٦.  (٣)
انظر األم ٢١٣/٣-٢١٤، هناية احملتاج ٩٤/٥.  (٤)

انظر العدة ٢٠٤/١، التمهيد أليب اخلطاب ١١٣/١، املغين البن قدامة ٢٩٠/٧.  (٥)
انظر األم ٢١٠/٣-٢١١، هناية احملتاج ٩٤/٥.  (٦)

انظــر أصــول السرخســي ٢٢٣/١، كشــف األســرار للبخــاري ٣٣٨/٢، تيســري التحريــر ١١٧/٢،   (٧)
فواتــح الرمحــوت ٢٤٧/١.
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قــول(١) واحلنابلــة يف وجــه(٢) حيــث قالــوا : إن اإلقــرار باملظــروف كأن يقــول : غصبــت ثوبــاً 
يف منديــل يلــزم كالمهــا، ألنــه أقــر بغصــب مظــروف يف ظــرف وال يتحقــق ذلــك إال بغصبــه 

إياه(٣).

انظر اخلرشي على خمتصر خليل ٩٧/٦.  (١)
انظر املغين ٢٩٠/٧.  (٢)

انظر كشف األسرار ٣٣٨/٢.  (٣)





الفصل الرابع  :  آراؤه في مباحث اإلجماع
وفيه ثالثة مباحث :

المبحث األول   آراؤه �� �عريف ا��جماع وحجيته و��وطه
 آراؤه �� أمور تتعلق بالمجمع�� المبحث الثا��  
 آراؤه �� إجماعات مختلف فيها المبحث الثالث  
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المبحث األول  :  آراؤه في تعريف اإلجماع وحجيته وشروطه
وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول : آراؤه في تعريف اإلجماع
وفيه مسألة واحدة :

المسألة : تعريف اإلجماع(١) اصطالحا
أوال : رأي أبي منصور في تعريف اإلجماع 

إن األســتاذ أبــا منصــور رمحــه اهللا  أعطــى صــورة عــن اإلمجــاع املعتــرب شــرعا يف كتابــه 
أصول الدين، فهو عنده «إمجاع أهل عصر من أعصار هذه األمة على حكم شــرعي».
 قــال –رمحــه اهللا- : (أمــا اإلمجــاع املعتــرب يف احلكــم الشــرعي فمقصــور علــى إمجــاع 

أهــل عصــر مــن أعصــار هــذه األمــة علــى حكــم شــرعي)(٢). 

ع القوم ُجيمعون ويطلق على معنيني: اإلمجاع يف اللغة مصدر َأْمجَ  (١)
أحدمهــا : العــزم علــى الشــيء والتصميــم عليــه، يقــال : أمجعــت املســري واألمــر وأمجعــت عليــه مبعــىن   
َ�َٓءُ�ــۡم ﴾   ۡ�َرُ�ــۡم َوُ�َ

َ
ۡ�ُِعــٓواْ أ

َ
عزمــت عليه.ومنــه قولــه تعــاىل حكايــة عــن نــوح عليــه الســالم: ﴿ فَأ

ۡ�ُِعــواْ 
َ
[يونــس : ٧١] أي اعزموا.وقولــه تعــاىل حكايــة عــن الســحرة قوهلــم بعضهــم لبعــض: ﴿ فَأ

ــا ﴾ [ طــه : ٦٤]. َكۡيَدُ�ــۡم ُ�ــمَّ ٱۡ�ُتــواْ َصّفٗ
الثاين: االتفاق. يقال: (أمجع القوم على كذا) إذا اتفقوا عليه.  

ويرجــع املعنيــان كالمهــا إىل أصــل اجلمــع وهــو ضــم الشــيء بتقريــب بعضــه إىل بعــض فــإن العــزم فيــه   
مجــع اخلواطــر واالتفــاق فيــه مجــع اآلراء. غــري أن الفــرق بينهمــا أن املعــىن األول يصــح حتققــه مــن 
الفــرد ومــن اجلماعــة، وأمــا الثــاين فــال يتصــور حتققــه إال مــن أكثــر مــن واحــد، وهــو الــذي يناســب 
املعــىن الشــرعي.(انظر هتذيــب اللغــة ٣٩٧/١-٣٩٨، معجــم مقاييــس اللغــة ٤٧٩/١، املفــردات 
يف غريب القرآن ص ١٠٤، لسان العرب ٥٧/٨-٥٨، املصباح املنري ص ٤٢، القاموس احمليط 
٩٥٥/٢، العــدة ١٠٥٧/٤، كشــف األســرار للبخــاري ٤٢٤/٣، فواتــح الرمحــوت ٢١١/٢). 

أصول الدين ص١٨.  (٢)
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فقولــه : (إمجــاع) هــو جنــس يشــمل كل نــوع مــن أنــواع االتفــاق كمــا يتنــاول أيَّ اتفــاق 
مــن أي طائفــة علــى أي شــيء. 

وقولــه : (أهــل عصــر مــن أعصــار هــذه األمــة) يتضــح بــه أن املعتــرب هــو إمجــاع أهــل كل 
عصــر وليــس املــراد باإلمجــاع إمجــاع مجيــع األمــة مــن زمــن البعثــة إىل قيــام الســاعة. وقولــه: 
(أهــل عصــر) يدخــل فيــه مجيــع أفــراد هــذه األمــة يف ذلــك العصــر مــن علمائهــم وعوامهــم، 
ســواء كان العلمــاء جمتهديــن أو غــري جمتهديــن، فظاهــر هــذه العبــارة يــدل علــى أن اإلمجــاع 
املعتــرب عنــد أيب منصــور رمحــه اهللا هــو اتفــاق أمــة حممــد  يف عصــر مــن العصــور وليــس 
اتفــاق جمتهــدي األمــة فقــط. وقولــه: (علــى حكــم شــرعي) قيــد ُخيــرج اتفاقهــم علــى حكــم 

غــري شــرعي فإنــه ال اعتــداد بــه كاألمــور العقليــة أو العاديــة عنــده.
االعرتاضات الواردة على هذا التعريف:

١- إن األستاذ أبا منصور رمحه اهللا عرف اإلمجاع باإلمجاع مع أن الشيء ال يعرف 
بنفســه، وألن كلمــة اإلمجــاع هلــا معنيــان يف اللغــة أحدمهــا ال يتفــق مــع املعــىن االصطالحــي، 
وهلــذا فــإن تعريفــه بــه فيــه إمجــال غــري مستحســن، وذلــك أن كلمــة (اإلمجــاع) إذا أطلقــت يف 
اللغــة فهــم منهــا العــزم علــى الشــيء أو االتفــاق علــى الشــيء مــن اثنــني فصاعــداً كمــا ســبق، 

فالــذي يتفــق مــع املعــىن االصطالحــي هــو االتفــاق دون العــزم، فــكان األوىل أن يعرفــه بــه.
٢- أن هــذا التعريــف غــري مانــع وذلــك ألن لفــظ (أهــل عصــر…) عــام يشــمل 

العلمــاء وغريهــم مــن العــوام، كمــا أنــه يشــمل املســلمني وغريهــم مــن األمــم.
٣- أنــه لــو خــال عصــر مــن اجملتهديــن، فاتفــاق عــوام األمــة وحدهــم ال يكــون إمجاعــاً 

شــرعياً مــع صــدق التعريــف عليــه لكوهنــم أهــل عصــر.
٤- أن هــذا التعريــف ينقصــه عنصــر ال بــد منــه ليتــم تصويــر اإلمجــاع الــذي يــروم 

حتديــده األصوليــون وهــو أن اإلمجــاع يكــون بعــد وفــاة النــيب صلــى اهللا عليــه وســلم.
ثانياً: تعاريف أخرى لإلجماع في االصطالح

وردت تعاريف خمتلفة لإلمجاع لدى األصوليني تبعاً الختالفهم يف الشــروط اليت يلزم 
توافرهــا فيــه واملســائل املتعلقــة بــه.

فمن األصوليني من عرفه بأنه: (اتفاق علماء العصر على حكم النازلة)(١).
وهوتعريف أيب يعلى يف العدة ١٧٠/١.  (١)
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ويعــرتض عليــه بأنــه غــري مانــع، فــإن لفــظ (علمــاء العصــر) عــام يشــمل العلمــاء مــن 
املســلمني ومــن غريهــم، كمــا أنــه بعمومــه يتنــاول العلمــاء اجملتهديــن يف األحــكام الشــرعية 
وغريهــم مــن العلمــاء، واإلمجــاع خيتــص بعلمــاء املســلمني اجملتهديــن يف األحــكام الشــرعية، 

وحيــث إن التعريــف ال مينــع مــن دخــول غــري هــؤالء يف اإلمجــاع فهــو إذاً غــري مســلَّم.
ومنهــم مــن عرفــه بأنــه: (االتفــاق مــن مجاعــة علــى أمــر مــن األمــور، إمــا فعــل أو 

ترك)(١).
ويعــرتض عليــه كســابقه بأنــه غــري مانــع الشــتماله علــى كلمــة (مجاعــة) وهــي عامــة يف 

املســلمني ويف غريهــم ويف اجملتهديــن يف األحــكام الشــرعية واجملتهديــن يف أمــور أخــرى.
كمــا أنــه غــري جامــع أيضــاً، ألن لفــظ (مجاعــة) مشــعر بــأن اإلمجــاع يتــم باتفــاق بعــض 
اجملتهديــن، والصحيــح أنــه ال يتــم إال باتفاقهــم كلهــم، فقــد خــرج مــن اإلمجــاع بعــض مــن 

جيــب دخولــه فيــه.
وعرفــه بعــض األصوليــني بأنــه: (اتفــاق أمــة حممــد صلــى اهللا عليــه وســلم خاصــة علــى 

أمــر مــن األمــور الدينيــة)(٢).
ويرد االعرتاض عليه من ثالثة أوجه(٣):

١- أن قولــه: (أمــة حممــد صلــى اهللا عليــه وســلم) مشــعر بعــدم انعقــاد اإلمجــاع إىل يــوم 
القيامــة، فــإن أمــة حممــد صلــى اهللا عليــه وســلم مجاعــة مــن آمــن بــه إىل قيــام الســاعة ومــن 

وجــد يف بعــض األعصــار منهــم إمنــا هــم بعــض األمــة ال كلهــا.
٢- علــى التســليم بــأن املوجوديــن منهــم يف عصــر مــا يصــدق عليهــم أنــه أمــة حممــد، 
يلــزم ممــا ذكــر أنــه لــو خــال عصــر مــن األعصــار عــن اجملتهديــن فــإن اتفــاق العــوام وحدهــم 

ال يكــون إمجاعــاً شــرعيا مــع صــدق احلــد عليــه.
٣- أنــه يلــزم مــن تقييــد اإلمجــاع باالتفــاق علــى أمــر مــن األمــور الدينيــة أالَّ يكــون 

إمجــاع األمــة علــى قضيــٍة عقليــٍة أو عرفيــٍة حجــًة شــرعية.
هــذا التعريــف أليب احلســني يف املعتمــد ٤٥٧/٢، وقــد تبعــه يف ســياق هــذا التعريــف أبــو اخلطــاب   (١)

الكلــوذاين، انظــر التمهيــد ٢٢٤/٣.
وهو تعريف الغزايل يف املستصفى ١٧٣/١.  (٢)

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٦٧/١-١٦٨، خمتصــر ابــن احلاجــب وشــرح العضــد عليــه ٢٩/٢،   (٣)
للبخــاري ٤٢٤/٣. كشــف األســرار 
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ثالثاً: التعريف المختار
مــن أوضــح التعريفــات الــيت ذكرهــا القدمــاء تعريــف اآلمــدي حيــث قــال بأنــه: (عبــارة 
عــن اتفــاق مجلــة أهــل احلــل والعقــد مــن أمــة حممــد صلــى اهللا عليــه وســلم يف عصــر مــن 
األعصــار علــى حكــم واقعــة مــن الوقائــع)(١). هــذا التعريــف هــو الــذي اختــاره وارتضــاه 
احملققــون مــن علمــاء األصــول بعــد زيــادة قيــد (بعــد وفاتــه صلــى اهللا عليــه وســلم)(٢). وذلــك 
لســالمته عــن مجيــع االعرتاضــات الســابقة، واملــراد هنــا بأهــل احلــل والعقــد هــم اجملتهــدون 
يف األحــكام الشــرعية(٣). واملــراد باألمــة هــم أمــة اإلجابــة، ألن اجملتهــد الــذي يؤخــذ برأيــه يف 

الديــن هــو املســلم العــدل الــورِع(٤).
وبناء على ما سبق من الشرح ميكن أن يعرف اإلمجاع بأنه: (اتفاق جمتهدي أمة اإلجابة 

لدعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته يف عصر من العصور على أمر من األمور)(٥).
فهــذا تعريــف جامــع الشــتماله علــى مجيــع عناصــر اإلمجــاع األصــويل كمــا أنــه مانــع 

الحــرتازه عمــا ليــس مــن اإلمجــاع، واهللا أعلــم.
وبالنظــر يف هــذا التعريــف يتضــح أنــه ال بــد لتحقــق اإلمجــاع وانعقــاده واعتبــاره دليــًال 

شــرعياً مــن توفــر األمــور اآلتيــة :
أوالً : حصول االتفاق على حكم واحد للواقعة اليت عرضت على اجملتهدين ملعرفة حكمها.

ثانيــا : أن يكــون االتفــاق صــادراً مــن مجيــع اجملتهديــن املوجوديــن علــى وجــه األرض 
عنــد حكــم الواقعــة.

ثالثاً : أن يكون اجملتهدون كلهم من املسلمني.
رابعاً : أن يكون اتفاق اجملتهدين قد حصل بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم.

فــإذا وقعــت حادثــة يف عصــر مــن العصــور وعرضــت علــى جمتهــدي ذلــك العصــر مــن 

اإلحكام لآلمدي ١٦٨/١.  (١)
انظــر مجــع اجلوامــع ١٧٦/٢، غايــة الوصــول ص ١٠٧، شــرح الكوكــب املنــري ٢١١/٢، إرشــاد   (٢)

الفحــول ص ٦٣.
البدخشــي  شــرح  اإلهبــاج ٣٤٩/٢،  الفصــول ص ٣٢٢،  تنقيــح  شــرح  احملصــول ٤/٢،  انظــر   (٣)

 .٣٧٨ /٢
انظر املعتمد ٢٤/٢.  (٤)

انظر تقريب األصول ص ٣٢٧ هامش رقم ١.  (٥)
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املســلمني ملعرفــة حكمهــا، فاجتمعــت كلمتهــم فيهــا علــى حكــم واحــد، واتفقــوا عليــه مســي هذا 
االتفاق إمجاعاً، واعترب إمجاعهم على حكم واحد فيها دليالً على أن هذا هو احلكم الشرعي 

يف احلادثة، وصار هذا اإلمجاع حجة قطعية ملزمة للمسلمني ال جيوز معها املخالفة.

المطلب الثاني : آراءه في حجية اإلجماع
وفيه مسألة واحدة :

المسألة : حجية اإلجماع
أوًال: رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن األحــكام الشــرعية مأخــوذة ومدركــة مــن 
اإلمجــاع الــذي ســبق تعريفــه يف املطلــب الســابق كمــا تؤخــذ وتســتنبط هــذه األحــكام مــن 
الكتــاب والســنة، فقــد صــرح رمحــه اهللا يف كتابــه (أصــول الديــن) بــأن اإلمجــاع حيتــج بــه يف 
األحــكام الشــرعية. قــال رمحــه اهللا: (األحــكام الشــرعية مأخــوذة مــن أربعــة أصــول وهــي 

الكتــاب والســنة واإلمجــاع والقيــاس)(١).
مث قال: (وأما اإلمجاع املعترب يف احلكم الشرعي…)(٢).

كمــا أنــه قــال يف موضــع آخــر مــن كتابــه : (فــإذا صــح أن األحــكام الشــرعية مدركــة مــن 
الشــرع فأدلــة األحــكام الشــرعية مــن الشــرع أربعــة أنــواع…)(٣)، وذكــر منهــا اإلمجــاع، وقــال: 
(واإلمجــاع احملتــج بــه عندنــا إمجــاع أهــل كل عصــر علــى حكــم مــن أحــكام الشــريعة)(٤). ففــي 
هذه العبارات تصريح منه رمحه اهللا بأن اإلمجاع حجة شرعية جيب العمل به على كل مسلم.

دليله :
 اســتدل رمحــه اهللا علــى حجيــة اإلمجــاع بعصمــة األمــة عــن اخلطــأ حيــث قــال رمحــه 

ص ١٨.  (١)

ص ١٨.  (٢)
ص ٢٠٤.  (٣)
ص ٢٠٥.  (٤)
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  اهللا : (فإهنــا ال جتتمــع علــى ضاللــة)(١). وهــو اســتدالل صحيــح يــدل عليــه قــول النــيب
: ((إن اهللا ال جيمــع أمــيت علــى ضاللــة ويــد اهللا علــى اجلماعــة))(٢). وقــال  يف موضــع 

آخــر: ((ســألت ريب أن ال جتتمــع أمــيت علــى الضاللــة فأعطانيهــا))(٣).
ثانياً: الموافقون

إن القول بأن اإلمجاع إذا وقع فهو حجة شرعية جيب التمسك به يف إثبات األحكام 
وحتــرم خمالفتــه هــو مذهــب عامــة املســلمني مبــا فيهــم األئمــة األربعــة وأتباعهــم قاطبــة(٤)، وهــو 

أصول الدين ص ١٨.  (١)
أخرجــه الرتمــذي يف ســننه (٤٠٥/٤) مــن حديــث ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا مرفوعــاً، كتــاب   (٢)
الفــنت بــاب مــا جــاء يف لــزوم اجلماعــة، وقــال: (حديــث غريــب مــن هــذا الوجــه). وأخرجــه احلاكــم 
يف املســتدرك ١١٥/١ يف كتــاب العلــم. ويف البــاب عــن أيب مالــك األشــعري  مرفوعــاً، أخرجــه 
أبــو داود يف ســننه (٩٨/٤) يف كتــاب الفــنت بــاب ذكــر الفــنت ودالئلهــا، وعنــه ابــن أيب عاصــم يف 
الســنة ٤٣٤/٢، وقــد صححــه الشــيخ األلبــاين يف تعليقــه علــى احلديــث يف ســننه . وعــن أنــس 
بــن مالــك رضــي اهللا عنــه مرفوعــاً، أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه (١٣٠٣/٢)، يف كتــاب الفــنت 
بــاب الســواد األعظــم. وقــد حــاول اخلطيــب البغــدادي اســتقصاء طــرق األحاديــث واآلثــار يف هــذا 
البــاب، انظــر الفقيــه واملتفقــه ١٦١/١-١٦٧. وقــد أورد الســخاوي لفظــاً مــن هــذا احلديــث، مث 
قــال بعــد أن أحــال علــى كثــري ممــن أخرجــه: (وباجلملــة فهــو حديــث مشــهور املــنت، ذو أســانيد 

كثــرية، وشــواهد متعــددة يف املرفــوع وغــريه…) املقاصــد احلســنة ص ٤٦٠.
جــزء مــن حديــث رواه أبــو بصــرة الغفــاري  مرفوعــاً، أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده ٣٩٦/٦،   (٣)
قــال حمققــو املســند إن إســناد هــذا احلديــث ضعيــف إلهبــام الــراوي عــن أيب بصــرة، ولكنــه صحيــح 
لغــريه بالشــواهد، انظــر املســند ٢٠٠/٤٥ هامــش ٣ ط/مؤسســة الرســالة. وأخــرج عنــه بنحــوه 
احلاكــم يف املســتدرك ١١٦/١-١١٧، يف كتــاب العلــم بلفــظ (عــن النــيب صلــى اهللا عليــه وســلم 
أنــه ســأل ربــه أربعــاً، وذكــر منهــا : ((ســأل ربــه أن ال جيتمعــوا علــى ضاللــة فأعطــى ذلــك)). وزاد 
الســخاوي نســبته إىل الطــرباين يف الكبــري وابــن أيب خيثمــة يف تارخيــة. انظــر املقاصــد احلســنة ص 

.٤٦٠
انظــر العــدة ١٠٥٨/٤-١٠٥٩، شــرح اللمــع ٦٦٥/٢، الربهــان ٤٣٤/١، أصــول السرخســي   (٤)
 ،٣٣٥/١ الناظــر  روضــة   ،٢٢٤/٣ اخلطــاب  أليب  التمهيــد   ،١٧٤/١ املســتصفي   ،٢٩٥/١
اإلحكام لآلمدي ١٧٠/١، شــرح تنقيح الفصول ص ٣٢٤، كشــف األســرار ٤٦٣/٣، تقريب 
الوصول ص ٣٢٧، اإلهباج ٣٥٣/٢، شرح الكوكب املنري ٢١٤/٢، فواتح الرمحوت ٢١٣/٢، 

إرشــاد الفحــول ص ٦٥، مذكــرة أصــول الفقــه للشــيخ حممــد األمــني ص ١٥١.       
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قــول الظاهريــة أيضــًا(١)، إال أهنــم خيتلفــون يف حتققــه وضــرورة اســتناده إىل النصــوص وغــري 
ذلــك مــن القضايــا املتعلقــة بــه، أمــا إذا حتقــق بشــروطه الــيت وضعوهــا فيعتربونــه حجــة.

قــال السرخســي رمحــه اهللا : (اعلــم أن إمجــاع هــذه األمــة موجــب للعلــم قطعــًا… إمنــا جعــل 
اجتمــاع هــذه األمــة حجــة شــرعاً كرامــة هلــم علــى الديــن، فهــذا مذهــب الفقهــاء وأكثــر 

املتكلمــني)(٢).
وقال ابن جزي –رمحه اهللا-: (وهو حجة عند مجهور األمة)(٣).

وقــال اآلمــدي -رمحــه اهللا-: (اتفــق أكثــر املســلمني علــى أن اإلمجــاع حجــة شــرعية 
جيــب العمــل بــه علــى كل مســلم)(٤).

الفتوحــي -رمحــه اهللا-: (وهــو أي اإلمجــاع حجــة قاطعــة بالشــرع… وهــذا  وقــال 
مذهــب األئمــة األعــالم منهــم األربعــة وأتباعهــم وغريهــم مــن املتكلمــني)(٥). وقــال ابــن حــزم 
-رمحــه اهللا-: (مث اتفقنــا حنــن وأكثــر املخالفــني لنــا علــى أن اإلمجــاع مــن علمــاء اإلســالم 

حجــة وحــق مقطــوع بــه يف ديــن اهللا عــز وجــل)(٦).
فاجلمهــور متفقــون علــى حجيــة اإلمجــاع وإن كان بينهــم خــالف يف كونــه حجــة 

قطعيــة أو ظنيــة، واألكثــرون منهــم علــى أنــه حجــة قطعيــة(٧).
أدلة الجمهور:

استدل اجلمهور على ذلك بالكتاب والسنة واملعقول.
أما الكتاب فقد استدلوا منه بآيات كثرية منها:

ــَدٰى  َ َ�ُ ٱ�ُۡه ــ�َّ ــا تَ�َ ــِد َم ــۢن َ�ۡع ــوَل ِم ــاقِِق ٱ�رَُّس ــن �َُش ١- قولــه تعــاىل: ﴿ َوَم

انظر اإلحكام البن حزم ٥٢٥/٤.  (١)
أصول السرخسي ٢٩٥/١.  (٢)
تقريب الوصول ص ٣٢٧.  (٣)

اإلحكام ١٧٠/١.  (٤)
شرح الكوكب املنري ٢١٤/٢.  (٥)
اإلحكام البن حزم ٥٢٥/٤.  (٦)

غايــة  األســرار ٤٦٤/٣،  لآلمــدي ١٩٣/١، كشــف  اإلحــكام  احملصــول ١٧/٢-٤٧،  انظــر   (٧)
 .٦٥ الفحــول ص  إرشــاد  املنــري ٢١٤/٢-٢١٥،  الكوكــب  شــرح  الوصــول ص ١٠٩، 
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ــآَءۡت  ــَمۖ وََس ــهِۦ َجَهنَّ ٰ َونُۡصلِ ــَو�َّ ــا تَ ِۦ َم ــَوّ�ِ ــَ� نُ ــ�ِيِل ٱ�ُۡمۡؤِمنِ ــۡ�َ َس ــۡع َ� َوَ��َّبِ
ــً�ا ١١٥ ﴾ (١). َ�ِص

إن هــذه اآليــة أقــوى مــا يســتدل بــه مــن الكتــاب علــى إثبــات حجيــة اإلمجــاع كمــا هــو 
رأي العلمــاء، وقــد اســتدل هبــا اإلمــام الشــافعي رمحــه اهللا(٢) وغــريه، وقــد ذكــر بعــض أهــل 
العلم أن الشــافعي رمحه اهللا هو الذي اســتنبط االســتدالل هبذه اآلية على حجية اإلمجاع 

وأنــه مل يســبق إليــه(٣) وقــال الشــافعي بأنــه تــال القــرآن ثــالث مــرات مث اســتخرجه(٤).
وجــه الداللــة : أن اهللا عــز وجــل توعــد بالنــار مــن شــاق الرســول صلــى اهللا عليــه وســلم 
ومــن اتبــع غــري ســبيل املؤمنــني، ومــا أمجــع عليــه املؤمنــون مــن قــول أو عمــل أو اعتقــاد فهــو 
ســبيلهم، وقــد وقــع الوعيــد علــى تــرك اتبــاع ســبيلهم، فــدل ذلــك علــى أن اتباعــه واجــب؛ 
إذ الوعيــد ال يكــون إال علــى تــرك واجــب أو فعــل حمــرم، فــإذا أمجــع املؤمنــون علــى حكــم يف 
قضيــة كان ذلــك ســبيًال هلــم، فيكــون اتباعهــم واجبــاً علــى كل واحــد منهــم ومــن غريهــم، 
وهــو املــراد بكــون اإلمجــاع حجــة، فلــو كان اتبــاع غــري ســبيل املؤمنــني مباحــاً ملــا مجــع بينــه 
وبــني حمظــور وهــو الشــاقة يف ترتيــب الوعيــد ألنــه ال حيســن أن يقــال: «مــن زنــا وشــرب مــاًء 

عذبتــه فلمــا رتــب الوعيــد عليهمــا دل علــى أن الوعيــد يلحــق هبمــا»(٥).
ــَهَدآَء َ�َ  ــواْ ُش َُكونُ ــٗطا ّ�ِ ــٗة وََس مَّ

ُ
ــۡم أ ِــَك َجَعۡلَ�ُٰ� ٢- قولــه تعــاىل ﴿ َوَ�َ�ٰ�

ــِهيٗدا ﴾ (٦). ــوُل َعلَۡيُ�ــۡم َش ــاِس َوَ�ُ�ــوَن ٱ�رَُّس ٱ�َّ
وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل وصــف هــذه األمــة بكوهنــا وســطاً والوســط هــو العــدل، 

النساء : ١١٥  (١)
انظر أحكام القرآن للشافعي ٣٩/١.  (٢)

انظر املسودة ص ٣١٥، اإلهباج ٣٩٤/٣.  (٣)
انظر أحكام القرآن للشافعي ٤٠/١، وانظر أيضاً شرح اللمع ٦٦٨/٢.  (٤)

اللمــع  الفقيــه واملتفقــه ١٥٥/١، إحــكام الفصــول ص ٣٦٩، شــرح  العــدة ١٠٦٨/٤،  انظــر   (٥)
إللكيــا  القــرآن  أحــكام   ،٢٩٥/١ السرخســي  أصــول   ،١٩٧/٣ األدلــة  قواطــع   ،٦٦٩/٢
اهلراســي٤٩٩/٢، التمهيــد أليب اخلطــاب ٢٢٨/٣، ميــزان األصــول ص ٥٤١، احملصــول ٢/، 
اإلحــكام لآلمــدي ١٧٠/١، شــرح خمتصــر الروضــة ١٥/٣، جممــوع الفتــاوى لشــيخ اإلســالم 
١٧٨/١٩، كشــف األســرار للبخــاري ٤٦٥/٣، تيســري التحريــر ٢٢٩/٣، شــرح الكوكــب املنــري 

  .٢١٥/٢
البقرة : ١٤٣    (٦)
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فتعديــل اهللا تعــاىل هلــا جيعلهــا معصومــة مــن اخلطــأ إذا اجتمعــت، والعصمــة مــن اخلطــأ 
توجــب قبــول قــول املعصــوم أو فعلــه، فــكان اإلمجــاع حجــة جيــب العمــل بــه(١).

وقــد ذكــر بعــض أهــل العلــم وجهــاً آخــر لالســتدالل هبــذه اآليــة علــى حجيــة اإلمجــاع 
وملخصه: أن اهللا تعاىل جعل هذه األمة شــهداء على الناس، والشــاهد مطلقاً من يكون 
حجــة علــى غــريه يف قبــول أقوالــه، ففــي هــذا بيــان بــأن إمجاعهــم حجــة علــى النــاس؛ إذ ال 

معــىن لكــون اإلمجــاع حجــة ســوى كــون أقواهلــم حجــة علــى غريهــم(٢).
ــُروِف  ــُروَن بِٱ�َۡمۡع �ُ

ۡ
ــاِس تَأ ــۡت �ِلنَّ ۡخرَِج

ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
ــۡ�َ أ ــۡم َخ ٣- قولــه تعــاىل: ﴿ ُكنُت

ــرِ ﴾ (٣). ــِن ٱ�ُۡمنَك ــۡوَن َع َوَ�ۡنَه
وجــه الداللــة : أن اهللا عــز وجــل وصــف هــذه األمــة باخلرييــة بصيغــة (أفعــل التفضيــل) 
ممــا يــدل علــى بلوغهــم النهايــة يف اخلرييــة، مث فســر ذلــك بأهنــم يأمــرون باملعــروف وينهــون 
عــن املنكــر، وجعــل كال مــن كلمــة (املعــروف) و (املنكــر) ومهــا اســم جنــس حملــى باأللــف 
والــالم ليفيــد العمــوم، فيكــون املعــىن أهنــم يأمــرون بــكل معــروف وينهــون عــن كل منكــر، 
وذلــك يقتضــي كــون مــا اجتمعــوا عليــه حقــاً وصوابــاً يف مجيــع األحــوال، فلــو جــاز علــى 
جمموعهــم أن جيمعــوا علــى خطــأ قــوًال أو فعــًال لكانــوا قــد أمجعــوا علــى منكــر، وإذا كان 
كذلــك لصــاروا آمريــن باملنكــر وناهــني عــن املعــروف، وهــو خــالف مدلــول اآليــة، فــإذا ثبت 
بإخبــار اهللا تعــاىل عنهــم أهنــم ال جيمعــون علــى منكــر وجــب اتبــاع إمجاعهــم لكونــه حقــاً، 

كمــا لــو قــال: «هــذا باطــل» وجــب اجتنابــه(٤). 

انظر املعتمد ٤٥٩/٢، العدة ١٠٧٢/٤، الفقه والفقيه ١٦٠/١، شرح اللمع ٦٧٦/٢، قواطع   (١)
األدلــة ١٩٥/٣، أصــول السرخســي ٢٩٧/١، التمهيــد أليب اخلطــاب ٢٢٥/٣، ميــزان األصــول 
ص ٥٣٩، احملصــول ٨/٢، اإلحــكام لآلمــدي ١٧٩/١، شــرح تنقيــح الفصــول ص ٣٢٤، شــرح 
خمتصــر الروضــة ١١٦/٣-١١٨، اإلهبــاج ٣٩٩/٢، هنايــة الســول ٣٩٤/٢، شــرح البدخشــي 

املســمى مبناهــج العقــول ٣٨٢/٢.   
للبخــاري  األســرار  ١٨٠/١، كشــف  لآلمــدى  اإلحــكام   ،٢٩٧/١ السرخســي  أصــول  انظــر   (٢)

.٤٧١ /٣
آل عمران :١١٠  (٣)

التمهيــد أليب  املعتمــد ٤٦١/٢، قواطــع األدلــة ١٩٧/٣، أصــول السرخســي ٢٩٦/١،  انظــر   (٤)
اخلطــاب ٣٣٧/٣، احملصــول ٣٣/٢، اإلحــكام لآلمــدي ١٨٢/١، كشــف األســرار للبخــاري 

 .٤٦٩/٣
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قُواْ ﴾ (١). ِ َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ٤- قوله تعاىل: ﴿ َوٱۡ�َتِصُمواْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ
وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل هنــى عــن التفــرق واملخالفــة، وخمالفــة اإلمجــاع تفــرق فــكان 

منهيّــاً عنــه، وال معــىن لكــون اإلمجــاع حجــة ســوى النهــي عــن خمالفتــه(٢).
وأما السنة فقد وردت آثار كثرية بلغت حد التواتر املعنوي تدل على أن األمة اإلسالمية 

عند اجتماعها على أمر من األمور تكون معصومة من اخلطأ، ومن تلك اآلثار:
قوله : ((إن اهللا ال جيمع أميت على ضاللة...)).

وقوله  :((من فارق اجلماعة شرباً فمات إال مات ميتة جاهلية)) (٣).
وقوله  : ((من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية))(٤).

وقوله  : ((من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلَع ربقة(٥) اإلسالم عن عنقه))(٦).
وقولــه  : ((مــن ســرّه حببحــة(٧) اجلنــة فليلــزم اجلماعــة، فــإن الشــيطان مــع الفــذ(٨) 

آل عمران : ١٠٣  (١)
انظر اإلحكام ١٨٤/١.  (٢)

متفــق عليــه، فقــد أخــرج البخــاري يف صحيحــه (٧/١٣ مــع الفتــح) يف كتــاب الفــنت بــاب قــول النــيب   (٣)
صلــى اهللا عليــه وســلم: »ســرتون بعــدي أمــوراً تنكروهنــا«، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (٢٤٠/١٢ 

مــع شــرح النــووي) يف كتــاب اإلمــارة، بــاب وجــوب مالزمــة مجاعــة املســلمني عنــد ظهــور الفــنت.
أخرجــه مســلم يف صحيحــه (٢٣٨/١٢ مــع شــرح النــووي) مــن حديــث أيب هريــرة  مرفوعــاً يف   (٤)

كتــاب اإلمــارة بــاب وجــوب مالزمــة مجاعــة املســلمني. 
الربقــة : بكســر الــراء وســكون املوحــدة، قــال ابــن األثــري : الربقــة يف األصــل عــروة جتعــل يف عنــق   (٥)
البهيمة أو يدها متســكها، فاســتعارها لإلســالم، يعين ما يشــد به املســلم نفســه من عرى اإلســالم 
أي حــدوده وأحكامــه وأوامــره ونواهيــه. انظــر النهايــة يف غريــب احلديــث ١٩٠/٢، القامــوس 

احمليــط ١١٧٦/٢).
أخرجــه أبــو داود يف ســننه (٢٤١/٤) مــن حديــث أيب ذر الغفــاري  يف كتــاب الســنة بــاب   (٦)
يف قتــل اخلــوارج، وأخرجــه أمحــد يف مســنده (١٨٠،٣٤٤/١٣٠,٢٠٢،٥/٤) عــن أيب مالــك 
األشــعري  يف مســنده، قــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد (٢١٧/٥) : (رجالــه ثقــات رجــال 
الصحيحــني خــال علــي بــن إســحاق وهــو ثقــة)، وأخرجــه احلاكــم يف املســتدرك (٧٧/١، ١١٧-

١١٨) عــن ابــن عمــر  وقــال : إســناده صحيــح علــى شــرطهما.
(٧)  الَبحَبحــة : التمكــن يف املقــام واحللــول، يقــال تبحبــح الرجــل وحببــح إذا توســط املنـــزل ومتكــن يف 

املقــام واحللــول. (انظــر النهايــة يف غريــب احلديــث ٩٨/١، القامــوس احمليــط ٣٢٤/١).
(٨)  الفــذ : الواحــد، جيمــع علــى أفــذاذ وفــذوذ، وقــد فــذ الرجــل عــن أصحابــه إذا شــذ عنهــم وبقــي = 
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وهو من االثنني أبعد...))(١). 
وقولــه  : ((ثــالث ال يغــل عليهــن قلــب املؤمــن : إخــالص العمــل هللا والنصــح ألئمــة 

املســلمني ولزوم اجلماعة، فإن دعوهتم حتيط من وراءهم))(٢).
فهــذه نبــذة مــن تلــك األحاديــث الكثــرية الــيت وردت عــن رســول اهللا ، فبعضهــا 
صريــح يف الداللــة علــى عصمــة األمــة مــن اخلطــأ، والبعــض اآلخــر وإن مل يكــن صرحيــاً يف 

الداللــة علــى املوضــوع إالَّ أنــه يــدل عليــه بطريــق اإلميــاء.
األحاديــث  هــذه  أن  اإلمجــاع:  حجيــة  علــى  األخبــار  هــذه  مــن  االســتداللة  وجــه 
مبجموعهــا ُحتصِّــل لــكل عاقــل عنــد مساعــه هلــا العلــم الضــروري بــأن الرســول  قصــد هبــا 
تعظيــم شــأن هــذه األمــة واإلخبــار بعصمــة إمجاعهــا عــن اخلطــأ، وذلــك ألن هــذه الروايــات 
ملــا اتفقــت علــى إفــادة معــىن كلــي وهــو عصمــة األمــة وبلــغ جممــوع الــرواة حــد التواتــر 
صــار املعــىن املســتفاد منهــا متواتــراً حصــل بــه العلــم الضــروري، فــإذا كان اإلمجــاع صــادراً 
عــن جممــوع األمــة(٣) - وقــد ثبتــت عصمتهــا هبــذه األخبــار، واملعصــوم ال يصــدر عنــه إال 

فــردا. (انظــر النهايــة يف غريــب احلديــث ٤٢٢/٣، القامــوس احمليــط ٤٨٣/١).
الرســالة  الشــافعي يف  اإلمــام  مرفوعا،أخرجــه    اخلطــاب  بــن  عمــر  رواه  مــن حديــث  جــزء    (١)
ص٤٧٤، وقــال العالمــة أمحــد شــاكر يف تعليقــه علــى احلديــث بــأن احلديــث بإســناد الشــافعي 
مرســل...ولكنه حديث صحيح معروف عن عمر  . وأخرجه الرتمذي يف ســننه (٤٠٤/٤-

٤٠٥) يف كتــاب الفــنت بــاب مــا جــاء يف لــزوم اجلماعــة، وفيــه تقــدمي وتأخــري يف املــنت،مث قــال 
: (هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب مــن هــذا الوجــه)، وكذلــك رواه احلاكــم يف املســتدرك 

(١١٤/١-١١٥)  بأســانيد وصححــه ووافقــه الذهــيب.
أخرجــه الرتمــذي يف ســننه (٣٤/٥) يف كتــاب العلــم بــاب مــا جــاء يف احلــث علــى تبليــغ الســماع   (٢)
مــن حديــث عبــد اهللا بــن مســعود ، وأخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده (٢٢٥/٣، ٨٠/٤، 
١٨٣/٥) مــن حديــث أنــس ابــن مالــك  ومــن حديــث جبــري بــن مطعــم  ومــن حديــث 
زيــد بــن ثابــت ، وأخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه (١٠١٥/٢-١٠١٦) يف كتــاب املناســك بــاب 
اخلطبــة يــوم النحــر مــن حديــث جبــري بــن مطعــم . وصححــه الشــيخ األلبــاين يف صحيــح ســنن 

ابــن ماجــه ١٨٢/٢.
وإمنــا قلنــا إن اإلمجــاع صــادر عــن جممــوع األمــة مــع أنــه اتفــاق اجملتهديــن منهــم وهــم بعــض األمــة،   (٣)
ألن مــن عــدا اجملتهديــن تبــع للمجتهديــن فيمــا أمجعــوا عليــه، فهــم يوافقوهنــم فيمــا ارتــأوه وال 
يضمــرون هلــم خالفــاً أصــًال، ومــن هــذه الناحيــة جــاز تســمية إمجــاع اجملتهديــن بإمجــاع األمــة. = 



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦١٦

الصــواب - وجــب أن يكــون اإلمجــاع حقــاً وصوابــاً، ومــا كان صوابــاً وجــب اتباعــه وعــدم 
خمالفتــه، وال معــىن حلجيــة اإلمجــاع ســوى ذلــك(١).

وقــد ذكــر اإلمــام الشــافعي رمحــه اهللا يف رســالته مــن أدلــة الســنة حديــث: ((مــن ســره 
حببحــة اجلنــة فليلــزم اجلماعــة، فــإن الشــيطان مــع الفــذ وهــو مــن االثنــني أبعــد…)) مث 
أوضــح رمحــه اهللا وهــو يذكــر وجــه االســتدالل منــه أن أمــر النــيب  بلــزوم اجلماعــة ال حيتمــل 
إال لــزوم مــا هــم عليــه مــن التحليــل والتحــرمي، مث قــال رمحــه اهللا: (مــن قــال مبــا تقــول بــه 
مجاعــة املســلمني فقــد لــزم مجاعتهــم، ومــن خالــف مــا تقــول بــه مجاعــة املســلني فقــد خالــف 
مجاعتهــم الــيت أمــر بلزومهــا، وإمنــا تكــون الغفلــة يف الفرقــة، فأمــا اجلماعــة فــال ميكــن فيهــا 

كافــة غفلــة عــن معــىن كتــاب وال ســنة وال قيــاس إن شــاء اهللا)(٢).
وقــال يف موضــع آخــر منهــا بعــد أن ذكــر مــا يوجــب لــزوم اجلماعــة: (وأمــر رســول اهللا 
 بلــزوم مجاعــة املســلمني ممــا حيتــج بــه يف أن إمجــاع املســلمني - إن شــاء اهللا - الزم)(٣).
وقــد صــرح غــري واحــد مــن األصوليــني بــأن الســنة أقــوى الطــرق الــيت يثبــت هبــا كــون 
اإلمجاع حجة، وأهنا أدل على الغرض من نصوص الكتاب، ومنهم الغزايل(٤) واآلمدي(٥) 

وشارح أصول البزدوي(٦).
أما املعقول فوجوه، أمهها وجهان:

األول: أن علمــاء العصــر إذا أمجعــوا علــى حكــم وجزمــوا بــه جزمــاً قاطعــاً فالعــادة 
حتيــل علــى مثــل هــذا العــدد الكثــري أن جيمعــوا مــع القطــع حبكــم شــرعي مــن غــري اطــالع 

انظــر املســتصفى ١٨١/١.
للبخــاري  األســرار  بعدهــا، كشــف  ومــا   ٣٤٢/١ الناظــر  روضــة   ،١٧٦/١ املســتصفى  انظــر   (١)

.١٨/٣-١٩ الروضــة  خمتصــر  شــرح   ،٤٧٤/٣
الرسالة ص٤٧٥-٤٧٦.  (٢)
املصدر السابق ص٤٠٣.  (٣)

انظــر املســتصفى ١٧٤/١-١٧٥، ولكنــه خالــف رأيــه هــذا يف املنخــول وجنــح إىل أن نصــوص   (٤)
الكتــاب والســنة ال يصلــح شــيء منهــا لالســتدالل علــى هــذا الغــرض، وأن املســالك املختــار يف 

إثبــات اإلمجــاع هــو مســلك العــرف، راجــع املنخــول ص٤٠٣. 
انظر اإلحكام ١٨٦/١.  (٥)

انظر كشف األسرار ٤٧٢/٣.  (٦)
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علــى دليــل قاطــع يف ذلــك، بــل ال يكــون قطعهــم إال عــن مســتند قاطــع حبيــث ال يكــون 
لالرتياب فيه جمال، فوجب اعتقاد تقدير نص قاطع بلغهم يف ذلك وإن مل يذكره؛ إذ ال 
يبعــد ســقوط النقــل واالكتفــاء باإلمجــاع. أمــا إذا كان إمجاعهــم علــى حكــم مظنــون حبيــث 
صرحــوا فيــه بــأن مســتندهم يف ذلــك اإلمجــاع هــو الظــن فهــذا أيضــاً حجــة قاطعــة بدليــل أنــا 
وجدنــا األمــم املاضيــة والعصــور املتقدمــة متفقــة علــى تبكيــت وتعنيــف مــن خيالــف إمجــاع 

العلمــاء وينســبونه إىل املــروق والعقــوق وال يعــدون ذلــك أمــراً هّينــاً.
وهذا ما قرره إمام احلرمني يف الربهان، وقد تبعه معظم األصوليني بإيرادهم يف كتبهم(١).

 خــامت األنبيــاء عليهــم الســالم،  ثبــت بالدليــل القطعــي أن نبينــا حممــداً  الثــاين: 
وشــريعته قائمــة ودائمــة إىل قيــام الســاعة، فمــىت وقعــت حــوادث ليــس فيهــا نــص قاطــع 
مــن الكتــاب والســنة، وأمجعــت األمــة علــى حكمهــا، ومل يكــن إمجاعهــم موجبــاً للعلــم، 
وخــرج احلــق عنهــم وقعــوا يف اخلطــأ، أو مــىت اختلفــوا يف ذلــك وخــرج احلــق عــن أقواهلــم فقــد 
انقطعــت شــريعته يف بعــض األشــياء، فــال تكــون شــريعته كلهــا دائمــة قائمــة، فيــؤدى إىل 
اخللــف يف أخبــار اهللا تعــاىل وأخبــار الشــارع وذلــك حمــال، فوجــب القــول بكــون اإلمجــاع 

حجــة لتــدوم الشــريعة بوجــوده حــىت ال يــؤدي عــدم القــول بــه إىل حمــال(٢).
ثالثاً: المخالفون

لقد خالف أبا منصور واجلمهور يف هذه املسألة فريقان من أهل األهواء والضالل.
األول : الذين منعوا حجية اإلمجاع لو حتقق وهذا قول النظام(٣) وقول اخلوارج(٤).

 ،١٨٩/١-١٩٠ لآلمــدي  اإلحــكام   ،١٧٩/١ املســتصفى   ،٤٣٦/١-٤٣٨ الربهــان  انظــر   (١)
خمتصــر ابــن احلاجــب وشــرح العضــد عليــه ٣٠/٢، شــرح البدخشــي ٣٩٤/٢، تيســري التحريــر 

.٢١٣/٢ الرمحــوت  فواتــح   ،٢٢٧/٣
انظر أصول السرخسي ٣٠٠/١، ميزان األصول ص ٥٤٥-٥٤٦، كشف األسرار ٤٧٦/٣-٤٧٧.  (٢)

هــو أبــو إســحاق إبراهيــم  بــن يســار بــن هانــئ البصــري، كان زعيمــا للفرقــة النظاميــة مــن االعتزاليــة،   (٣)
ولــه آراء خاصــة انفــرد هبــا، ولــد ســنة ١٨٥هـــ وتــويف ســنة ٢٢١هـــ. (انظــر تاريــخ بغــداد ٩٦/٦، 

الفتــح املبــني ١٤٢/١).
اإلحــكام  األدلــة ١٩١/٣،  قواطــع  اللمــع ٦٦٦/٢،  النظــام واخلــوارج يف شــرح  انظــر مذهــب   (٤)

.٢١٣/٢ الرمحــوت  فواتــح   ،١٧٠/١
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الثــاين : الذيــن قالــوا بأنــه حجــة ال لكونــه إمجاعــاً، بــل ألن فيــه قــول اإلمــام املعصــوم 
عندهــم وهــو احلجــة، وهــذا مذهــب اإلماميــة(١)، قــال الشــريازي رمحــه اهللا: (غــري أن الرافضــة 
يقولــون: إذا انعقــد عــن اتفــاق الــكل فهــو حجــة ألنــه يف مجلتهــم إمــام معصــوم وقولــه حجــة 

فيكــون حجــة لقولــه ال التفاقهــم)(٢).

المطلب الثالث : آراؤه في شروط اإلجماع
وفيه مسألة واحدة : 

المسألة : اشتراط انقراض العصر النعقاد اإلجماع
أوًال : التعريف بالمسألة

ليــس املــراد بانقــراض العصــر هنــا مــدة معلومــة، بــل هــو عبــارة عــن مــوت مجيــع اجملمعــني 
اجملتهديــن املوجوديــن يف وقــت نــزول احلادثــة بعــد اتفاقهــم علــى حكــم فيهــا، حــىت لــو قــدر 
مــوت مجيعهــم يف حلظــة واحــدة كأن كانــوا يف ســفينة مثــًال فغرقــت، فإنــه يقــال : انقــراض 

العصر(٣).
وعلــى هــذا، فــإذا حصــل اتفــاق مجيــع اجملتهديــن علــى حكــم احلادثــة وحتقــق إمجاعهــم 
يف حلظــة معينــة مــن الزمــن، فهــل يصــري ذلــك اإلمجــاع حجــة ملزمــة مــن تلــك اللحظــة حبيــث 

ال جيــوز ألحــد مــن اجملمعــني الرجــوع عنــه، وال ألحــد مــن غريهــم خمالفتــه ؟
أو أن ذلــك ال يتــم إال بعــد انقــراض عصــر اجملمعــني وموهتــم مجيعــاً مســتقرين علــى هــذا 
الــرأي مــن غــري رجــوع أحــد منهــم عنــه، وأن إمجاعهــم ال يصــري ملزمــاً مــا دامــوا علــى قيــد 
اإلماميــة : هــم فرقــة مــن فــرق الشــيعة، وهــم القائلــون بإمامــة علــي بــن أيب طالــب  بعــد النــيب   (١)
، نصــا ظاهــرا ويقينــا صادقــا، مــن غــري تعريــض بالوصــف، بــل إشــارة إليــه بالعــني، قالــوا : وجيــوز 
لعلــي  أن جيعــل اإلمامــة لغــريه إذا كان ذلــك باختيــاره ورضــاه، وقــد جتــاوز اإلماميــة القــول 
بالتنصيــص علــى إمامــة علــي  إىل الوقيعــة يف كبــار الصحابــة بالطعــن والتكفــري. (انظــر امللــل 

والنحــل ١٦٢/١-١٦٥، مقــاالت اإلســالميني ص٨٨).
شرح اللمع ٦٦٦/٢، وانظر قواطع األدلة ١٩١/٣.  (٢)

انظــر الوصــول إىل األصــول ٩٧/٢، ميــزان األصــول ص٥٠٠، كشــف األســرار ٤٥٠/٣، البحــر   (٣)
احمليــط ٥١٤/٤، التلويــح علــى التوضيــح ١٠٠/٢، تيســري التحريــر ٢٣٠/٣.
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احليــاة، بــل هلــم فســحة يف الرجــوع عمــا قالــوه ؟
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن انقــراض العصــر يشــرتط يف اإلمجــاع 
القــويل. الســكويت وال يشــرتط ذلــك يف اإلمجــاع 

فقــد نقــل مذهبــه الزركشــي يف البحــر احمليــط مــا نصــه ((واملذهــب الثالــث : إن كان 
ســكوتياً اشــرتط لضعفــه خبــالف القــويل، وهــو رأي أيب إســحاق اإلســفراييين وأيب منصــور 
قــول احلــذاق مــن أصحـــاب  إنــه  أبــو منصــور يف كتــاب التحصيــل :  البغــدادي، فقــال 

الشــافعي))(١).
وجــاء يف شــرح الكوكــب املنــري مــا نصــه : ((والقــول الثــاين : أنــه يعتــرب انقــراض العصــر 
لإلمجــاع الســكويت لضعفــه دون غــريه، اختــاره اآلمــدي وغــريه، ونقــل عــن األســتاذ أيب 

منصــور البغــدادي وقــال : إنــه قــول احلــذاق مــن أصحــاب الشــافعي))(٢).
دليله : 

اســتدل – رمحــه اهللا – كمــا نقــل الزركشــي عنــد ذكــر مذهبــه – بــأن يف اإلمجــاع 
الســكويت ضعفــًا(٣)، وتوضيــح ذلــك أن اإلمجــاع الســكويت هــو أن يفــيت البعــض ويعلــم الباقــون 
فيســكتوا، أو يفعــل البعــض ويراهــم غريهــم فيســكتوا مــع قرينــة الرضــا ومضــي مــدة التأمــل، فهــو 
إذاً أقــل قــوة مــن اإلمجــاع القــويل؛ الحتمــال ظهــور املخالفــة مــن بعــض اجملمعــني يف مــدة التأمــل 
والنظــر، فاإلمجــاع الســكويت مــع هــذا االحتمــال ال يتحقــق انعقــاده إال بعــد مضــي مــدة طويلــة، 
وهــذا هــو نقطــة ضعفــه، وهلــذا يشــرتط فيــه انقــراض العصــر حــىت يتبــني عــدم خمالفــة الســاكتني 
خبــالف اإلمجــاع القــويل الــذي يتحقــق انعقــاده باتفــاق اجملمعــني يف حلظــة واحــدة، فــال حيتــاج إىل 

ذلــك.
ثالثاً : الموافقون

.٥١٢/٤  (١)
عــن  البغــدادي  طاهــر  أبــو  األســتاذ  ((ونقلــه   : الفحــول  إرشــاد  الشــوكاين يف  وقــال   ،٢٤٧/٢  (٢)

ص٧٥. احلــذاق)) 
انظر البحر احمليط ٥١٢/٤، وانظر : شرح الكوكب املنري ٢٤٧/٢.  (٣)
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إن القــول باشــرتاط انقــراض العصــر يف اإلمجــاع الســكويت دون القــويل هــو مذهــب 
أيب إســحاق اإلســفراييين(١) وأيب إسحـــاق الشيـــرازي(٢) واختـــاره اآلمـــدي(٣) والبندنيجــي(٤) 
أكثــر  نســبه إىل  الطيــب  أبــا  القاضــي  أن  الزركشــي  الفتوحــي(٥). وذكــر  عنــه  نقــل  فيمــا 

األصحــاب(٦)، وبــه قــال بعــض املعتزلــة منهــم أبــو علــي اجلبائــي(٧).
فهــؤالء مجيعــاً قائلــون بالتفريــق بــني اإلمجــاع القــويل الصريــح واإلمجــاع الســكويت، فــال 

يشــرتطون انقــراض العصــر النعقــاد األول، ويشــرتطونه النعقــاد الثــاين.
دليل هذا القول :

اســتدل القائلــون هبــذا القــول بدليــل عقلــي، وهــو احتمــال إظهــار بعــض اجملتهديــن 
اجملمعــني املخالفــة يف اإلمجــاع الســكويت(٨).

وبيانــه : أن اإلمجــاع القــويل إذا حتقــق انعقــاده باتفــاق جمتهــدي العصــر، ثبتــت حجيتــه علــى 
الفــور؛ ألن االتفــاق حصــل منهــم مجيعــاً وهــم معصومــون يف إمجاعهــم، فــال يشــرتط انقــراض 

عصرهم.
أما اإلمجاع الســكويت فال ميكن حتقق انعقاده فوراً، ألن ســكوت الســاكت قد يكون 
التحريــر  تيســري   ،٨٧/٣ والتحبــري  التقريــر   ،٥١٢/٤ احمليــط  البحــر   ،٤٤٤/١ الربهــان  انظــر   (١)

.٤٥٠/٣ األســرار  ٢٣١/٢، كشــف 
انظر اللمع ٢٥٤.  (٢)

انظر اإلحكام ٢١٧/١.  (٣)
هــو احلســن بــن عبــد اهللا وقيــل عبيــد اهللا، أبــو علــي الَبندنيجــي، الفقيــه الشــافعي القاضــي، مــن   (٤)
أصحــاب الشــيخ أيب حامــد، قــال ابــن الســبكي : كان فقيهــا عظيمــا غواصــا علــى املشــكالت، 
صاحلــا ورعــا، وقــال الشــيخ أبــو إســحاق : كان حافظــا للمذهــب، لــه كتــاب الذخــرية يف الفقــه 
وتعليقــة مشــهورة يف الفقــه مساهــا باجلامــع، مــات ســنة ٤٢٥هـــ. (انظــر تاريــخ بغــداد ٣٤٣/٧، 

طبقــات الشــافعية الكــربى ٣٠٥/٤، طبقــات الشــافعية لألســنوي ١٩٣/١).
انظر شرح الكوكب املنري ٢٤٧/٢.  (٥)

انظر البحر احمليط ٥١٢/٤.  (٦)
انظــر شــرح العمــد ١٥٤/١، شــرح تنقيــح الفصــول ٣٣٢، تيســري التحريــر ٢٣١/٣، هنايــة الســول   (٧)
العضــد عليــه ٣٧/٢، احملصــول  ابــن احلاجــب وشــرح  البدخشــي ٤٢٣/٢، خمتصــر  مــع شــرح 

.٧٤/٢
وهــذا االحتمــال هــو املقصــود بالضعــف الــذي اســتدل بــه األســتاذ أبــو منصــور علــى اشــرتاط   (٨)

الســكويت. اإلمجــاع  العصــر يف  انقــراض 
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لكونــه يف مهلــة النظــر والتأمــل، فقــد يظهــر خالفــاً إذا بــان لــه الدليــل، وال يقطــع بأهنــم 
مجيعــاً متفقــون إال إذا انقــرض عصرهــم مــن غــري خمالفــة، فيشــرتط انقــراض العصــر هنــا.

قــال اآلمــدي – رمحــه اهللا – : (إذا اتفــق إمجــاع أمــة عصــر مــن األعصــار علــى حكــم 
حادثــة، فهــم كل األمــة بالنســبة إىل تلــك املســألة، وجتــب عصمتهــم يف ذلــك عــن اخلطــأ 
علــى مــا ســبق مــن النصــوص يف مســألة إثبــات كــون اإلمجــاع حجــة، وذلــك غــري متوقــف 
علــى انقــراض عصرهــم، هــذا فيمــا إذا اتفقــوا علــى احلكــم بأقواهلــم أو أفعاهلــم أو هبمــا. 
وأمــا إن حكــم واحــٌد حبكــٍم وانتشــر حكمــه فيمــا بينهــم، وســكتوا عــن اإلنــكار، وإن كان 
الظاهــر املوافقــة … فذلــك ممــا ال مينــع مــن إظهــار بعضهــم املخالفــة يف وقــت آخــر الحتمــال 
أن يكــون يف مهلــة النظــر. وقــد ظهــر لــه الدليــل عنــد ذلــك، ويــدل علــى ظهــور هــذا االحتمــال 
إظهاره للمخالفة، فإنه لو كان سكوته عن موافقة ودليل، لكان الظاهر عدم خمالفته لـذلك 
الدليــل)(١). وبنــاء علــى ذلــك يشــرتط انقــراض العصــر يف هــذه احلالــة حــىت يتحقــق مــن أنــه ال 

يوجــد هنــاك خمالــف.
رابعاً : المخالفون

لقد خالف قوَل أيب منصور – رمحه اهللا - أقواٌل ثالثة وهي :
القــول األول : عــدم اشــرتاط انقــراض العصــر يف انعقــاد اإلمجــاع وحجيتــه مطلقــاً أي 

ســواء كان قوليــاً أو ســكوتياً، مــن الصحابــة أو مــن غريهــم، كان ســنده قطعيــاً أو ظنيــاً.
وهــذا مذهــب اجلمهــور(٢)، وقــد نــص كثــري مــن العلمــاء علــى أنــه مذهــب احملققــني(٣)، 

اإلحكام ٢١٨/١-٢١٩.  (١)
انظــر املنخــول ص٣١٧، خمتصــر ابــن احلاجــب وشــرح العضــد عليــه ٣٨/٢، البلبــل ص١٣٣،   (٢)
املســودة ٣٢٠، البحــر احمليــط ٥١٠/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٢٤٧/٢، إرشــاد الفحــول ٧٤.  
انظــر خمتصــر ابــن احلاجــب وشــرح العضــد عليــه ٣٨/١، تيســري التحريــر ٢٣٠/١، البحــر احمليــط   (٣)

٥١٠/٤، فواتــح الرمحــوت ٢٢٤/٢.



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٢٢

وهــو مذهــب احلنفيــة(١) واملالكيــة(٢) وذهــب إليــه أكثــر الشــافعية(٣) وقــال بعــض احلنابلــة إن 
اإلمــام أمحــد – رمحــه اهللا – قــد أومــأ إىل هــذا القــول(٤)، واختــاره مــن أتباعــه أبــو اخلطــاب 

– رمحــه اهللا –(٥) وهــو مذهــب بعــض املعتزلــة(٦) واألشــعرية(٧).
أدلة هذا القول :

استدلوا على مذهبهم مبا يأيت :
١- أن األدلــة الســمعية – كمــا يف املســألة الســابقة – توجــب حجيــة اإلمجــاع مبجــرد 
اتفــاق جمتهــدي عصــر ولــو يف حلظــة؛ إذ احلجيــة ترتتــب علــى االتفــاق نفســه، ألنــه منــاط 
العصمــة، فاالشــرتاط ال موجــب لــه، بــل مــن اشــرتط انقــراض العصــر فعليــه بيــان دليــل 

االشــرتاط(٨).
ونوقــش هــذا االســتدالل بــأن أدلــة اإلمجــاع دلــت علــى حجيــة اإلمجــاع الشــرعي، وهــذا 
ال يكــون إال بعــد انقــراض العصــر، ألننــا ال نعلــم قطــع العلمــاء وعزمهــم علــى هــذا احلكــم 
إال بعــد انقــراض عصرهــم، وأمــا قبــل ذلــك فيجــوز للواحــد منهــم الرجــوع عمــا ذهبــوا إليــه 

وال يســتقر حكمــه وال يلــزم، فاألدلــة إذن مل تتنــاول اإلمجــاع إال هبــذا املعــىن(٩).
وأجيب بأن ذلك غري مسلَّم، ألنه متسك مبحل النـزاع.

٢- أن القــول باشــرتاط انقــراض العصــر يفضــي إىل عــدم حتقــق اإلمجــاع مطلقــاً مــع 

انظــر أصــول السرخســي ٣١٥/١، أصــول البــزدوي مــع كشــف األســرار ٤٥٠/٣، تيســري التحريــر   (١)
.٢٣٠/٣

انظــر إحــكام الفصــول ص٤٠١، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد عليــه ٢٨/٢، شــرح   (٢)
الوصــول ص٣٢٨.  تقريــب  الفصــول ص٣٣٠،  تنقيــح 

انظــر شــرح اللمــع ٦٩٨/٢، قواطــع األدلــة ٣١٠/٣، املســتصفى ١٩٢/١، اإلحــكام لآلمــدي   (٣)
٢١٨/١، البحــر احمليــط ٥١٠/٤.

انظر روضة الناظر ٣٦٦/١-٣٦٧.  (٤)
انظر التمهيد أليب اخلطاب ٣٤٦/٣، املسودة ٣٢٠.  (٥)

انظر املعتمد ٥٠٢/٢، شرح العمد ١٥٤/١، اإلحكام لآلمدي ٢١٨/١.  (٦)
انظر الربهان ٤٤٤/١، اإلحكام لآلمدي ٢١٨/١.  (٧)

انظــر شــرح اللمــع ٦٧٩/٢، إحــكام الفصــول ٤٠٢، التمهيــد أليب اخلطــاب ٣٤٨/٣، البلبــل   (٨)
ص١٣٣.

انظر العدة ١١٠٣/٤.  (٩)



٦٢٣آراؤه في األدلة الشرعية 

كونــه حجــة متبعــة، ألن أهــل العصــر األول ال ينقرضــون حــىت يلحــق هبــم جمتهــدون مــن 
أهــل العصــر الثــاين فيعتــرب إمجاعهــم، وهــم أيضــاً ال ينقرضــون حــىت يلحــق هبــم قــوم مــن 
العصــر التــايل هلــم وهكــذا، وهــذا مينــع مــن انعقــاد إمجــاع مجلــة، وكل شــرط أفضــى إىل إبطــال 

املشــروط علــى حتققــه – وهــو اإلمجــاع – كان باطــًال(١).
ونوقــش بــأن القائلــني باشــرتاط انقــراض العصــر أرادوا بذلــك إمــكان رجــوع اجملمعــني 
أو بعضهــم عمــا حكمــوا بــه أوًال، ال جــواز وجــود جمتهــد آخــر يعارضهــم، كمــا ثبــت أن 
اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا – وهو من املشرتطني – ذهب إىل أنه ال مدخل للتابعي 
يف إمجــاع الصحابــة يف إحــدى الروايتــني عنــه، فاتفــاق الصحابــة مــع خمالفــة التابعــني يكــون 
إمجاعــًا(٢). وعلــى هــذا فاإلشــكال يكــون مندفعــاً، وبتقديــر تســليم دخــول التابعــي هلــم يف 
إمجاعهــم فــال ميتنــع أن يكــون الشــرط هــو انقــراض عصــر اجملمعــني عنــد حــدوث احلادثــة 
واعتبــار موافقــة مــن أدرك ذلــك العصــر مــن اجملتهديــن، ال عصــر مــن أدرك عصرهــم، وعلــى 

هــذا فاإلشــكال ال يكــون متجهــًا(٣).
وجيــاب عنــه بــأن مــا دل علــى حجيــة اإلمجــاع مــن أدلــة مسعيــة دل علــى أن اإلمجــاع 
احملتــج بــه يتــم مبجــرد حصــول االتفــاق مــن غــري تفصيــل بــني انقــراض العصــر وعدمــه، وهلــذا 

ال اعتبــار برجــوع اجملمعــني أو بعضهــم بعــد حصــول االتفــاق(٤).
٣- أن التابعــني يف زمــان بقــاء الصحابــة كانــوا حيتجــون بإمجــاع الصحابــة، فلــو كان 
انقــراض العصــر شــرطاً ملــا احتــج التابعــون بإمجــاع الصحابــة يف حيــاة بعــض الصحابــة(٥).

ونوقش بأنه مل يثبت ذلك وال يعرف ذلك عن التابعني (٦).
٤- ومما يدل على مذهب اجلمهور أن احلجة إما أن تكون هي انقراض العصر، أو 
اتفاقهــم بشــرط انقــراض العصــر، أو اتفاقهــم فقــط. فأمــا األول فــال جيــوز أن يكــون حجــة؛ 

السرخســي  أصــول  اللمــع ٦٩٩/٢،  شــرح  الفصــول ٤٠٣،  إحــكام  املعتمــد ٥٠٣/٢،  انظــر   (١)
 .٢١٨/١ لآلمــدي  اإلحــكام   ،٣٥٠/٣ التمهيــد   ،٣١٥/١

انظر شرح الكوكب املنري ٢٣٣/٢.  (٢)
انظر اإلحكام لآلمدي ٢١٨/١.  (٣)
انظر إحكام الفصول ص٤٠٣.  (٤)

انظر البلبل ص١٣٣، حجية اإلمجاع وموقف العلماء منها ص٣١٩.  (٥)
انظر العدة ١١٠٣/٤.  (٦)
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ألنــه يقتضــي أن يكــون العصــر لــو انقــرض مــن غــري اتفاقهــم كان حجــة وهــو باطــل، وأمــا 
الثــاين فــال جيــوز أيضــاً، ألنــه يوجــب أن يكــون ملوهتــم تأثــري يف كــون قوهلــم حجــة وذلــك غــري 
جائــز كمــا أنــه ال جيــوز أن يكــون ملــوت النــيب  تأثــري يف كــون قولــه حجــة، فلــم يبــق إال 

أن تثبــت احلجــة باتفاقهــم فقــط(١).
ونوقش بأن احلجة يف اتفاقهم بشــرط عدم خمالفة غريهم هلم يف عصرهم، وأن قياس 
اتفاقهــم علــى قــول الرســول  قيــاس مــع الفــارق؛ ألن كالمــه مســتند إىل الوحــي وكالمهــم 

مســتند إىل االجتهــاد وليــس اجتهادهــم بــأوىل مــن اجتهــاد خمالفيهــم(٢).
وجياب عنه بأن قوله إن اتفاقهم حجة بشرط عدم خمالفة غريهم هلم يف عصرهم ال دليل 
عليه؛ ألن أدلة اإلمجاع دلت على أن االتفاق إذا حصل من مجيع العلماء حصلت احلجية، 
بل ال جيوز ألحد خمالفة هذا االتفاق أصالً. وأما قوله إن كالم الرسول  مستند إىل الوحي، 
فيقال أيضاً إن اإلمجاع مستند إىل الوحي، فكما أن األدلة النقلية دلت على حجيته، كذلك 

يلزم أن يكون لكل إمجاع من مستند من النصوص صرح به أو مل يصرح به.
٥- أن احلكــم الثابــت باإلمجــاع كاحلكــم الثابــت بالنــص، فكمــا أن الثابــت بالنــص 

ال خيتــص بوقــت دون وقــت، فكذلــك الثابــت باإلمجــاع(٣).
القــول الثــاين : أن االنقــراض شــرط يف انعقــاد اإلمجــاع ويف حجيتــه مطلقــاً، فــال يعتــرب 
اتفــاق اجملمعــني حجــة ملزمــة هلــم وال لغريهــم، وعليــه فــال حتــرم خمالفتهــم ملــا اتفقــوا عليــه يف 
عصرهــم، فيصــح أن يرجــع بعضهــم أو يرجعــوا مجيعــاً عمــا ذهبــوا إليــه، وال يكــون اتفاقهــم 

إمجاعــاً وال حجــة إال إذا انقرضــوا وماتــوا وهــم علــى حالتهــم مــن االتفــاق.
وهــذا هــو املذهــب املشــهور عــن مجهــور احلنابلــة وهــو ظاهــر كالم اإلمــام أمحــد(٤) وهبــذا 
قال بعـض الشـافعيـة(٥) واختـاره أبـو بكـر بن فـورك وسليـم الـرازي منهم(٦)، وذكر الزركشي 

انظر املعتمد ٥٠٣/٢، إحكام الفصول ٤٠٢، التمهيد أليب اخلطاب ٣٤٩/٣.  (١)
انظر اإلحكام لآلمدي ٢١٧/١.  (٢)

انظر حجية اإلمجاع ٣١٩.  (٣)
انظــر العــدة ١٠٩٥/٤، التمهيــد أليب اخلطــاب ٣٤٦/٣، املســودة ص٣٢٠، شــرح الكوكــب   (٤)

.٢٤٦/٢ املنــري 
انظر شرح اللمع ٦٩٧/٢.  (٥)

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٢١٧/١، البحــر احمليــط ٥١١/٤، تيســري التحريــر ٢٣٠/٣، شــرح =   (٦)



٦٢٥آراؤه في األدلة الشرعية 

– رمحه اهللا – أنه منقول عن اإلمام أيب احلسن األشعري(١).
القول الثالث : وهو القول بالتفصيل، وألصحاب هذا القول مذاهب : 

أ – ذهب إمام احلرمني رمحه اهللا إىل أن اإلمجاع ينقسم إىل مقطوع به وإىل ما أسند 
إىل الظــن، فمــا قطــع بــه اجملمعــون فهــو حجــة فــور انعقــاده، ألهنــم يف حقيقــة األمــر راجعــون 
إىل أصــل مقطــوع بــه عندهــم، وأمــا مــا اســتند إىل الظــن فــال يتــم اإلمجــاع وال ينــربم مــا مل 
يتطــاول الزمــن ويصــرُّوا علــى مــا قالــوا مــع تذكرهــم للحادثــة وتــردد اخلــوض فيهــا، والزمــن 
املعتــرب هــو زمــن ال يفــرض يف مثلــه اســتقرار اجلــم الغفــري علــى رأي إال عــن حامــل قاطــع أو 

نــازل منـــزلة القاطــع علــى اإلصــرار(٢). 
فإمــام احلرمــني يعتــرب يف اإلمجــاع الظــين طــول الزمــان علــى مــا بينــه، وال يشــرتط انقــراض 
العصــر ومــوت اجلميــع، فقــد قــال : (واشــرتاط املــوت مــع طــول الزمــن ال معــىن لــه واالكتفــاء 

بــه علــى قــرب ال طائــل حتتــه)(٣).
ب – وذهــب بعــض الشــافعية إىل أنــه ينعقــد قبــل االنقــراض فيمــا ال مهلــة فيــه، 
وال ميكــن اســتدراكه مــن قتــل نفــس أو اســتباحة فــرج، وال ينعقــد فيمــا اتســعت لــه مهلــة 
النظــر وأمكــن اســتدراكه إال بانقــراض العصــر(٤)، قــال الزركشــي : (هــو نظــري مــا ســبق يف 

الســكويت)(٥).
ج – ذهــب بعــض العلمــاء إىل أنــه إذا مل يبــق إال عــدد ينقصــون عــن أقــل التواتــر فــال 

عــربة ببقائهــم وعلــم انعقــاد اإلمجــاع(٦).
د – وهناك من شرط انقراض العصر يف إمجاع الصحابة دون إمجاع غريهم(٧).

الكوكــب املنــري ٢٤٦/٢.
انظر البحر احمليط ٥١١/٤.  (١)

انظر الربهان ٤٤٥/١-٤٤٦.  (٢)
الربهان ٤٤٦/١.  (٣)

انظر قواطع األدلة ٣١١/٣، البحر احمليط ٥١٣/٤.  (٤)
انظر البحر احمليط ٥١٣/٤.  (٥)

انظر املرجع السابق ٥١٣/٤، وشرح الكوكب املنري ٢٤٨/٢.  (٦)
انظر شرح الكوكب املنري ٢٤٨/٢.  (٧)
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وهناك أقوال أخرى يف املسألة ترجع إىل ما سبق ذكره من األقوال(١).
خامساً : التعليق

بعــد التأمــل يف األقــوال الــواردة يف املســألة ومــا متســك بــه أصحاهبــا يظهــر يل أن القــول 
الــذي ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – ومــن وافقــه هــو الراجــح ملــا يــأيت :

١- أن ما متســك به اجلمهور يف عدم اشــرتاط انقراض العصر متمســك قوي، ألهنم 
متســكوا بأدلــة حجيــة اإلمجــاع الــيت قــد دلــت علــى أن احلجــة حاصلــة باتفــاق العلمــاء فقــط، 

وأن املناقشات الواردة عليها قد مت دفعها يف موضعها.
فــإذا حصــل اإلمجــاع وحتقــق وقوعــه فهــو حجــة مــن حــني انعقــاده، ولكــن ال ميكــن 
الوقــوف علــى ســاعة انعقــاده إال يف اإلمجــاع القــويل الصريــح بــأن يصــرح كل عــامل بقولــه يف 
املســألة، أمــا يف اإلمجــاع الســكويت بــأن يقــول البعــض ويســكت الباقــون فــال ميكــن اجلــزم 
بــأن اإلمجــاع قــد انعقــد إال إذا انقــرض عصــر هــذه الطبقــة دون أن يُظهــر أحدهــم خالفــاً. 
وعلــى هــذا فالقــول الــذي ذهــب إليــه أبــو منصــور هــو قــول جيمــع بــني األقــوال ويتفــق مــع 

أدلــة حجيــة اإلمجــاع والواقــع املشــاهد مــن ســرية العلمــاء األجــالء.
٢- أن أدلــة القائلــني باشــرتاط انقــراض العصــر مطلقــاً قــد ردت بأهنــا ال تــدل علــى 
املــراد، ألن أقــوى مــا متســك بــه القائلــون باشــرتاط انقــراض العصــر هــو إمجــاع الصحابــة 
علــى بعــض األحــكام، كعــدم بيــع أمهــات األوالد ورجــوع بعضهــم عــن ذلــك بعــد ذلــك 

.(٢)  كعلــي
وقــد رد هــذا االســتدالل بــأن هــذه املســائل مل تكــن إمجاعيــة مــن البدايــة وإمنــا هــي 

مســائل خالفيــة واســتمر النــاس علــى اخلــالف فيهــا(٣).
٣- أن مــا متســك بــه إمــام احلرمــني – رمحــه اهللا – يف احلقيقــة هــو حبــث عــن حتقــق 
اإلمجــاع وانعقــاد عــزم العلمــاء علــى مــا حكمــوا بــه واســتقرار رأيهــم عليــه وليــس حبثــاً عــن 

انقــراض العصــر وعدمــه، واهللا أعلــم.       

انظر البحر احمليط ٥١٤/٤.  (١)
انظر التمهيد أليب اخلطاب ٣٤٦/٣.  (٢)

انظر اإلحكام ٢٢٠/١.  (٣)
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المبحث الثاني : آراؤه في أمور تتعلق بالمجمعين
وفيه مسألتان :

المسألة األولى : من بلغ من النساء والعبيد مبلغ االجتهاد هل يعتد بقوله في اإلجماع؟
أوًال : التعريف بالمسألة

يصــح اجتهــاد املــرأة والعبــد إذا بلغــا مبلــغ االجتهــاد، ويف هــذا يقــول ابــن الســمعاين – 
رمحــه اهللا - : (وليــس يعتــرب يف صحــة االجتهــاد أن يكــون رجــًال وال أن يكــون حــراً وال أن 

يكــون عــدًال، وهــو يصــح مــن الرجــل واملــرأة، واحلــر والعبــد، والعــدل والفاســق)(١).
وعلــى هــذا فمــن بلــغ مبلــغ االجتهــاد مــن النســاء والعبيــد، فهــل يعتــد خبالفــه يف 

اإلمجــاع حيــث ال ينعقــد إال مــع وفاقــه، أو ال يعتــد فينعقــد اإلمجــاع خبالفــه ؟
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

النســاء والعبيــد مبلــغ  مــن  بلــغ  مــن  أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن  يــرى األســتاذ 
مــع خالفــه.  رأيــه  اإلمجــاع يف  ينعقــد  فــال  اإلمجــاع،  بقولــه يف  يعتــد  االجتهــاد 

فقــد نقــل الزركشــي – رمحــه اهللا – رأيــه حيــث قــال : (قــال األســتاذ أبــو منصــور : 
وأمــا مــن بلــغ مــن النســاء والعبيــد مبلــغ االجتهــاد، فإنــه يعتــد خبالفــه، وال ينعقــد اإلمجــاع 

ــع خالفــه …)(٢). مـ
دليله : 

خالصــة مــا اســتدل بــه األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – فيمــا نقــل عنــه الزركشــي – 
رمحــه اهللا – أن الــرق واألنوثــة ال يؤثــران يف اعتبــار اخلــالف وعدمــه كمــا ال يؤثــران يف قبــول 
الروايــة والفتــوى، فــال فــرق بــني أن يكــون اجملمعــون رجــاًال أو نســاًء، أحــراراً أو عبيــداً كمــا 
ال يوجــد فــرق بــني هــؤالء يف قبــول الروايــة والفتــوى منهــم، والدليــل علــى ذلــك أن أعــالم 

قواطع األدلة ٩/٥.  (١)
البحر احمليط ٤٧٥/٤.  (٢)
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الصحابــة  قــد رجعــوا إىل فتــاوى عائشــة رضــي اهللا عنهــا وســائر أزواج النــيب ، وإىل 
فتــاوى نافــع مــوىل ابــن عمــر  وعكرمــة(١) مــوىل ابــن عبــاس  قبــل عتقهمــا(٢) كمــا أهنــم 
قبلــوا مــن هــؤالء مجيعــاً روايتهــم، فيعتــد خبــالف كل مــن ثبــت كونــه جمتهــداً – رجــًال كان أو 

امــرأة، حــراً كان أو عبــداً – فــال ينعقــد اإلمجــاع خبالفــه مــع جمتهــدي عصــره.
ثالثاً : الموافقون

إن اعتبــار قــول النســاء اجملتهــدات والعبيــد اجملتهديــن يف انعقــاد اإلمجــاع مل خيتلــف فيــه 
قول العلماء حســب اطالعي(٣)، بل ما ذهب إليه األســتاذ أبو منصور – رمحه اهللا – يف 

هــذه املســألة هــو قــول مجيــع العلمــاء فيمــا أعلــم، واهللا أعلــم.

المسألة الثانية : هل المجتهد المبتدع يعتد بقوله في اإلجماع؟
أوًال : تحرير محل النـزاع

اجملتهــد إذا كان مبتدعــاً ال خيلــوا إمــا أن يكفَّــر ببدعتــه أو ال يكفــر، فــإن ُكفِّــر فــال 
خــالف يف أنــه غــري داخــل يف اإلمجــاع، فــال يعتــد خالفــه يف اإلمجــاع، لعــدم دخولــه يف 

مســمى األمــة املشــهود هلــم بالعصمــة وإن مل يعلــم هــو كفــَر نفســه(٤).
أمــا إذا مل يكفَّــر حيــث اعتقــد أو فعــل مــن البدعــة مــا ال يقتضــي التكفــري بــل يقتضــي 
التفســيق والتبديــع والتضليــل، فهــل يعتــد خبالفــه يف اإلمجــاع ؟ اختلــف العلمــاء يف ذلــك(٥).

هــو عكرمــة، أبــو عبــد اهللا ، مــوىل ابــن عبــاس، أصلــه بربــري، ثقــة، ثبــت، عــامل بالتفســري، تــويف ســنة   (١)
١٠٤هـــ، وقيــل بعــد ذلــك، (انظــر : تقريــب التهذيــب ص٦٨٧). 

انظر البحر احمليط ٤٧٥/٤.  (٢)
وقــد قــال إمــام احلرمــني : (والقــول الضابــط يف كل مــا مل نذكــره أن كل مــا ال يعتــرب عنــد املفتــني،   (٣)

فهــو غــري معتــرب يف اجملمعــني كاحلريــة والذكــورة وغريمهــا) الربهــان ٤٤٢/١.
انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٩٤/١، البحــر احمليــط ٤٦٧/٤، فقــد نقــال االتفــاق علــى ذلــك يف هــذه   (٤)
املســألة، وانظــر أيضــاً اللمــع ص ٢٥٧، الربهــان ٤٤٢/١، املســتصفى ١٨٣/١، روضــة الناظــر 
٣٥٣/١، خمتصــر ابــن احلاجــب وشــرح العضــد عليــه ٣٣/٢، كشــف األســرار ٤٤٢/٣، شــرح 

احمللــى علــى مجــع اجلوامــع ١٧٧/٢.  
انظــر املراجــع الســابقة وانظــر أيضــاً العــدة ١١٣٩/٤-١١٤٠، أصــول السرخســي ٣١١/١-  (٥)
٣١٢، التمهيــد ٢٥٢/٣، املســودة ٣٣١، تيســري التحريــر ٣٥٣/٣، شــرح الكوكــب املنــري = 
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ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أن املبتــدع مــن أهــل األهــواء ال يعتــرب قولــه 

يف انعقــاد اإلمجــاع.
فقــد قــال – رمحــه اهللا –: (قــال أهــل الســنة : ال يعتــرب يف اإلمجــاع وفــاق القدريــة 
واخلــوارج والرافضــة، وال اعتبــار خبــالف هــؤالء املبتدعــة يف الفقــه، وإن اعتــرب يف الــكالم)(١).
ومعلــوم أن الــرأي الــذي يــراه األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – صحيحــاً وســديداً 
وخيتــاره، ينســبه إىل أهــل الســنة، وهــو مــا يتضــح عنــد قــارئ كتــاب (أصـــول الديــن)  و 
(الفــرق بــني الفــرق) وبنــاء علــى هــذا فــإن القــول بعــدم اعتــداد خــالف املبتــدع غــري املكفَّــر 

يف اإلمجــاع هــو املختــار عنــده.
ثالثاً : الموافقون

إن مــا اختــاره األســتاذ أبــو منصــور هــو مذهــب كثــري مــن األصوليــني، وقــد نســب 
إمــام احلرمــني وابــن الســمعاين إىل معظــم األصوليــني بأهنــم يعتــربون الــورع يف أهــل اإلمجــاع، 
وهلــذا فــإن الفســقة وإن كانــوا بالغــني يف العلــم مبلــغ اجملتهديــن ال يعتــرب خالفهــم ووفاقهــم(٢) 

ونســبه ابــن برهــان إىل كافــة الفقهــاء واملتكلمــني(٣) ونســبه الفتوحــي إىل األكثــر(٤). 
قــال صاحــب فواتــح الرمحــوت : (واشــرتاط عــدم البدعــة املفســقة وهــي البدعــة اجلليــة 
كالتجســيم والرفض واخلروج كالعدالة، فمن شــرطها وهم اجلمهور واحلنفية قاطبة يشــرتط 

عــدم البدعــة أيضــاً، ومــن ال فــال، واألول هـــو الصحيــح)(٥).

الرمحــوت ٢١٨/٢. فواتــح   ،٢٢٧/٢
انظــر هــذا القــول منقــوًال يف كل مــن البحــر احمليــط ٤٦٨/٤، تيســري التحريــر ٢٣٩/٣، شــرح   (١)

الفحــول ٧١. إرشــاد  املنــري ٢٢٧/٢،  الكوكــب 
انظر الربهان ٤٤١/١، قواطع األدلة ٢٤٥/٣، فواتح الرمحوت ٢١٨/٢.  (٢)

الوصول إىل األصول ٨٦/٢.  (٣)
انظر شرح الكوكب املنري ٢٢٨/٢.  (٤)

فواتح الرمحوت ٢١٩/٢.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٣٠

واختــاره القاضــي أبــو يعلــى(١) وابــن عقيــل(٢) مــن احلنابلــة وابــن حــزم الظاهــري(٣) وأبــو 
بكــر الــرازي مــن احلنفيــة(٤) وقــال السرخســي بأنــه قــول العراقيــني(٥)، وهــو املختــار عنــد 

صاحــب فواتــح الرمحــوت(٦).
أدلتهم : 

ــَهَدآَء َ�َ  ــواْ ُش َُكونُ ــٗطا ّ�ِ ــٗة وََس مَّ
ُ
ــۡم أ ِــَك َجَعۡلَ�ُٰ� ١- قولــه تعــاىل ﴿ َوَ�َ�ٰ�

ــاِس﴾ (٧). ٱ�َّ
وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل جعــل املســلمني شــهداء علــى النــاس وحجــة عليهــم فيمــا 
يشــهدون بــه لكوهنــم وســطاً، والوســط يف اللغــة هــو العــدل، فلمــا مل يكــن أهــل البدعــة والفســق 
والضالل هبذه الصفة مل جيز أن يكونوا من الشهداء على الناس، فال يعتد هبم يف اإلمجاع(٨).

٢- قوله تعاىل ﴿ َوَ��َّبِۡع َ�ۡ�َ َس�ِيِل ٱ�ُۡمۡؤِمنَِ�﴾ (٩). 
وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل رتــب الوعيــد علــى اتبــاع غــري ســبيل املؤمنــني، فــدلَّ علــى 
أن اتبــاع ســبيل املؤمنــني هــو املأمــور، فلمــا مل يكــن ســبيل أهــل اهلــوى والضــالل ســبيل 

املؤمنــني مل جيــز أن يكــون ســبيلهم مأمــوراً باتباعــه(١٠).
واستدلوا باملعقول من وجوه(١١):

١- أن املبتــدع الفاســق قــد جيــوز أن يعصــي فيمــا يعتــد بــه فيــه مــن اإلمجــاع، كمــا 
يعصــي يف غــريه، فــال جيــوز االعتــداد بــه.

العدة ١١٣٩/٤.  (١)
انظر شرح الكوكب املنري ٢٢٨/٢.  (٢)
انظر اإلحكام البن حزم ٦١٣/١.  (٣)

انظر الفصول يف األصول ٢٩٣/٣، تيسري التحرير ٢٣٩/٣.  (٤)
انظر أصول السرخسي ٣١٢/١.  (٥)

.٢١٩/٢  (٦)
البقرة : ١٤٣  (٧)

انظر العدة ١١٤٠/٤، روضة الناظر ٣٥٤/١، كشف األسرار عن أصول البزدوي ٤٤١/٣.  (٨)
النساء : ١١٥  (٩)

(١٠) انظر العدة ١١٤٠/٤.
(١١) انظر املصدر السابق وروضة الناظر ٣٥٥/١، وفواتح الرمحوت ٢١٨/٢-٢١٩.



٦٣١آراؤه في األدلة الشرعية 

٢- أن كونــه يف مجلــة اجملمعــني يقتضــي مدحــه وتعظيمــه، وكونــه مــن أهــل اهلــوى 
والضــالل يقتضــي ذمــه واالســتخفاف بــه، فلمــا مل جيــز أن يســتحق الــذم واملــدح يف حالــة 
واحــدة مل جيــز أن يكــون داخــًال يف مجلــة مــن يعتــد هبــم يف اإلمجــاع مــع كونــه مــن أهــل 

البدعــة واهلــوى.
٣- أنه ال يقبل قوله منفرداً، فكذلك ال يعترب مع غريه من اجملمعني.

٤- أن اإلمجــاع فيــه إخبــار حبكــم شــرعي، فــال يدخــل فيــه املبتدعــة الفســقة كخــرب 
الواحــد.

رابعاً : المخالفون
لقد خالف أبا منصور يف هذه املسألة ثالُث فرق من العلماء : 

الفريــق األول : قالــوا باعتبــار قــول اجملتهــد املبتــدع يف انعقــاد اإلمجــاع. وهــو مذهــب 
ابــن  كثــري مــن األصوليــني، فقــد اختــاره الشــريازي واجلويــين والغــزايل واآلمــدي ورجحــه 
احلاجــب وابــن الســبكي(١)، واختــاره أبــو اخلطــاب مــن احلنابلــة ونســبه إىل بعــض املتكلمــني 
وأيب إســحاق اإلســفراييين مــن الشــافعية وغريهــم(٢). ويبــدو أن كثــرة القائلــني هبــذا القــول 

تقابــل كثــرة املوافقــني لقــول أيب منصــور، وهلــذا ســأذكر أدلتهــم فيمــا يلــي :   
أدلتهم : 

١- قالــوا إن األدلــة الدالــة علــى حجيــة اإلمجــاع – كمــا ســبق – مطلقــة عــن تقييــد 
األمــة بكوهنــا عــدًال، فاملبتــدع داخــل يف مفهــوم لفــظ األمــة املشــهود هلــم بالعصمــة، خاصــة 
أنــه مــن أهــل احلــل والعقــد، فاعتبــار إمجــاع العــدول مــع خمالفــة املبتــدع والفاســق ال مــدرك 

لــه شــرعاً، وكل حكــم ال مــدرك لــه شــرعاً وجــب نفيــه(٣).
ونوقــش بــأن املــراد باألمــة يف أدلــة اإلمجــاع العــدول منهــم كمــا كان املــراد بــه العلمــاء 

اجملتهــدون فيهــم(٤).
انظر الربهان ٤٤١/١-٤٤٢، اللمع ٢٥٧، املستصفى ١٨٣/١، اإلحكام لآلمدي ١٩٤/١،   (١)

خمتصــر ابــن احلاجــب وشــرحه العضــد ٣٣/٢، اإلهبــاج ٤٣٤/٢.
انظــر التمهيــد أليب اخلطــاب ٢٥٢/٣-٢٥٣، وانظــر أيضــا املســودة ٣٣١، هنايــة الوصــول إىل   (٢)

درايــة األصــول ٢٦٠٩/٦، البحــر احمليــط ٤٦٨/٤.
انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرمحوت ٢١٨/٢.  (٣)

انظر العدة ١١٤١/٤.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٣٢

٢- أن الظاهــر مــن حالــه فيمــا خيــرب بــه عــن اجتهــاده الصــدق كإخبــار غــريه مــن 
اجملتهديــن، كيــف وإنــه قــد يعلــم صــدق الفاســق بقرائــن أحوالــه يف مناظرتــه وكالمــه، فــإذا 

علــم صدقــه وهــو جمتهــد كان كغــريه مــن اجملتهديــن(١).
وميكــن أن يناقــش أن املبتــدع الفاســق مــع احتمــال صدقــه ال يقبــل خــربه منفــرداً، فــال 

يقبــل قولــه مــع غــريه مــن اجملمعــني.
٣- أنــه قــادر علــى اختيــار الصــواب كقدرتــه علــى اختيــار الفســق والضــالل واخلطــأ، 
ولكنــه إذا كان مــع مجلــة اجملمعــني يف اإلمجــاع علــى حكــم شــرعي فــال خيتــار إال الصــواب، 
لقولــه  : ((ال جتتمــع أمــيت علــى خطــأ)) الــدال علــى عصمتهــم عــن اخلطــأ فيمــا أمجعــوا 

عليــه(٢).
ونوقــش بــأن املبتــدع الفاســق قــادر علــى الصــدق يف خــربه عــن الرســول  ومــع ذلــك 
ال يقبــل خــربه علــى الراجــح(٣)، مث ميكــن أن يقــال : إن مــا قيــل يف هــذا الدليــل ميكــن 
تصــوره يف وفاقــه مــع اجملمعــني، أمــا يف خالفــه مــع اجملمعــني فــال، لعــدم ثبــوت العصمــة يف 
حقــه إذا خالــف جمتهــدي األمــة، بــل رمبــا خالفهــم ألجــل الفســاد أو للتعصــب علــى رأيــه، 
فــال يعتــرب خالفــه يف اإلمجــاع، ومــن ال يعتــرب خالفــه يف اإلمجــاع ال يعتــرب وفاقــه كالعامــي.
الفريــق الثــاين : ذهبــوا إىل التفصيــل، فقالــوا : إنــه إذا دعــا إىل بدعتــه ال يعتــرب قولــه، 

وإذا مل يــدع إليهــا اعتــرب قولــه يف غــري بدعتــه. 
وإىل هذا ذهب كثري من احلنفية(٤) وحكاه ابن حزم يف كتابه(٥) عن بعض السلف. 
قالــوا : إن كــون صاحــب البدعــة داعيــاً إىل بدعتــه يوجــب تعصبــاً يف ذلــك املبتــدع، 
وهــو عــدم قبــول احلــق عنــد ظهــور الدليــل، بنــاًء علــى امليــل إىل جانــب اهلــوى، فيوجــب 
ذلــك التعصــب خفــة عقــل يكــون للســفهاء فيتهــم يف أمــر دينــه، أمــا إذا مل يــدع إليهــا 
فيكــون قولــه يف غــري بدعتــه معتــرباً؛ ألنــه مــن أهــل الشــهادة وال يعتــرب يف بدعتــه؛ ألنــه يضلــل 

انظر اإلحكام لآلمدي ١٩٤/١.  (١)
انظر العدة ١١٤٢/٤.  (٢)
انظر العدة ١١٤٢/٤.  (٣)

انظر أصول السرخسي ٣٣١/١، تيسري التحرير ٢٣٩/٣، كشف األسرار ٤٤٢/٣.  (٤)
انظر اإلحكام البن حزم ٦١٣/١.  (٥)
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ملخالفتــه نصــاً موجبــاً للعلــم(١).
ولكــن يقــال هلــم حينئــذ بأنــه ال داعــي هلــذا التفصيــل؛ ألن الداعيــة إىل البدعــة وغــري 
الداعيــة كالمهــا ســواء يف امليــل إىل جانــب اهلــوى وعــدم قبــول احلــق عنــد ظهــور الدليــل، 
بــل قــد يكــون غــري الداعــي إىل بدعتــه أشــد تعصبــاً مــن الداعــي، فــال وجــه هلــذا التفريــق.

الفريــق الثالــث : قالــوا ال ينعقــد اإلمجــاع بدونــه يف حــق نفســه، وينعقــد علــى غــريه، 
فيجــوز لــه خمالفــة إمجــاع مــن عــداه، وال جيــوز ذلــك لغــريه.

وقــد حكــى هــذا القــول اآلمــدي – رمحــه اهللا – ومل ينســب إىل أحــد(٢) وتابعــه يف 
األصوليــني(٣). بعــض  حكايتــه 

خامساً : التعليق
بعــد النظــر يف األقــوال الــواردة يف املســألة وأدلتهــا ومناقشــتها يظهــر يل –والعلــم عنــد 
اهللا– أن القــول بعــدم اعتبــار قــول املبتــدع اجملتهــد يف اإلمجــاع وفاقــاً وخالفــاً هــو الراجــح 

ملــا يــأيت: 
١- قوة أدلة هذا القول.

٢- ضعف أدلة املخالفني وعدم صمودها أمام املناقشة.
٣- أن املبتــدع يكــون غالبــاً يتبــع اهلــوى ومتعصبــاً ملذهبــه فيكــون متهمــاً يف أمــر الديــن، 
فــال يعتــد خبالفــه يف انعقــاد اإلمجــاع، وهلــذا مل يعتــرب خــالف الروافــض يف إمامــة أيب بكــر 

. وال خــالف اخلــوارج يف خالفــة علــي ،
٤- وألن املبتدعــة قــد غلــب مكابــرة اهلــوى علــى عقوهلــم واندمــج رأيهــم يف تعصبهــم، 
فوقعــوا يف ضاللــة وظلمــة فرييهــم اهلــوى خــالف الصــواب صوابــاً فــال اعتــداد هبــم، وإمنــا 

اعتبــار القــول يف اإلمجــاع جلاِمــِع صحــِة الــرأي(٤). واهللا تعــاىل أعلــم.

انظر تيسري التحرير ٢٣٩/٣، أصول السرخسي ٣١١/١.  (١)
انظر اإلحكام لآلمدي ١٩٤/١.  (٢)

ابــن احلاجــب ٣٣/٢، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــى عليــه  انظــر شــرح العضــد علــى خمتصــر   (٣)
.٤٦٨/٤-٤٦٩ احمليــط  البحــر   ،١٧٨/٢

انظر فواتح الرمحوت ٢١٩/٢.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٣٤

المبحث الثالث : آراؤه في إجماعات مختلف فيها
وفيه ثالث مسائل :

المسألة األولى : اإلجماع السكوتي
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

اإلمجــاع الســكويت هــو أن يقــول بعــض اجملتهديــن يف مســألة اجتهاديــة قــوًال أو يفعــل 
فعــًال، فينتشــر ذلــك القــول أو الفعــل بــني العلمــاء اجملتهديــن حــىت يعرفــوه مجيعــاً، فيســكت 
اآلخــرون حــىت متضــي مــدة ميكــن فيهــا التأمــل والنظــر يف ذلــك القــول أو الفعــل دون أن 
تظهــر منهــم أمــارة إنــكار مــع القــدرة عليــه وال عالمــة الرضــا والســخط، ويكــون ذلــك قبــل 

اســتقرار املذاهــب(١).
والســاكتون يف هــذه املســألة هلــم ثــالث حــاالت؛ ألهنــم إمــا أن تظهــر منهــم عالمــة 
ويكــون إمجاعــاً، ألهنــم  قطعــاً  فهــو موافقــة  أو ميدحــوه،  بــه  يعملــوا  بالقــول كأن  الرضــا 
كالناطقــني بالقــول يف احلكــم، أو تظهــر منهــم عالمــة ســخط وإنــكار للقــول، فــال يكــون 

إمجاعــاً اتفاقــاً، أو ال يظهــر شــيء مــن ذلــك ال عالمــة الرضــا وال عالمــة الســخط.
وهــذه احلالــة األخــرية هــي حمــل النـــزاع بــني العلمــاء حيــث اختلفــوا هــل ســكوهتم يــدل 
علــى موافقتهــم فيكــون إمجاعــاً أو ال يــدل علــى املوافقــة فــال يكــون إمجاعــاً ؟ ويف حالــة 
عــدم كونــه إمجاعــاً هــل يكــون حجــة ؟(٢) هــذا، وقــد خصــص بعــض العلمــاء هــذه املســألة 

بعصــر الصحابــة فيمــا أطلقــه آخــرون يف مجيــع العصــور(٣).

انظــر شــرح خمتصــر الروضــة ٧٨/٣، كشــف األســرار ٤٢٦/٣، البحــر احمليــط ٤٩٤/٤، تيســري   (١)
املنــري ٢٥٣/٢-٢٥٤، حجيــة اإلمجــاع ص٣٥٥، ٣٥٨،  التحريــر ٢٤٦/٣، شــرح الكوكــب 

اإلمجــاع بــني النظريــة والتطبيــق ٨٣.
انظــر قواطــع األدلــة ٢٧٠/٣-٢٧١، املســتصفى ١٩١/١، اإلحــكام لآلمــدي ٢١٤/١، خمتصــر   (٢)

ابــن احلاجــب وشــرح العضــد عليــه ٣٧/٢. 
انظر كشف األسرار ٤٢٦/٣، البحر احمليط ٥٠٦/٤، شرح الكوكب املنري ٢٥٤/٢.  (٣)



٦٣٥آراؤه في األدلة الشرعية 

ثانياً : رأي أبي منصور في هذه المسألة. 
يــرى األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي أن اإلمجــاع الســكويت إمجــاع وحجــة بشــرط انقــراض 

العصــر.
قــال الزركشــي – رمحــه اهللا –: (القائلــون بــأن الســكويت حجــة مثــرية للظــن اختلفــوا يف 
أنــه قطعــي أم ظــين ؟ فقــال األســتاذ أبــو إســحاق وأبــو منصــور البغــدادي والبندنيجــي : إنــه 

مقطــوع بــه، أي أن حكــم اهللا مــا ظننــاه ال القطــع حبصــول اإلمجــاع)(١).
أمــا أنــه إمجــاع باشــرتاط انقــراض العصــر، فقــد تقــدم أن أبــا منصــور يــرى ذلــك كمــا 

نقلــه الزركشــي(٢) والفتوحــي(٣) – رمحهمــا اهللا –.
وقــد ســبق دليلــه علــى اشــرتاط انقــراض العصــر يف اإلمجــاع الســكويت، أمــا الدليــل علــى 

أنــه إمجــاع وحجــة، فلــم أطلــع علــى دليــٍل لألســتاذ علــى ذلــك.
ثالثاً : الموافقون

إن القــول بــأن اإلمجــاع الســكويت إمجــاع وحجــة بشــرط انقــراض العصــر هــو مذهــب 
أيب إســحاق اإلســفراييين وأيب إســحاق الشــريازي واآلمــدي والبندنيجــي(٤) ونســبه القاضــي 
أبــو الطيــب إىل أكثــر أصحــاب الشــافعية(٥) وبــه قــال أبــو علــي اجلبائــي(٦) وهــو ظاهــر كالم 

أمحــد ومذهــب احلنابلــة(٧).
وقــد وافقــه مجهــور العلمــاء يف كونــه حجــًة وإمجاعــاً مــن دون أن يشــرتطوا انقــراض 
اإلمــام  قــويل  أحــد  وهــو  املالكيــة(٩)  وأكثــر  احلنفيــة(٨)  قــول  وهــو  ذلــك  يف  العصــر 

البحر احمليط ٤٩٨/٤.  (١)
املرجع السابق ٥١٢/٤.  (٢)

انظر شرح الكوكب املنري ٢٤٧/٢.  (٣)
انظــر الربهــان ٤٤٤/١، اللمــع ٢٥٤، اإلحــكام لآلمــدي ٢١٧/١، كشــف األســرار ٤٥٠/٣   (٤)

البحــر احمليــط ٥١٢/٤، تيســري التحريــر ٢٣١/٢، التقريــر والتحبــري ٨٧/٣. 
انظر البحر احمليط ٥١٢/٤.  (٥)
انظر شرح العمد ١٥٤/١.  (٦)

انظر العدة ١١٧٠/٤، شرح الكوكب املنري ٢٥٣/٢-٢٥٤.  (٧)
انظر أصول السرخسي ٣٠٣/١، كشف األسرار ٤٢٦/٣، تيسري التحرير ٢٤٦/٣.  (٨)

انظر إحكام الفصول ص٤٠٧، تقريب الوصول ص٣٣٤.  (٩)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٣٦

الشافعي(١) –رمحه اهللا– وأكثر أصحابه(٢).
قــال السرخســي – رمحــه اهللا –: (وأمــا الرخصــة(٣) [ أي : يف اإلمجــاع ] وهــو أن 
ينتشــر القــول مــن بعــض علمــاء أهــل العصــر ويســكت الباقــون عــن إظهــار اخلــالف وعــن 
الــرد علــى القائلــني بعــد عــرض الفتــوى عليهــم وصريورتــه معلومــاً هلــم باالنتشــار والظهــور، 

فاإلمجــاع يثبــت بــه عندنــا)(٤).
وقــال الشــريازي – رمحــه اهللا –: (وأمــا إذا وجــد مــن واحــد منهــم قــول أو فعــل ومل يظهــروا 
خالفــاً، فهــل يكــون إمجاعــاً وهــل يكــون حجــًة؟ فيــه خــالف، الصحيــح أنــه إمجــاع وأنــه حجــة)

.(٥)

وقال الباجي – رمحه اهللا –: (قول الصحايب أو اإلمام إذا ظهر واشــتهر حبيث يعلم 
أنــه يعــم مساعــه املســلمني، واســتقر علــى ذلــك ومل يعلــم لــه خمالــف، وال مســع لــه مبنِكــٍر، فإنــه 

إمجــاع وحجــة، وبــه قــال أكثــر أصحابنــا املالكيني)(٦).
أدلتهم : 

أما األدلة على اشــرتاط انقراض العصر يف اإلمجاع الســكويت اليت اســتدل هبا املشــرتطون من 
موافقي أيب منصور – رمحه اهللا –، فقد سبق بياهنا يف مسألة انقراض العصر، فال داعي للتكرار 

هنا.
وأما أدلتهم على كون السكويت حجًة وإمجاعاً فهي كما يأيت : 

١- أنــه لــو شــرط قــول كل جمتهــد نصــاً يف انعقــاد اإلمجــاع مل يتحقــق إمجــاع أصــًال، 
ألنــه ال يتصــور اجتمــاع أهــل العصــر كلهــم علــى قــول يســمع ذلــك منهــم إال نــادراً، بــل إن 
املعتــاد يف كل عصــر أن يكــون ذلــك بانتشــار الفتــوى مــن البعــض وســكوت الباقــني، وهلــذا 

انظر البحر احمليط ٤٩٥/٤.  (١)
انظر املصدر السابق ٤٩٥/٤.  (٢)

املــراد بالرخصــة هنــا درجــة دون درجــة اإلمجــاع القــويل الصريــح، وليــس املــراد الرخصــة املعروفــة   (٣)
اصطالحــاً، ألن ذلــك يف األحــكام، والــكالم هنــا عــن اإلمجــاع وهــو دليــل، واهللا أعلــم.

أصول السرخسي ٣٠٣/١.  (٤)
شرح اللمع ٦٩٠/٢.  (٥)

إحكام الفصول ص٤٠٧.  (٦)
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فــإن التنصيــص مــن كل جمتهــد علــى قولــه غــري مشــروط(١).
٢- أن العــادة متنــع أن يكــون ســكوهتم إال عــن رضــا بالقــول املنتشــر، قــال الشــيخ 
أبــو إســحاق الشــريازي – رمحــه اهللا –: (والدليــل علــى صحــة مذهبنــا وأنــه حجــة وإمجــاع 
أن العــادة قــد جــرت بــأن أهــل االجتهــاد إذا مسعــوا جوابــاً يف حادثــة حدثــت جيتهــدون 
ويظهــرون مــا عندهــم مــن اخلــالف، فلــو كان ههنــا عندهــم خــالف ِلمــاَ قالــه هــذا القائــل 

أو فعلــه ألظهــروا ذلــك، فلمــا مل يظهــروا ذلــك دل علــى أهنــم راضــون بذلــك)(٢). 
٣- أنــه ال حيــل للســامعني مــن العلمــاء اجملتهديــن الســكوُت عــن إظهــار اخلــالف إذا 
كان الصــواب عندهــم خــالف مــا ظهــر، ألن الواجــب عليهــم بيــان احلــق وإظهــاره، فــإذا 
احتمــل ســكوهتم وجهــاً مباحــاً وهــو كوهنــم راضيــني موافقــني ووجهــاً حمرمــاً شــرعاً وهــو أهنــم 
ســكتوا مــع علمهــم أنــه خــالف احلــق، وجــب أن حيمــل ســكوهتم علــى الوجــه املبــاح شــرعاً؛ 

ألنــه األليــق مبقــام علمــاء أمــة حممــد  املعصومــة مــن االجتمــاع علــى اخلطــأ(٣).
رابعاً : المخالفون

إن مــا ذهــب إليــه أبــو منصــور – رمحــه اهللا – ومجهــور العلمــاء مــن حجيــة اإلمجــاع 
الســكويت قــد خالفــه مجــع مــن العلمــاء علــى مذاهــب هــي : 

األول : أنه ليس إمجاعاً وليس حجًة.
وإليــه ذهــب بعــض الشــافعية(٤) وعــزاه مجاعــة مــن األصوليــني إىل الشــافعي – رمحــه 
اهللا(٥) – منهــم القاضــي الباقــالين واختــاره(٦) وقــال : إنــه آخــر أقوالــه(٧)، وهلــذا قــال الــرازي 
: إنــه مذهــب الشــافعي – رمحــه اهللا – وهــو احلــق(٨). وقــال إمــام احلرمــني : (إنــه ظاهــر 

انظر املصدر السابق ص٤٠٩، أصول السرخسي ٣٠٥، فواتح الرمحوت ٢٣٣/٢.  (١)
شرح اللمع ٦٩١/٢-٦٩٢.  (٢)

انظر أصول السرخسي ٣٠٥/١.  (٣)
انظر شــرح اللمع ٦٩١/٢، الربهان ٤٤٧/١، التلخيص ٩٨/٣-٩٩، قواطع األدلة ٢٧٢/٣-  (٤)

٢٧٤، اإلحــكام لآلمــدي ٢١٤/١، البحــر احمليــط ٤٩٤/٤.
انظر املصادر السابقة.  (٥)

انظر إحكام الفصول ص٤٠٧، التلخيص ٩٩/٣، البحر احمليط ٤٩٤/٤.   (٦)
انظر التلخيص ٩٨/٣، البحر احمليط ٤٩٤/٤.  (٧)

انظر احملصول ٧٤/٢.  (٨)
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مذهب الشــافعي، وهلذا قال : وال ينســب إىل ســاكت قول)(١).
وقــد قــال هبــذا القــول أبــو عبــد اهللا البصــري مــن املعتزلــة(٢) وأشــهر أئمــة الظاهريــة داود 

وابنــه وابــن حــزم – رمحهــم اهللا مجيعــاً –(٣).
الثاين : أنه حجة وليس بإمجاع.

وبــه قــال أبــو بكــر الصــرييف مــن الشــافعية(٤) وأبــو هاشــم مــن املعتزلــة(٥) وهــو أحــد 
احلاجــب(٨). وابــن  اآلمــدي(٧)  الشــافعية(٦) واختــاره  عنــد  الوجهــني 

الثالث : أنه إن كان ذلك فتوى وانتشر يف الباقني ومل يعرف له خمالف يكون إمجاعاً.
وهــو مذهــب أيب علــي بــن أيب هريــرة مــن الشــافعية فيمــا نقــل عنــه صاحبــا القواطــع 

والبحــر احمليــط(٩).
ونقل عنه الشريازي والرازي أنه قال : (إن كان من إمام أو حاكم فليس حبجة، وإن 
كان مــن فقيــه فهــو إمجــاع وحجــة)(١٠). وبينهمــا فــرق ألنــه قــد يصــدر مــن احلاكــم حكــم 

علــى وجــه الفتيــا ال علــى وجــه اإللــزام كمــا نبــه علــى ذلــك الزركشــي – رمحــه اهللا –(١١).
الرابع : عكس ذلك أي هو حجة وإمجاع إن كان حكماً ال فتيا.

وهــو منســوب إىل أيب إســحاق املــروزي(١٢)، وقــال الزركشــي بــأن أبــا إســحاق رجــع إىل 
مذهب ابن أيب هريرة أخريًا(١٣).

انظر الربهان ٤٤٧/١-٤٤٨.  (١)
انظر املعتمد ٥٣٣/٢.  (٢)

انظر اإلحكام البن حزم ٥٦٣/٤، شرح اللمع ٦٩١/٢.  (٣)
انظر قواطع األدلة ٢٧٢/٣، شرح اللمع ٦٩١/٢، البحر احمليط ٤٩٧/٤-٤٩٨.  (٤)

انظر املعتمد ٥٣٣/٢، احملصول ٧٤/٢، البحر احمليط ٤٩٧/٤.  (٥)
انظر قواطع األدلة ٤٧٦/٢، البحر احمليط ٤٩٧/٤-٤٩٨.  (٦)

انظر اإلحكام ٢١٦/١.  (٧)
انظر منتهى الوصول واألمل ص٥٨.  (٨)

انظر قواطع األدلة ٢٧٤/٣، البحر احمليط ٤٩٩/٤.  (٩)
(١٠) انظر شرح اللمع ٦٩١/٢، احملصول ٧٤/٢.

(١١) انظر البحر احمليط ٤٩٩/٤.
(١٢) انظر قواطع األدلة ٢٧٥، البحر احمليط ٥٠٠/٤.

(١٣) انظر البحر احمليط ٥٠٠/٤.



٦٣٩آراؤه في األدلة الشرعية 

وقوعــه  ويتكــرر  يــدوم  ممــا  ذلــك  إن كان  إمجاعــاً  يكــون  الســكوت  أن   : اخلامــس 
الربهــان(١). يف  احلرمــني  إمــام  اختيــار  وهــذا  فيــه.  واخلــوض 

الســادس : إن كان الســاكتون أقــل كان إمجاعــاً، وإال فــال. واختــاره أبــو بكــر الــرازي –رمحــه 
اهللا–(٢).

السابع : إن كان يف عصر الصحابة كان إمجاعاً، وإال فال. وإىل هذا ذهب بعض الشافعية(٣).
الثامــن : إن وقــع شــيء يفــوت اســتدراكه مــن إراقــة دم أو اســتباحة فــرج كان إمجاعــاً، وإال 
فهــو حجــة ويف كونــه إمجاعــاً وجهــان، ذكــره الزركشــي – رمحــه اهللا – ومل ينســب إىل أحــد(٤).

التاســع : أنــه إمجــاع بشــرط إفــادة القرائــن العلــم بالرضــا، أي يوجــد مــن قرائــن األحــوال 
مــا يــدل علــى رضــى الســاكتني بذلــك القول.واختــاره الغــزايل يف املســتصفى(٥).

فهذه مجلة من األقوال املخالفة ملا ذهب إليه أبو منصور ومن وافقه – رمحهم اهللا –.
خامساً : التعليق

بعــد النظــر يف األقــوال الــواردة يف املســألة يظهــر يل – والعلــم عنــد اهللا – أن اإلمجــاع 
الســكويت إمجــاع ظــين حيتــج بــه ويكــون حجــة إذا مل يعارضــه مــا هــو أقــوى منــه، كمــا أنــه 
ال يتحقــق حصــول هــذا اإلمجــاع إال بعــد انقــراض عصــر احلادثــة كمــا شــرطه أبــو منصــور 

– رمحــه اهللا – وذلــك ملــا يلــي : 
١- أن القائلــني بكونــه إمجاعــاً ال يقولــون بأنــه إمجــاع إال عنــد زوال االحتمــاالت الــيت 
ذكرها املانعون من أن الســكوت قد يكون خلوف أو عدم بلوغ اخلرب أو ترو يف البحث.
٢- أن القطعي ما ال احتمال فيه وذلك يف اإلمجاع يتحقق يف ما كان قولياً ومنقوًال 
بالتواتــر(٦)، فــإذا اختــل أمــر مــن هذيــن األمريــن فهــو ظــين، ومبــا أن اإلمجــاع الســكويت ليــس 

قوليــاً مــن مجيــع اجملمعــني فهــو ظــين.
٣- ما ســبق يف مســألة انقراض العصر من أن اإلمجاع الســكويت ال ميكن أن يتحقق 

انظر الربهان ٤٥١/١، البحر احمليط ٥٠٢/٤.  (١)
انظر الفصول يف األصول ٣٠٣/٣، البحر احمليط ٤٠٥/٤.  (٢)

انظر قواطع األدلة ٢٨٥/٣، البحر احمليط ٥٠١/٤.  (٣)
انظر املصدرين السابقني.  (٤)

انظر املستصفى ١٩١/١.  (٥)
انظر روضة الناظر ٣٨٦/١، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص١٥١.  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٤٠

مــن انعقــاده إال بعــد انقــراض عصــر احلادثــة مــن غــري خــالف، واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الثانية : إن مات أو ارتد أرباب أحد القولين هل يصير قول الباقين إجماعاً ؟
أوًال : التعريف بالمسألة

أن خيتلــف أهــل عصــر يف حكــم علــى قولــني مث ماتــت إحــدى الطائفتــني أو ارتــدت 
– والعيــاذ بــاهللا – وبقيــت الطائفــة األخــرى علــى قوهلــا، فهــل يعتــرب قــول الباقــني إمجاعــاً 

وحجــًة؟
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أنــه لــو مــات أو ارتــد أربــاب أحــد القولــني 
مل يصــر قــول الباقــي إمجاعــاً.

قــال الزركشــي – رمحــه اهللا – بعــد نقــل هــذا املذهــب يف املســألة : (وجــزم بــه األســتاذ أبــو 
منصــور البغــدادي يف كتــاب معيــار اجلــدل)(١). وذكــر مثلــه الفتوحــي واملــرداوي والشــوكاين(٢).

ثالثاً : الموافقون
إن مــا اختــاره أبــو منصــور – رمحــه اهللا – هــو قــول القاضــي الباقــالين(٣) ورجحــه الغــزايل 
يف املستصفى(٤) وهو اختيار اآلمدي(٥). قال يف شرح التحرير : (وهذا قول األكثر)(٦).

دليلهم : 
أن امليــت يف حكــم الباقــي املوجــود، والباقــون مــن خمالفيــه هــم بعــض األمــة ال كلهــا، 
واحملــرم خمالفــة األمــة كافــة. فمــن ذهــب إىل مذهــب امليــت بعــد عصــره ال ميكــن أن يقــال 
مذهبــه خــالف كافــة األمــة، ألن امليــت مــن األمــة ال ينقطــع مذهبــه مبوتــه، ولذلــك يصــح 

البحر احمليط ٥٣٢/٤.  (١)
انظر شرح الكوكب املنري ٢٧٤/٢، التحبري شرح التحرير ١٦٥٩/٤، إرشاد الفحول ص٧٦.  (٢)

انظر البحر احمليط ٥٣٢/٤.  (٣)
انظر ٢٠٢/١.  (٤)

انظر اإلحكام لآلمدي ٣٢٦/١.  (٥)
انظر التحبري شرح التحرير ١٦٥٩/٤.  (٦)



٦٤١آراؤه في األدلة الشرعية 

أن يقـــال: (فــالن وافــق الشــافعي أو خالفــه) مــع أن الشــافعي – رمحــه اهللا – مــات، 
فمذهــب امليــت ال يصــري مهجــوراً مبوتــه ولــو صــار مهجــوراً لصــار مذهــب اجلميــع كاملنعــدم 

عنــد موهتــم حــىت جيــوز ملــن بعدهــم أن خيالفهــم(١).
رابعاً : المخالفون

لقد خالف بعُض العلماء أبا منصور ومن معه يف هذه املسألة وهم على مذهبني :
األول : أن قــول الباقــني يعتــرب إمجاعــاً، ال ألجــل املــوت والكفــر، بــل لكونــه قــول 
كل األمــة. وبــه قــال األســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراييين(٢) واختــاره الفخــر الــرازي(٣) وصفــي 

الديــن اهلنــدي(٤) وهــو مقتضــى كالم ابــن احلاجــب(٥).
الثــاين : إن مل يســوغوا فيــه االختــالف صــار حجــًة، ألن الطائفــة املتمســكة باحلــق ال 
خيلــو منهــا زمــان، فوجــب أن يكــون قوهلــا حقــاً. وإن ســوغوا فيــه االجتهــاد مل يصــر إمجاعــاً، 

إلمجــاع الطائفتــني علــى تســويغ اخلــالف. حــكاه أبــو بكــر الــرازي مــن احلنفيــة(٦).

فــي مســألتين ولكــن حكمــوا علــى  أهــل عصــر  اختلــف  إذا   : الثالثــة  المســألة 
التســوية بينهمــا فــي حكــم واحــد، فهــل لمــن بعدهــم التفصيــل 
بينهمــا وموافقــة كل طائفــة فــي مســألة دون األخــرى أو ال ؟

أوًال : التعريف بالمسألة 
أن خيتلف أهل عصر يف مسألتني فتذهب طائفة منهم إىل اجلواز مثًال يف املسألتني، 
وتذهــب طائفــة أخــرى إىل املنــع يف املســألتني وتصــرح كل طائفــة بــأن احلكــم يف املســألتني 

انظر البحر احمليط ٥٣٢/٤، املستصفى ٢٠٢/١.  (١)
انظر إرشاد الفحول ٦٧.  (٢)

انظر احملصول ٧٠/٢.  (٣)
انظــر البحــر احمليــط ٥٣٢/٤، التحبــري شــرح التحريــر ١٦٦٠/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٢٧٤/٢،   (٤)

إرشــاد الفحــول ص ٦٧.
انظر خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد عليه ٤١/٢-٤٢.  (٥)

انظر البحر احمليط ٥٣٢/٤، إرشاد الفحول ص ٦٧.  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٤٢

واحــد، أي أهنمــا ســواء يف التحــرمي عنــد مــن حــرَّم والتحليــل عنــد مــن أحــلَّ. فهــل جيــوز ملــن 
جــاء بعدهــم أن يقــول باجلــواز يف إحدامهــا واملنــع يف األخــرى، فيوافــق بذلــك كل طائفــة يف 

مســألة دون املســألة األخرى أو ال جيوز ؟(١). 
ثانياً : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى أبــو منصــور البغــدادي – رمحــه اهللا – أهنــم إن صرحــوا بالتســوية بينهمــا يف حكــم 
واحــد، حــرم علــى مــن بعدهــم التفصيــل قطعــاً. 

قــال الزركشــي – رمحــه اهللا –: (قــال األســتاذ أبــو منصــور : إن نصــوا علــى التســوية 
بينهمــا يف واحــد حــرم علــى مــن بعدهــم التفريــق قطعــاً)(٢).

أمــا إن ســووا بــني املســألتني يف حكمــني علــى البــدل، فقــد حكــى األســتاذ – رمحــه 
اهللا – اختــالف العلمــاء علــى قولــني مــن غــري إبــداء رأيــه فيــه.

ثالثاً : الموافقون 
إن القــول بعــدم جــواز الفصــل عنــد التصريــح بالتســوية هــو قــول مجهــور احلنفيــة(٣) والشــافعية(٤) 
واملالكيــة(٥) وبعــض احلنابلــة(٦). وقــد حكــى ســليم الــرازي االتفــاق علــى هــذا(٧)، وال تصــح 

هــذه احلكايــة ملــا ســيأيت مــن اخلــالف يف املســألة. 
دليلهم : 

قالــوا : ألن اإلمجــاع قــد انعقــد علــى التســوية بينهمــا، فمــن فــرق بينهمــا فقــد خالــف إمجــاع 
األمــة(٨).

رابعاً : المخالفون

انظر التمهيد أليب اخلطاب ٣١٤/٣-٣١٦، احملصول ٦٤/٢، شرح تنقيح الفصول ص٣٢٨.  (١)
البحر احمليط ٥٤٥/٤.  (٢)

انظر كشف األسرار ٤٣٦/٣، فواتح الرمحوت ٢٣٦/٢.  (٣)
انظر شرح اللمع ٧٤٠/٢-٧٤١، املستصفى ٢٠٠/١، احملصول ٦٤/٢.  (٤)

انظر إحكام الفصول ٤٣٢، شرح تنقيح الفصول ص٣٢٧.  (٥)
انظر التمهيد أليب اخلطاب ٣١٤/٣-٣١٦.  (٦)

انظر البحر احمليط ٥٤٥/٤-٥٤٦.  (٧)
انظر إحكام الفصول ص ٤٣٢.  (٨)
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ذهــب إىل القــول جبــواز الفصــل بــني املســألتني القاضــي أبــو الطيــب الطــربي فيمــا نقــل 
عنــه الشــريازي(١) وبعــض احلنابلــة(٢) وُنِســب إىل أكثــر العلمــاء(٣).

دليلهم : 
أنــه مل حيصــل إمجــاع منهــم علــى حكــم واحــد يف املســألتني، فــال يلــزم مــن التفصيــل 
خــرق لإلمجــاع، وإمنــا هــو أخــذ بقــول كل طائفــة مــن جهــة وخمالفتهــا مــن جهــة أخــرى(٤).    

  

انظر شرح اللمع ٧٤٠/٢-٧٤١.  (١)
انظر املسودة ٣٢٧، شرح الكوكب املنري ٢٦٧/٢.  (٢)

انظر املصدرين السابقني.  (٣)
انظر شرح اللمع ٧٤١/٢.  (٤)





الفصل الخامس : آراؤه في مباحث القياس
وفيه سبعة مباحث :

المبحث األول   :  آراؤه �� حقيقة القياس وأر�انه
:  آراؤه �� حجية القياس المبحث الثا��   

:  آراؤه �� أنواع القياس البحث الثالث   
:  آراؤه فيما اختلف �� جريان القياس فيه المبحث الرابع   

:  آراؤه �� ��وط القياس المبحث الخامس   
:  آراؤه �� مسالك العلة المبحث السادس   

:  آراؤه �� األسئلة الواردة على القياس  المبحث السابع   
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المبحث األول :  آراؤه في حقيقة القياس وأركانه
وفيه مطلبان :

المطلب األول : رأيه في حقيقة القياس
وفيه مسألة واحدة :

المسألة : تعريف القياس(١) اصطالحا
أوًال : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة 

عــرف األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- القيــاس مبــا ُيســتدرك بــه معرفــة حكــم الشــيء 
الــذي ليــس فيــه نــص وال إمجــاع علــى حكمــه.

فإنه - رمحه اهللا -  قال : (وأما القياس يف الشــرعيات فإمنا يســتدرك به معرفة حكم 
الشــيء الذي ليس فيه نص وال إمجاع على حكمه)(٢).

واملــراد بالشــيء هنــا الفــرع، فالقيــاس إذاً حســب عبارتــه الســابقة : مــا يعــرف بــه حكــم الفــرع، 

القيــاس يف اللغــة مصــدر قاســه بغــريه وعلــى غــريه يقيســه قيســا وقياســا واقتاســه : قــدره علــى مثالــه،   (١)
وورد يقيسه قوسا وقياسا لغة يف (يقيسه) قال ابن فارس - رمحه اهللا - : (القاف والواو والسني 
أصــل واحــد يــدل علــى تقديــر الشــيء بشــي مث يصــرف فتقلــب واوه يــاء، واملعــىن يف مجيعــه واحــد). 
فالقيــاس إذا عنــد أهــل اللغــة التقديــر. (انظــر معجــم مقاييــس اللغــة ٤٠/٥، الصحــاح ٩٦٧/٣-

٩٦٨، لســان العرب١٨٧/٦، القاموس احمليط٧٧٩/١).
واختلــف األصوليــون يف تناوهلــم ملعــىن القيــاس لغــة، فمنهــم مــن قــال: إنــه عبــارة عــن التقديــر، ومنهم   
مــن قــال: إنــه مشــرتك اشــرتاكا لفظيــا بــني كل مــن التقديــر واملســاواة واجملمــوع املركــب منهمــا، وقيــل 
غــري ذلــك. (انظــر أصــول السرخســي ١٤٢/٢، اإلحــكام لآلمــدي١٦٤/٣، خمتصــر ابــن احلاجــب 
وشــرح العضــد عليــه وحاشــيتة التفتــازاين ٢/٢-٤، كشــف األســرار للبخــاري ٤٨٩/٣، هنايــة 
الســول مــع شــرح البدخشــي  ٤٠٣/٣، البحــر احمليــط  ٦/٥، مســلم الثبــوت مــع فواتــح الرمحــوت 

٢٤٦/٢، تيســري التحريــر  ٢٦٣/٣-٢٦٤).
أصول الدين ص١٨.  (٢)
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وقولــه (الــذي ليــس فيــه نــص وال إمجــاع علــى حكمــه) قيــد توضيحــي؛ ألن الفــرع ال يوجــد فيــه نــص 
وال إمجــاع. 

ويالحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه ليــس مــن قبيــل التعريــف باملاهيــة بــل هــو تعريــف 
بالثمــرة ألن معرفــة حكــم الفــرع مثــرة القيــاس وليــس هــو القيــاس نفســه.

هذا، وقد يرد على التعريف املذكور ما يلي:
١- أنــه غــري جامــع؛ ألنــه أوال خيــرج منــه القيــاس الــذي فرعــه معــدوم وممتنــع بذاتــه فإنــه 
ليــس بشــيء(١)، وثانيــا أن معرفــة الشــيء بغــريه وإجــراء حكمــه عليــه قــد يكــون مــن غــري وصــف 
جامع فال يكون قياســا، وإن كان جبامع فيكون قياســا، وليس يف لفظه ما يدل على اجلامع، 
فكان لفظه عاما للقياس وملا ليس بالقياس من االستصحاب واملصلحة املرسلة وغري ذلك.

 ٢- أنــه ناقــص لعــدم اشــتماله علــى أركان القيــاس األربعــة، فإنــه - رمحــه اهللا -  ذكــر 
الفــرع يف التعريــف وفاتــه ذكــُر األصــل وحكــم األصــل والعلــة اجلامعــة بينــه وبــني الفــرع.

ثانيا : تعريفات أخرى للقياس 
اختلفــت عبــارات األصوليــني يف تعريــف القيــاس اختالفــا كبــريا ويالحــظ أن األصوليــني 

انقســموا يف تعريفهــم لــه إىل اجتاهــني(٢):
وقــد ســلك أصحــاب االجتــاه األول يف التعريــف مــا ينبــئ بأنــه مــن عمــل اجملتهــد فعــربوا 
عنــه باحلمــل أو اإلثبــات أو اإلحلــاق ومــا يف معنــاه، ألن اجملتهــد لــه نظــره وفكــره واســتنباطه 
وإن كان ال يعطي شــيئا حكم شــيء إال إذا كان بينهما مســاواة يف نفس األمر يف نظره، 

فأكثــر عبــارات األصوليــني يف تعريــف القيــاس متثــل هــذا االجتــاه، ومنهــا:
١- تعريف الباقالين : (القياس محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما 

بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما). وهو اختيار مجهور املتكلمني(٣).
آخــر  معلــوم  يف  معلــوم  حكــم  مثــل  إثبــات  :(القيــاس   البيضــاوي  وتعريــف   -٢

انظر هناية السول مع شرح البدخشي ٥/٣.  (١)
الفقــه ص١٨٢-١٨٣،  أصــول  يف  دراســات  زهــري ٢٢٢/٣،  النــور  الفقــه أليب  أصــول  انظــر   (٢)

.٣٧ املناســب  الوصــف   ،٢٢-٢٣ األصوليــني  عنــد  القيــاس  يف  العلــة  مباحــث 
انظــر تفصيــل هــذا التعريــف مــع الشــرح يف : الربهــان ٣٨٧/٢، املســتصفى٢٢٨/٢، احملصــول   (٣)

احمليــط ٨/٥. البحــر  لآلمــدي١٦٧/٣،  اإلحــكام   ،٢٣٦/٢
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املتأخريــن(١). مــن  واختــاره كثــري  املثبــت)  عنــد  احلكــم  علــة  يف  الشــرتاكهما 
وعرفــه أصحــاب االجتــاه الثــاين باعتبــاره دليــال مســتقال نصبــه الشــارع دليــال علــى احلكــم 
الشــرعي، نظــر فيــه اجملتهــد أم مل ينظــر، فعــربوا عنــه باملســاواة أو االســتواء، ألن عمــل اجملتهــد 
أصل مرتتب عليها بتحقيق مساواة الفرع لألصل وحكم العلة اجلامعة بينهما. ومن أمثلة هذا 

االجتــاه:
١- تعريف اآلمدي : (أنه عبارة عن االســتواء بني الفرع واألصل يف العلة املســتنبطة 

مــن حكــم األصل)(٢).
٢- وتعريف ابن احلاجب : (القياس مساواة فرع ألصل يف علة احلكم)(٣).

ثالثاً: التعريف المختار
التعريف املختار عندي ما يلي :

(القياس إظهار املساواة بني معلومني يف حكمه جلامع بينهما)(٤).
مثاله : إظهار املساواة بني النبيذ واخلمر يف التحرمي لوجود اإلسكار يف كل منهما.

شرح التعريف:
معــىن (اإلظهــار) تبيــني وإعــالم وكشــف، واإلظهــار دور اجملتهــد، ألن حكــم الفــرع 
كان موجــودا مــن قبــل بوجــود علــة األصــل فيــه، فجــاء اجملتهــد وأظهــر املســاواة بــني األصــل 
والفــرع يف هــذا احلكــم . و(إظهــار) كاجلنــس يف التعريــف دخــل فيــه احملــدود وغــريه، ومــا 

انظــر تفصيــل هــذا التعريــف مــع الشــرح يف شــرح األصفهــاين علــى املنهــاج ٦٣٤/٢، هنايــة الســول   (١)
مــع شــرح البدخشــي ٤/٣، اإلهبــاج شــرح املنهــاج ٦/٣-٨، نــرباس العقــول ١٤. 

انظر اإلحكام لآلمدي ١٧١/٣.  (٢)
انظــر تفصيــل هــذا التعريــف مــع الشــرح يف بيــان املختصــر شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب ٦/٣، منتهــى   (٣)
الوصــول واألمــل يف علمــي األصــول واجلــدل ص١٦٦، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب 
وحاشــية التفتــازاين ٢٠٤/٢، نــرباس العقــول ص٤٢-٤٣، الوصــف املناســب ١٩، وقــد تبــع ابــَن 
احلاجــب يف تعريــف القيــاس كلٌّ مــن الكمــال ابــن اهلمــام وصاحــب مســلم الثبــوت. انظــر التحريــر 
مــع التقريــر والتحبــري ١١٧/٣، مســلم الثبــوت مــع فواتــح الرمحــوت ٢٤٦/٢، وقــال الرزكشــي يف 

البحــر احمليــط : (واحملققــون علــى هــذا) البحــر احمليــط  ٧/٥.
اســتخلصته واســتمددته مــن تعريفــات االجتاهــني املذكوريــن عنــد األصوليــني . انظــر رســاليت يف   (٤)

العبــادات حكمــه وأثــره» ص٦٠. املاجســتري «القيــاس يف 
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بعــده مــن القيــود كالفصــل.
بينهمــا أي جعلهمــا متماثلــني  يقــال : ســاوى  املماثلــة واملعادلــة،  ومعىن(املســاواة) 
ومتعادلــني، وإضافــة اإلظهــار إىل املســاواة مــن إضافــة املصــدر إىل املفعــول، وهــو أوىل مــن 
عبــارة ابــن احلاجــب وغــريه كـ(القيــاس مســاواة فــرع ألصــل…) ألن املســاواة مــن غــري إظهــار 
اجملتهــد هلــا ال يســتفاد منهــا حكــم الفــرع، فــدل علــى أن املســاواة هــي الدليــل، وأنــه ال بــد 

مــن إظهــار اجملتهــد هلــا.
املــراد بـ(معلومــني) األصــل والفــرع، ومهــا مــن أركان القيــاس. وقولنــا (يف حكــم) إشــارة 
إىل ركــن آخــر وهــو حكــم األصــل واملــراد باجلامــع يف قولنــا (جلامــع بينهمــا) : العلــة املشــرتكة 
بــني األصــل والفــرع، واحــرتز بــه عــن إظهــار املســاواة بــني املعلومــني لغــري علــة ســواء كان 

لداللــة العمــوم أو باإلمجــاع وهــو الركــن الرابــع للقيــاس.
ويرجع سبب اختيار هذا التعريف إىل ما يلي :

١- أنــه مجــع بــني اجتاهــي األصوليــني يف تعريــف القيــاس مــن أنــه دليــل نصبــه الشــارع وأنــه 
عمل اجملتهد، ألن الدليل هو املســاواة، لكن ال بد من أن ينضم إليها اإلظهار الذي هو من 
فعــل اجملتهــد، حيــث ال قيمــة للمســاواة مــن غــري إظهــار، فرأيــت أن مــن الراجــح أن جيمــع بــني 

االجتاهني.
٢- أنه سليم من االعرتاضات اليت وردت على التعريفات السابقة(١).

٣- أن قولنــا (إظهــار املســاواة) ال يتوقــف علــى معرفــة القيــاس يف حــني أن قوهلــم (إثبــات 
مثل احلكم) أو (إبانة مثل احلكم) متوقف على معرفة القياس عند البعض؛ ألنه مثرة القياس.
٤- أن هــذا التعريــف جامــع جلميــع أفــراد القيــاس ومانــع ملــا ليــس منــه، كمــا أنــه خمتصــر 

من احلشــو والزيادات.

انظــر احملصــول ٢٣٨/٢، اإلحــكام لآلمــدي ١٧٣/٣، اإلهبــاج ٨/٣، هنايــة الســول مــع شــرح   (١)
البدخشــي ٥/٣-٧، تيســري التحريــر ٢٦٩/٣، حاشــية العطــار علــى شــرح احمللــي علــى مجــع 

املناســب ص٣٤. الوصــف  العقــول ص٣٠،  نــرباس  اجلوامــع ٣٤٠/٢، 
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المطلب الثاني : آراؤه في أركان القياس
وفيه تمهيد وثالث مسائل :

التمهيد : في معنى الركن وذكر أركان القياس إجماال

معنى الركن لغة :
الركــن مفــرد أركان وأركــن، وركــن اإلنســان قوتــه وشــدته، وكذلــك ركــن اجلبــل والقصــر، 
وهــو جانبــه، وركــن الرجــل قومــه وعــدده ومادتــه، وأركان كل شــيء جوانبــه الــيت يســتند إليهــا 

ويقــوم هبا(١).
والركــن الناحيــة القويــة، ومــا تقــوى بــه مــن ملــك وجنــد وغــريه، وبذلــك فســر قولــه تعــاىل ﴿ 
َخۡذَ�ـٰـُه وَُجُنــوَدهُۥ ﴾ (٣) أخذنــاه وركنــه 

َ
ٰ بُِرۡكنـِـهِۦ ﴾ (٢) ودليــل ذلــك قولــه تعــاىل ﴿ فَأ َ�َتــَو�َّ

الــذي تــوىل بــه.
معنى الركن اصطالحاً :

(هــو مــا يتــم بــه الشــيء وهــو داخــل فيــه) أي هــو مــا يتوقــف عليــه الشــيء وهــو داخــل 
فيــه، خبــالف الشــرط فإنــه خــارج عــن الشــيء(٤).

فالركــوع مثــال ركــن يف الصــالة، ألن الصــالة ال تتــم إال بــه بــل تتوقــف عليــه وهــو داخــل 
فيهــا، والوضــوء شــرط هلــا، ألن الصــالة ال تتــم إال بــه أيضــا، لكنــه خــارج عنهــا.

وعرفــه بعضهــم بأنــه (الداخــل يف حقيقــة الشــيء احملقــق هلويتــه(٥))(٦). فركــن الشــيء 

انظــر معجــم مقاييــس اللغــة ٤٣٠/٢، لســان العــرب١٨٥/١٣، القامــوس احمليــط  ١٥٧٩/٢،   (١)
خمتــار الصحــاح ص ٢٥٥. 

الذاريات : ٣٩  (٢)
الذاريات : ٤٠  (٣)

انظر التعريفات ص١٢، شرح الكوكب املنري ١٢/٤.  (٤)
اهلويــة هــي الشــخص اجلزئــي الــذي يوجــد يف اخلــارج املشــار إليــه بـ(هــو). فرتكــب احلقيقــة مــن   (٥)
األركان بالنظــر للوجــود العقلــي ووجــود اهلويــة هبــا بالنظــر للوجــود اخلارجــي. (انظــر نــرباس العقــول 

ص٢٠٩-٢١٠).
انظر شرح العضد على املختصر ٢٠٨/٢.  (٦)
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جــزؤه الداخــل يف حقيقتــه الــيت ال تتحقــق إال بــه، ومعــىن حقيقــة الشــيء ماهيتــه، وعلــى 
ذلــك فــإن معــىن كــون الركــن داخــال يف املاهيــة أنــه جــزء منهــا يتوقــف تعقلهــا علــى تعقلــه، 
فهــو بعكــس الشــرط، فــإن وجــود الشــيء املشــروط متوقــف علــى وجــوده، لكنــه غــري داخــل 

يف حقيقتــه.
وقال بعضهم : إن الركن هو ما يقوم به الشــيء، ويقصدون بذلك التقوم؛ ألن قوام 
كل شــيء بركنــه، ال مــن القيــام؛ ألنــه يلــزم مــن هــذا أن يكــون الفاعــل ركنــا للفعــل، واجلســم 

ركنــا للعــرض، واملوصــوف ركنــا للصفة(١).
بيان أركان القياس إجماال :

هي عند مجهور األصوليني أربعة :
الركن األول : األصل املقيس عليه.

الركن الثاين : الفرع املقيس.
الركن الثالث : حكم األصل.

الركن الرابع : الوصف اجلامع بني األصل والفرع املعرب عنه بالعلة.
وإمنــا كانــت أربعــة؛ ألهنــا املأخــوذة يف حقيقتــه وال يقــال : إن هنــاك ركنــا خامســا، وهــو 

حكــم الفــرع، ألنــه يف احلقيقــة حكــم األصــل، وإن كان غــريه باعتبــار احملــل(٢).
ومــا نقــل عــن البعــض مــن جــواز القيــاس بغــري أصــل ال يصــح؛ ألن الفــروع ال تتفــرع إال 

عــن أصــول، فــال بــد لــه مــن األصــل(٣).

المسألة األولى : في بيان األصل
أوال: تحرير محل النـزاع

اتفــق مجهــور األصوليــني علــى أن األصــل أحــد أركان القيــاس األربعــة، واختلفــوا يف 
حتديــد هــذا الركــن : هــل هــو حكــم احملــل أو دليــل ذلــك احلكــم أو هــو احملــل املتفــق علــى 

انظر التعريفات ص١١٢، مباحث العلة يف القياس عند األصوليني ص٦٠.  (١)
العضــد ٢٠٨/٢، شــرح  مــع شــرح  ابــن احلاجــب  انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٧٣/٣، خمتصــر   (٢)

.١١/٤ املنــري  الكوكــب 
انظر املصادر السابقة.  (٣)
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حكمه؟ وذلك ألن األصل عرِّف بأنه ما يبىن عليه غريه، أو ما يتفرع عنه غريه، ويصدق هذا 
التعريــف علــى كل مــن احملــل ودليلــه وحكمــه، ومــن هنــا اختلفــوا يف أي مــن هــذه األمــور يطلــق 

عليه األصــل(١)؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يتضــح مــن تعريــف األســتاذ أيب منصــور -رمحــه اهللا-  أن األصــل عنــده هــو احملــل 
املتفــق علــى حكمــه املقيــس عليــه. قــال الزركشــي - رمحــه اهللا - : (قــال األســتاذ أبــو 
منصــور البغــدادي : األصــل مــا عــرف بــه حكــم غــريه)(٢) يعــين : حكــم الفــرع. وال ميكــن 
معرفــة حكــم الفــرع حبكــم احملــل املقيــس عليــه وال بدليــل ذلــك احلكــم وذلــك واضــح، فتعــني 

أن يكــون احملــل املتفــق علــى حكمــه هــو األصــل يف هــذا التعريــف.
ثالثا: الموافقون

كون األصل هو حمل احلكم املتفق عليه مذهب الفقهاء وأكثر املتكلمني(٣).
فــإذا قلنــا حيــرم شــراب النبيــذ قياســا علــى اخلمــر املدلــول علــى حترميــه بقولــه تعــاىل ﴿ 
ۡزَ�ـٰـُم رِۡجــٞس ّمِۡن 

َ
نَصــاُب َوٱۡ�

َ
َمــا ٱۡ�َۡمــُر َوٱ�َۡمۡ�ــِ�ُ َوٱۡ� ِيــَن َءاَمُنــٓواْ إِ�َّ َهــا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ــۡيَ�ِٰن فَٱۡجَت�ُِبــوهُ لََعلَُّ�ــۡم ُ�ۡفلُِحــوَن ٩٠ ﴾ (٤) جبامــع اإلســكار يف كل. َ�َمــِل ٱ�شَّ
ففي هذا املثال : األصل عند هؤالء مجيعا هو اخلمر يقول اآلمدي - رمحه اهللا - : 

(واألشبه أن يكون األصل هو احملل على ما قاله الفقهاء)(٥).
دليل هذا القول:

أن احلكــم والنــص يفتقــران إىل احملــل، أمــا احملــل فغــري مفتقــر إىل النــص واحلكــم، فهــو 

انظر اإلحكام لآلمدي ١٧١/٣، تيسري التحرير ٢٧٥/٣.  (١)
البحر احمليط ١٦/١.  (٢)

انظــر ميــزان األصــول ص٥٥٤، اإلحــكام لآلمــدي ١٧١/٣، خمتصــر املنتهــى مــع شــرح العضــد   (٣)
٢٠٨/٢، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي ٥١/٣، تيســري التحريــر  ٢٧٥/٣، شــرح الكوكــب 

املنــري ١٤/٤.
املائدة : ٩٠  (٤)

انظر اإلحكام ١٧٢/٣.  (٥)
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أوىل باسم األصل(١). وقال الفقهاء – فيما نقل عنهم اآلمدي - رمحه اهللا - : (األصل 
إمنــا هــو اخلمــر الثابتــة حرمتــه، ألن األصــل مــا كان حكــم الفــرع مقتبســا منــه، ومــردودا 

عليــه. وهــذا إمنــا يتحقــق يف نفــس اخلمــر)(٢).
رابعاً : المخالفون

خالف أبا منصور - رمحه اهللا - ومن معه من الفقهاء واملتكلمني بعض العلماء.
فقــد ذهــب بعــض املتكلمــني إىل أن األصــل هــو دليــل حكــم املقيــس عليــه؛ ألنــه الــذي 
بــين عليــه احلكــم، واألصــل مــا بــين عليــه غــريه،(٣) فاألصــل عنــد هــؤالء يف املثــال املذكــور هــو 
ــۡن َ�َمــِل  ۡزَ�ٰــُم رِۡجــٞس ّمِ

َ
نَصــاُب َوٱۡ�

َ
َمــا ٱۡ�َۡمــُر َوٱ�َۡمۡ�ــِ�ُ َوٱۡ� قولــه تعــاىل ْ﴿ إِ�َّ

ــۡيَ�ِٰن فَٱۡجَت�ُِبــوهُ ﴾ (٤) واألصــل بنــاء علــى هــذا املذهــب خــارج عــن أركان القيــاس. ٱ�شَّ
وذهــب بعــض احلنابلــة إىل أن األصــل هــو احلكــم والعلــة(٥)، فاألصــل عنــده يف املثــال 

املذكــور هــو التحــرمي واإلســكار.
وذهــب الفخــر الــرازي إىل أن يف القيــاس أصلــني وفرعــني وذلــك ألن األصــل هــو 
احلكــم الثابــت يف حمــل الوفــاق؛ لتوقــف ثبــوت العلــة علــى ثبوتــه حيــث إهنــا تســتنبط منــه، 
وهــو فــرع يف حمــل اخلــالف؛ يتوقــف ثبوتــه فيــه علــى ثبوهتــا فيــه أيضــا، والعلــة بالعكــس أي 
أهنــا فــرع يف حمــل الوفــاق أصــل يف حمــل اخلــالف(٦). فالقيــاس عنــده مشــتمل علــى أصلــني 

وفرعني، واألصل عنده يف املثال السابق هو احلكم الثابت يف اخلمر وهو التحرمي.
خامسا: التعليق

الــذي يظهــر يل يف هــذه املســألة هــو: أن األشــبه أن يكــون األصــل هــو حمــل احلكــم 
املتفــق عليــه علــى مــا قالــه الفقهــاء وكثــري مــن العلمــاء وهــو املعــول عليــه لــدى مجهــور 

انظر املصدر السابق، و شرح الكوكب املنري ١٤/٤.  (١)
انظر اإلحكام ١٧١/٣.  (٢)

انظــر شــرح اللمــع ٨٢٤/٢، احملصــول ٢٤١/٢، اإلحــكام لآلمــدي ١٧١/٣، اإلهبــاج ٢٧/٣،   (٣)
هنايــة الســول ٥١/٣، شــرح الكوكــب املنــري ١٤/٤.

املائدة : ٩٠  (٤)
انظر شرح الكوكب املنري ١٥/٤.  (٥)

انظر احملصول ٢٤٢/٢.  (٦)



٦٥٥آراؤه في األدلة الشرعية 

األصوليــني، ويف هــذا يقــول الــرازي - رمحــه اهللا - : (واعلــم أنــا بعــد التنبيــه علــى هــذه 
الدقائــق نســاعد الفقهــاء علــى مصطلحهــم، وهــو أن األصــل حمــل الوفــاق والفــرع حمــل 

اخلــالف، لئــال نفتقــر إىل تغيــري مصطلحهــم)(١).
ولكــن هــذا ال مينــع مــن إمــكان إطــالق األصــل علــى كل ممــا ذكــر علــى مــا قــرره اآلمــدي - 

رمحــه اهللا – وغــريه(٢)، وقــد قــال ابــن احلاجــب -رمحــه اهللا- يف هــذا: (وال بعــد  يف اجلميــع)(٣).

المسألة الثانية :  في بيان الفرع
أوًال: تحرير محل النـزاع

اتفقــوا علــى أن الفــرع أحــد أركان القيــاس واختلفــوا يف حتديــده : هــل هــو املقيــس أو 
حكــم املقيــس أو العلــة يف حمــل الوفــاق املقيــس عليــه؟ ألن الفــرع عــرِّف بأنــه مــا ينبــين علــى 

غــريه، وهــذا التعريــف ينطبــق علــى األشــياء املذكــورة(٤).
ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة

عــرف األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  الفــرع فيمــا نقلــه عنــه الزركشــي - رمحــه اهللا 
- : (الفــرع مــا عــرِّف حبكــم غــريه قياســا عليــه)(٥) أي الفــرع عنــد أيب منصــور - رمحــه اهللا 
-  هــو مــا عــرف حبكــم األصــل املقيــس عليــه، والــذي يعــرف حبكــم املقيــس عليــه هــو حكــم 

املقيــس ال املقيــس نفســه، فالــذي يتبــادر مــن هــذا التعريــف هــو أن الفــرع حكــم املقيــس.
ولكــن ميكــن تأويــل قــول األســتاذ بأنــه رمبــا قصــد أن الفــرع مــا عــرف حكمــه حبكــم 
غــريه، وحينئــذ ينطبــق الفــرع علــى احملــل املقيــس عليــه، وأرى أن هــذا التأويــل أوىل وأقــرب 
إىل مــراد األســتاذ - رمحــه اهللا -  حــىت يتطابــق مــع مذهبــه يف املــراد باألصــل، وذلــك ألن 

كل مــن قــال إن األصــل هــو املقيــس عليــه قــال الفــرع هــو املقيــس(٦).

احملصول ٢٤٣/٢.  (١)
انظر اإلحكام ١٧٢/٣، شرح الكوكب املنري ١٤/٤.  (٢)

انظر خمتصر املنتهى مع شرح العضد ٢٠٨/٢.  (٣)
انظر احملصول ٢٤٢/٢، اإلحكام لآلمدي ١٧٢/٣، تيسري التحرير ٢٧٦/٣.  (٤)

البحر احمليط  ١٦/١.  (٥)
انظر احملصول ٢٤٢/٢، اإلحكام لآلمدي ١٧٢/٣، هناية السول ٥١/٣، شرح الكوكب املنري ١٥/٤.  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٥٦

ثالثا : الموافقون
على القول بأن الفرع عند األستاذ أيب منصور - رمحه اهللا – هو املقيس فهو موافق 

ملا ذهب إليه الفقهاء وكثري من املتكلمني(١)، واصطلح عليه مجهور األصوليني(٢).
رابعاً: المخالفون

خالفــه يف هــذه املســألة مــن قــال إن األصــل هــو دليــل حكــم املقيــس عليــه أو هــو 
حكــم املقيــس عليــه حيــث ذهــب إىل أن الفــرع هــو حكــم املقيــس أي احلكــم املطلــوب 

إثباتــه وهــو قــول بعــض املتكلمــني(٣).
خامسا: التعليق

يظهــر يل أن مــا اصطلــح عليــه مجهــور األصوليــني والفقهــاء مــن أن الفــرع مبعــىن املقيــس 
هــو األوىل بالرتجيــح؛ ألن حكــم املقيــس ليــس مــن أركان القيــاس، فــإن بعــض األصوليــني 
قــال: إنــه مــن مثــرة القيــاس فيتأخــر عنــه فــال يكــون ركنــا(٤)، وقــال بعضهــم: إن حكــم املقيــس 

هــو عــني حكــم املقيــس عليــه(٥).

المسألة الثالثة : في بيان العلة
أوًال: تحرير محل النـزاع

اتفقوا على أن العلة أحد أركان القياس، بل هي أمهها، واختلفوا يف تعريفها.
ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة

العلــة عنــد األســتاذ أيب منصــور - رمحــه اهللا -  هــي الســبب الــذي يتعلــق بــه احلكــم 
اجتهــادا.

قــال الزركشــي - رمحــه اهللا - : (قــال األســتاذ أبــو منصــور اختلــف يف العلــة، فقيــل 

انظر املراجع السابقة.  (١)
انظر احملصول ٢٤٢/٢.  (٢)

راجع  املصدر السابق، اإلحكام لآلمدي ١٧٢/٣، شرح الكوكب املنري ١٥/٤.  (٣)
انظر اإلحكام لآلمدي ١٧٣/٣، شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب ٢٠٨/٢.  (٤)

انظر هناية السول مع شرح البدخشي  ٥١/٣.  (٥)
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إهنــا صفــة قائمــة باملعلــول كالشــدة يف اخلمــر وهــو خطــأ، ألن بعــض األغــراض قــد يكــون 
علــة لغــرض آخــر وال يقــوم أحدمهــا باآلخــر، وقــال : وإمنــا معــىن العلــة الســبب الــذي يتعلــق 
بــه احلكــم اجتهــادا، فــإن النــص اجلالــب للحكــم ال يكــون علــة لــه، ألنــه ليــس مــن طريــق 
االجتهــاد، واالعتــالل اســتدالل املعلــل بالعلــة وإظهــاره هلــا، واملعتــل هــو املعلــل واملعتــل بــه 

نفــس العلــة)(١).
فالعلــة عنــده هــي الســبب، واحلكــم هــو املســبب وتعليــق احلكــم بالســبب يكــون عنــده 
مــن طريــق االجتهــاد، أمــا إذا كان الســبب يتعلــق بــه احلكــم نصــا فــال يكــون علــًة عنــده. 
واحلقيقــة أن هــذا التعريــف ليــس واضحــا؛ ألنــه حيتــاج إىل توضيــح معــىن تعلــق احلكــم بذلــك 

الســبب، فقــد يكــون وجوديــا أو عدميــا، وقــد يكــون عــن طريــق الوجــوب أو اجلــواز.
ثانيا: الموافقون

مل أطلــع علــى مــن وافقــه نصــا يف تعريفــه للعلــة إال أن التعريــف املنقــول عــن اإلمــام 
مالــك - رمحــه اهللا – وفقهــاء مذهبــه قريــب جــدا مــن تعريفــه حيــث قالــوا: (العلــة هــي 

الصفــة الــيت يتعلــق احلكــم الشــرعي هبــا)(٢).
ثالثا: المخالفون

خالفــه مجهــور األصوليــني يف تعريــف العلــة، واختلفــوا يف تعريفهــا علــى أقــوال أشــهرها 
أربعــة هــي :

١-أن العلة هي الوصف املؤثر بذاته يف احلكم.
ويف لفــظ آخر(هــي املوجــب للحكــم بذاتــه بنــاء علــى جلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة 

قصدهــا الشــارع). وهــذا التعريــف نقلــه األصوليــون عــن املعتزلــة(٣).
٢-هي الباعث على التشريع.

مبعــىن أهنــا الوصــف املشــتمل علــى حكمــة مقصــودة للشــارع مــن شــرع احلكــم. وجــرى 

البحر احمليط  ١٣/٥.  (١)
انظر اإلشارة يف أصول الفقه للباجي ص٣٠٧-٣٠٨.  (٢)

انظر اإلهباج ٤٤/٣، هناية الســول مع شــرح البدخشــي  ٥٣/٣، البحر احمليط  ١١٢/٥، إرشــاد   (٣)
الفحــول ص ١٨١، وانظــر املعتمــد ٧٠٤/٢ .
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عليــه احلنفيــة واآلمــدي وابــن احلاجــب(١).
٣-هي الوصف املعرف للحكم.

مبعــىن أهنــا تكــون عالمــة علــى ثبــوت احلكــم يف مجيــع حمــال احلكــم، وهــو اختيــار الــرازي 
يف احملصول(٢) والبيضاوي يف املنهاج(٣) وبعض احلنفية(٤).

٤-هي الوصف املؤثر يف األحكام جبعل الشارع ال لذاته.
واختاره الغزايل كما يدل عليه ظاهر عبارته يف شفاء الغليل واملستصفى(٥).

خامساً: التعليق
يظهــر يل أن تعريــف الغــزايل للعلــة هــو األرجــح ملوافقتــه ملذهــب أهــل الســنة واجلماعــة 

كمــا ســيتضح يف شــرح التعريــف فيمــا يلــي:
قولــه : (الوصــف) املــراد بــه املعــىن القائــم بالغــري، وهــو جنــس يف التعريــف يشــمل ســائر 

األوصــاف.
قولــه (املؤثــر) معنــاه املوجــب، ألن التأثــري معنــاه اإلجيــاب، وهــو قيــد يف التعريــف خيــرج 

العالمــة، ألنــه ال تأثــري فيهــا، فــال تســمى علــة علــى هــذا التعريــف(٦).
قوله (جبعل الشارع) قيد احرتز به عما يومهه اللفظ من التأثري بالذات، ولذا قال (ال لذاته)(٧).

فمعــىن التأثــري يف تعريــف الغــزايل للعلــة هــو الربــط واالســتلزام العاديــان بــني الوصــف 
واحلكــم علــى معــىن أن اهللا أجــرى عادتــه بأنــه كلمــا وجــد الوصــف وجــد معــه احلكــم، وكل 

منهمــا مــن قبــل اهللا تعــاىل(٨).

انظر اإلحكام لآلمدي ١٨٠/٣، املختصر مع بيان املختصر ٢٥/٣، تيسري التحرير ٣٠٢/٣،   (١)
مســلم الثبوت ٢٦٠/٢.
انظر احملصول ٣٠٨/٢.  (٢)

انظر املنهاج مع شرح األسنوي والبدخشي ٥٠/٣.  (٣)
انظر مرآة األصول مع شرح األزمريي ٢٩٨/٢-٢٩٩.  (٤)

انظر شــفاء الغليل ٢٠، ٢١، املســتصفى ٢٨٠/٢، وانظر أيضا البحر احمليط  ١١٢/٥، إرشــاد   (٥)
الفحــول ص١٨١.

انظر مباحث العلة يف القياس عند األصوليني ص٨٤.  (٦)
انظر الوصف املناسب لشرع احلكم ص٤٨.  (٧)

راجع املرجع السابق.  (٨)
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وهــذا التعريــف للعلــة هــو الــذي يتفــق مــع مذهــب أهــل الســنة واجلماعــة يف هــذا 
الشــأن، ألهنــم يــرون أن ربــط العلــة مبعلوهلــا هــو ربــط عــادي، فوجــود العلــة يســتلزم وجــود 
املعلــول عندهــا ال هبــا، وهكــذا الشــأن يف ربــط املســببات باألســباب كاالحــرتاق عنــد النــار 

ال هبــا، واملــوت عنــد الســم ال بــه، وإزهــاق الــروح عنــد حــز الرقبــة ال بــه(١).
ويف هذا يقول الشــاطيب - رمحه اهللا - : (إن الســبب غري فاعل بنفســه، بل إمنا وقع 

املســبب عنده ال به…)(٢).

انظر مباحث العلة يف القياس عند األصوليني ص٧٤.  (١)
املوافقات ١٩٦/١.  (٢)
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المبحث الثاني : في حجية القياس
وفيه مسألة واحدة :

المسألة : حجية القياس
أوال : التعريف بالمسألة

املسألة هي أن القياس إذا مت بأركانه وشروطه هل يعترب دليال وأصال يف الشرع تـثبت 
بــه األحــكام كمــا تثبــت ببقيــة األدلــة مــن الكتــاب والســنة واإلمجــاع، وجيــب العمــل باحلكــم 

الثابــت بالقيــاس علــى مجيــع األمــة أو ال؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

ذهــب األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  إىل أن القيــاس دليــل مــن أدلــة األحــكام 
الشــرعية وأن األحــكام الشــرعية تؤخــذ منــه كمــا تؤخــذ مــن بقيــة األدلــة، وقــد صــرح - رمحــه 

اهللا -  بذلــك يف أكثــر مــن موضــع مــن كتابــه أصــول الديــن.
قــال - رمحــه اهللا - : (املســألة العاشــرة مــن األصــل األول يف بيــان مأخــذ العلــوم 
الشــرعية: األحــكام الشــرعية مأخــوذة مــن أربعــة أصــول وهــي الكتــاب والســنة واإلمجــاع 

والقيــاس)(١).
فأدلــة  العقــل  دون  الشــرع  مــن  مدركــة  الشــرعية  األحــكام  أن  صــح  (فــإذا   : وقــال 
والقيــاس)(٢). واإلمجــاع  والســنة  القــرآن   : أنــواع  أربعــة  الشــرع  مــن  الشــرعية  األحــكام 

وقــد حكــى اخلــالف يف حجيــة القيــاس مــن بعــض الفــرق الضالــة ردا عليهــم حيــث 
قــال: (واخلــالف الثالــث مــع الروافــض الذيــن قالــوا ال حجــة اليــوم يف القيــاس… واخلــالف 
الرابــع مــع النظاميــة مــن القدريــة يف إبطاهلــم القيــاس الشــرعي… واخلــالف الثامــن مــع نفــاة 
القيــاس الشــرعي مــن أهــل الظاهــر وقــد اســتقصينا الــرد علــى هــؤالء املخالفــني يف هــذه 

الوجــوه يف كتبنــا املوضوعــة يف أصــول الفقــه)(٣).
أصول الدين ص١٧.  (١)

املصدر السابق ص٢٠٤.  (٢)
أصول الدين ص١٩-٢٠.  (٣)
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ثالثا : الموافقون
إن القــول حبجيــة القيــاس هــو قــول مجهــور العلمــاء منهــم األئمــة األربعــة وأتباعهــم، 
وهو مذهب السلف من الصحابة والتابعني(١) ومل يكن هناك خالف يف ذلك يف القرون 

املفضلــة، بــل مــا ظهــر مــن اخلــالف يف هــذه املســألة كان يف العصــور املتأخــرة.
أدلة الجمهور على حجية القياس :

استدلوا حلجيته باملنقول واملعقول :
وأما املنقول فاستدلوا بالكتاب والسنة واإلمجاع.

أمــا اســتدالهلم بالكتــاب فقالــوا إن اهللا تعــاىل أرشــد عبــاده يف مواضــع كثــرية مــن كتابــه 
إىل القيــاس، منهــا:

�ـَـۡم يـَـُك ُ�ۡطَفــٗة ّمِــن 
َ
ن ُ�ــۡ�ََك ُســًدى ٣٦ �

َ
ــُن أ ٰ�َ� َ�َۡســُب ٱۡ�ِ

َ
قولــه تعــاىل ﴿ �

ــۡ�ِ  وَۡج ــُه ٱ�زَّ ــَل ِمۡن ٰى ٣٨ فََجَع ــوَّ ــَق فََس ــٗة فََخلَ ــمَّ َ�َن َعلََق ــَ�ٰ ٣٧ ُ� ٖ ُ�ۡم ــِ�ّ مَّ
ــَي ٱ�َۡمــۡوَ�ٰ ٤٠ ﴾ (٢) . ن ُ�ۡـِۧ

َ
ٰٓ أ ــِدٍر َ�َ ـِـَك بَِ�ٰ لَۡ�ــَس َ�ٰ�

َ
نــَ�ٰٓ ٣٩ �

ُ
َكــَر َوٱۡ� ٱ�َّ

وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل قــد نبــه يف هــذه اآليــة علــى اختــالف أحــوال املــاء يف الرحــم 
حــىت صــار منــه الزوجــان، وذلــك أمــارة علــى كمــال القــدرة، ففــي اآليــة قيــاس النشــأة الثانيــة 
علــى النشــأة األوىل يف اإلمــكان جبامــع القــدرة، فجعــل النشــأة األوىل والثانيــة فرعــا عليهــا(٣).

واســتدلوا باآليــات الدالــة علــى وجــود االعتبــار والتفكــري وإحلــاق النظــري بنظــريه ومــن 
ذلــك:

بَۡ�ٰرِ ٢ ﴾(٤).
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ واْ َ�ٰٓ قوله تعاىل ﴿ فَٱۡ�َتِ�ُ

العــدة ١٢٨٠/٤، إحــكام الفصــول ص٤٦٠،  انظــر الفصــول يف األصــول ٦٢٠/٣، ٦٢٢،   (١)
شــرح اللمــع ٧٦٠/٢، ٧٦١، التبصــرة ص٤١٩، املســتصفى٢١٤/٢، التمهيــد أليب اخلطــاب 
٣٦٥/٣، ميــزان األصــول ص٥٥٦، احملصــول ٢٤٥/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٧٢/٤، املختصــر 
مــع بيــان املختصــر ١٤١/٣، شــرح تنقيــح الفصــول ص٣٨٥، شــرح خمتصــر الروضــة ٢٤٥/٣، 
املسودة ٣٦٧، البحر احمليط  ١٦/٥، شرح الكوكب املنري ٢١١/٤، فواتح الرمحوت  ٣١٠/٢، 

نشــر البنــود ١١٣/٢.         
القيامة : ٣٦-٤٠  (٢)

راجع إعالم املوقعني ١٠٨/١.  (٣)
احلشر : ٢  (٤)
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وجــه الداللــة : أن اهللا أمــر هنــا باالعتبــار، واالعتبــار هــو اجملــاوزة واالنتقــال مــن الشــيء 
إىل غريه، وذلك متحقق يف القياس؛ إذ إن فيه نقَل احلكم من األصل إىل الفرع، فيكون 

القيــاس مأمورا به(١).
واســتدلوا باآليــات الدالــة علــى وجــوب الرجــوع إىل أهــل العلــم واالجتهــاد عنــد النــوازل، 
ومــا ذلــك إال لكوهنــم قادريــن علــى االســتنباط ومــن مجلــة االســتنباط مــا كان عــن طريــق 

القيــاس، ومــن ذلــك :
ذَاُعــواْ بـِـهۦِۖ َو�ـَـۡو َردُّوهُ 

َ
وِ ٱۡ�َــوِۡف أ

َ
ۡمــِن أ

َ
ۡ�ــرٞ ّمِــَن ٱۡ�

َ
قولــه تعــاىل ﴿ �ذَا َجآَءُهــۡم أ

ِيــَن �َۡســَت�بُِطونَُهۥ ِمۡنُهــۡم ﴾ (٢)قالــوا :  ۡ�ــرِ ِمۡنُهــۡم لََعلَِمــُه ٱ�َّ
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
إَِ� ٱ�رَُّســوِل �َ�ٰٓ أ

(االســتنباط هــو القيــاس)(٣).
وقد ضعف بعض األصوليني االستدالل هبذه اآلية(٤) واليت قبلها(٥).

أما السنة فقد استدلوا بأحاديث نبويٍة هلا داللٌة على القياس من أربعة أوجه :
األول: مــا يــدل علــى إقــرار النــيب  أصحابــه علــى االجتهــاد، ومــن االجتهــاد مــا 

يكــون بالقيــاس، فمــن ذلــك :
حديــث معــاذ بــن جبــل : ملــا بعثــه النــيب  إىل اليمــن قــال لــه: ((كيــف تقضــي إذا 
عــرض لــك قضــاء))؟ قــال: (أقضــي بكتــاب اهللا)، قــال: ((فــإن مل جتــد يف كتــاب اهللا))؟ 
قــال: (فبســنة رســول اهللا )، قــال : ((فــإن مل جتــد يف ســنة رســول اهللا وال يف كتــاب 
اهللا))؟ قــال: (أجتهــد رأيــي وال آلــو)، فضــرب رســول اهللا  صــدره وقــال: ((احلمــد هللا 

الــذي وفــق رســول رســول اهللا))(٦).
انظر احملصول ٢٤٧/٢، اإلحكام لآلمدي ٢٩١/٤، كشف األسرار٥٠٣/٣، إحكام الفصول   (١)

٤٧٧، روضــة الناظــر ٢٤٤/٢، إرشــاد الفحــول ص٢٠٠.
النساء : ٨٣  (٢)

اإلحكام لآلمدي ٢٨٩/٤.  (٣)
انظر املصدر السابق ٢٨٩/٤.  (٤)

انظــر إرشــاد الفحــول ص١٧٦، وقــد تــرك الغــزايل وابــن احلاجــب والقــرايف والعضــد والســعد و   (٥)
وغريهــم االســتدالل هبــذه اآليــة مصرحــني بظهورهــا يف االتعــاظ أو بعــدم داللتهــا علــى املطلــوب. 
انظــر املســتصفى٢٥٤/٢، املختصــر مــع شــرحه بيــان املختصــر ١٦٣/٣، شــرح تنقيــح الفصــول 

٢٨٥، حاشــية التفتــازاين علــى شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ٢٥٢/٢-٢٥٣.
أخرجــه أبــو داود يف ســننه (٣٠٣/٣) يف كتــاب األقضيــة بــاب اجتهــاد الــرأي يف القضــاء، =   (٦)
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وجــه الداللــة : أن الرســول  أقــر معــاذا علــى اجتهــاد رأيــه، واجتهــاد الــرأي إمــا أن 
يكــون مرســال، وإمــا أن يكــون مــردودا إىل أصلــه، والــرأي املرســل غــري معتــرب، فلــم يبــق إال 

الــرأي املــردود إىل أصــل وهــو القيــاس.
الثــاين : مــا ورد عنــه  علــى طريقــة االســتدالل بالقيــاس، ففهمــوا منــه وقــوع القيــاس 

يف الشــريعة(١). فمــن ذلــك :
حديــث املــرأة الــيت جــاءت النــيب  فقالــت: إن أمــي نــذرت أن حتــج، فماتــت قبــل 
أن حتــج، أفأحــج عنهــا؟ قــال: ((نعــم، حجــي عنهــا، أرأيــت لــو كان علــى أمــك ديــن أكنت 

قاضيــة لــه))، قالــت: (نعــم)، قــال: ((فاقضــوا الــذي لــه، فــإن ديــن اهللا أحــق بالوفــاء))(٢).
ومثــل ذلــك ورد أن رجــال جــاء إىل النــيب  فقــال: (يــا رســول اهللا إن أمــي ماتــت 
وعليهــا صــوم شــهر أفأقضيــه عنهــا)؟ قــال: ((لــو كان علــى أمــك ديــن أكنــت قاضيــه 

وأخرجــه الرتمــذي  يف ســننه (٦١٦/٣) يف كتــاب األحــكام، بــاب مــا جــاء يف القاضــي كيــف 
يقضــي،  وأخرجــه أمحــد يف مســنده (٢٣٠/٥، ٢٣٦، ٢٤٢)، وأخرجــه البيهقــي  يف الســنن 
ســننه (٥٥/١)،  والدارمــي يف  الكــربى ص٢٠٧،  الســنن  إىل  واملدخــل  الكــربى(١١٤/١٠). 
واخلطيــب البغــدادي يف الفقيــه واملتفقــه ١٨٩/١، ١٥٤، ١٥٥، وابــن عبدالــرب يف جامــع بيــان 
العلــم وفضلــه ٦٩/٢-٧٠، وابــن حــزم يف اإلحــكام٢٠٠/٦، ٤١٧/٧، يقــول شــيخ األلبــاين 
-رمحــه اهللا- يف سلســلة األحاديــث الضعيفــة (٢٨٥/٢) والشــيخ محــدي بــن عبــد اجمليــد الســلفي 
يف هامــش كتــاب املعتــرب (ص٦٨) : (هــذا احلديــث  ضعفــه البخــاري  و الرتمــذي  والعقيلــي 
والدارقطــين وابــن حــزم وابــن طاهــر واجلوزقــاين وابــن اجلــوزي والذهــيب والســبكي والعراقــي وابــن امللقــن 
وابــن حجــر). ويــرى ابــن القيــم - رمحــه اهللا -  أنــه صــاحل لالحتجــاج بــه انظــر إعــالم املوقعــني 
١٥٥/١، وذكــر بعــض األصوليــني أنــه ممــا تلقتــه األمــة بالقبــول، فــال حاجــة إىل طلــب اإلســناد لــه. 

انظــر املســتصفى٢٥٤/٢.
وردت أحاديــث كثــرية عــن النــيب  مشــعرة باســتعماله القيــاس فيهــا، وقــد مجــع ابــن احلنبلــي   (١)
األقيســة الــيت اســتعملها النــيب  يف كتابــه (أقيســة النــيب املصطفــى حممــد ) وهــي وصلــت 

عنــده مائــة وتســعني قياســا. 
بالكتــاب  االعتصــام  البــاري) يف كتــاب  فتــح  مــع  البخــاري يف صحيحــه (٢٩٦/١٣  أخرجــه   (٢)
والســنة، بــاب مــن شــبه أصــال معلومــا بأصــل معــني، وقــد بــني النــيب  حكمهمــا ليفهــم الســائل، 
وأخرجــه - أيضــا- يف كتــاب جــزاء الصيــد بــاب احلــج والنــذور عــن امليــت والرجــل حيــج عــن املــرأة 

(٦٤/٤ مــع فتــح البــاري).
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عنهــا))؟ قــال: (نعــم)، قــال: ((فديــن اهللا أحــق أن يقضــى))(١).
وجــه الداللــة : أن النــيب  أحلــق ديــن اهللا بديــن اآلدمــي يف وجــوب القضــاء، جبامــع 
الدينيــة يف كل، وهــذا عــني القيــاس وإعطــاء النظــري مثــل حكــم نظــريه؛ إذ لــو مل يكــن 
األمــر كذلــك مل يكــن ملــا ذكــره معــىن، ومثــل هــذا يســميه األصوليــون التنبيــه علــى أصــل 

القيــاس(٢).
ومن ذلك أن أعرابيا أتى رسول اهللا  فقال : إن امرأيت ولدت غالما أسود -وهو 
يعــرض بنفيــه- فقــال لــه رســول اهللا  : ((هــل لــك مــن إبــل))؟ قــال: (نعــم)، قــال: ((فمــا 
ألواهنــا))؟ قــال: (محــر) قــال: ((هــل فيهــا مــن أورق))؟ قــال: (إن فيهــا لورقــا)، قــال: ((فــأىن 
تــرى ذلــك جاءهــا))؟ فقــال لــه الرجــل: (لعــل عرقــا نزعــه) فقــال عليــه الســالم : ((وهــذا 

لعلــه نزعــه عــرق))(٣).
وجــه الداللــة : أنــه  نبــه الســائل إىل أصــل القيــاس ليقيــس عليــه حالــه مــع زوجتــه، 
وولــده، فكأنــه قــال النســب مــن بــين آدم كالنتــاج مــن اإلبــل يف عــدم تأثــري اللــون بإحلــاق 

كل بأصلــه، جلــواز أن يكــون نزعــه عــرق(٤).
الثالث: ما ورد عن النيب  من أحاديث علل فيها األحكام تعليال صرحيا مما يدل على 

أن العلة جيب اتباعها أينما كانت وإجراء األحكام على وفقها، وذلك هو القياس نفسه(٥).
فمن ذلك :

قوله  : ((إمنا هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا))(٦) .

متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٩٢/٤ مــع فتــح البــاري)  يف كتــاب الصــوم،   (١)
بــاب مــن مــات وعليــه صــوم، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (٢٣/٨ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب 

الصيــام بــاب قضــاء الصيــام عــن امليــت.
انظر املستصفى٢٥٥/٢.  (٢)

متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٤٤٢/٩ مــع فتــح البــاري) يف كتــاب الطــالق،   (٣)
بــاب إذا عــرض بنفــي الولــد، وكتــاب احلــدود بــاب مــا جــاء يف التعريــض (١١٦/١٢)، وأخرجــه 

مســلم يف صحيحــه (١٣٤/١٠) يف كتــاب اللعــان.
انظر أدلة التشريع ص٩٠.  (٤)

انظر اإلحكام لآلمدي ٢٩٥/٤.  (٥)
أخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٣١/١٣ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب األضاحــي بــاب بيــان مــا   (٦)

كان مــن النهــي عــن أكل حلــوم األضاحــي بعــد ثــالث. ١٥٦١/٣.
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وقوله  : ((كنت هنيتكم عن زيارة القبور…أال فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة))(١).
وقوله  : ((إمنا جعل االستئذان من أجل البصر))(٢).

وجــه الداللــة : (هــذه األخبــار متواتــرة مــن جهــة املعــىن علــى وجــه يقطــع بــه علــى 
الرســول  باحلكــم بالــرأي واالجتهــاد والقيــاس وتنبيــه أصحابــه عليــه وأمرهــم بــه، وإقرارهــم 
علــى فعلــه، هــذا يف زمنــه مــع وجــوده، ونــزول الوحــي وتتابعــه، فكيــف بــه اليــوم مــع اخنتــام 
الوحــي، وانقطــاع ثبــوت األحــكام مــع مــا يطــرأ للنــاس وحيــدث ممــا مل يتقــدم فيــه حادثــة؟)(٣).
الرابــع : مــا ورد عنــه  مــن اســتعمال األمثــال حيــث إن فيهــا تشــبيها للشــيء بنظــريه 

وإعطــاء املثــل حكــم املمثــل بــه، ومــن ذلــك :
قولــه  : ((مثــل اجملاهــد يف ســبيل اهللا - واهللا أعلــم مبــن جياهــد يف ســبيله - كمثــل 

الصائــم القائــم))(٤).
وقولــه  : ((مثــل الصلــوات اخلمــس كمثــل هنــر جــار غمــر علــى بــاب أحدكــم 

مــرات))(٥). يــوم مخــس  منــه كل  يغتســل 
أمــا اإلمجــاع فاســتدلوا بإمجــاع الصحابــة حيــث تقــرر منهــم القــول بالقيــاس والعمــل بــه 
يف وقائــع ال حتصــى مــن غــري إنــكار مــن أحــد فــكان ذلــك إمجاعــا منهــم علــى أن القيــاس 

حجــة شــرعية جيــب العمــل بــه، ومــن ذلــك:
حكمهــم بإمامــة أيب بكــر  بالقيــاس حيــث قدمــوا الصديــق يف اإلمامــة العظمــى 

رواه الرتمــذي يف ســننه (٣٧٠/٣) يف كتــاب اجلنائــز بــاب مــا جــاء يف الرخصــة يف زيــارة القبــور عــن   (١)
بريــدة وقــال: (حديــث بريــدة حديــث حســن صحيــح)، ورواه مســلم عنــه يف كتــاب اجلنائــز بــاب 
اســتئذان النــيب  ربــه يف زيــارة قــرب أمــه بلفــظ: (هنيتكــم عــن زيــارة القبــور فزروهــا) وعــن أيب هريــرة 

بلفــظ: (فــزوروا القبــور فإهنــا تذكــر املــوت) انظــر صحيــح مســلم بشــرح النــووي (٤٦/٧).
متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٢٤/١١ مــع الفتــح) يف كتــاب االســتئذان بــاب   (٢)
االســتئذان مــن أجــل البصــر، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٣٦/١٤ مــع شــرح النــووي) يف 

كتــاب اآلداب، بــاب حتــرمي النظــر يف بيــت غــريه.
إحكام الفصول ص٥٠١.  (٣)

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٦/٦ مــع الفتــح) يف كتــاب اجلهــاد والســري بــاب أفضــل النــاس   (٤)
مؤمــن جياهــد بنفســه ومالــه.

أخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٧٠/٥ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة   (٥)
بــاب ثــواب املشــي إىل الصــالة.
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قياســا علــى تقــدمي النــيب  لــه يف اإلمامــة الصغــرى(١).
وقيــاس العهــد علــى العقــد حيــث قــاس أبــو بكــر  تعيينــه لعمــر علــى تعيــني األمــة 

لــه(٢) وغــري ذلــك مــن الوقائــع العديــدة.
وإمجــاع الصحابــة هــو أهــم األدلــة علــى وقــوع التعبــد بالقيــاس ملثبــيت القيــاس، وهلــذا 

أعطــوه أمهيــة كــربى.
قــال الــرازي : (املســلك اخلامــس : اإلمجــاع وهــو الــذي عــول عليــه مجهــور األصوليــني)
(٣)، وقــال اآلمــدي: (هــو أقــوى احلجــج يف هــذه املســألة)(٤). ونقــل الشــوكاين عــن الصفــي 

اهلنــدي : (دليــل اإلمجــاع هــو املعــول عليــه جلماهــري احملققــني مــن األصوليــني)(٥) ولذلــك 
صــّدر أبــو احلســني البصــري األدلــة بــه(٦). أمــا الغــزايل وابــن احلاجــب فقــد اســتدال باإلمجــاع 
واْ ﴾ واألحاديــث كحديــث معــاذ  وذهبــا إىل تضعيــف االســتدالل باآليــات كـــ ﴿ فَٱۡ�َتــِ�ُ

 وغــريه(٧).
فيــه حكــم؛  وأمــا املعقــول فقالــوا إن كل مــا يكــون مــن أحــداث ونــوازل فللشــارع 
ألن الشــريعة عامــة، تعــم األحــداث مجيعــا باحلكــم عليهــا بكوهنــا خــريا أو شــرا، حمظــورة 
أو مباحــة، وحينئــذ ال بــد مــن أن يكــون الشــارع قــد نبــه إىل حكــم احلادثــة إمــا بالنــص 
أو بإشــارة أو بداللــة تــدل علــى احلكــم، ومعرفــة احلكــم بطريــق الداللــة يكــون باالجتهــاد 

واالســتنباط وإحلــاق األشــباه بأشــباهها(٨).
ومبا أن النصوص قليلة واحلوادث غري متناهية وقد بني الشــارع العلل وأناط األحكام 
هبا فالقياس ال بد منه. قال ابن قدامة - رمحه اهللا - : (إن تعميم احلكم واجب، ولو مل 
يســتعمل القيــاس أفضــى إىل خلــو كثــري مــن احلــوادث عــن األحــكام لقلــة النصــوص  وكــون 

انظر روضة الناظر مع نزهة اخلاطر العاطر ٢٣٦/٢-٢٣٧.  (١)
انظر اإلحكام لآلمدي ٣٠١/٤، روضة الناظر ٢٣٨/٢.  (٢)

احملصول ٢٦٢/٢.  (٣)
اإلحكام لآلمدي ٣٠٠/٤.  (٤)

إرشاد الفحول ص ١٧٨.  (٥)
انظر املعتمد ٧٢٦/٢، شرح العمد ٣٢٣/١.  (٦)

انظر املستصفى٢٥٤/٢، املختصر مع بيان املختصر ١٦٣/٣.  (٧)
انظر الرسالة للشافعي ص٤٧٧.  (٨)
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الصــورة ال هنايــة هلــا فيجــب ردهــم إىل االجتهــاد ضــرورة)(١).
رابعا: المخالفون

خالــف يف حجيــة القيــاس بعــض العلمــاء حيــث قالــوا إن العمــل بالقيــاس يف األمــور 
الشــرعية ال جيــب شــرعا، بــل ورد حترميــه ومنعــه وأنــه ليــس حجــة يســتند إليهــا، وهــذا مذهــب 
أهــل الظاهــر(٢). قــال ابــن حــزم - رمحــه اهللا - : (وذهــب أصحــاب الظاهــر إىل إبطــال 

القــول بالقيــاس يف الديــن مجلــة)(٣).
وكذلــك ذهــب النظــام وبعــض معتزلــة بغــداد وأكثــر الشــيعة إىل أن القيــاس ليــس بطريــق 

ملعرفة األحكام الشــرعية والعقل مينع ورود الشــرع به(٤).
خامساً: التعليق

إن القــول بــأن القيــاس حجــة شــرعية حســب الضوابــط املذكــورة يف كتــب األصــول 
املعتمــدة هــو الراجــح، ألنــه يســتمد مــن أقــوال وأفعــال الرســول  والصحابــة رضــي اهللا 
عنهــم  وهــو قــول مجهــور أئمــة العــدل كاألئمــة األربعــة وأئمــة احلديــث وابــن تيميــة وابــن 
القيــم وغريهــم، خاصــة أنــه وجــد إمجــاع الصحابــة –كمــا ســبق- علــى االســتدالل بالقيــاس 
وهــو حجــة قويــة يف هــذا البــاب تقضــي بــأن ال يلتفــت إىل أي شــيء خالفهــا، ألن طريــق 
االســتدالل يف الشــريعة وإدراك مــا يؤخــذ بــه مــن األدلــة ومــا يــرتك أمــر ينبغــي أن يقتــدي فيــه 
بالصحابة الكرام - رضي اهللا عنهم -  فهم أفقه الناس يف أمر الدين. واهللا تعاىل أعلم.

روضة الناظر ٢٣٤/٢-٢٣٥.  (١)
و  الفصــول ص٤٦٠،  إحــكام  اللمــع ٧٦١/٢،  شــرح  حــزم ٣٧٠/٧،  البــن  اإلحــكام  انظــر   (٢)
اإلحــكام لآلمــدي ٢٨٧/٤، مجــع اجلوامــع مــع حاشــية البنــاين ٢٠٤/٢، هنايــة الســول مــع شــرح 

التقريــر والتحبــري ٢٤٢/٣. البدخشــي ١٤/٣، 
اإلحكام البن حزم ٣٨٦/٧.  (٣)

انظــر إحــكام الفصــول ص٤٦٠، شــرح اللمــع ٧٦٠/٢، ٧٦١، املســتصفى٢٣٤/٢، اإلحــكام   (٤)
لآلمدي ٢٧٢/٤، املختصر مع بيان املختصر ١٤١/٣، املنهاج مع شــرح األســنوي والبدخشــي 

١٠/٣، شــرح خمتصــر الروضــة ٢٤٥/٣. 



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٦٨

المبحث الثالث : آراؤه في أنواع القياس

لقــد قســم األصوليــون القيــاس إىل تقســيمات كثــرية باعتبــارات عديــدة(١)، وســوف 
أذكــر فيمــا يلــي أقســام القيــاس الــيت ذكرهــا األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي -رمحــه اهللا-.
لقــد تنــاول أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  أقســام القيــاس يف موضعــني مــن كتابــه (أصــول 
الديــن) ذكــر فيهمــا أهــم أقســامه، فقــال بعــد أن عــرف القيــاس الشــرعي يف املوضــع األول: 
(وهــذا النــوع مــن القيــاس علــى أقســام)(٢)، وقــال يف املوضــع الثــاين: (والقيــاس الشــرعي 

أنــواع)(٣) وهــي كالتــايل:
القسم األول : القياس الجلي

وعرفــه األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا – بأنــه (هــو الــذي يكــون فرعــه أوىل حبكمــه مــن 
أصلــه)(٤) وقــال: يف موضــع آخــر (اجللــي الــذي يكــون الفــرع فيــه أوىل باحلكــم مــن أصلــه(٥).

وهــذا الــذي عرفــه األســتاذ أبــو منصــور ذكــر كثــري مــن األصوليــني بأنــه قيــاس األوىل 
حيــث قالــوا يف تعريفــه هــو مــا كان اجلامــع فيــه باقتضــاء احلكــم يف الفــرع أقــوى منــه يف 

األصــل)(٦).

انظــر تقســيمات القيــاس يف شــرح العمــد ١٥٩/٢، العــدة ١٣٢٦/٤، إحــكام الفصــول ص٥٤٩،   (١)
شــرح اللمــع٧٩٩/٢، الربهــان ٥٦١/٢-٥٦٣، ٥٦٦، ٥٧٤، ٧٨٢، ٧٩٩، ٨١٠، املنخــول 
العقــول ص٥٧٥، احملصــول ١٢٢/٢-١٢٤،  نتائــج  ميــزان األصــول يف  بعدهــا،  ص٣٣٣ ومــا 
وشــرح  املنتهــى  خمتصــر   ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٩/٣ لآلمــدي  اإلحــكام   ،٢٥٤/٢ الناظــر  روضــة 
العضــد٢٤٧/٢، شــرح خمتصــر الروضــة ٢٢٣/٣إعــالم املوقعــني ١٠٤/١، البحــر احمليــط ٣٦/٥، 
التقرير والتحبري ٢٢١/٣،تيســري التحرير ٧٦/٤، شــرح الكوكب املنري ٢٠٧/٤، أصول الفقه أليب 
النــور زهــري ٢٥٨/٤، أصــول الفقــه خلضــري بــك ص٣٣٣، مباحــث العلــة عنــد األصوليــني ص٥٦.     

أصول الدين ص١٨-١٩.  (٢)
املصدر السابق ص٢٠٥.  (٣)

املصدر السابق ١٨.  (٤)
املصدر السابق ٢٠٥.  (٥)

انظــر روضــة الناظــر٢٥٤/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٩/٤، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي =   (٦)



٦٦٩آراؤه في األدلة الشرعية 

ومثــل األســتاذ هلــذا القســم بقولــه : ((كتحــرمي ضــرب األبويــن لقياســه علــى مــا حــرم 
اهللا  مــن قــول الولــد هلمــا أف)(١)، وكل مــن مســى هــذا القســم بـ(قيــاس األوىل) مثـَّـل 
ــَ�  لــه باملثــال املذكــور حيــث قــاس ضــرب الوالديــن علــى التأفيــف احملــرم بقولــه تعــاىل ﴿ فَ
﴾ (٢) جبامــع اإليــذاء يف الــكل(٣)، وال شــك يف أن اإليــذاء بالضــرب -وهــو  ّفٖ

ُ
َُّهَمــآ أ َ�ُقــل �

الفرع- أشد وأقوى مناسبة للتحرمي من التأفيف -وهو األصل- وهلذا أطلقوا على هذا القياس 
(قيــاس األوىل).

أمــا اجللــي فكثــري مــن األصوليــني عرفــه بأنــه (مــا كانــت العلــة اجلامعــة فيــه منصوصــة أو 
جممعــا عليهــا أو قطــع فيــه بنفــي الفــارق)(٤).

وقــد مثَّــل كثــري مــن األصوليــني لــألول - وهــو مــا كانــت العلــة فيــه منصوصــة - بإحلــاق 
ضــرب الوالديــن بالتأفيــف يف التحــرمي بعلــة كــف األذى عنهمــا(٥) ويف احلقيقــة أنــه مثــال 
لقيــاس األوىل(٦) وال يصلــح مثــاال ملــا نــص علــى علتــه، ألن التأفيــف أصــل وقــد نــص علــى 
حكمــه، وعلتــه األذى مل ينــص عليهــا، بــل هــو مــن بــاب مــا تعــرف علتــه بالتنبيــه، وألنــه 

تعــاىل نــص علــى التأفيــف ونبــه علــى مــا فوقــه مــن الضــرب والشــتم وغــري ذلــك(٧).
واملثــال الــذي يصلــح للعلــة املنصــوص عليهــا هــو: قيــاس االســتجمار بالــدم النجــس 
اجلــاف علــى االســتجمار بالروثــة يف املنــع جبامــع النجــس يف الــكل(٨) فــإن علــة حكــم 

٣٨/٣، فواتــح الرمحــوت ٣٢٠/٢، أصــول الفقــه أليب النــور زهــري ٢٥٩/٤.
أصول الدين ص١٨.   (١)

اإلسراء : ٢٣  (٢)
انظر روضة الناظر٢٥٤/٢، اإلحكام لآلمدي ٢٦٩/٤، فواتح الرمحوت٣٢٠/٢.   (٣)

اللمــع٨٠١/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٩/٤، البحــر  انظــر إحــكام الفصــول ص٥٥٠، شــرح   (٤)
إرشــاد  الرمحــوت٣٢٠/٢،  فواتــح  املنــري٢٠٧/٤-٢٠٨،  الكوكــب  شــرح  احمليــط ٣٧/٥-٣٨، 

القيــاس عنــد األصوليــني ص٥٧. العلــة يف  الفحــول ص١٩٥، مباحــث 
انظر املراجع السابقة.  (٥)

انظــر احملصــول  ٣٠٤/٢، روضــة الناظــر٢٥٤/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٩/٤، هنايــة الســول   (٦)
مــع شــرح البدخشــي٣٨/٣، فواتــح الرمحــوت٣٢٠/٢، أصــول الفقــه أليب النــور زهــري ٢٥٩/٤، 

مباحــث العلــة يف القيــاس عنــد األصوليــني ص٥٦. 
انظر شرح اللمع٨٠٢/٢.  (٧)

انظر األصول من علم األصول مع شرحه ٥٤٠.  (٨)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٧٠

األصــل ثابتــة بالنــص حيــث أتــى ابــن مســعود  إىل النــيب  حبجريــن وروثــة  ليســتنجي 
هبــن، فأخــذ احلجريــن وألقــى الروثــة، وقــال: ((هــذا ركــس))(١)، أي جنــس(٢).

ومثــال مــا كانــت العلــة فيــه جممعــا عليهــا قيــاس واليــة النــكاح علــى واليــة املــال يف ثبــوت 
الواليــة علــى الصغــري جبامــع الصغــر يف كل. فــإن اإلمجــاع انعقــد علــى كــون الصغــر علــة 

لثبــوت الواليــة علــى الصغــرب(٣).
مثــال مــا قطــع فيــه بنفــي الفــارق : قيــاس األمــة علــى العبــد يف ســراية العتــق مــن البعــض 
إىل الــكل، فقــد ُعــرف أن الفــارق بينهمــا هــو الذكــورة يف األصــل واألنوثــة يف الفــرع، وعلــم 
أن هــذا الفــارق ال تأثــري لــه شــرعا يف أحــكام العتــق، وهلــذا فــإن عتــق الشــريك لبعــض األمــة 
اململوكــة لــه ولشــخص آخــر يســري علــى مجيــع األمــة، كمــا يســري يف العبــد بقولــه: ((مــن 
أعتــق شــركا لــه يف عبــد فــكان لــه مــال يبلــغ مثــن العبــد قــوم العبــد عليــه قيمــة عــدل))(٤). 
وهــذا النــوع مــن القيــاس قطعــي عنــد اجلمهــور مــن األصوليــني، وعــده بعضهــم مــن داللــة 

النــص(٥).
القسم الثاني : القياس الخفي

مل يعــرِّف األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  القيــاس اخلفــي إال أنــه مثَّــل لــه بقولــه 
: (وقيــاس خفــي، كالعلــة يف فــروع الربــا إذا قيــس فيــه الفــروع منهــا علــى احلنطــة والشــعري 

والتمــر وامللــح والذهــب والــورق)(٦).
وهــذا يــدل علــى أن القيــاس اخلفــي مــا كانــت العلــة فيــه مســتنبطة بدليــل أن العلــة يف حتــرمي 
الربا مســتنبطة وبناء على ذلك اختلف العلماء يف علته هل هي الطعم أو الوزن أو االدخار.

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٢٥٦/١) مــن حديــث ابــن مســعود  يف كتــاب الوضــوء، بــاب   (١)
مــا يســتمتع بــروث.

انظر شرح األصول من علم األصول ٤٥١.  (٢)
انظر اإلحكام لآلمدي ٢٢٢/٣، شرح الكوكب املنري١١٦/٤.  (٣)

متفق عليه، رواه البخاري يف صحيحه (١٢٣/٥، ١٣٧، ١٥٦مع فتح الباري) يف كتاب الشــركة   (٤)
بــاب تقــومي األشــياء بــني الشــركاء بقيمــة العــدل، وبــاب الشــركة يف الرقيــق، كمــا أخرجــه يف كتــاب 

العتــق بــاب إذا أعتــق نصيبــا يف عبــد، ورواه مســلم يف صحيحــه (١٣٧/١٠) يف كتــاب العتــق.
انظر فواتح الرمحوت ٣٢٠/٢.  (٥)

أصول الدين ص١٨-١٩.  (٦)



٦٧١آراؤه في األدلة الشرعية 

وهبــذا التوجيــه يكــون قــول األســتاذ أيب منصــور موافقــا ملــا ذهــب إليــه مجهــور األصوليــني 
يف تعريــف القيــاس اخلفــي حيــث قالــوا بأنــه (مــا مل يقطــع فيــه بنفــي الفــارق بــني األصــل 
والفــرع ومل تكــن علتــه منصوصــا عليهــا وال جممعــا عليهــا، بــل العلــة فيــه تكــون مســتنبطة)(١).
وقــد جــرى احلنفيــة علــى اصطــالح آخــر يف القيــاس اجللــي واخلفــي. فقــد عرفــوا اجللــي 

بأنــه مــا تبــادر إليــه الذهــن يف أول األمــر، وهــو القيــاس الظاهــر(٢).
وعرفوا اخلفي بأنه ما ال يتبادر إليه الذهن إال بعد التأمل ومسوه االستحسان(٣).

قــال عبــد العزيــز البخــاري يف كشــف األســرار: (وهــذا تقســيم القيــاس الــذي قابلــه 
القيــاس  نفــس  تقســيم  ال  املعــارض،  االستحســان  هــذا  وتقســيم  معنــوي  استحســان 

ذاهتمــا)(٤). باعتبــار  واالستحســان 
واالستحســان أقــوى مــن القيــاس اجللــي عندهــم ألنــه عبــارة عــن اســتثناء مســالة جزئيــة 
مــن أصــل كلــي أو قاعــدة عامــة لدليــل خــاص يقتضــي االســتثناء، وســواء أكان هــذا الدليــل 

نصــا أو إمجاعــا أو ضــرورة أو مصلحــة أو غريهــا(٥). 
القسم الثالث : القياس في معنى األصل

وقــد مســاه األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  بـــ (قيــاس يف معرفــة األصــل املقيــس 
عليــه مــن كل وجــه)(٦).

قــال - رمحــه اهللا -  يف تعريفــه : القيــاس الــذي فرعــه يف معــىن أصلــه ليــس أحدمهــا 
أوىل باحلكــم مــن اآلخــر)(٧). وقــد مثَّــل لــه بقولــه : (كقيــاس العبــد علــى األمــة يف تنصيــف 
احلــد لتســاويهما يف الــرق، وقيــاس األمــة علــى العبــد يف التقــوم علــى أحــد الشــريكني إذا 

اللمــع٨٠٤/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٧٠/٤، البحــر  انظــر إحــكام الفصــول ص٥٥٠، شــرح   (١)
احمليط ٣٩/٥، شرح الكوكب املنري٢٠٨/٤، فواتح الرمحوت٣٢٠/٢، إرشاد الفحول ص١٩٥، 

مباحــث العلــة يف القيــاس عنــد األصوليــني ص٥٧.
انظر تيسري التحرير ٧٨/٤، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرمحوت ٣٢٠/٢.  (٢)

راجع املرجعني السابقني.  (٣)
كشف األسرار ٥/٤.  (٤)

انظر املرجع السابق ٦/٤، كشف األسرار للنسفي ٢٩٦/٢، تيسري التحرير٧٩/٤.  (٥)
انظر أصول الدين ص١٨.  (٦)
املصدر السابق ص٢٠٥.  (٧)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٧٢

أعتــق نصيبــه منــه وهــو موســر وكمــا حــرم اهللا عــز وجــل البيــع يف وقــت النــداء للجمعــة مث 
قســنا عليــه عقــد اإلجــارة وســائر العقــود يف ذلــك الوقــت)(١).

وهــذا القســم مســاه بعــض األصوليــني بـــ (قيــاس املســاوي) وهــو مــا كان اجلامــع فيــه 
يف الفــرع مســاويا لــه يف األصــل يف اقتضــاء احلكــم ومثَّــل لــه بقيــاس األمــة علــى العبــد يف 
أحــكام العتــق جبامــع الــرق ومهــا متســاويان فيــه وقيــاس إحــراق مــال اليتيــم علــى أكلــه احملــرم 
ُ�لُــوَن ِ� 

ۡ
َمــا يَأ ۡمــَ�َٰل ٱۡ�ََ�ٰــَ�ٰ ُظۡلًمــا إِ�َّ

َ
ُ�لُــوَن أ

ۡ
ِيــَن يَأ بقولــه تعــاىل: ﴿ إِنَّ ٱ�َّ

ــاٗر� ﴾ (٢) جبامــع اإلتــالف يف الــكل، فيثبــت التحــرمي يف اإلحــراق كمــا ثبــت  ــۡم نَ ُ�ُطونِِه
يف األكل(٣).

وهــو يســمى عنــد بعــض األصوليــني بـــ (القيــاس يف معــىن األصــل) ويعــرف بأنــه مــا مجــع 
فيــه بإلغــاء الفــارق بــأن كان الوصــف اجلامــع غــري مصــرح بــه يف القيــاس، فيقــوم املعلــل بإلغــاء 
الفــارق بــني األصــل والفــرع، وقالــوا يف مثالــه: تلحــق األمــة بالعبــد يف تقــومي نصيــب الشــريك 

علــى املعتــق بنفــي الفــارق بينهمــا(٤).
وذهب كثري من األصوليني إىل أنه ليس من القياس بل من مفهوم املوافقة(٥).

القسم الرابع : قياس علة
وهــو مــا ثبــت فيــه إحلــاق الفــرع باألصــل بواســطة العلــة. وهــذا هــو املفهــوم مــن متثيــل 
األســتاذ أيب منصــور - رمحــه اهللا -  لقيــاس العلــة، فإنــه قــال: (قيــاس مــن أصــل واحــد، 

كالعلــة يف الربــا علــى اختــالف القائســني يف علــة الربــا)(٦).
فــإذا كانــت العلــة منصوصــة كان القيــاس جليــا وإذا كانــت مســتنبطة كان القيــاس 

املصدر السابق ص١٨.  (١)
النساء : ١٠  (٢)

انظر اإلحكام لآلمدي ٢٦٩/٤، روضة الناظر٢٥٥/٢، هناية السول مع شرح البدخشي٣٨/٣،   (٣)
فواتــح الرمحــوت٣٢٠/٢، أصــول الفقــه أليب النــور زهــري٢٥٩/٤، مباحــث العلــة يف القيــاس عنــد 

األصوليني ص٥٨.
انظــر احملصــول ٣٠٤/٢، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي٣٩/٣، مباحــث العلــة يف القيــاس عنــد   (٤)

األصوليــني ص٥٨.
انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ حممد األمني الشنقيطي ص٢٧١.  (٥)

أصول الدين ص١٩.  (٦)



٦٧٣آراؤه في األدلة الشرعية 

خفيــا –كمــا ســبق آنفــا-.
القسم الخامس : قياس الشبه

ذهــب األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  أن قيــاس الشــبه يكــون يف فــرٍع بــني أصلــني 
متعلــٍق بأكثرمهــا شــبها . قــال (القســم الثالــث مــن القيــاس الشــرعي قيــاس شــبه يف فــرع بــني 

أصلــني متعلــق بأكثرمهــا شــبها)(١).
واحلقيقة أن الذي عرفه األســتاذ أبو منصور إمنا هو تعريف لقياس غلبة األشــباه كما 
ســيأيت، أمــا قيــاس الشــبه فعرفــوه بــأن مــا جيمــع فيــه بــني األصــل والفــرع بوصــف شــبهي. 
والوصــف الشــبهي هــو الوصــف الــذي ال تظهــر مناســبته بعــد البحــث التــام ولكــن أُِلــف 
من الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكام، فهو دون املناسب ألنه غري ظاهر املناسبة يف 
ذاته، أي العقل - لو خلي ونفسه - ال يدرك مالءمته للحكم وإمنا علم من التفات الشارع 
إليــه أنــه مناســب علــى اإلمجــال ويرتتــب علــى مشــروعية احلكــم ألجلــه مصلحــة ملــا علــم مــن أن 
اهللا إمنــا يشــرع األحــكام ملصــاحل العبــاد خبــالف املناســب كاإلســكار للتحــرمي، فــإن كونــه مزيــال 
للعقل الضروري لإلنســان وكونه مناســبا للمنع منه مما ال حيتاج يف العلم به إىل ورود الشــارع.

وهــو أيضــا فــوق الطــردي(٢)؛ ألن الشــارع مل يلتفــت إىل الوصــف الطــردي يف شــيء مــن 
األحكام، ولكونه وسطا بني املناسب الطردي وفيه شبه بكل منهما مسي الوصَف الشبهي(٣). 
مثالــه: أن يقــال يف إزالــة اخلبــث : طهــارة تــراد للصــالة فيتعــني فيهــا املــاء كطهــارة 
احلــدث، فــإن املناســبة بــني كوهنــا طهــارة تــراد للصــالة وبــني تعيــني املــاء غــري ظاهــرة، إال 

املصدر السابق ص١٨.  (١)
مأخــوذ مــن الطــرد وهــو يف اللغــة مصــدر مبعــىن اإلبعــاد، يقــال طردتــه طــردا مــن بــاب قتــل، وأطــرده   (٢)
الســلطان عــن البلــد أخرجــه منــه، وطردتــه مــن اخلــالف يف املســألة طــردا أجريتــه، كأنــه مأخــوذ مــن 

املطــاردة، وهــي اإلجــراء يف الســبق، يقــال : أطــردت األمــر إطــرادا أتبعــت بعضــه بعضــا.
والطرد يف االصطالح هو مقارنة الوصف الذي ال يناسب وال يستلزم املناسب للحكم يف مجيع   
الصــور مــا عــدا الصــورة املتنــازع فيهــا وهــي صــورة الفــرع الــذي يــراد ثبــوت احلكــم لــه، لوجــود ذلــك 
الوصــف فيــه بنــاء علــى أن ذلــك الوصــف الطــردي علــة لذلــك احلكــم، مثالــه قولــك : اخلــل ال 
تبــىن علــى جنســه القنطــرة، فــال تــزال بــه النجاســة كالدهــن. (انظــر املصبــاح املنــري ١٤٠، احملصــول 
العقــول  نــرباس  احمليــط ٢٤٨/٥،  البحــر  البدخشــي٩٨/٣،  مــع شــرح  الســول  ٣٥٥/٢، هنايــة 

  .(٣٧٧/١
انظر اإلحكام لآلمدي ٢٥٨/٣، نرباس العقول ص٣٣٤، ٣٣٥.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٧٤

أننــا ملــا رأينــا الشــارع التفــت إليــه واعتــربه بــأن رتــب احلكــم - وهــو تعــني املــاء - عليــه يف 
طهــارة احلــدث بالنســبة إىل الصــالة والطــواف ومــس املصحــف، غلــب علــى ظننــا أن هــذا 
الوصــف مناســب للحكــم وأنــه مشــتمل علــى املصلحــة، وذلــك ألن الصــالة والطــواف 

ومــس املصحــف اشــرتط الشــارع فيهــا الطهــارة مــن احلــدث املتعــني فيهــا املــاء (١).
أمــا قيــاس غلبــة األشــباه –الــذي ذكــره األســتاذ كنــوع مــن أنــواع القيــاس مــن غــري 
تعريــف لــه وال متثيــل(٢)- فهــو أن يــرتدد فــرع بــني أصلــني ملشــاهبته لــكل منهمــا فيلحــق 

بأكثرمهــا شــبها يف صفــات منــاط احلكــم(٣).
مثاله: تردد العبد بني إحلاقه باملال أو باحلر، فهل إذا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية؟

فإنــه يشــبه املــال مــن حيــث إنــه يبــاع ويوهــب ويــورث وحنــو ذلــك، ويشــبه احلــر مــن 
حيــث أنــه يثــاب ويعاقــب وينكــح ويطلــق وحنــو ذلــك.

فليلحــق بأكثرمهــا شــبها، وأكثــر العلمــاء علــى أن شــبهه باملــال أكثــر، فتلــزم فيــه القيمــة 
إذا قتــل وقيــل بالعكــس.

واختلف األصوليون يف هذا القسم هل يعد من قياس الشبه أم قياس العلة؟
الظاهــر مــن كالم أيب منصــور أن قيــاس الشــبه هــو قيــاس غلبــة األشــباه. وذهــب 
األســنوي إىل أن قيــاس غلبــة األشــباه نــوع آخــر مغايــر لقيــاس الشــبه، وأن تلــك األوصــاف 

ال بــد أن تكــون مناســبة(٤).
وذهب ابن السبكي يف اإلهباج إىل أن قياس غلبة األشباه إما هو بعينه قياس الشبه(٥) 

وإما نوع منه، وقال الناس فيه هذين االصطالحني ومل يقل أحد إنه قسيم له(٦).

انظر نرباس العقول ص٣٣٥.  (١)
انظر أصول الدين ص٢٠٥.  (٢)

انظــر شــرح العمــد١٥٩/٢، ١٦٠، احملصــول ٣٤٥/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٥٧/٣، اإلهبــاج   (٣)
٧٤/٣، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي٨٨/٣، نــرباس العقــول ص٣٣٩.

انظر هناية السول مع شرح البدخشي٨٧/٣، ٨٨.   (٤)
وهــذا مــا ذهــب إليــه الشــافعي- رمحــه اهللا- كمــا نقلــه الــرازي عنــه يف احملصــول ٣٤٥/٢، ونقــل   (٥)
الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي إمجــاع األصوليــني علــى أن قيــاس غلبــة األشــباه ال خيــرج عــن قيــاس 

الشــبه.انظر مذكــرة أصــول الفقــه ص١٦٤.
انظر اإلهباج ٧٤/٣.  (٦)



٦٧٥آراؤه في األدلة الشرعية 

وذهــب صاحــب كتــاب نــرباس العقــول إىل أن قيــاس غلبــة األشــباه تــارة يكــون مــن 
إذا كانــت  الشــبه  قيــاس  مــن  يكــون  وتــارة  مناســبة،  األوصــاف  إذا كانــت  العلــة  قيــاس 

الغــزايل واآلمــدي(٢). مــن كالم  املفهــوم  األوصــاف شــبهية(١)، وهــو 
مث قال : (ولعل الغالب فيه أن يكون من قبيل قياس الشبه)(٣). 

انظر نرباس العقول ص٣٤٢.  (١)
انظــر املرجــع الســابق ص٣٤٠، ٣٤١، فيمــا نقلــه عنهمــا، وانظــر اإلحــكام لآلمــدي ٢٥٣/٣،   (٢)

٢٥٨، املســتصفى ٣٢٣/٢، ٣٢٤.
نرباس العقول ص٣٤٢.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٧٦

المبحث الرابع : آراؤه فيما اختلف في جريان القياس فيه
وفيه ثالث مسائل :

المسألة األولى : القياس في الحدود والكفارات والمقدرات
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع فيها

معــىن هــذه املســألة أن احلــد الــذي ثبــت شــرعا يف موضــع منصــوص عليــه هــل ميكــن 
أن يلحــق بــه موضــع آخــر غــري منصــوص عليــه لوجــود املعــىن الــذي مــن أجلــه شــرع احلــد 
يف املوضــع األول، أو ال؟ وكذلــك الكفــارات والتقديــرات الــيت شــرعها الشــارع يف أمــر مــن 
األمــور هــل ميكــن أن يلحــق هبــا أمــر آخــر لوجــود املعــىن الــذي شــرعت مــن أجلــه يف األمــر 

األول أو ال؟
وميثــل للقيــاس يف احلــدود : بــأن اهللا تعــاىل شــرع يف الزنــا حــدا معلومــا، وإذا كان املعــىن 
فيــه هــو اإليــالج يف الفــرج احملــرم الــذي مــن أجلــه شــرع هــذا احلــد فــإن هــذا املعــىن وجــد يف 

اللــواط ومجــاع البهائــم، فهــل جيــوز إثبــات حــد الزنــا فيهمــا قياســا؟ أو ال؟
ومثــال القيــاس يف الكفــارات : أن اهللا أوجــب يف القتــل اخلطــأ كفــارة معلومــة، وإذا 
كان املعــىن الــذي شــرعت مــن أجلــه هــو تطهــري القاتــل مــن الذنــب فهــل وجــود هــذا املعــىن 

يف القتــل العمــد يســمح لنــا بإثباهتــا فيــه قياســا أو ال؟
ومثــال القيــاس يف املقــدرات : أن الشــرع قــدر أقــل مــا يقطــع بــه يــد الســارق وهــو ربــع 
دينــار، ومل يقــدر أقــل الصــداق، فهــل جيعــل أقــل الصــداق ربــع دينــار قياســا علــى أقــل مــا 

يقطــع بــه  يــد الســارق جبامــع كــون الــكل فيــه اســتباحة عضــو أو ال؟
فقــد اختلــف العلمــاء يف جــواز جريــان مثــل هــذه األقســية يف األمــور املذكــورة بعــد أن 
اتفقوا على أن احلدود والكفارات وما شــاكلها مقدرة شــرعا، فليس ألحد أن يثبت حدا 

أو كفــارة أو يقــدر شــيئا يف الشــرع ابتــداء بالقيــاس(١) ألن ذلــك نصــب الشــريعة بالــرأي.

انظر البحر احمليط ٥٦/٥.  (١)
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ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  جــواز إثبــات احلــدود والكفــارات  واملقــدرات 
بالقيــاس. قــال الزركشــي - رمحــه اهللا - : (إثبــات احلــدود والكفــارات  واملقــدرات الــيت ال 
نــص فيهــا وال إمجــاع بالقيــاس عندنــا خالفــا للحنفيــة، قالــه القاضــي أبــو الطيــب وســليم 

وابــن الســمعاين  واألســتاذ أبــو منصــور)(١).
ثالثاً: الموافقون

إن القــول جبــواز إثبــات احلــدود والكفــارات  واملقــدرات بالقيــاس هــو الــذي عليــه مجهــور 
العلمــاء مــن املالكيــة(٢) والشــافعية(٣) واحلنابلــة(٤)، وهــو حمكــي عــن أيب يوســف مــن احلنفيــة(٥).

قــال أبــو الوليــد  الباجــي - رمحــه اهللا - : (إذا ثبــت التعبــد بالقيــاس وأنــه دليــل شــرعي 
فإنــه يصــح أن تثبــت بــه الكفــارات واحلــدود واملقــدرات، هــذا قــول عامــة أصحابنــا وأصحــاب 

الشــافعي)(٦).
وقــال اآلمــدي - رمحــه اهللا - : (مذهــب الشــافعي وأمحــد بــن حنبــل وأكثــر النــاس 

جــواز إثبــات احلــدود والكفــارات بالقيــاس)(٧).
وقــال اجملــد - رمحــه اهللا - : (جيــوز إثبــات احلــدود والكفــارات  واملقــدرات بالقيــاس، 

وبــه قالــت الشــافعية)(٨).

البحر احمليط ٥١/٥.  (١)
ابــن  خمتصــر  احلجــاج ص١٥٣-١٥٤،  ترتيــب  املنهــاج يف  الفصــول ص٥٤٥،  إحــكام  انظــر   (٢)
احلاجــب مــع شــرح العضــد ٢٥٤/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص٤١٥، تقريــب الوصــول إىل علــم 

البنــود ١٠٤/٢-١٠٥.  نشــر  األصــول ص٣٥٠-٣٥١، 
انظــر شــرح اللمــع٧٩١/٢، التبصــرة ص٤٤١، الربهــان٥٨٤/٢، قواطــع األدلــة ٨٨/٢-٨٩،   (٣)
املنخــول ص٣٨٥، املســتصفى ٣٣٤/٢، الوصــول إىل األصــول ٢٤٩/٢، اإلحــكام لآلمــدي 
٣١٧/٤-٣١٨، مجــع اجلوامــع مــع احمللــي ٢٠٤/٢، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي٥٤/٣. 
املســوة  الناظــر٣٤٣/٢،  روضــة   ،٤٤٩/٣ اخلطــاب  أليب  التهميــد   ،١٤٠٩/٤ العــدة  انظــر   (٤)

ص٦٦١. أمحــد  اإلمــام  مذهــب  أصــول  املنــري٢٢٠/٤،  الكوكــب  شــرح  ص٣٩٨، 
انظر بذل النظر يف األصول  ص٦٢٣، املسودة ص٣٩٨.  (٥)

إحكام الفصول ص٥٤٥.  (٦)
اإلحكام لآلمدي ٣١٧/٤.  (٧)

املسودة ص٣٩٨.  (٨)
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أدلة الجمهور:
استدل اجلمهور ملذهبهم باملنقول واملعقول واإللزام:

أما املنقول فقد استدلوا منه مبا يلي:
١-أن األدلــة النقليــة مــن الكتــاب والســنة واإلمجــاع الدالــة علــى حجيــة القيــاس الــيت ســبق 
ذكرهــا تتنــاول مجيــع األحــكام الشــرعية، ســواء أكانــت مــن احلــدود أم الكفــارات أو غريهــا ومل 
تفــرق بــني حكــم وآخــر، فحصرهــا علــى بعــض األحــكام دون بعــض ختصيــص بــال خمصــص 

وهــو ال جيــوز. 
وعلــى هــذا فــإن احلــدود والكفــارات واملقــدرات مــىت توفــر فيهــا شــروط القيــاس وأركانــه 

وانتفــت املوانــع جــاز جريــان القيــاس فيهــا كغريهــا مــن األحــكام(١).
ويؤكــد هــذا تقريــر النــيب  ملعــاذ يف قولــه: (أجتهــد رأيــي) مطلقــا مــن غــري تفصيــل، 
ولــو كان القيــاس خيتــص ببعــض األحــكام دون بعــض لــكان يف هــذا التقريــر تأخــري للبيــان 

عــن وقــت احلاجــة وهــو غــري جائــز اتفاقــًا(٢).
٢-أن الصحابــة قاســوا يف احلــدود، فقــد قاســوا اخلمــر علــى القــذف جبامــع االفــرتاء يف 

كل(٣).
روى أنــس بــن مالــك  أن عمــر بــن اخلطــاب  ملــا كثــر شــرب اخلمــر يف عهــده 
استشــار النــاس يف تقديــر حــد اخلمــر، فقــال عبــد الرمحــن  بــن عــوف(٤)  أرى أن جنعلهــا 

انظــر إحــكام الفصــول ص٥٤٦، التبصــرة ص٤٤٠-٤٤١، شــرح اللمــع٧٩٢/٢، الوصــول إىل   (١)
اإلهبــاج  اخلطــاب ٤٥٠/٣،  أليب  التمهيــد  لآلمــدي ٣١٨/٤،  اإلحــكام  األصــول ٢٥٠/٢، 
الكوكــب  شــرح  العضــد٢٥٤/٢،  شــرح  البدخشــي٤٦/٣،  شــرح  مــع  الســول  هنايــة   ،٣٣/٣
املنــري٢٢٠/٤، إرشــاد الفحــول١٩٦، نــرباس العقــول ١٢٣، أصــول مذهــب اإلمــام أمحــد ٥٩٩، 

االجتهــاد فيمــا ال نــص فيــه ١٧٤/١. 
انظر إحكام الفصول ص٢١٧، اإلحكام لآلمدي ٣٠/٣.  (٢)

التفتــازاين  العضــد مــع حاشــية  التمهيــد أليب اخلطــاب ٤٥٠/٣، اإلهبــاج ٣٣/٣، شــرح  انظــر   (٣)
٥٥/٢، الــردود والنقــود شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب ص٦٦٠، االســتعداد لرتبــة االجتهــاد ص 

العقــول ص٣١٠ -٣١١. نــرباس   ،٥٢٥
هــو أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن عــوف القرشــي الزهــري، صحــايب جليــل، أحــد العشــرة املبشــرين   (٤)
باجلنة،وأحــد الســتة يف الشــورى، اشــتهر بعتــق الرقيــق واإلحســان إىل النــاس، تــويف ســنة٣٢هـ . 

(انظــر : اإلصابــة٤١٦/٢). 
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كأخف احلدود، قال فجلد عمر مثانني(١).
ووجــه القيــاس هنــا : أن جعلــوا حــد القــذف أصــال وحــد اخلمــر فرعــا، والعلــة اجلامعــة 

االفــرتاء، واحلكــم التحــرمي ووجــوب احلــد، وتلــك أركان القيــاس.
ويوضــح هــذا القيــاس مــا ثبــت مــن أنــه ملــا استشــار عمــر  الصحابــة يف حتديــد حــد 
اخلمــر قــال علــي  : (إذا شــرب ســكر، وإذا ســكر هــذى وإذا هــذى افــرتى، فحــدوه 

حــد املفــرتي)(٢).
فجعلــه عمــر  مثانــني، فقــول علــي  هــذا يوضــح قــول عبــد الرمحــن الســابق، 

ويــدل علــى أن الصحابــة قاســوا يف احلــدود(٣).
وبعــض األصوليــني عــد صــدور هــذا القيــاس مــن الصحابــة إمجاعــا منهــم علــى إجــراء 
القيــاس يف احلــدود وذلــك ألن عمــر  ملــا جعــل حــد اخلمــر مثانــني قياســا علــى حــد 

القــذف مل ينقــل أن أحــدا منهــم أنكــر ذلــك فصــار ذلــك إمجاعــا منهــم علــى مــا ذكــر.
وهذا اإلمجاع نقله كثري من األصوليني والفقهاء(٤).

أمــا املعقــول فقــد اســتدلوا أيضــا باألدلــة العقليــة الــيت متســكوا هبــا حلجيــة القيــاس علــى 
الوجــه الــذي تقــدم، وممــا قيــل هنــا علــى وجــه اخلصــوص أن مــا جــاز إثباتــه خبــرب الواحــد 
جــاز إثباتــه بالقيــاس، وذلــك لكــون كل واحــد منهمــا دليــال شــرعيا يفيــد ظــن احلكــم، مث 

إن احلــد يثبــت خبــرب الواحــد، فينبغــي أن يثبــت بالقيــاس كذلــك(٥).
وأمــا اإللــزام فهــو أن املانعــني مــن إجــراء القيــاس يف احلــدود والكفــارات قــد تناقضــوا 
حيــث ذكــروا مســائل فرعيــة أجــري فيهــا القيــاس يف احلــدود والكفــارات، فمــن أقيســتهم يف 

رواه مسلم يف صحيحه  (١٣٣١/٣) يف كتاب احلدود باب حد اخلمر .  (١)
أخرجــه اإلمــام مالــك يف كتــاب حــد اخلمــر. انظــر املوطــأ ٤٥/٢، والبيهقــي يف الســنن الكــربى   (٢)
٣٢٠/٨، واحلاكــم يف املســتدرك ٣٥٧/٤، وقــال: (هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ومل خيرجــاه)، 

ووافقــه الذهــيب.
انظر ما اختلف يف إجراء القياس فيه عند األصوليني ٦٦، ٧٠.  (٣)

انظــر التمهيــد أليب اخلطــاب ٤٥٠/٣، االســتعداد لرتبــة االجتهــاد ص٥٢٥، اإلهبــاج ٣٣/٣،   (٤)
القنــاع ١١٧/٦. كشــاف 

انظر إحكام الفصول ص٥٤٦، التبصرة ص٤٤١، التمهيد أليب اخلطاب ٤٥٠/٣.  (٥)
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احلــدود أهنــم أوجبــوا احلــد علــى الــردء(١) يف قطــاع الطريــق قياســا علــى الــردء يف الغنيمــة(٢)، 
ومــن أقســيتهم يف الكفــارات أهنــم أوجبــوا الكفــارة علــى مــن أكل أو شــرب عمــدا يف هنــار 
رمضــان قياســا علــى اجملامــع فيــه(٣). وهــذا التناقــض الــذي وقــع منهــم يــدل علــى أن عملهــم 
يناقــض قوهلــم يف القاعــدة، ويلــزم علــى ذلــك أن ال يعرتضــوا باملنــع علــى مــن أجــاز القيــاس يف 

احلــدود والكفــارات(٤).
رابعاً : المخالفون

خالــف أبــا منصــور واجلمهــوَر يف هــذه املســألة احلنفيــُة حيــث ذهبــوا إىل منــع إثبــات 
احلــدود والكفــارات  واملقــدرات بالقيــاس(٥)، وهــو مذهــب بعــض املعتزلــة(٦).

قــال السرخســي - رمحــه اهللا - :(جوزنــا إثبــات العقوبــات والكفــارات بداللــة النــص، 
وإن كنــا ال جنــوز ذلــك بالقيــاس)(٧).

وقــال يف موضــع آخــر: (ومــن أصلنــا أن إثبــات احلــدود والكفــارات  بالقيــاس ال جيــوز…)
.(٨)

وقال عبد  العزيز البخاري : (إثبات احلدود والكفارات بالقياس ال جيوز عندنا)(٩).
ويبــدو مــن كالم صاحــب فواتــح الرمحــوت الشــيخ األنصــاري رمحــه اهللا أنــه ليــس مرتاحــا 

ــِ�ٓ ﴾ [ القصــص:٣٤ ] والــردء  قُ رِۡســۡلُه َمــِ�َ رِۡدٗء� يَُصّدِ
َ
الــردء: النصــر والعــون قــال تعــاىل: ﴿ فَأ  (١)

الذيــن خيدمــون املقاتلــني يف اجلهــاد، وقيــل هــم الذيــن يقفــون حــىت إذا تــرك املقاتلــون القتــال قاتلــوا.
انظر معجم لغة الفقهاء ص٢٢١.  

انظــر شــرح اللمــع٧٩٣/٢، التبصــرة ٤٤١، الوصــول إىل األصــول ٢٥٠/٢-٢٥١، التمهيــد أليب   (٢)
اخلطــاب ٤٥١/٣.

انظر املصادر السابقة، و احملصول ٤٢٤/٢، البحر احمليط ٥٣/٥.  (٣)
انظر التلخيص٢٩٢/٣، الوصول إىل األصول ٢٥٠/٢، التمهيد أليب اخلطاب ٢٥٠/٣.  (٤)

 ،٣٣٤ السرخســي٢٤٢/١،  أصــول   ،٨٢٠/٣ األصــول  يف  الفصــول  يف  احلنفيــة  رأي  انظــر   (٥)
تيســري   ،٢٤١/٣ والتحبــري  التقريــر   ،٤١٤/٢ للبخــاري  األســرار  ١٦٣/٢-١٦٥، كشــف 

.٣١٧/٢ الرمحــوت  فواتــح  شــرحه  مــع  الثبــوت  مســلم   ،١٠٤ التحريــر١٠٣/٤، 
منهم أبو علي اجلبائي. انظر املعتمد٧٩٤/٢-٧٩٥.  (٦)

أصول السرخسي ٢٤٢/١.  (٧)
املرجع السابق١٦٣/٢.  (٨)

كشف األسرار٤١٤/٢.  (٩)
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مــن القــول الــذي ذهــب إليــه أهــل مذهبــه، ألنــه قــال بــأن األدلــة الــيت اســتدلوا هبــا ال تقنــع 
املخالــف، وال ســيما أن اإلمــام أبــا يوســف - رمحــه اهللا – يثبــت احلــدود والكفــارات خبــرب 

الواحــد، وال فــرق بــني الظــن الــذي يف خــرب الواحــد والــذي يف القيــاس)(١).
خامساً: التعليق

بعــد النظــر والتأمــل فيمــا ورد يف هــذه املســألة ميكــن القــول بــأن مــا ثبــت مــن الصحابــة 
- رضــي اهللا عنهــم - مــن إجــراء القيــاس يف احلــدود - كمــا ســبق - دليــل قــوي ومســلك 
صحيــح ينبغــي األخــذ بــه وعــدم االلتفــات إىل أي تعليــل بعــد ذلــك يــروم منعــه(٢)، فــإن 
الصحابــة هــم قدوتنــا يف كل شــيء. كمــا أن أدلــة اجلمهــور مــن القــوة مبــكان ممــا يوضــح 

صحــة القــول جبــواز إثبــات هــذه األمــور بالقيــاس. واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الثانية :  القياس في الرخص
أوال : التعريف بالمسألة

املسألة هي أن الرخصة إذا شرعت لعذر ما يف أمر ووجد ما يشبه هذا العذر يف أمر آخر 
فهل حنكم على هذا األمر بأن الرخصة تشرع فيه قياسا على األمر األول لالشرتاك يف العلة.

مثالــه: ثبــت بالنــص(٣) الرتخيــص يف العرايــا - وهــي بيــع الرطــب علــى النخــل بتمــر يف 
األرض- فهل يلحق هبا العنب فيباع بالزبيب جبامع أنه زكوي ميكن خرصه ويدخر للسنة(٤)؟

وكذلــك رخــص الشــارع يف اجلمــع بــني الصالتــني لعــذر املطــر(٥)، فهــل يقــاس علــى املطــر 
انظر فواتح الرمحوت ٣١٧/٢-٣١٨.  (١)

اســتدل املانعــون ببعــض التعليــالت يف هــذه املســألة. انظــر األقــوال األصوليــة أليب احلســن الكرخــي   (٢)
ص٨٣، بــذل النظــر يف األصــول ص٦٢٤، كشــف األســرار للبخــاري ٥٥١/٣، التقريــر والتحبــري 

٢٤١/٣، تيســري التحريــر١٠٣/٤، مســلم الثبــوت مــع شــرحه فواتــح الرمحــوت٣١٧/٢.
وهــو حديــث أيب هريــرة  أن رســول اهللا  رخــص يف بيــع العرايــا خبرصهــا فيمــا دون مخســة   (٣)

أوســق أو يف مخســة أوســق، شــك الــراوي. وقــد تقــدم خترجيــه.
انظر البحر احمليط ٥٩/٥، نرباس العقول ص١٢٥.  (٤)

روى اإلمــام مالــك رمحــه اهللا يف املوطــأ مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا أن رســول اهللا   (٥)
 صلــى الظهــر والعصــر مجيعــا واملغــرب والعشــاء مجيعــا مــن غــري خــوف وال ســفر. قــال مالــك: 
(أرى ذلــك كان يف مطــر). انظــر املوطــأ مــع شــرحه تنويــر احلوالــك ١٢٣/١، وانظــر املنتقــى = 
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الثلج والربد فتجمع فيها الصالتان جبامع أن الكل عذر يصعب اخلروج فيه إىل الصالة يف وقتها 
احملدد؟

ثانيا : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة
يرى األستاذ أبو منصور - رمحه اهللا – أن إثبات الرخص بالقياس ممتنع.

قــال الزركشــي - رمحــه اهللا - بعــد أن اســتدرك علــى مــن ذكــر أن مذهــب الشــافعي 
- رمحــه اهللا – جــواز القيــاس يف الرخــص وبــني أنــه ليــس كذلــك، ملــا نــص الشــافعي علــى 
امتنــاع القيــاس يف الرخــص يف مواضــع كثــرية (وجــرى علــى ذلــك مجاعــة مــن أصحابنــا منهــم 

األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي فقــال : ال جيــوز القيــاس عندنــا علــى الرخــص)(١).
دليله :

 أن الرخــص معــدول هبــا مــن األصــل ومــا عــدا حمــل الرخصــة يبقــى علــى األصــل(٢) يعــين 
أهنــا مســتثناة عــن قاعــدة األصــل فــال جيــوز القيــاس فيهــا.

ثالثا: الموافقون
إن القــول بعــدم جــواز إجــراء القيــاس يف الرخصــة هــو مذهــب احلنفيــة كمــا نســبه إليهــم 
كثــري مــن األصوليــني(٣) إال أين مل أطلــع منهــم علــى عبــارة تنــص علــى أن الرخــص ال جيــوز 

جريــان القيــاس فيهــا بعــد البحــث يف كتبهــم.
ولكن يبدو يل أن هذه النســبة صحيحة، فقد قال السرخســي - رمحه اهللا - : (ويف 
املســح باخلــف واملســح علــى اجلرمــوق وعلــى عمامــة أهــو جائــز أو ال ؟ وأمثلــة هــذا يف 
الكتــب تكثــر، فــإن كل موضــع يكــون الــكالم فيــه يف احلكــم ابتــداء أهــو ثابــت شــرعا أم 

مــن أخبــار املصطفــى ٤/٢، وروى مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا أنــه كان إذا 
مجــع األمــراء بــني املغــرب والعشــاء يف املطــر مجــع معهــم. انظــر املوطــأ مــع شــرحه تنويــر احلوالــك 

٢٢٣/١-٢٢٤، وانظــر املنتقــى مــن أخبــار املصطفــى ٤/٢.
البحر احمليط ٥٧/٥.  (١)

انظر املصدر السابق ٥٧/٥-٥٨.  (٢)
انظــر الربهــان ٥٨٤/٢، قواطــع األدلــة٨٩/٤، الوصــول إىل األصــول٢٤٩/٢، احملصــول ٤٢٤/٢،   (٣)
شــرح تنقيــح الفصــول ٤١٥، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي٢٠٤/٢، رفــع احلاجــب ٤٠٢/٤، 

التمهيــد لألســنوي ص٤٦٣، البحــر احمليــط ٥٣/٥.
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ال، ال مدخــل للــرأي يف ذلــك حــىت يشــتغل فيــه بالتعليــل لإلثبــات أو للنفــي)(١).
ونقــل ابــن الســمعاين - رمحــه اهللا - عــن أيب احلســن الكرخــي - رمحــه اهللا - أنــه منــع 
أن يعلــل مــا رخــص فيــه(٢) ومعــىن ذلــك أن القيــاس ليــس لــه مدخــل يف بــاب الرخــص عنــده؛ 

ألن القيــاس فــرع عــن التعليــل وهــو ممنــوع يف الرخــص.
وهــو قــول لإلمــام مالــك - رمحــه اهللا - كمــا ذكــره القــرايف يف شــرح تنقيــح الفصــول(٣)، 
وهــو املذهــب عنــد املالكيــة(٤)، وقــول لإلمــام الشــافعي - رمحــه اهللا -(٥)، بــل قــد نقــل 

الزركشــي أنــه مذهــب الشــافعي يف الرخــص(٦).
أدلة الموافقين :

استدلوا بأدلة منها :
١- أن األصــل يف الرخصــة أهنــا خمالفــة للدليــل والقــول جبــواز القيــاس فيهــا يفضــي إىل كثــرة 
خمالفــة الدليــل وهــي ال جتــوز، فيجــب أن ال يقــاس يف الرخــص، ألن مــا أدى إىل حمظــور فهــو 

حمظــور(٧).
وميكــن اجلــواب بــأن أصــل الرخــص ثابــت بالدليــل فــال يضــر كوهنــا خمالفــة لدليــل آخــر 
يف إحلاقهــا بفــرع لوجــود علــة مشــرتكة بينهمــا لـــ (أن الدليــل إمنــا خيالفــه صاحــب الشــرع 
ملصلحــة تزيــد علــى مصلحــة ذلــك الدليــل عمــال باالســتقراء، وتقــدمي األرجــح وهــو شــأن 
صاحــب الشــرع وهــو مقتضــى الدليــل، فــإذا وجدنــا تلــك املصلحــة الــيت خولــف الدليــل 
ألجلهــا يف صــورة وجــب أن خيالــف الدليــل هبــا أيضــا عمــال برجحاهنــا، فنحــن حينئــذ كثرنــا 

موافقــة الدليــل ال خمالفتــه)(٨).
٢- أن الرخــص عطايــا ومنــح مــن اهللا عــز وجــل نــص عليهــا يف مواضــع معينــة، فهــي 

أصول السرخسي ١٩٨/٢.  (١)
انظر قواطع األدلة٨٩/٤.  (٢)

ص٤١٥، انظر أيضا نشر البنود على مراقي السعود ١١٢/٢.  (٣)
انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ حممد األمني ص٢٨٣، و تقريب الوصول ص٣٥١.  (٤)

يف الرسالة ص٥٤٥-٥٤٩.  (٥)
انظر البحر احمليط ٥٧/٥، ونقل عنه قول بالعكس متاما كما سيأيت.  (٦)

انظر شرح تنقيح الفصول ص٤١٦.  (٧)
شرح تنقيح الفصول ص ٤١٦.  (٨)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٨٤

خمتصــة بتلــك املواضــع، وجيــب أن ال نتعــدى هبــا مواضعهــا، ألن يف قيــاس غــري املنصــوص 
علــى املنصــوص يف األحــكام االحتــكام علــى املعطــي يف غــري حمــل إرادتــه(١) وعلــى هــذا فــإن 

مــن أنعــم اهللا عليــه بنعمــة مل جيــب أن ينعــم علــى الغــري هبــا بطريــق القيــاس(٢).
وقــد ناقــش إمــام احلرمــني هــذا الدليــل بقولــه : (هــذا هذيــان، فــإن كل مــا يتقلــب فيــه 

العبــاد مــن املنافــع فهــي منــح مــن اهللا تعــاىل، وال خيتــص هبــا الرخــص)(٣).
وتوضيــح ذلــك أن الشــريعة بأســرها منــح وعطايــا مــن اهللا تعــاىل وقــد جــرى القيــاس فيهــا إذا 
توفــرت شــروطه وأركانــه، فكــون الرخــص منحــا مــن اهللا تعــاىل ال مينــع مــن جــواز إثباهتــا للقيــاس؛ 
ألن مــدار إجــراء القيــاس علــى إدراك العلــة واملعــىن املقتضــي للحكــم، فمــىت أدركنــا العلــة الــيت مــن 
أجلهــا شــرعت هــذه الرخصــة ووجــدت تلــك العلــة يف صــورة أخــرى فــال مانــع مــن تعديــة تلــك 

الرخصــة إىل الصــورة الثانيــة تكثــريا ملنــح اهللا تعــاىل وحفظــا حلكمــة الوصــف مــن الضيــاع(٤).
رابعا: المخالفون

إن القــول جبــواز جريــان القيــاس يف الرخــص هــو مذهــب الشــافعية(٥) واحلنابلــة(٦) وروايــة 
عنــد املالكيــة(٧) ونقــل الــرازي - رمحــه اهللا -  أن مذهــب الشــافعي هــو جــواز إجــراء القيــاس 
يف الرخــص(٨)، ال املنــع كمــا نقلــه عنــه الزركشــي - رمحــه اهللا -  فيمــا ســبق. ولكــن ميكــن 

التوفيق بني القولني اللذين ظاهرمها التناقض مبا يلي(٩):
أن قولــه (ال يتعــدى بالرخصــة مواضعهــا) معنــاه أنــه ال جيــوز القيــاس يف أصــول الرخــص 
مبعــىن أنــه إذا شــرعت رخصــة لعــذر خمصــوص ووجــد مــا يشــبه هــذا العــذر فــال تثبــت هــذه 

انظر الربهان ٥٨٨/٢.  (١)
انظر الوصول إىل األصول ٢٥٤/٢.  (٢)

الربهان ٥٨٨/٢.  (٣)
انظر نرباس العقول ص١٢٨.  (٤)

انظــر الربهــان ٥٨٤/٢، قواطــع األدلــة٨٩/٤-٩٠، احملصــول  ٤٢٤/٢، الوصــول إىل األصــول   (٥)
٢٤٩/٢، رفــع احلاجــب٤٠٢/٤، مجــع اجلوامــع مــع احمللــي٢٠٤/٢.

انظر روضة الناظر٣٣١/٢-٣٣٢، مذكرة أصول الفقه ص٢٨٣.  (٦)
انظر انظر شرح تنقيح الفصول ص٤١٥.  (٧)

انظر احملصول  ٤٢٤/٢.  (٨)
انظر نرباس العقول ص١٢٦.  (٩)



٦٨٥آراؤه في األدلة الشرعية 

الرخصــة لــه كرخــص الســفر ال يقــاس عليــه املــرض.
وذلــك كرخصــة  فيجــوز،  املتحــد  الســبب  ذات  الواحــدة  الرخصــة  يف  القيــاس  أمــا 
االســتنجاء باحلجــر، فإهنــا وردت يف احلجــر ألهنــا قالعــة لعــني النجاســة فقيــس عليــه مــا يف 

معنــاه.
وعلــى هــذا قــال إلكيــا اهلراســي - رمحــه اهللا - : (إمنــا مننــع القيــاس علــى الرخــص إذا 
كانــت مبنيــة علــى حاجــات خاصــة ال توجــد يف غــري حمــل الرخصــة فيمتنــع القيــاس لعــدم 
اجلامع كغري املســافر يعترب باملســافر يف رخص الســفر؛ إذ يتضمن إبطاَل ختصيص الشــرع. 
وقــد ميتنــع أيضــا مــع مشــول احلاجــة إذا مل  يَــِنب عندنــا اســتواء الســببني يف احلاجــة الداعيــة 

إىل شــرع القصــر…)(١).
وهبــذا اتضــح أن مذهــب الشــافعي هــو إجــراء القيــاس يف الرخــص إذا وجــدت العلــة وانتفــى 

املانع.
أدلة هذا القول :

استدلوا مبا يلي:
١- عمــوم األدلــة الدالــة علــى أن القيــاس حجــة يف مجيــع األحــكام الشــرعية حيــث مل 
تفــرق بــني حكــم وآخــر، بــل جــاءت عامــة يف الرخــص وغريهــا، وحيــث مل يــرد مــا خيــص 
الرخــص باالمتنــاع مــن إجــراء القيــاس فيهــا، فإهنــا داخلــة يف عمــوم تلــك األدلــة فيجــري فيهــا 

القيــاس إذا مت بشــروطه وأركانــه(٢).
ومــا قيــل مــن أن الرخــص غــري معقولــة املعــىن لكوهنــا منحــا مــن اهللا وعطايــا فــال يتعــدى 
هبــا مواضعهــا، فإنــه ال يقبــل ألننــا إمنــا جنــري القيــاس فيمــا يعقــل معنــاه، والرخــص معقولــة 
املعــىن ملــا اشــتملت عليــه مــن التخفيــف ورفــع احلــرج عــن املكلــف يف بعــض صــور التكليــف 

إذا وجــد املقتضــي لذلــك(٣).
٢- أن الذيــن منعــوا القيــاس يف الرخــص - ويف مقدمتهــم احلنفيــة - قــد قاســوا يف 
الرخــص  ممــا يــدل علــى تناقضهــم يف دعــوى املنــع مــن القيــاس فيهــا، ومــن أبــرز الرخــص 

نقله الزركشي يف البحر احمليط ٥٨/٥.  (١)
انظر احملصول  ٤٢٤/٢، نرباس العقول ص١٢٣-١٢٤.  (٢)
انظر الربهان ٥٨٨/٢، و الوصول إىل األصول ٢٥٤/٢.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٨٦

الــيت قاســوا فيهــا:
- قياســهم ســفر املعصيــة علــى ســفر الطاعــة مــن حيــث الرتخــص بالســفر يف قصــر 

الصــالة والفطــر يف رمضــان وحنــو ذلــك.
مــع أن القيــاس يف هــذه احلالــة قيــاس مــع الفــارق ألن الرخصــة إعانــة وختفيــف، وهــي 
إمنــا تناســب ســفر الطاعــة ال ســفر املعصيــة، ألن الشــرع مل يــرد بإعانــة العاصــي علــى 

املعصيــة(١).
-وقياسهم غري األحجار عليها يف االستجمار جبامع أن الكل جامد ينقي احملل(٢).
ومــا قــال املانعــون مــن أن ذلــك ال يكــون مــن قبيــل القيــاس، وإمنــا هــو مــن بــاب داللــة 
النــص(٣) فهــو مــردود بــأن حقيقــة القيــاس قــد وجــدت يف هــذه األشــياء(٤)، ألنــه ليــس معــىن 
ترخيصهــم للعاصــي بســفره واملســتنجي بغــري األحجــار مــن اجلامــدات  الطاهــرة إال أهنــم 

اســتنبطوا علــة األصــل مث عدوهــا إىل الفــرع،  وهــذا هــو القيــاس بعينــه(٥).
ولــو ســلم جــدال أهنــم أثبتــوا ذلــك بداللــة النــص إال أن داللــة النــص يف احلقيقــة داللــة 
قياســية علــى الراجــح(٦)، وعلــى هــذا فتســميتهم للقيــاس يف هــذه الصــور بأنــه داللــة النــص 

ال خيرجه عن أن يكون قياسا(٧).
خامسا: التعليق

بعــد النظــر والتأمــل يف أدلــة الفريقــني ومــا ورد فيهــا مــن مناقشــات وردود اتضــح يل 
أن القــول جبــواز جريــان القيــاس يف الرخــص هــو الراجــح إذا حتقــق بأركانــه وشــروطه وعــدم 

وجــود مانــع وذلــك ملــا يلــي:

انظــر الربهــان ٥٨٥/٢، الوصــول إىل األصــول ٢٥١/٢، احملصــول ٤٢٥/٢، التمهيــد لألســنوي   (١)
ص٤٦٣، البحــر احمليــط ٥٤/٥، نــرباس العقــول ص١٢٤.

انظر املراجع السابقة.  (٢)
انظــر أصــول السرخســي٢٤١/٢-٢٤٣، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي ٢٠٥/٢، البحــر احمليــط   (٣)

٥٥/٥، نــرباس العقــول ص١٢٤.
انظر التمهيد لألسنوي ص٤٦٧.  (٤)

انظر الوصول إىل األصول ٢٥٣/٢، التمهيد أليب اخلطاب ٤٥١/٣.  (٥)
انظر مجع اجلوامع مع شرح احمللي٢٠٥/٢، نرباس العقول ص١٢٤.  (٦)

انظر الوصول إىل األصول ٢٥٣/٢.  (٧)



٦٨٧آراؤه في األدلة الشرعية 

١- أن القــول جبــواز القيــاس يف الرخــص هــو الــذي يتمشــى مــع يســر الشــريعة الــيت 
جــاءت برفــع احلــرج عــن الديــن كقولــه تعــاىل ﴿ َوَمــا َجَعــَل َعلَۡيُ�ــۡم ِ� ٱّ�ِيــِن ِمــۡن 

َحــَرٖج ﴾ (١).
مــن  القيــاس كمــا جــرى يف غريهــا  فيهــا  فيجــري  أحــكام شــرعية  الرخــص  أن   -٢
األحــكام، فــإذا جــرى القيــاس يف بعــض األحــكام لظهــور علتــه جــرى يف ســائرها لظهــور 

علتهــا(٢).
٣- أن املانعــني مــن إجــراء القيــاس يف الرخــص قــد حصــل منهــم القيــاس فيهــا بالفعــل 

كمــا تقدمــت اإلشــارة إىل ذلــك، والوقــوع دليــل اجلــواز، واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الثالثة :  القياس في األسماء واللغات
أوًال: تحرير محل النـزاع

ال خــالف يف ثبــوت األمســاء اللغويــة بالنقــل والتوقيــف، وهــل تثبــت بالقيــاس؟ اختلفــت 
أقــوال العلمــاء يف ذلــك جــوازا ومنعــا، وأذكــر فيمــا يلــي حمــل الوفــاق أوًال، مث أتبــع ذلــك 

بذكــر حمــل اخلــالف بينهــم.
فأقــول إن هنــاك أمســاء يف اللغــة ال تثبــت قياســا باالتفــاق، وقــد ذكــر بعضــا منهــا 
األســتاذ أبو منصور - رمحه اهللا -  نفســه، فيما نقل عنه الزركشــي - رمحه اهللا -  حيث 
قــال: (فائــدة : أمســاء اهللا توقيفيــة، ذكرهــا األســتاذ أبــو منصــور يف كتــاب التحصيــل، فقــال 
أمجــع أصحابنــا علــى أن أمســاء اهللا توقيفيــة، وال جيــوز إطــالق شــيء منهــا بالقيــاس وإن 
كان يف معــىن املنصــوص، وجــوزه معتزلــة البصــرة، قــال : وأمــا أمســاء غــريه، فالصحيــح مــن 
مذهــب الشــافعي جــواز القيــاس فيهــا، وقــال بعــض أصحابــه مــع أكثــر أهــل الــرأي بامتنــاع 
القيــاس، وأمجعــوا علــى أنــه لــو حــدث يف العــامل شــيء خبــالف احلــوادث كلهــا جــاز أن 
يوضــع لــه اســم، واختلفــوا يف كيفيتــه، فمنهــم مــن قــال : نســميه باســم الشــيء القريــب منــه 
يف صورتــه، ويكــون ذلــك مــن مجلــة اللغــة الــيت قيــس عليهــا، ومنهــم مــن قــال : أبتــدأ لــه امســا 

احلج : ٧٨  (١)
انظر الوصول إىل األصول ٢٥٧/٢.  (٢)
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كيــف كان، ويكــون ذلــك لغــة خمتصــة باملســمى)(١).
والصحيــح أن هنــاك أمســاء أخــرى – غــري مــا ذكــره األســتاذ – ال جيــري فيهــا القيــاس 
اتفاقــاً، كأمســاء األعــالم، مثــل بكــر لكوهنــا غــري موضوعــة ملعــان موجبــة هلــا متجــاوزة عــن 

حملهــا حــىت تكــون جامعــة بــني األصــل والفــرع، والقيــاس ال بــد فيــه مــن معــىن جامــع(٢).
وكأمســاء الصفــات املوضوعــة للفــرق بــني الصفــات كالعــامل والفاضــل لكوهنــا مطــردة 
وضعــا يف كل مــن وجــد فيــه املعــىن كالعلــم والفضــل، فجــواز اإلطــراد ثابــت وضعــا ال 

قياســا(٣).
وكذلــك مــا ثبــت تعميمــه بالنقــل، كرجــل، أو ثبــت تعميمــه باالســتقراء كرفــع الفاعــل 
ونصــب املفعــول، أو ثبــت تعميمــه بالوضــع حنــو أمســاء الفاعلــني واملفعولــني، فليــس مــن حمــل 

النـــزاع يف هذه املســألة(٤).
وإمنــا حمــل النـــزاع فيهــا هــو (يف األمســاء املوضوعــة علــى مســمياهتا مســتلزمة ملعــان يف 
حماهلــا وجــودا وعدمــا، وذلــك كإطــالق اســم اخلمــر علــى النبيــذ بواســطة مشــاركته للمعتَصــر 
من العنب يف الشــدة املطربة املخمِّرة للعقل، وكإطالق اســم الســارق على النبَّاش بواســطة 
مشــاركته للســارقني مــن األحيــاء يف أخــذ املــال علــى ســبيل اخلفيــة، وكإطــالق اســم الــزاين 

علــى الالئــط بواســطة مشــاركته للــزاين يف إيــالج الفــرج احملــرم)(٥).
ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا – جريــان القيــاس يف اللغــة يف األمســاء املشــتقة 
البحر احمليط ٢٠/٢-٢١.  (١)

انظــر إيضــاح احملصــول مــن برهــان األصــول ص٢٥٢، اإلحــكام لآلمــدي ٥٠/١-٥١، البحــر   (٢)
احمليــط ٢٨/٢، شــرح الكوكــب املنــري٢٢٤/١، شــرح البدخشــي ٤٣/٣، نزهــة اخلاطــر العاطــر 

.٤/٢
انظر اإلحكام لآلمدي ٥١/١، شرح البدخشي ٤٣/٣-٤٤، شرح الكوكب املنري٢٢٥/١.  (٣)

انظــر منتهــى الوصــول واألمــل ص٢٦، رفــع احلاجــب٤٢٦/١، إرشــاد الفحــول ص١٤، نزهــة   (٤)
اخلاطــر العاطــر٤/٢-٥، وانظــر كالم حمقــق كتــاب التذكــرة ص٤٤٤ يف هامــش ١.

اإلحــكام لآلمــدي ٥١/١، وانظــر أيضــا يف حمــل اخلــالف إيضــاح احملصــول  مــن برهــان األصــول   (٥)
ص١٥١، منتهــى الوصــول واألمــل ص٢٦، اإلهبــاج ٣٣/٣، سالســل الذهــب ص٣٦٤، البحــر 
احمليط ٢٧/٢-٢٨، شــرح البدخشــي٤٣/٣، فواتح الرمحوت ١٨٥/١، إرشــاد الفحول ص١٤، 

نزهــة اخلاطــر العاطــر٥/٢.
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الصــادرة عــن معــان معقولــة، ويف ذلــك نقــل عنــه الزركشــي - رمحــه اهللا – يف سالســل 
الذهــب، حيــث قــال: (قلــت : والقــول جبريانــه فيهــا رأيــت التصريــح بــه يف كتــاب التحصيــل 
لألســتاذ أبــو منصــور البغــدادي، ونقلــه عــن أكثــر أصحــاب الشــافعي، قــال: وقــد قــال 
الشــافعي يف الشــفعة «إن الشــريك جــار»، وقاســه علــى تســمية العــرب امــرأة الرجــل جــارة)

.(١)

فبني الزركشي - رمحه اهللا -  أن األستاذ أبا منصور صرح القول باجلواز يف كتابه مستدال 
مبا قاله الشافعي يف جواز هذا القياس. وقد كرر الزركشي هذا النقل يف كتابه: «البحر احمليط» 
حيث قال: (ونقله األستاذ أبو منصور البغدادي يف كتاب التحصيل عن نص الشافعي، فإنه 

قال يف الشفعة «إن الشريك جار» وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جارة)(٢).
ثالثا: الموافقون

إن القــول جبــواز القيــاس يف األســامي اللغويــة قــد ذهــب إليــه مجاعــة مــن املالكيــة(٣) 
وكثــري مــن الشــافعية(٤) وأكثــر احلنابلــة(٥) وقــد أومــأ اإلمــام أمحــد - رمحــه اهللا -  إليــه(٦).

قال ابن جزي يف بيان مواضع القياس : (وأما مواضعه فيدخل يف األحكام الشــرعية 
-وهو مقصودنا- ويف األحكام العقلية ويف األحكام اللغوية)(٧).

وقال الشريازي - رمحه اهللا - : (جيوز إثبات األسامي بالقياس يف قول كثري من أصحابنا)(٨).

سالسل الذهب ص٣٦٤.  (١)
البحر احمليط ٢٦/٢، ونقل ذلك عنه أيضا الفتوحي يف شرح الكوكب املنري٢٢٣/١.  (٢)

منهم : ابن القصار وابن التمار وابن جزي. انظر إيضاح احملصول من برهان األصول ص١٥١،   (٣)
رفع احلاجب٤٢٦/١، تقريب الوصول ص٣٤٨، نشر البنود على مراقي السعود١٠٥/١.

منهم : ابن سريج وابن أيب هريرة واألستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين والشريازي والرازي .  (٤)
انظــر التبصــرة ص٤٤٤، شــرح اللمــع ١٨٦/١، املنخــول ص٧١، احملصــول ٤١٨/٢، اإلحــكام   
شــرح  مــع  الســول  هنايــة   ،٣٣/٣ اإلهبــاج   ،٤١٢ الفصــول  تنقيــح  شــرح   ،٥٠/١ لآلمــدي 

ص١٤.  الفحــول  إرشــاد  البدخشــي٤٧/٣، 
انظر روضة الناظر٤/٢، املسودة ص٣٩٤، شرح الكوكب املنري٢٢٣/١.  (٥)

انظر العدة ١٣٤٦/٤، التمهيد ٤٥٤/٣.  (٦)
تقريب الوصول ص٣٤٧-٣٤٨.  (٧)

التبصرة  ص٤٤٤.  (٨)
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وقــال القــرايف - رمحــه اهللا - : (اختــار اإلمــام(١) ومجاعــة جــواز القيــاس يف اللغــات، 
وقال ابن جين : هو قول أكثر األدباء)(٢).

بــن تيميــة - رمحــه اهللا - : (جيــوز إثبــات األمســاء بالقيــاس عنــد أكثــر  قــال اجملــد 
الشــافعية)(٣). وأكثــر  أصحابنــا 

وقــال الفتوحــي - رمحــه اهللا - : (تثبــت اللغــة قياســا فيمــا -أي يف لفــٍظ- وضــع ملعــىن 
دار معــه … وعلــى هــذا أكثــر أصحابنــا)(٤).

األدلة :
استدل القائلون باجلواز مبا يلي :

١- إن العــرب إمنــا وضعــت أمســاء األجنــاس لألعيــان الــيت شــاهدوها كاإلنســان والفــرس 
والفهــد والذئــب وغــري ذلــك. مث ملــا انقرضــوا وهلكــت تلــك األعيــان وجــاءت أعيــان أخــرى 
كأمثاهلا اتفقت الناس على تسميتها بتلك األمساء، فدل على أهنم قاسوا على املسموع(٥).

ونوقــش بــأن ذلــك مل يكــن بالقيــاس وإمنــا كان بالوضــع، فــإن العــرب إمنــا وضعــت تلــك 
األمســاء جلنــس تلــك األعيــان الــيت تصورهتــا بعقوهلــا ال ملــا شــاهدته بأبصارهــا، ومــا أطلــق 

علــى اجلنــس يصــدق علــى كل فــرد مــن أفــراده املاضيــة واحلاضــرة علــى حــد ســواء(٦).
ورُدَّت هــذه املناقشــة بأنــه (ال يعــرف مــن العــرب أهنــم قالــوا إن ذلــك موضــوع للجنــس، 
ألهنــم مل يكونــوا يســتعملون اجلنــس والنــوع يف كالمهــم، فإمنــا هــذه عبــارة أخذهــا املتأخــرون 
للتســهيل والتعليــم. وأمــا العــرب فكانــت تســتعمل األلفــاظ يف األعيــان وال تذكــر أن هــذا 
للجنس أو للعني فيقولون : هذا الفرس وهذا الذئب وهذا احلمار وهذه الدابة وعلى هذا، 
وإذا مل يكــن قــد نقــل عنهــم أهنــم قالــوا وضعنــا ذلــك للجنــس - وإمنــا نقــل عنهــم تســمية تلــك 

األعيــان بتلــك األمســاء - كانــت التســمية خمتصــة ال يدخــل فيهــا غريهــا حبكــم الوضــع)(٧).
يعين الرازي، انظر احملصول ٤١٨/٢.  (١)

شرح تنقيح الفصول ص٤١٢، وانظر أيضا اخلصائص البن جين ٣٥٧/١-٣٦٩.  (٢)
املسودة ص٣٩٤.  (٣)

شرح الكوكب املنري٢٢٣/١.  (٤)
انظر التبصرة ص٤٤٤، شرح اللمع١٨٦/١، شرح تنقيح الفصول ص٤١٣.  (٥)

انظر املصادر السابقة كلها.  (٦)
شرح اللمع ١٨٦/١.  (٧)
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وميكــن أن جيــاب عنــه مبثلــه، فيقــال إن العــرب مل حيفــظ عنهــم أهنــم قالــوا أثبتنــا هــذه 
األمســاء يف األعيــان الالحقــة بالقيــاس علــى األعيــان الســابقة.

٢- أمجــع النحــاة علــى أن كل فاعــل مرفــوع، وكل مفعــول بــه منصــوب، ومل يطلعــوا 
على ذلك إال بالقياس واالســتدالل، وذلك أهنم ملا اســتمروا يف كل فاعل جعلوه مرفوعا، 
وملــا اســتمروا يف كل مفعــول جعلــوه منصوبــا، فعلــم أهنــم إمنــا رفعــوا يف موضــع الرفــع لكونــه 
فاعــال، نصبــوا يف موضــع النصــب لكونــه مفعــوال، فحملــوا عليــه كل فاعــل وكل مفعــول 

قياســا، وهكــذا فعلــوا يف مجيــع وجــوه اإلعــراب(١).
ورد بــأن هــذا خــارج عــن حمــل النـــزاع ملــا ســبق يف بدايــة املســألة أن مثــل هــذه القواعــد 

كرفــع الفاعــل ونصــب املفعــول بــه ال تثبــت بالقيــاس اتفاقــا، بــل تعلــم باالســتقراء(٢) (٣).
٣- أن الطريــق الــذي يثبــت بــه احلكــم يف الشــرع مــن جهــة القيــاس ميكــن إثبــات 
النصــوص ويســتدل عليــه  بــه احلكــم مــن  تعلــق  القائــس فيمــا  ينظــر  بــه، فمثــال  االســم 
بالســلب والوجــود، مث جيــد ذلــك يف غــريه، فيحمــل عليــه، وهــذا موجــود يف االســم. فــإن 
عصــري العنــب قبــل الشــدة املطربــة ال يســمى مخــرا، فــإذا حصلــت تلــك الشــدة مسيــت مخــرا، 
فــإذا زالــت الشــدة مــرة أخــرى زال االســم، وهــذا مــا يســمى الــدوران، وهــو يفيــد ظــن العليــة، 
فعلمنــا أن املوجــب هلــذه التســمية وجــود الشــدة املطربــة، وهــذا املعــىن موجــود يف النبيــذ، 

فيجــب أن يســمى مخــرا(٤).
      ونوقش من وجهني :

أحدمها : (أن دوران االسم مع الوصف يف األصل وجودا وعدما ال يدل على كونه 

انظر التبصرة ص٤٤٤، شرح اللمع١٨٧/١، احملصول  ٤١٩/٢.  (١)
االســتقراء يف اللغــة مــن القــرو، وأصلــه القصــد والتتبــع، ويقــال: االســتقراء والتقــري: تتبــع األرض   (٢)
قــرواً قــروا، وهــو مســتنقع املــاء يف األرض الصلبــة، وذلــك عنــد غــور املــاء، مث جعــل االســتقراء عبــارة 

عــن جمــرد التتبــع. 
ويف االصطــالح : هــو تتبــع اجلزئيــات كلهــا أو بعضهــا للوصــول إىل حكــم عــاٍم يشــملها مجيعــاً 
. (انظــر: لســان العــرب (١٧٥/١٥، املســتصفى ٥١/١، املوافقــات ٢٩٨/٣، ضوابــط املعرفــة 

ص١٨٨ـ١٩٣).
انظر حترير حمل النـزاع يف هذه املسألة.  (٣)

انظر التبصرة ص٤٤٥، شرح اللمع١٨٧/١، احملصول  ٤١٨/٢.  (٤)
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علــة مبعــىن كونــه داعيــا إليــه وباعثــا)(١).
   وأجيب عنه بأنه (ال ميكن جعل املعىن علة لالســم إذا فســرنا العلة بالداعي أو املؤثر. 
أمــا إذا فســرناها باملعــرف فــال ميتنــع، كمــا أن اهللا تعــاىل جعــل الدلــوك علــة لوجــوب الصــالة، ال 

مبعــىن كــون الدلــوك مؤثــرا أو داعيــا، بــل مبعــىن أن اهللا تعــاىل جعلــه معرفــا فكــذا هاهنــا)(٢).
الثــاين : أنــه منتقــض بتســمية العــرب للرجــل الطويــل خنلــة، والفــرس األســود أدهــم، 
وامللــون بالبيــاض والســواد أبلــق، فلــو كان االســم دائــرا مــع الوصــف وجــودا وعدمــا لســمي 
الفــرس واجلمــل الطويــل خنلــة واإلنســان املســود أدهــم واملتلــون مــن باقــي احليوانــات بالســواد 

والبيــاض أبلــق، وملــا مل حيصــل ذلــك دل علــى أن األمســاء ال تثبــت بالقيــاس(٣).
وأجيــب عنــه بأنــه (لــو كان هــذا طريقــا يف إبطــال القيــاس يف اللغــة لــكان طريقــا يف 
إبطــال القيــاس يف الشــرعيات، فيقــال إهنــا وضعــت علــى غــري القيــاس. أال تــرى أنــه فــرق بــني 
املتشــاكلني وهــو املــذي واملــين، فأوجــب الغســل بأحدمهــا دون اآلخــر، فيجــب أن يبطــل 

القيــاس. وملــا بطــل هــذا يف الشــرعيات بطــل مــا قالــوه يف األمســاء واللغــات)(٤).
رابعا : المخالفون

خالف أبا منصور - رمحه اهللا -  ومن وافقه يف هذه املسألة مجهور من العلماء حيث 
منعــوا القيــاس يف إثبــات األمســاء اللغويــة. فقــد اختــاره عامــة احلنفيــة(٥) ومجــع مــن املالكيــة(٦) 

اإلحكام لآلمدي ٥٢/١.  (١)
احملصول ٤١٩/٢.  (٢)

انظر اإلحكام لآلمدي ٥٢/١.  (٣)
التبصرة ص٤٤٦، وانظر شرح اللمع ١٨٩/١.  (٤)

شــرح   ،١٨٥/١ الرمحــوت  فواتــح  التحريــر٥٦/١،  تيســري  السرخســي١٥٦/٢،  أصــول  انظــر   (٥)
.٤٤/٣ البدخشــي 

منهــم ابــن خويزمنــداد وابــن احلاجــب. انظــر منتهــى الوصــول واألمــل ص٢٦، رفــع احلاجــب شــرح   (٦)
خمتصــر ابــن احلاجــب ٤٢٥/١، نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود١٠٥/١. وهــو اختيــار القاضــي 
أيب بكــر الباقــالين يف أصــل النقــول عنــه، نقلــه الغــزايل عنــه يف املنخــول ٧٢، ونقلــه ابــن الســبكي 
يف رفــع احلاجــب٤٢٦/١ والزركشــي يف البحــر احمليــط ٢٥/١ عــن نصــه يف كتابــه التقريــب، خالفــا 
ملــا نقلــه اآلمــدي يف اإلحــكام٥٠/١، وابــن احلاجــب يف املختصــر مــع شــرح العضــد ١٨٣/١، و 

الشــوكاين يف إرشــاد الفحــول ص١٤، واألنصــاري يف فواتــح الرمحــوت ١٨٥/١.
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وكثــري مــن الشــافعية(١) وبعــض احلنابلــة(٢).
الــرازي  ونســبه  املتكلمــني(٣)،  مــن  إىل كثــري  والشــريازي  يعلــى  أبــو  القاضــي  ونســبه 

الشــافعية(٤). معظــم  إىل  والشــوكاين  الســبكي  وابــن  واآلمــدي 
قــال السرخســي - رمحــه اهللا - : (إن الــكالم مــىت كان يف معــىن اللغــة فإنــه ال جيــوز 

املصــري فيــه إىل اإلثبــات بالقيــاس الشــرعي)(٥).
وقــال أمــري بادشــاه –رمحــه اهللا- : (واختلــف يف جــواز إثبــات اللغــة بطريــق القيــاس.. 

واألصــح منعــه، وهــو قــول عامــة احلنفيــة)(٦).
وقــال شــارح املراقــي - رمحــه اهللا - : (وبــه [أي بعــدم إثبــات اللغــة بالقيــاس] قــال مجــع 

مــن املالكيــة والشــافعية  أيضــا)(٧).
وقــال ابــن الســبكي - رمحــه اهللا - : (وذهــب إمــام احلرمــني والغــزايل ومعظــم أصحابنــا 

واحلنفيــة إىل امتناعــه وتبعهــم اآلمــدي وابــن احلاجــب)(٨).
وقــال أبــو اخلطــاب - رمحــه اهللا - : (وقــال احلنفيــة وأكثــر املتكلمــني : ال تثبــت قياســا 

وهــو األقــوى عندي)(٩).
فالقائلــون باملنــع مجهــور كبــري يقابــل اجلمهــور القائــل باجلــواز، ولذلــك أورد فيمــا يلــي 

أدلــة هــذا القــول مــع املناقشــة.

اختــاره مــن الشــافعية إمــام احلرمــني والصــرييف والغــزايل واآلمــدي وإلكيــا الطــربي وابــن برهــان وابــن   (١)
املنخــول ص٧١-٧٢،  الغليــل ص٦٠٠،  شــفاء  الربهــان ١٣٢/١،  انظــر  القشــريي وغريهــم. 
املســتصفى ٣٢٢/١، الوصــول إىل األصــول ١١٠/١، احملصــول ٤١٨/٢، اإلحــكام لآلمــدي 

٥٠/١-٥١، اإلهبــاج ٣٣/٣، البحــر احمليــط ٢٥/١، إرشــاد الفحــول ص١٤.
منهم أبو اخلطاب الكلوذاين. انظر التمهيد ٤٥٥/٣، روضة الناظر٥/٢.   (٢)

انظر العدة ١٣٤٧/٤، التبصرة ص٤٤٤.  (٣)
انظر احملصول ٤١٨/٢، اإلحكام لآلمدي ٥٠/١، اإلهباج ٣٣/٣، إرشاد الفحول١٤.  (٤)

أصول السرخسي ١٥٦/٢.   (٥)
تيسري التحرير٥٦/١.  (٦)

نشر البنود على مراقي السعود ١٠٥/١.   (٧)
اإلهباج ٣٣/٣.  (٨)

التمهيد ٤٥٥/٣.  (٩)
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األدلة :
استدل القائلون باملنع ملذهبهم باملنقول واملعقول .

أما املنقول فاستدلوا مبا يأيت :
ۡسَمآَء ُ�ََّها ﴾ (١).

َ
١-قوله تعاىل ﴿ وََعلََّم َءاَدَم ٱۡ�

وجــه الداللــة : أخــرب تعــاىل يف هــذه اآليــة أنــه علــم آدم عليــه الســالم مجيــع األمســاء 
فأصبحــت اللغــة بأســرها توقيفيــة وهلــذا ميتنــع أن يثبــت شــيء منهــا بالقيــاس(٢).

ونوقــش بأنــه ال حجــة هلــم يف اآليــة ألنــه ليــس فيهــا أنــه تعــاىل علــم آدم عليــه الســالم 
مجيــع األمســاء بالنــص والتوقيــف، بــل جيــوز أن يكــون علمــه البعــض توقيفــا والبعــض تنبيهــا 
يــدرك آدم عليــه الســالم علمهــا توقيفــا وحنــن نعلمهــا قياســا،  بالقيــاس، كمــا جيــوز أن 
فــإن األحــكام الشــرعية كلهــا معلومــة مــن جهــة اهللا تعــاىل وإن كنــا نعــرف بعضهــا بالنــص 
وبعضهــا باالجتهــاد، كمــا أن جهــات القبلــة قــد تــدرك حســا وقــد تــدرك اجتهــادا(٣). وقــد 
يقــال إن هــذا خــاص بــآدم عليــه الســالم فيجــوز أن يكــون قــد َعلِــم مجيَعــه بالتوقيــف، ومــن 

عــداه يعــرف ذلــك مــرة بالتوقيــف ومــرة بالقيــاس(٤).
٢-اختالف الصحابة يف حد اللواط :

قالــوا: لــو جــاز القيــاس يف اللغــة ملــا اختلــف الصحابــة يف حــد اللــواط؛ إذ يكــون اللــواط 
زنــا لغــة جبامــع أنــه إدخــال فــرج يف فــرج حمــرم شــرعا، وحيــث إن حــد الزنــا منصــوص عليــه 

كان حــد اللــواط كذلــك(٥).
وميكن أن جياب عنه بأن اختالفهم يف حد الزنا كان بناء على اختالفهم يف إثبات اللغة 

بالقياس بدليل أهنم اختلفوا هل يلحق اللواط بالزنا يف احلد فيستوي احلد فيهما أم ال؟
وأما املعقول فاستدلوا مبا يلي :

١-قالــوا إن عرفنــا مــن أهــل اللغــة أهنــم خصــوا مســكر عصــري العنــب مثــال باســم 
اخلمــر، فوضعــه لغــريه تقــوُّل عليهــم واخــرتاع مــن عندنــا، فــال يكــون مــن لغتهــم، بــل يكــون 

البقرة : ٣١  (١)
انظر التبصرة ص٤٤٥، شرح اللمع١٨٧/١، احملصول ٤٢٠/٢.  (٢)

املراجع السابقة.  (٣)
انظر شرح اللمع١٨٨/١.  (٤)

انظر الوصول إىل األصول ١١١/١.  (٥)



٦٩٥آراؤه في األدلة الشرعية 

وضعــا مــن جهتنــا، وإن عرفنــا أهنــم وضعــوه لــكل مســكر، فاســم اخلمــر ثابــت لــكل مســكر 
وضعــا ال قياســا، وإن ســكتوا عــن األمريــن احتمــل أن يكــون اخلمــر اســم مــا يعتصــر مــن 

العنــب خاصــة واحتمــل غــريه، فِلــَم نتحكــم عليهــم ونقــول لغتهــم هــذه(١)؟
وميكــن أن جيــاب عنــه بــأن اللغــة تثبــت بالقيــاس يف احلالــة الثالثــة أي حالــة ســكوهتم 
عــن األمريــن، لكونــه دليــال يفيــد الظــن. فيكــون احتمــال االختصــاص مرجوحــا فــال حتكــم.
٢-أن اللغــة غــري موضوعــة علــى القيــاس والدليــل عليــه أن العــرب فرقــوا يف األمســاء مــع 
احتــاد املعــىن، فســموا الزجــاج الــذي تقــر فيــه املائعــات قــارورة أخــذا مــن القــرار، ومل يســموا احلــوض 
واجلــرة قــارورة وإن أقــر فيــه املــاء، ومســوا الفــرس األســود أدهــم، ومل يســموا احلمــار األســود أدهــم. 

فــدل ذلــك علــى أهنــم مل يضعــوا األمســاء علــى القيــاس، فــال ســبيل إىل إثباهتــا بالقيــاس(٢).
وقــد أجــاب عنــه الشــريازي - رمحــه اهللا - عندمــا أورده املخالفــون يف مناقشــة الدليــل 

الثالــث للمجيزيــن فأغــىن عــن اإلعــادة هنــا.
هذا وقد ذكر املانعون أدلة أخرى من املعقول(٣) وقد آثرت تركها لكوهنا ضعيفة يف نظري.

وهنــاك قــول آخــر خمالــف ملــا ذهــب إليــه أبــو منصــور - رمحــه اهللا – وهــو القــول 
بالتفصيــل كمــا ذكــره صاحــب مراقــي الســعود بقولــه: (والثالــث الفــرق لــدى أنــاس) أي 
(والقــول الثالــث الفــرق بــني احلقيقــة واجملــاز عنــد أنــاس مــن األصوليــني أثبتــوا القيــاس يف 

احلقيقــة دون اجملــاز، ألنــه أخفــض رتبــة منهــا)(٤).
إال أن بعــض العلمــاء يــرى أن القيــاس ممنــوع يف اجملــاز بــال خــالف، منهــم القاضــي 
عبــد الوهــاب املالكــي - رمحــه اهللا - فيمــا نقلــه عنــه الزركشــي - رمحــه اهللا - (٥)، وعلــى 

هــذا فينحصــر اخلــالف يف قولــني اجلــواز واملنــع فقــط.
أمــا إذا فرضنــا أن اخلــالف جيــري يف اجملــاز أيضــا فــال خيــرج املفصلــون مــن القائلــني 
باجلــواز بــل يعــدون منهــم ألن التفصيــل بــني احلقيقــة واجملــاز يف هــذه املســألة فــرع القــول 

انظر املستصفى ٣٢٣/١، اإلحكام لآلمدي ٥١/١.  (١)
انظر املستصفى ٣٢٣/١، التمهيد ٤٥٧/٣.  (٢)

انظــر التمهيــد ٤٥٦/٣-٤٥٧، الوصــول إىل األصــول ١١٠/١-١١١، وانظــر أيضــا مــا ذكــره   (٣)
الشــريازي مــن أدلــة املانعــني يف شــرح اللمــع ١٨٨/١-١٩٠، التبصــرة ص٤٤٦.

فتح الودود ص٧٠.  (٤)
انظر البحر احمليط ٣٠/٢.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٩٦

باجلــواز، فكأهنــم مجيعــا يقولــون باجلــواز مث اختلفــوا يف املوضــع الــذي جيــري القيــاس يف 
األمســاء اللغويــة، فقــال بعضهــم يف مجيــع األمســاء حقيقــة كانــت أو جمــازا، وقــال آخــرون : 
جيــري يف احلقيقــة دون اجملــاز، فهــم مجيعــا قائلــون جبــواز القيــاس يف األمســاء مــن حيــث هــي.

خامسا: التعليق
بعــد النظــر يف أدلــة القولــني ومناقشــتها ظهــر يل - والعلــم عنــد اهللا - أن القــول جبــواز 

إثبــات اللغــة بالقيــاس هــو األقــوى وذلــك ملــا يلــي :
١- قوة أدلة القائلني باجلواز ومتانتها ودفع بعض االعرتاضات املوجهة إليها دفعا حسنا.

٢- أن القيــاس إذا كان مســلكا صحيحــا ودليــال قويــا يثبــت بــه األحــكام الشــرعية 
الــيت تتعلــق بأمــور اآلخــرة، فــألن يكــون دليــال تثبــت بــه األســامي اللغويــة أوىل، خاصــة أهنــا 

تعــد مــن األمــور الدنيويــة.
٣- أن علمــاء اللغــة أوىل باحلكــم يف األمــور اللغويــة وقــد نقــل ابــن جــين يف إثبــات 

اللغــة بالقيــاس عــن أكثــر أربــاب اللغــة(١)، فــكان هــذا القــول أرجــح. واهللا تعــاىل أعلــم.

انظر اخلصائص البن جين ٣٥٧/١-٣٦٩.  (١)



٦٩٧آراؤه في األدلة الشرعية 

المبحث الخامس : آراؤه في شروط القياس
وفيه مطلبان :

المطلب األول : في شروط األصل
وفيه مسألتان :

المسألة األولى: هل يشترط أن يكون األصل صحيحًا

أوًال : رأي األستاذ أبي منصور في المسألة 
يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  أنــه ال يشــرتط أن يكــون األصــل صحيحــا، 
بــل إذا كان األصــل فاســدا وشــهادته صحيحــة كان القيــاس صحيحــا، وذلــك يف مقــام 

اإللــزام واإلفحــام فقــط.
قــال الزركشــي - رمحــه اهللا - : (قــال األســتاذ أبــو منصــور: ال يشــرتط أن يكــون 
األصــل صحيحــا، بــل جيــوز أن يكــون فاســدا وشــهادته صحيحــة، وهــذا إمنــا يصــح يف مقــام 
اإللــزام واإلفحــام، كإلزامنــا مــن اعتــرب األصــل جــواز اجتمــاع احليــاة واملــوت يف حمــل واحــد، 

وهــذا قيــاس صحيــح، وإن كان األصــل الــذي قــاس عليــه فاســدا عندنــا)(١).
ويفهــم مــن كالمــه املذكــور أن القيــاس مــع كــون األصــل املقيــس عليــه فاســدا إمنــا يصــح 

يف مقــام اإللــزام واإلفحــام عنــد اجلــدل إذا كانــت شــهادة األصــل لــه صحيحــة.
ثانيا : التعليق

وأمــا شــهادة األصــول هــل تــدل علــى صحــة العلــة ليصــح القيــاس فقــد ذهــب بعــض 

البحر احمليط ٧٩/٥.  (١)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٦٩٨

الشــافعية منهــم القاضــي أبــو الطيــب الطــربي(١) والشــريازي(٢) واحلنابلــة(٣) إىل القــول بذلــك.
التأثــري،  قــال الشــريازي - رمحــه اهللا - : (أن االســتنباط علــى وجهــني : أحدمهــا 
والثــاين: شــهادة األصــول… ومجلــة ذلــك أن شــهادة األصــول خيتــص هبــا قيــاس الداللــة 
وهــو أن تشــهد العلــة األصــول يف ذلــك البــاب طــردا وعكســا، وذلــك مثــل قولنــا يف اخليــل 
: إنــه حيــوان ال جتــب الــزكاة يف ذكــوره فــال جتــب يف إناثــه كاحلمــري والبغــال، فيقــال مــا 
الدليــل علــى العلــة؟ فيقــول : لــو وجبــت الــزكاة يف إناثهــا لوجبــت يف ذكورهــا كاألنعــام، وملــا 
مل جتــب يف إناثهــا مــع الذكــور دل علــى أنــه ال زكاة يف إناثهــا حبــال كالغــزالن والطيــور)(٤).

قال أبو اخلطاب - رمحه اهللا - : (فأما شــهادة األصول فهل تدل على صحة العلة 
اختلفوا يف ذلك، فقال شيخنا وبعض الشافعية يدل على صحتها)(٥).

وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة - رمحــه اهللا - : (وشــهادة األصــول طريــق يف إثبــات 
العلــة، كقولنــا يف اخليــل : ال جتــب الــزكاة يف ذكورهــا، فــال جتــب يف إناثهــا، والدليــل عليــه 

بقيــة األصــول مــن احليوانــات نفيــا وإثباتــا، ذكــره أصحابنــا)(٦).
وقــد صــور أبــو اخلطــاب املســألة خالفيــة، ولكنــه مل يذكــر أمســاء املخالفــني(٧)، وقــال 

شــيخ اإلســالم : (وحكــي عــن الشــافعية وجهــان)(٨).
وأمــا القــول الــذي ذهــب إليــه أبــو منصــور - رمحــه اهللا - يف هــذه املســألة هــل وافقــه أحــد 
أو خالفــه، فلــم أجــد - بعــد البحــث- أحــدا تطــرق إىل ذلــك، ولكــن يــرد ســؤال علــى مــا ذكــره 
األســتاذ أبــو منصــور أنــه إذا كان أحــد أركان القيــاس بــل أمههــا فاســدا فكيــف يكــون القيــاس 

صحيحا؟
الــذي يظهــر يل أنــه إلــزام اخلصــم باعــرتاف صحــة القيــاس فقــط، إذا مت علــى الوجــه 

انظر قواطع األدلة٢٢١/٤.  (١)
انظر شرح اللمع ٨٦٠/٢-٨٦١.  (٢)

انظر العدة ١٤٣٥/٥، التمهيد ٢٧/٤، املسودة ص٤٠٩.  (٣)
شرح اللمع ص٨٦٠/٢-٨٦١.  (٤)

التمهيد ٢٧/٤-٢٨.  (٥)
املسودة ص٤٠٩.  (٦)

انظر التمهيد ٢٨/٤-٢٩.  (٧)
انظر املسودة ص٤٠٩.  (٨)



٦٩٩آراؤه في األدلة الشرعية 

الــذي ســبق، وإال فــإن هــذا القيــاس ال يصــح يف حقيقــة األمــر، وهــذا هــو مفهــوم كالمــه 
أيضــا إذا كان ذلــك يف موضــع غــري اإللــزام. واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الثانية : هل يجوز القياس على المخصوص أم ال؟
أوًال: التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

املســألة هــي أنــه إذا كان األصــل خمصوصــا باملعــىن كاختصــاص الــزواج بأكثــر مــن أربعــة 
بالنــيب  أو خمصوصــا بالذكــر كاختصــاص بيــع العرايــا مــن عمــوم بيــع املزابنــة(١)، فهــل 

جيــوز القيــاس علــى هــذا املخصــوص الــذي خــص مــن القاعــدة العامــة أو ال؟
وهــذا النــوع مــن املخصــوص هــو مــا يعــرب عنــه عنــد األصوليــني باملعــدول بــه عــن ســنن 

القيــاس أو املســتثىن عــن قاعــدة القيــاس(٢).
قــال ابــن بــدران - رمحــه اهللا - : (واعلــم أن قــول الفقهــاء أن هــذا احلكــم مســتثىن 
عــن قاعــدة القيــاس أو خــارج عــن القيــاس أو ثبــت علــى خــالف القيــاس، ليــس املــراد بــه 
أنــه جتــرد عــن مراعــاة املصلحــة حــىت خالــف القيــاس، وإمنــا املــراد أنــه عــدل بــه عــن نظائــره 

ملصلحــة أكمــل مــن مصلحــة نظائــره علــى جهــة االستحســان الشــرعي)(٣).
وقد قسمه اجلمهور إىل أربعة أقسام(٤):

األول : أن يــرد ابتــداء غــري مقتطــع مــن أصــل آخــر، وال يعقــل معنــاه، فهــذا ال يقــاس 
عليــه غــريه باالتفــاق لتعــذر العلــة اجلامعــة.

ويف تســمية هــذا القســم معــدوًال بــه عــن ســنن القيــاس وخارجــا عنــه َجتَــوُّز، كمــا قالــه 

املزابنــة : مفاعلــة مــن الزبــن، والزبــن هــو الدفــع، وزابــن الرجــل دافعــه، فاملزابنــة هــي املدافعــة، (انظــر   (١)
لســان العــرب ١٩٥/١٣)، وهــو اصطالحــا كمــا جــاء يف احلديــث الشــريف : ((بيــع الثمــر بالتمــر 
كيــال وبيــع الكــرم بالزبيــب كيــال) رواه البخــاري عــن ابــن عمــر  عــن النــيب  . (انظــر صحيــح 

البخــاري ٣٨٤/٤ مــع الفتــح).
انظــر املســتصفى ٣٢٧/٢، اإلحــكام لآلمــدي ١٧٥/٣، كشــف األســرار للبخــاري٥٥٠/٣،   (٢)
تيســري التحريــر٢٧٨/٣، شــرح الكوكــب املنــري٢١/٤، نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود١١٢/١.

املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص١٤٨.  (٣)
انظر هذه األقسام يف  املستصفى ٣٢٧/٢، اإلحكام لآلمدي ١٧٥/٣، كشف األسرارللبخاري   (٤)

٥٥٠/٣-٥٥١، مفتاح الوصول ص١٣١، البحر احمليط ٩٧/٥، شرح الكوكب املنري٢١/٤.  



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٠٠

الغــزايل - رمحــه اهللا -، ألنــه مل يســبق لــه عمــوم قيــاس وال اســتثناء حــىت يســمى خارجــا 
عــن القيــاس بعــد دخولــه فيــه.

مثالــه : أعــداد الركعــات ونصــب الزكــوات ومقاديــر احلــدود والكفــارات. أمــا أصــل 
احلــدود والكفــارات فيجــوز القيــاس عليهــا كمــا ســبق.

الثــاين : مــا شــرع مبتــدأ غــري مقتطــع مــن أصــل، وهــو معقــول لكنــه عــدمي النظــري. وهــذا 
أيضــا ال قيــاس عليــه باالتفــاق لتعــذر الفــرع الــذي هــو مــن أركان القيــاس.

ويف تسميته خارجا عن القياس جتوز أيضا(١).
مثالــه : رخصــة القصــر يف الســفر، فإهنــا ثابتــة باملشــقة ولكــن ال تقــاس عليهــا مشــقة 

أخــرى كاملــرض، لعــدم مشــاركتها يف مجلــة معانيهــا ومصاحلهــا.
الثالــث : مــا اســتثين وخصــص مــن قاعــدة عامــة وثبــت اختصــاص املســتثىن حبكمــه، 
فال يقاس عليه باالتفاق أيضا، ألنه قد فهم من الشــرع االختصاص باحملل املســتثىن، ويف 
القيــاس إبطــال االختصــاص بــه، ســواء مل يعقــل معنــاه كاختصــاص خزميــة(٢) بقــول شــهادته 
وحــده(٣)، أو عقــل كاختصــاص أيب بــردة للتضحيــة بعنــاق نظــرا لفقــره، فــال يلتحــق بــه غــريه 

ألجــل صريــح املنــع مــن الشــارع ((ولــن جتــزي عــن أحــد بعــدك)).
والتخصيــص -كمــا قــال إلكيــا اهلراســي رمحــه اهللا- ثالثــة أضــرب : ختصيــص عــني 

احمليــط  البحــر  األســرار٥٥١/٣،  األصــول ٣٢٠٠/٧، كشــف  درايــة  إىل  الوصــول  هنايــة  انظــر   (١)
.٩٧ /٥

  هــو الصحــايب خزميــة بــن ثابــت بــن الفاكــه، أبــو عمــارة األنصــاري األوســي، جعــل النــيب  (٢)
شــهادته مبثابــة شــهادة رجلــني، وقــال : ((مــن شــهد لــه خزميــة فحســبه)). (انظــر أســد الغابــة 

.(٩٣/٣ اإلصابــة   ،١٣٣/٢
روى أبــو داود يف ســننه (٣٠٨/٣) يف كتــاب األقضية،بــاب إذا علــم احلاكــم صــدق الشــاهد   (٣)
الواحــد، والنســائي يف ســننه (٣٠١/٧) يف كتــاب اليبــوع بــاب التســهيل يف تــرك اإلشــهاد علــى 
البيــع عــن عمــارة بــن خزميــة أن عمــه حدثــه، وهــو مــن أصحــاب النــيب أن النــيب  ابتــاع فرســا مــن 
أعــرايب، واســتتبعه النــيب  ليقبــض مثــن فرســه، وذكــر بقيــة القصــة، ومنهــا (فطفــق األعــرايب يقــول 
هلــم شــهيدا، فقــال خزميــة بــن ثابــت :  أنــا أشــهد أنــك قــد بايعتــه، فأقبــل رســول اهللا  قــال: (مب 
تشــهد) فقــال بصدقــك يــا رســول اهللا، فجعــل رســول اهللا  شــهادة خزميــة بشــهادة رجلــني. قــال 

احلافــظ ابــن حجــر -رمحــه اهللا- يف موافقــة اخلــرب اخلــرب (١٨/٢) : (هــذا حديــث صحيــح).
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َّــَك ﴾ (١) أو ختصيــص مــكان كقولــه  : ((أحلــت يل ســاعة  كقولــه تعــاىل ﴿ َخا�َِصــٗة �
مــن النهــار))(٢)، أو ختصيــص حــال كأكل امليتــة للمضطــر.

الرابع : ما استثين وخصص من قاعدة عامة ولكن املخصوص معقول املعىن.
مثالــه : اســتثناء العرايــا - وهــو بيــع الرطــب علــى النخــل خرصــا بتمــر علــى األرض - مــن 
قاعــدة الربــا توســعة علــى املســلمني، واملعــىن املوجــود يف التمــر موجــود يف العنــب، والنــص ورد يف 
التمــر فهــل يقــاس العنــب علــى التمــر لوجــود املعــىن الــذي مــن أجلــه رخــص النــيب  التمــر يف 
العنــب أو ال يقــاس، لكــون النــص ورد يف التمــر فقــط؟ وهــذا حمــل اخلــالف يف هــذه املســألة بــني 

العلماء.
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  أن مــا خصــص مــن القاعــدة العامــة إن كان 
معقــول املعــىن ووجــد ذلــك املعــىن يف غــريه جــاز القيــاس عليــه، كاألمــة يف تنصيــف حدهــا 
قيــس عليهــا العبــد بعلــة الــرق، وإن مل يكــن َمثَّ معــىن مل جيــز القيــاس عليــه كإجيــاب الغــرة يف 
اجلنــس ال يقــاس عليــه اإلنســان الــذي قتــل بضربــة ســيف علــى بســاٍط التــف بــه والقاتــل 

ال يعلــم بوجــوده.
فقــد نقــل عنــه الزركشــي بعــض األنــواع الــيت ال جيــوز القيــاس فيهــا علــى املخصــوص 
حيــث قــال : (قــال األســتاذ أبــو منصــور : قــال أصحابنــا : املخصــوص باملعــىن ال يقــاس 
عليــه؛ ألن املعــىن الــذي ألجلــه خــص احلكــم مفقــود يف غــري مــا ورد احلكــم فيــه، خبــالف 
املخصــوص باالســم فقــط، قــال األســتاذ : مجلــة مــا ميتنــع القيــاس يف األصــول مخســة أنــواع، 
ََّك  أحدهــا: ختصيــص غــريه(٣) بالذكــر وإفــراده باحلكــم خصوصــا كقولــه تعــاىل ﴿ َخا�َِصــٗة �

األحزاب : ٥٠  (١)
أخرجــه مســلم يف صحيحــه، (١٢٤/٩ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب احلــج، بــاب حتــرمي مكــة   (٢)

وصيدهــا... 
قــال حمقــق كتــاب البحــر احمليــط : (كــذا يف مجيــع األصــول، ولعلــه «عينــه») انظــر هامــش رقــم ١   (٣)
مــن البحــر احمليــط١٠٢/٥، قلــت: وهــو الصحيــح، يعضــده مــا قــد تقــدم مــن إلكيــا اهلراســي مــن 

َّــَك ﴾. تقســيمه للتخصيــص إىل ثالثــة أضــرب منهــا ختصيــص عــني كقولــه تعــاىل ﴿ َخا�َِصــٗة �
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ــَ� ﴾ (١) وذلــك يف النــكاح بلفــظ اهلبــة أو بــال مهــر أصــال، وكذلــك  ــن ُدوِن ٱ�ُۡمۡؤِمنِ ِم
قولــه عليــه الســالم أليب بــردة : ((ولــن جتــزئ عــن أحــد بعــدك))، الثــاين : ختصيــص مــكان 
حبكــم خمصــوص، كقولــه يف مكــة: ((أحلــت يل ســاعة مــن هنــار وال حتــل ألحــد قبلــي 
وال ألحــد بعــدي)) ، الثالثــة: ختصيــص حــال مــن أحــوال اإلنســان، كتخصيــص حــال 
الضــرورة بإباحــة امليتــة، الرابــع: وقــوع التغليــظ يف جنــس مــن األحــكام يف بعــض املواضــع 
ختصيصــا بــه وحــده، كتغليــظ األميــان يف القســامة ال يقــاس عليهــا التهمــة يف قتــل البهيمــة، 
اخلامــس : الرخــص(٢) كاملســح علــى اخلفــني ال يقــاس عليــه املســح علــى الربقــع والقفازيــن، 
وكاالســتنجاء ال يقــاس عليــه أثــر النجاســة علــى الثــوب، فهــذه اخلمســة ال جيــوز عليهــا 

القيــاس عندنــا)(٣).
مث نقــل عنــه الزركشــي - رمحــه اهللا -  موضــع اخلــالف الــذي يــرى أبــو منصــور - 
رمحــه اهللا -  جريــان القيــاس فيــه بقولــه: (قــال : وأمــا يف املخصــوص مــن العــام، فــإن 
كان املعــىن يوجــد يف غــريه جــاز القيــاس عليــه، كاألمــة يف تنصيــف حدهــا قيــس عليهــا 
العبــد بعلــة الــرق، وإن مل يكــن َمثَّ معــىن مل جيــز، كإجيــاب الغــرة يف اجلنــني ال يقــاس عليــه 

امللفــوف(٤)).(٥)
ثالثا: الموافقون

إن القــول جبريــان القيــاس فيمــا عقــل معنــاه ممــا هــو مســتثىن مــن قاعــدة أخــرى ذهــب إليــه مجهــور 
العلماء.

األحزاب : ٥٠  (١)
هــل جيــوز القيــاس يف الرخــص؟ هــذه املســألة -كمــا ســبق- خمتلــف فيهــا، وقــد تقــدم أن مذهــب   (٢)

أيب منصــور عــدم جــواز القيــاس فيهــا.
البحر احمليط ١٠١/٥-١٠٢.  (٣)

املــراد بامللفــوف هنــا هــو الــذي قتــل بضربــة ســيف علــى بســاط التــف بــه إنســان والقاتــل ال يعلــم   (٤)
بوجــوده. انظــر هامــش ٢ مــن كتــاب البحــر احمليــط ١٠٢/٥.

املرجع السابق ١٠٢/٥.  (٥)
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فإنه قول مجهور الشافعية(١) وبعض احلنفية(٢) وبعض املالكية(٣) ووجه عند احلنابلة(٤).
قال الصفي اهلندي - رمحه اهللا - : (ذهب أكثر أصحابنا وبعض احلنفية إىل جواز 

القيــاس عليه مطلقا)(٥).
فيهــا علــى مذاهــب:   الزركشــي - رمحــه اهللا - : (وقــد اختلــف األصوليــون  وقــال 
أحدهــا وإليــه ذهــب اجلمهــور منــا ومــن احلنفيــة منهــم أبــو زيــد الدبوســي إىل جــواز القيــاس 

عليــه مطلقــا يعــين إذا عرفــت علتــه)(٦).
وجــاء يف كشــف األســرار: (جيــوز أن يقــاس عليــه كل مســألة دارت بــني املســتثىن 
واملســتبقى وشــاركت املســتثىن يف علــة االســتثناء عنــد عامــة األصوليــني، خالفــا لبعــض 

أصحــاب أيب حنيفــة - رمحــه اهللا -)(٧).
وقــال الباجــي - رمحــه اهللا - : (جيــوز القيــاس علــى مــا ورد بــه اخلــرب خمالفــا للقيــاس 

وبــه قــال القاضــي أبــو بكــر)(٨).
وقــال ابــن قدامــة - رمحــه اهللا - : (واملســتثىن عــن قاعــدة القيــاس منقســم إىل مــا عقــل 

معنــاه وإىل مــا ال يعقــل معنــاه، فــاألول يصــح أن يقــاس عليــه مــا وجــد فيــه العلــة)(٩).
أدلة قول الجمهور:

١- أن املعــدول بــه عــن القيــاس ثبــت بنــص شــرعي، فيكــون أصــال مــن األصــول، وإذا 
كان أصــال مــن األصــول جــاز أن تســتنبط منــه علــة ويقــاس عليــه كمــا إذا كان جاريــا علــى 

انظــر شــرح اللمــع٨٢٥/٢، التلخيــص٣١٥/٣، املســتصفى٣٢٧/٢، شــفاء الغليــل ص٥٦٠،   (١)
احملصــول  ٤٢٩/٢، البحــر احمليــط ٩٨/٥.

انظر أصول السرخسي١٥٥/٢، كشف األسرار للبخاري ٥٥١/٣، ٥٦٢، تيسري التحرير٢٨٠/٣.  (٢)
انظر إحكام الفصول ص٥٧٤.  (٣)

انظــر العــدة ١٣٩٧/٤، التمهيــد ٤٤٤/٣، املســودة ص٣٩٩، روضــة الناظــر٣٣١/٢، شــرح   (٤)
املنــري٢٢/٤. الكوكــب 

هناية الوصول ٣١٩٤/٧.  (٥)
البحر احمليط ٩٨/٥.  (٦)

كشف األسرار ٥٥١/٣.  (٧)
إحكام الفصول ص٥٧٤.  (٨)

روضة الناظر ٣٣١/٢.  (٩)
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ســنن القيــاس، وكان شــأنه يف ذلــك كشــأن ســائر األصــول(١)، قــال الباجــي - رمحــه اهللا - 
: (والدليــل علــى مــا نقــول أن مــا ورد بــه اخلــرب أصــل جيــب العمــل بــه، فجــاز أن يســتنبط 
منــه معــىن يقــاس عليــه كمــا جيــوز ذلــك إذا مل خيالــف القيــاس)(٢). وقــال ابــن قدامــة - رمحــه 

اهللا - :(ويف اجلملة إن معرفة املعىن شرط صحة القياس يف املستثىن وغريه)(٣).
٢- إن القيــاس يعتمــد علــى فهــم املعــىن، فــال جيــوز إحلــاق فــرع بأصــل إال إذا ظهــر 
فيــه املعــىن وكان هــذا املعــىن متعديــا إىل الفــرع امللحــق بــه وقــد حتقــق ذلــك يف مســألتنا هــذه، 
فليجــري فيهــا القيــاس. أمــا كونــه موافقــا لقيــاس آخــر أو خمالفــا لــه فذلــك ليــس شــرطا جلــواز 
القيــاس أو منعــه؛ إذ املعلــوم (أن قواعــد الشــرع بأســرها تتالقــى يف قضايــا عامــة، لكــن كل 
قاعــدة انفــردت خباصيــة ختالــف خاصيــة القاعــدة األخــرى، وتلــك اخلصائــص مبناهــا علــى 

التغايــر واالختــالف)(٤).
٣- أن املخصــوص مــن العمــوم خبــرب الواحــد جيــوز القيــاس عليــه باالتفــاق، فكذلــك 
الثبــوت  القيــاس خبــرب الواحــد؛ ألن العمــوم مــن الكتــاب مــع قوتــه يف  املخصــوص مــن 
والداللــة إذا مل مينــع القيــاس علــى مــا خالفــه، فاألصــول الــيت مل يقطــع هبــا أوىل أن ال متنــع 

القيــاس علــى األصــل الــذي خالفهــا(٥).
٤- أن اخلــرب لــو نــص علــى تعليلــه جــاز القيــاس عليــه، فكذلــك إذا اســتنبطت علتــه 

وقــام عليهــا دليــل أهنــا علتــه ألهنــا بذلــك الدليــل تصــري مبنـــزلة املنصــوص عليهــا(٦).
رابعا: المخالفون

هناك أقوال أخرى خيالف ما ذهب إليه أبو منصور - رمحه اهللا - ومن معه وهي أربعة:
األول : ال جيــوز القيــاس علــى املعــدول بــه عــن القيــاس مطلقــا، وهــو قــول بعــض 

انظــر املعتمــد ٧٩٢/٢، التلخيــص٣١٦/٣، التمهيــد أليب اخلطــاب٤٤٧/٣، هنايــة الوصــول إىل   (١)
درايــة األصــول ٣١٩٩/٧، كشــف األســرار للبخــاري ٥٦٢/٣.

إحكام الفصول ص٥٧٥.  (٢)
روضة الناظر٣٣٣/٢.  (٣)

ختريج الفروع على األصول للزجناين ص١٨٣.  (٤)
انظر احملصول  ٤٢٩/٢، إحكام الفصول٥٧٥، التمهيد٤٤٦/٣.  (٥)

التمهيد ٤٤٦/٣، وانظر إحكام الفصول ص٥٧٥.  (٦)
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احلنفيــة(١) وبعــض املالكيــة منهــم القاضــي عبــد الوهــاب و حممــد بــن خويزمنــداد(٢) ونســبه 
القاضــي عبــد الوهــاب إىل أكثــر املالكيــة(٣).

الثاين : أنه جيوز القياس يف كل من احلاالت التالية فقط:
أ- أن تكون علته منصوصة.

ب- أن ينعقد اإلمجاع على تعليله.
جـ- أن يوافق أصوال أخرى.

وهــذا منقــول عــن أيب احلســن الكرخــي - رمحــه اهللا - (٤) وهــو الوجــه الثــاين عنــد 
احلنابلــة إال أن أبــا اخلطــاب – رمحــه اهللا – ذكــر احلالتــني األوليــني فقــط(٥).

الثالــث : جيــوز القيــاس عليــه إن ثبــت حكمــه بدليــل مقطــوع بــه وإال فــال. وهــذا القــول 
منقــول عــن حممــد بــن شــجاع الثلجــي(٦) مــن احلنفيــة(٧).

الرابــع : مذهــب الــرازي وهــو أنــه إذا كان دليلــه مقطوعــا بــه كان أصــال بنفســه أي 
فيقــاس عليــه، وعلــى اجملتهــد أن يرجــح بــني القياســني، وإذا كان غــري مقطــوع بــه، فإمــا أن 
تكــون علــة حكمــه منصوصــة أو ال تكــون منصوصــة، فــإن مل تكــن منصوصــة وال كان 
القيــاس عليــه أقــوى مــن القيــاس علــى األصــول فــال شــبهة يف أن القيــاس علــى األصــول أوىل 

مــن القيــاس عليــه، وإن كانــت منصوصــة فاألقــرب أن يســتوي القياســان(٨).

انظر كشف األسرار ٥٤٧/٣-٥٤٨، ٥٦٢.  (١)
انظر إحكام الفصول ص٥٧٥.  (٢)

انظر البحر احمليط ٩٩/٥ نقال عن امللخص للقاضي عبد الوهاب.  (٣)
انظر كشف األسرار ٥٦٢/٣، انظر أيضا املعتمد٧٩٢/٢.  (٤)

انظر التمهيد ٤٤٥/٣-٤٤٦.  (٥)
هــو حممــد بــن شــجاع الثلجــي، يقــال لــه ابــن الثلجــي، فقيــه أهــل العــراق يف وقتــه، كان مقدمــا يف   (٦)
الفقــه واحلديــث وقــراءة القــرآن مــع الــورع الشــديد والعبــادة. مــن مؤلفاتــه : تصحيــح اآلثــار وكتــاب 
النــوادر وكتــاب املضاربــة وغريهــا. وكان مييــل إىل املعتزلــة، ولــد ســنة ١٨١هـــ ومــات ســنة ٢٦٦هـــ. 

(انظــر تاريــخ بغــداد ٣٥٠/٥-٣٥٢، اجلواهــر املضيــة ١٧٣/٣-١٧٥).
انظر كشف األسرار للبخاري ٥٦٢/٣، وانظر املعتمد ٧٩٢/٢.  (٧)

انظر احملصول ٤٣٠/٢.  (٨)
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المطلب الثاني : آراؤه في شروط العلة
وفيه تسع مسائل :

المسألة األولى : هل يشترط أن تكون العلة مؤثرة في الحكم؟
أوًال : التعريف بالمسألة

املــراد بالتأثــري هنــا املناســبة وهــي أن تكــون العلــة مشــتملة علــى حكمــة قصدهــا الشــارع 
مــن تشــريعه للحكــم، وتلــك احلكمــة إمــا حتصيــل مصلحــة أو تكميلهــا، وإمــا دفــع مفســدة 
أو تقليلهــا(١)، وذلــك كجعــل الزنــا علــة لوجــوب احلــد علــى الــزاين الشــتماله علــى حكمــة 
مناســبة وهــي اختــالط األنســاب، وكتعليــل الرتخــص يف قصــر الصــالة للســفر الشــتماله 
علــى احلكمــة املناســبة للتخفيــف وهــي املشــقة، فهــل يشــرتط أن تكــون العلــة مناســبة 

للحكــم؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصور-رمحــه اهللا- أنــه يشــرتط أن تكــون العلــة مؤثــرة يف احلكــم، 
فــإذا مل تكــن مؤثــرة يف احلكــم مل جيــز أن تكــون علــة.

وقــد عــرب األســتاذ أبــو منصــور هــذا الشــرط بعبــارة استحســنها الزركشــي - رمحــه اهللا 
-  بقولــه : (وأحســن مــن عبارهتمــا(٢) قــول األســتاذ أيب منصــور : أن يكــون وصُفهــا ممــا 
يصــح تعليــق احلكــم هبــا، فــإن مل جيــز تعلــق احلكــم هبــا مل جيــز أن يكــون ذلــك الوصــف علــة 

لذلــك احلكــم…)(٣).
ثالثا: الموافقون

لقــد ذهــب إىل اشــرتاط هــذا الشــرط مجهــور علمــاء األصــول مــن الشــافعية(٤)، وهــو 

انظر اإلحكام لآلمدي ١٨٠/٣، رفع احلاجب١٧٥/٤، شرح العضد على املختصر٢١٣/٢.  (١)
يعين هبما املاوردي والروياين.  (٢)

البحر احمليط ١٣٢/٥.  (٣)
انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٨٠/٣، هنايــة الوصــول إىل درايــة األصــول ٣٤٩٣/٨، البحــر احمليــط   (٤)

.١٣٢/٥
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الظاهر من مذهب املالكية(١)، كما أنه الراجح من مذهب احلنفية(٢).
فهــؤالء مجيعــا يــرون أن العلــة جيــب أن ال تكــون أمــارة جمــردة - أي عالمــة حمضــة- 
ومبعــىن آخــر جيــب أن ال تكــون وصفــا طرديــا ونعــين بالوصــف الطــردي : مــا ليــس مــن شــأنه 

تعليــق احلكــم عليــه كاســم الشــخص وهيئتــه يف علــة الرجــم مثــال.
دليل هذا القول :

اســتدل اجلمهــور هلــذا الشــرط بــأن العلــة لــو كانــت جمــرد أمــارة مل تكــن هلــا فائــدة ســوى 
تعريــف احلكــم وذلــك يقتضــي لــزوم الــدور.

وبيانــه : أن العلــة مســتنبطة مــن حكــم األصــل، فهــي متفرعــة عنــه، فــإذا صــح القــول 
بأهنــا جملــرد التعريــف باحلكــم كان احلكــم متوقفــا عليهــا ومتفرعــا عنهــا، وذلــك هــو الــدور 

املمتنــع.
 وهذا بالنسبة للعلة املستنبطة.

أمــا العلــة املنصوصــة أو الــيت قــام عليهــا اإلمجــاع، فــإن احلكــم يعــرف فيهــا بالنــص أو 
اإلمجاع ال هبا، فلو قال مثال إن احلرمة يف اخلمر معللة باإلسكار كان هذا تصرحيا حبرمة 
اخلمــر نصــا، فــال يكــون احلكــم فيــه معرفــا بالعلــة(٣)، فلــو جعلــت العلــة معرفــة للحكــم هنــا 

لــزم أن ال يكــون فيــه فائــدة أصــال لتحصيــل حاصــل فــكان عبثــا(٤).
وقد اعرتض عليه مبا يلي(٥):

أ-أن الــدور يلــزم لــو كانــت الفائــدة – يف حالــة كــون العلــة جمــرد أمــارة ال تأثــري هلــا يف 
احلكــم- تنحصــر يف تعريــف حكــم األصــل، وليــس كذلــك، بــل فائدهتــا قيــاس مــا توجــد 

هــي فيــه علــى األصــل.

انظــر خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ٢١٣/٢، مفتــاح الوصــول ص١٤٤، نشــر البنــود   (١)
علــى مراقــي الســعود ١٢٤/٢.

انظر تيسري التحرير٣٠٢/٣، فواتح الرمحوت ٢٧٣/٢.  (٢)
انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٨٠/٣، املختصــر مــع شــرح العضــد ٢١٣/٣، هنايــة الوصــول إىل   (٣)
فواتــح   ،٢١٣/٢ التفتــازاين  حاشــية  احلاجــب١٧٥/٤،  رفــع   ،٣٤٩٣/٨ األصــول  درايــة 

الرمحــوت٢٧٣/٢.  
انظر هناية الوصول إىل دراية األصول ٣٤٩٣/٨.  (٤)

انظر حاشية التفتازاين ٢١٤/٢، فواتح الرمحوت٢٧٣/٢.  (٥)
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وأجيب عنه بأنه جمرد مكابرة؛ إذ من البني أن ما ال تأثري فيه ال يوجب احلكم(١).
ب- أن العلــة إمنــا تتفــرع علــى حكــم األصــل واملتفــرع علــى العلــة إمنــا هــو احلكــم يف 

الفــرع فــال دور.
وأجيــب عنــه بــأن فســاد هــذا االعــرتاض واضــح جلــي، ألن الوصــف إذا كان أمــارة 

حلكــم األصــل ومعرفــا لــه كان املتفــرع عليــه هــو حكــم األصــل ال حكــم الفــرع(٢).
رابعا : المخالفون

إن تعليــل حكــم األصــل مبجــرد األمــارة الطرديــة قــد ذهــب إليــه بعــض العلمــاء كمــا نقــل 
عنهم الزركشي - رمحه اهللا -  ومل يسمهم(٣).

وممــن ذهــب إىل عــدم اشــرتاط كــون العلــة مؤثــرة مــن الشــافعية الغــزايل - رمحــه اهللا -، 
جاء يف املســتصفى: (وجيوز أن يكون مناســبا وغري مناســب أو متضمنا ملصلحة مناســبة)
(٤) كمــا هــو مذهــب احلنابلــة(٥)، قــال ابــن النجــار الفتوحــي - رمحــه اهللا - : (وال يشــرتط 

اشتماهلا على حكمة مقصودة للشارع فإن اهللا سبحانه وتعاىل ال يبعثه شيء على شيء)(٦).
خامسا: التعليق

بعد التأمل فيما سبق من األقوال يالحظ ما يلي :
١- أن الوصــف املناســب هــو الــذي يغلــب علــى ظــن اجملتهــد فيــه وجــود املصلحــة 
املقصــودة للشــارع مــن تشــريع احلكــم، فمثــال اإلســكار مناســب لتحــرمي اخلمــر وإجيــاب 
العقوبــة علــى الســكران، واملصلحــة يف ذلــك حفــظ عقــول النــاس، وقتــل الــوارث مورثــه 
مناســب حلرمانــه مــن املــرياث، ألن ترتــب احلرمــان علــى ذلــك القتــل حيقــق مصلحــة، وهــي 
دفــع العــدوان علــى مــن هــو أوىل النــاس بالرعايــة واالحــرتام واحملافظــة عليــه وهــو قريبــه. ولــوال 
حرمــان الــوارث القاتــل ملورثــه الــذي اســتعجل الشــيء قبــل أوانــه، تتابــع النــاس علــى قتــل 

انظر فواتح الرمحوت٢٧٣/٢.  (١)
انظر حاشية التفتازاين ٢١٤/٢.  (٢)

انظر البحر احمليط ١٣٢/٥.  (٣)
املستصفى٣٣٦/٢.  (٤)

انظر روضة الناظر٣١٤/٢، شرح الكوكب املنري٤٣/٤.  (٥)
انظر شرح الكوكب املنري٤٣/٤.  (٦)
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مورثيهــم، ويف ذلــك مــن الفســاد مــا ال خيفــى.
٢-أن األوصــاف الطرديــة ال مناســبة بينهــا وبــني احلكــم، وهلــذا ال يصــح التعليــل هبــا، 
فمثــال تعليــل حرمــة اخلمــر بكونــه شــرابا أمحــر ال يصــح، ألن هــذا يــؤدي إىل قيــاس فاســد 

وهــو قيــاس كل شــراب أمحــر علــى اخلمــر يف التحــرمي.
وهبــذا يتبــني ترجيــح مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن اشــرتاط كــون الوصــف مناســبا. واهللا 

أعلــم.

المسألة الثانية : هل يشترط أن ال يرجع الوصف المعلل به على األصل بإبطاله؟
أوال: تحرير محل النـزاع

اتفــق العلمــاء علــى أن مــن شــروط العلــة أن ال يــؤدي التعليــل بوصــف مــن األوصــاف 
إىل إبطــال األصــل الــذي اســتنبط منــه كليــا، ألنــه إذا بطــل األصــل بطــل الفــرع املبــين عليــه، 

وكــون هــذا الشــرط متفقــا عليــه قــد صــرح بــه اآلمــدي - رمحــه اهللا -(١) .
أمــا إذا كان التعليــل بــه يــؤدي إىل إبطــال األصــل جزئيــا كأن خيصــص حكــم األصــل 

ببعــض األفــراد دون البعــض فهــو حمــل خــالف بــني العلمــاء . 
مثالــه : تعليــل حتــرمي التفاضــل يف الــرب والشــعري بالكيــل، بينمــا النــص الــوارد بتحــرمي 
الكثــري دون  بالكيــل خيــص  فالقــول  للقليــل والكثــري منهمــا،  فيهمــا(٢) شــامل  التفاضــل 
القليــل، والتعليــل بــه أخــرج القليــل مــن عمــوم أصــل العلــة وهــذا إبطــال جزئــي لألصــل، وقــد 

اختلفــوا يف كــون التعليــل مبثــل هــذه العلــة ممنوعــا أو مســموحا بــه.

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٢١٦/٢، وانظــر أيضــا هــذا الشــرط يف أصــول السرخســي١٦٥/٢،   (١)
ميــزان األصــول يف نتائــج العقــول ص٦٤٣، البحــر احمليــط ١٥٢/٥، تيســري التحريــر٣١/٤، شــرح 

الكوكــب املنــري٨٠/٤، فتــح الــودود ص٢٨١. 
النــص يف ذلــك قولــه  ((الطعــام بالطعــام، مثــال مبثــل)) أخرجــه مســلم يف صحيحــه (٢٠/١١   (٢)
مــع شــرح النــووي) يف كتــاب املســاقاة، بــاب الربا.وقولــه  ((الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة 
والــرب بالــرب والشــعري بالشــعري والتمــر بالتمــر وامللــح بامللــح، مثــال مبثــل ســواء بســواء، يــدا بيــد، فــإذا 
اختلفــت هــذه األصنــاف فبيعــوا كيــف شــئتم إذا كان يــدا بيــد)). أخرجــه مســلم يف صحيحــه 

(١٤/١١ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب املســاقاة واملزارعــة، بــاب الربــا.



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧١٠

ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة
اشــرتط األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  يف العلــة أن ال يرجــع التعليــل هبــا علــى أصلهــا 
بالتخصيص، نقله عنه الزركشي - رمحه اهللا -  بقوله: (… األستاذ أيب إسحاق األسفراييين 
وتلميذه أيب منصور البغدادي، فشرطا يف العلة أن ال يرجع على أصلها بالتخصيص…)(١).

ثالثا : الموافقون
إن ما اختاره أبو منصور يف هذه املسألة قد ذهب إليه مجع من العلماء، منهم األستاذ أبو 

إسحاق اإلسفراييين(٢) - رمحه اهللا -  كما أنه قول للشافعي(٣) وقول للحنابلة(٤).
ويظهــر يل أنــه مذهــب احلنفيــة أيضــا، فقــد قــال السرخســي - رمحــه اهللا - : (وبيــان 
الفصــل الرابــع وهــو مــا قلنــا إن الشــرط أن يبقــى حكــم النــص بعــد التعليــل يف األصــل علــى 
مــا كان قبلــه… ففــي كل موضــع ال يبقــى احلكــم يف املنصــوص بعــد التعليــل علــى مــا كان 
قبلــه فذلــك التعليــل يكــون باطــال، لكونــه مغــريا حلكــم األصــل، وهلــذا مل جنــوِّز التعليــل يف 
قبــول شــهادة احملــدود يف القــذف بعــد التوبــة بالقيــاس علــى احملــدود يف ســائر اجلرائــم بعلــة 
أنــه حمــدود يف كبــرية؛ ألن بعــد هــذا التعليــل ال يبقــى حكــم النــص الــوارد فيــه علــى مــا كان 
قبلــه)(٥)، ومعلــوم أن التخصيــص فيــه تغيــري  حلكــم األصــل عمــا كان عليــه مــن التعميــم 

وتغيــري حكــم األصــل ال جيــوز عنــد احلنفيــة بالتعليــل(٦). 
وقــال الزركشــي - رمحــه اهللا - : (واعلــم أن يف عودهــا علــى األصــل بالتخصيــص 

للشــافعي وغــريه)(٧). قولــني 
وقــال ابــن النجــار الفتوحــي - رمحــه اهللا - : (ويف قــول: وال بتخصيــص يعــين هــل مــن 
شــروط العلــة أن ال تعــود علــى حكــم األصــل الــذي اســتنبطت منــه بتخصيــص أو ليــس 

البحر احمليط ١٥٣/٥-١٥٤.  (١)
انظر املرجع السابق.  (٢)

انظــر مجــع اجلوامــع مــع احمللــي٢٤٨/٢، رفــع احلاجــب٢٩١/٤، البحــر احمليــط ١٥٤/٥، اآليــات   (٣)
البينــات ٧٣/٤.

انظر شرح الكوكب املنري٨٢/٤-٨٣.  (٤)
أصول السرخسي١٦٥/٢.  (٥)

انظر املصدر السابق ١٦٥/٢.  (٦)
البحر احمليط ١٥٤/٥.  (٧)
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ذلــك مــن شــرطها؟ للعلمــاء يف ذلــك قــوالن… وألصحابنــا يف ذلــك أيضــا قــوالن)(١).
دليل هذا القول :

 قالــوا يشــرتط أال ترجــع العلــة املســتنبطة علــى أصلهــا بإبطالــه كليــا أو إبطــال بعضــه 
بالتخصيــص لئــال يفضــي إىل تــرك الراجــح إىل املرجــوح؛ إذ الظــن املســتفاد مــن منطــوق 
النــص أقــوى مــن الظــن املســتفاد ممــا اســتنبط مــن حكــم األصــل يف النــص، فــال يصلــح أن 

يكــون املفهــوم املســتنبط مــن النــص مبطــال ملفهــوم النــص أو خمصصــا لــه(٢). 
رابعا : المخالفون

لقــد ذهــب إىل القــول جبــواز كــون العلــة املســتنبطة مــن أصــٍل خمصصــًة ألصلهــا مجــٌع مــن 
العلماء . فهو مذهب املالكية(٣) وقول للشافعي - رمحه اهللا -(٤)، وقول للحنابلة(٥).

قــال شــارح مراقــي الســعود: (أن العلــة جيــوز ختصيصهــا لألصــل الــذي اســتنبطت منــه 
وذلــك هــو الظاهــر مــن مذهبنــا)(٦).

وهــو اختيــار الصفــي اهلنــدي حيــث قــال - رمحــه اهللا - : (العلــة املســتنبطة مــن احلكــم 
جيــب أن ال ترجــع إليــه باإلبطــال … هــذا صحيــح إن عــين بذلــك إبطاهلــا بالكليــة، فأمــا 

إذا لــزم منــه ختصيــص احلكــم ببعــض األفــراد دون البعــض فينبغــي أن جيــوز)(٧).
دليل هذا القول :

شرح الكوكب املنري٨٢/٤.   (١)
انظر إرشاد الفحول ص١٨٣.  (٢)

انظر نشر البنود على مراقي السعود١٤٢/٢.  (٣)
انظــر مجــع اجلوامــع مــع احمللــي٢٤٨/٢، رفــع احلاجــب٢٩١/٤، البحــر احمليــط ١٥٤/٥، اآليــات   (٤)
البينــات ٧٣/٤، فصــار للشــافعي يف املســألة قــوالن نظــرا إىل اختالفــه يف ترجيــح الفــروع، وقــد 
ۡو 

َ
اختلــف قولــه يف نقــض الوضــوء مبــس احملــارم قــال مــرة ينقــض نظــرا إىل عمــوم قولــه تعــاىل ﴿ أ

َ�َٰمۡســُتُم ٱلّ�َِســآَء ﴾ [املائدة :٦] ومرة ال ينقض؛ ألن علة اللمس مظنة االســتمتاع أي االلتذاذ 
املثــري للشــهوة، وعليــه فقــد عــادت العلــة علــى أصلهــا الــذي هــو اآليــة الســابقة بالتخصيــص؛ إذ 

خيــرج منهــا النســاء احملــارم. انظــر شــرح احمللــي علــى مجــع اجلوامــع ٢٨/٢.
انظر شرح الكوكب املنري٨٢/٤-٨٣.  (٥)

نشر البنود على مراقي السعود١٤٢/٢.  (٦)
هناية الوصول إىل دراية األصول ٣٥٥٤/٨.  (٧)
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١- (أنــه كتخصيــص العلــة حلكــم نــص آخــر وهــو جائــز، فكــذا جيــوز هــذا، وإن كان 
بينهمــا فــرق لطيــف، ولكــن هــذا الفــرق ال يــؤدي إىل عــدم جــواز القــول بذلــك)(١).

٢- مــا قــال الغــزايل - رمحــه اهللا - مــن أن النقصــان مــن املنصــوص باملعــىن املفهــوم 
مــن النــص مقــول بــه وفاقــا، كالزيــادة عليــه باملعــىن املعقــول منــه؛ ألن النفــوس متيــل إىل قبــول 
هــذا مــن حيــث النقــل مث ال ركــون إىل الوفــاق واخلــالف يف هــذا الفــن، وإمنــا املســتند هــو 

الدليــل(٢).

المسألة الثالثة : هل يجوز أن تكون العلة وصفا غير الزم؟
أوًال : التعريف بالمسألة

األصــل املعلــول قــد يكــون لــه وصــف الزم غــري متجــدد، وذلــك كوصــف الطعــم يف 
الــرب، فــإن الــرب أصــل معلــول والطعــم وصــف الزم لــه غــري متجــدد فيــه.

وقــد يكــون لــه وصــف غــري الزم، بــل هــو متجــدد فيــه، وهــذا املتجــدد إمــا أن يكــون 
ضروريــا : ويثبــت ذلــك إمــا مبقتضــى اخللقــة والطبيعــة، كالبــكارة لواليــة اإلجبــار، وهــذا مــا 
يســمي : (الوصــف األصلــي)، وإمــا حبســب العــادة وذلــك كانقــالب العصــري مخــرا، واخلمــر 
خــال، وهــذا مــا يســمى (الوصــف الطــارئ)؛ وإمــا أن يكــون غــري ضــروري: وهــو إمــا أن 
يكــون متعلقــا باختيــار أهــل العــرف وذلــك كاختيارهــم أن يكــون الــرب مكيــال، وإمــا أن 

يكــون متعلقــا باختيــار الشــخص الواحــد كالــردة والقتــل إذا علــل بواحــد منهمــا(٣) .
فهــل يشــرتط أن تكــون العلــة وصفــا الزمــا؟ أو جيــوز أن تكــون وصفــا غــري الزم أيضــا؟ 

هــذه هــي املســألة املطلــوب حتريرهــا هنــا.
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أنــه جيــوز أن تكــون العلــة وصفــا الزمــا 
للمعلــول، بــل نقــل اإلمجــاع علــى ذلــك فيمــا حكــى عنــه الزركشــي - رمحــه اهللا -، كمــا 

املصدر السابق ٣٥٥٣/٨ وانظر البحر احمليط ١٥٣/٥.  (١)
شفاء الغليل ص٨٣.  (٢)

انظر احملصول ٣٨٦/٢، هناية الوصول إىل دراية األصول ٣٤٩٠/٨-٣٤٩١.  (٣)



٧١٣آراؤه في األدلة الشرعية 

جيــوز عنــده أن تكــون العلــة وصفــا غــري الزم للمعلــول أو تكــون مركبــة مــن أوصــاف بعضهــا 
الزم وبعضهــا ثابــت بالشــرع أو العــادة.

قــال الزركشــي – رمحــه اهللا- : (جيــوز أن تكــون علــة احلكــم وصفــا الزمــا باإلمجــاع، 
كتعليلنــا حتــرمي الربــا يف املطعومــات بإمــكان الطعــم منهــا، وكتعليــل أهــل الــرأي حتــرمي النســاء 
باجلنــس وحــده، نقلــه األســتاذ أبــو منصــور، قــال: وجيــوز أن تكــون العلــة وصفــا غــري الزم 
للمعلــول، وجيــوز أن تكــون العلــة الشــرعية مركبــة مــن أوصــاف بعضهــا الزم وبعضهــا ثابــت 
بالشــرع أو العــادة، كتعليلنــا يف الذهــب والــورق باجلنــس، وكونــه نقــدا عامــا، واجلنــس وصــف 

الزم، وكونــه عامــا بالعــرف والعــادة) (١). 
ثالثا : الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  يف هــذه املســألة هــو قــول مجيــع العلمــاء، 
فإهنــم مل يشــرتطوا لصحــة العلــة أن يكــون الوصــف فيهــا الزمــا للموصــوف(٢)  فــال خــالف 

لديهــم يف جــواز كــون العلــة وصفــا الزمــا أو وصفــا عارضــا، ويــدل علــى ذلــك مــا يلــي:
١- قسم بعض األصوليني العلة من حيث لزوم الوصف للمعلول املوصوف وعدمه، مما 
يــدل علــى أن الوصــف الــالزم قــد يكــون علــة كمــا قــد يكــون الوصــف غــري الــالزم أيضا علــة(٣) .

قــال الــرازي - رمحــه اهللا - : (الوصــف اجملعــول علــة إمــا أن يكــون الزمــا للموصــوف 
ككــون الــرب مطعومــا، أو ال يكــون، فحينئــذ يكــون متجــددا. وذلــك املتجــدد إمــا أن يكــون 
ضروريــا حبســب العــادة وهــو مثــل انقــالب العصــري مخــرا واخلمــر خــال، أو ال يكــون، وهــو 
إمــا أن يكــون متعلقــا باختيــار أهــل العــرف ككــون الــرب مكيــال، أو باختيــار الشــخص 

الواحــد: كالــردة والقتــل)(٤) .
٢- أنــه قــد وقــع كــون العلــة وصفــا الزمــا كمــا يف تعليــل حتــرمي الربــا يف الــرب  بكونــه مطعومــا 

البحر احمليط ١٧١/٥-١٧٢.  (١)
انظر القياس يف التشريع اإلسالمي ص١٦٥.  (٢)

انظر احملصول ٣٨٦/٢، هناية الوصول إىل دراية األصول ٣٤٩١/٨، روضة الناظر ٣١٤/٣.  (٣)
احملصول ٣٨٦/٢.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧١٤

عنــد الشــافعية(١)  وكتعليــل وجــوب الــزكاة يف الذهــب والفضــة بالثمنيــة عنــد احلنفيــة(٢).
وكمــا قــد وقــع التعليــل بوصــف عــارض كتعليــل حتــرمي اخلمــر باإلســكار. فــإن الســكر يف 
اخلمــر وصــف عــارض، ألن عصــري العنــب يتخمــر يف مرحلــة مــن مراحلــه، فــإن ازداد غليــه تغــري 
الوصف وختلل العصري وأصبح خال مما يصح استعماله وال حيرم لزوال صفة الشدة(٣)،  ومثل 
ذلــك كثــري، ووقــوع التعليــل بالوصــف الــالزم والوصــف العــارض دليــل علــى جــواز التعليــل هبمــا.

المسالة الرابعة : هل يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة؟
أوًال: تحرير محل النـزاع

اتفــق األصوليــون علــى جــواز تعليــل احلكــم الواحــد نوعــا(٤) املختلــف شــخصا بعلــل 
خمتلفــة، كتعليــل إباحــة قتــل زيــد بكونــه مرتــدا، وعمــرو بكونــه قاتــال، وخالــد بكونــه زانيــا 
حمصنــا، وهكــذا… وممــن نقــل االتفــاق يف هــذا األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي واآلمــدي 

وغريمهــا(٥) .
وأمــا تعليــل احلكــم الواحــد يف صــورة واحــدة بعلــل خمتلفــة فهــذا ممــا وقــع اخلــالف فيــه 
بــني األصوليــني(٦)، كمحصــن زىن وقتــل وارتــد، فــإن كال مــن هــذه األفعــال يوجــب قتلــه 
مبجــرده، فهــل تعلــل إباحــة دمــه هبــا مجيعــا أو ال؟ وكالعصــري إذا ختمــر ووقعــت فيــه جناســة، 
هــل تعلــل بنجاســته هبمــا معــا أو ال؟ وكامــرأة مرتــدة حمرمــة حائــض هــل يعلــل حتــرمي وطئهــا 

بالعــدة واإلحــرام واحليــض مجيعــا أم ال ؟

انظر البحر احمليط ١٧١/٥.  (١)
الثمنيــة علــة وجــوب الــزكاة يف الذهــب والفضــة، وهــي وصــف الزم هلمــا عنــد احلنفيــة، وهلــذا أوجبــوا   (٢)

فيهمــا الــزكاة مطلقــا حــىت وإن كانــا حليا.انظــر كشــف األســرار ٣٤٥/٣.
انظر القياس يف التشريع اإلسالمي ص١٦٨.  (٣)

شــرح   ،١٧٤/٥ احمليــط  البحــر  احلاجــب٢١٩/٤،  ورفــع   ،٢٠٨/٣ لآلمــدي  اإلحــكام  انظــر   (٤)
الســعود١٤٠/٢. مراقــي  علــى  البنــود  نشــر  ص١٨٣،  الفحــول  إرشــاد  املنــري٧١/٤،  الكوكــب 

راجع املصادر السابقة.  (٥)

راجع املصادر السابقة.  (٦)



٧١٥آراؤه في األدلة الشرعية 

ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – جــواز تعليــل احلكــم الواحــد بعلــل متعــددة 
مطلقــا، ســواء كانــت منصوصــة أو مســتنبطة، ويــرى األســتاذ أن هــذه العلــل قــد تكــون 
متقارنــة وقــد تكــون متعاقبــة . فاملتقارنــة جتتمــع يف إجيــاب احلكــم الواحــد، واملتعاقبــة خيلــف 

بعضهــا بعضــا يف حكــم واحــد. 
قــال الزركشــي - رمحــه اهللا -  يف معــرض كالمــه علــى جريــان اخلــالف يف التعليــل 
بعلــل خمتلفــة هــل خيتــص بكوهنــا متقارنــة؟ : (قلــت: ويشــهد لــه قــول األســتاذ أيب منصــور 
البغــدادي: وهــذا النــوع مــن العلــل ضربــان متقارنــة ومتعاقبــة، فاملتقارنــة(١)  جتتمــع يف إجيــاب 
احلكــم الواحــد، وكل واحــد منهــا لــو انفــردت ألوجبــت مثــل ذلــك احلكــم، كاألمثلــة املذكــورة. 
واملتعاقبــة ال جتتمــع يف الوجــود، وإمنــا خيلــف بعضهــا بعضــا يف حكــم واحــد، وذلــك مثــل دم 
احليــض يوجــب حتــرمي الــوطء، مث يرتفــع الــدم ويبقــى حتــرمي الــوطء ألجــل عــدم الطهــارة)(٢) .

فقولــه (فاملتقارنــة جتتمــع يف إجيــاب احلكــم الواحــد) صريــح يف جــواز تعليــل احلكــم 
الواحــد بأكثــر مــن علــة ومل يقيــد - رمحــه اهللا -  ذلــك بالعلــل املنصوصــة وال باملســتنبطة 
ممــا يــدل علــى أن رأيــه هــو اجلــواز مطلقــا، وقولــه : (كاألمثلــة املذكــورة) دليــل علــى أنــه يــرى 

وقــوع ذلــك شــرعا.
ثالثا: الموافقون

إن القــول جبــواز تعليــل احلكــم الواحــد بعلتــني فأكثــر مطلقــا ووقوعــه هــو مذهــب 
مجهــور األصوليــني مــن احلنفيــة(٣)  واملالكيــة(٤)  والشــافعية(٥)  واحلنابلــة(٦) .

الثابت يف املطبوع (فاملتعافية) وليس صحيحا لعدم اتساقه بالسياق، فالصحيح ما أثبته.  (١)
البحر احمليط ١٧٩/٥.  (٢)

انظر بذل النظر يف األصول ٦٢٧، تيسري التحرير٢٤/٤، فواتح الرمحوت ٢٨٢/٢.  (٣)
انظــر إحــكام الفصــول ص٥٧٧، منتهــى الوصــول واألمــل ص١٧٥، نشــر البنــود علــى مراقــي   (٤)

الســعود١٣٩/٢-١٤٠.
انظــر شــرح اللمــع٨٣٦/٢، التلخيــص٢٨١/٣، املســتصفى٣٤٢/٢، شــفاء الغليــل ص٥١٥،   (٥)
هنايــة الوصــول إىل درايــة األصــول ٣٤٧٠/٨، شــرح العضــد علــى املختصــر ٢٢٤/٢، اإلهبــاج 

١١٥/٣، البحــر احمليــط ١٧٥/٥، شــرح احمللــي علــى مجــع اجلوامــع ٢٤٥/٢. 
انظــر التمهيــد أليب اخلطــاب٥٨/٤، روضــة الناظــر٣٣٧/٢، املســودة ٤١٦، جممــوع فتــاوى ابــن =   (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧١٦

قــال األمسنــدي(١) - رمحــه اهللا - : (يف تعليــل األصــل الواحــد بعلــل خمتلفــة، ذهــب 
أصحاب الشــافعي - رمحه اهللا – إىل املنع من ذلك، وحنن جنوزه ســواء كان حلكم واحد 

أو ألحــكام خمتلفــة)(٢) .
وقــال الباجــي - رمحــه اهللا - : (جيــوز أن يعلــل األصــل بعلتــني حلكــم واحــد، وبــه قــال 

أكثــر الفقهــاء)(٣) .
قال الغزايل – رمحه اهللا- (اختلفوا يف تعليل احلكم بعلتني والصحيح عندنا جوازه)(٤) .

وقــال ابــن الســبكي - رمحــه اهللا – يف ذكــر املذاهــب يف املســألة: (الثــاين اجلــواز مطلقــا 
وإليــه ذهــب اجلماهــري)(٥) .

يقــول شــيخ اإلســالم - رمحــه اهللا - : (فصــل يف تعليــل احلكــم الواحــد بعلتــني ومــا 
يشــبه ذلــك.. النـــزاع وإن كان مشــهورا يف ذلــك فأكثــر الفقهــاء مــن ًأصحابنــا وغريهــم 

جيــوِّز[ون] تعليــل احلكــم بعلتــني)(٦) .
أدلة قول الجمهور :

استدل اجلمهور بأدلة أمهها ما يلي:
١- إذا اجتمــع يف شــخص واحــد أكثــر مــن علــة، كالقتــل والــردة والزنــا، واحلكــم يف 

كلٍّ القتــُل، فالقــول فيــه حمتمــل ألمــور:
إما أن يقال: إن احلكم ال يثبت فيه أصال، وهذا باطل قطعا.

وإمــا أن يقــال: إن احلكــم قــد ثبــت بواحــدة مبهمــة مــن تلــك العلــل ال بعينهــا، وهــذا باطــل 
أيضــا، ألن مــا ال تعيــني لــه ال وجــود لــه يف نفســه، ومــا كان كذلــك ال يصلــح أن يكــون علــة.

تيميــة ١٦٧/٢٠، شــرح الكوكــب املنــري٧١/٤.
النظــر يف  بــذل  مؤلفاتــه:  مــن  أصــويل،  فقيــه حنفــي،  األمسنــدي،  احلميــد  عبــد  بــن  هــو حممــد   (١)
األصــول، وأمــايل يف التفســري، ولــد ســنة ٤٨٨هـــ ، وتــويف ســنة ٥٥٢هـــ. (انظــر : تــاج الرتاجــم 

األصــول ص١٧ـ٣٥).  يف  النظــر  بــذل  حتقيــق  مقدمــة  ص٥٦، 
بذل النظر يف األصول٦٢٧.  (٢)

إحكام الفصول ص٥٥٧.  (٣)
املستصفى٣٤٢/٢.  (٤)

اإلهباج ١١٥/٣.  (٥)
جمموع الفتاوى ١٦٧/٢٠.  (٦)
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وإمــا أن يقــال : إن احلكــم قــد ثبــت مبجموعهــا، وهــو باطــل أيضــا، ألنــه حينئــذ يكــون 
كل واحــدة منهــا جــزء علــة، وهــذا خــارج عمــا حنــن فيــه؛ ألن التعليــل  جبــزء العلــة لــه مبحــث 

آخــر كمــا تقدم.
فال بد إذا من القول بأن احلكم معلل بكل واحد منها(١) .

٢- إن العلــل الشــرعية أمــارات علــى األحــكام، فهــي مبثابــة األدلــة، وحيــث جــاز أن يســتدل 
على احلكم الواحد بأنواع من األدلة من غري حصر، جاز تعليله بعلل من غري عدد حمصور(٢).

٣- لــو مل جيــز تعــدد العلــل للحكــم الواحــد شــرعا مل يقــع، ألن مــا ال جيــوز ميتنــع 
وقوعــه، وقــد وقــع ذلــك فعــال، فــإن احلــدث، وهــو حكــم واحــد، يقــع باللمــس والبــول 
والغائــط واملــذي معــا إذا وقعــت دفعــة، مــع اســتقالل كل منهــا يف إجيــاب احلــدث؛ إذ ثبــت 
لــكل واحــد منهــا احلــدث باالتفــاق، وكذلــك القتــل حكــم واحــد، وقــد يقــع بالقصــاص 
والــردة معــا. كمــن قتــل وارتــد معــا، مــع اســتقالل كل منهمــا يف إجيــاب القتــل بأنــه يثبــت 

بــكل واحــد منهمــا إمجاعــا.
وهكذا كثري من أمثلة الفروع الفقهية(٣) .

بــل وقــع يف ذلــك يف الســنة نفســها، فقــد علــل النــيب  حتــرمي ربيبتــه يف احلديــث  
الــذي رواه مســلم بــأن حترميهــا لكوهنــا ربيبــة وكوهنــا ابنــة أخيــه مــن الرضاعــة، حيــث قــال: 
((لــو أهنــا مل تكــن ربيبــيت يف حجــري، مــا حلــت يل، إهنــا ابنــة أخــي مــن الرضاعــة))(٤).

 رابعا: المخالفون
خالف أبا منصور واجلمهور يف هذه املسألة مجع من العلماء على أقوال عديدة وهي:

األول : منع تعليل احلكم الواحد بعلتني فأكثر مطلقا. 
قــال الزركشــي - رمحــه اهللا - : (وبــه جــزم الصــرييف يف «الدالئــل» وحــكاه القاضــي 

انظر اإلحكام لآلمدي ٢٠٨/٣.    (١)
انظــر إحــكام الفصــول ص٥٥٧، الوصــول إىل األصــول ٢٦٥/٢، روضــة الناظــر٣٣٨/٢، مجــع   (٢)

اجلوامــع مــع احمللــي٢٤٥/٢، نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود١٤٠/٢.
انظــر احملصــول ٣٨٠/٢، روضــة الناظــر٣٣٨/٢، املختصــر وشــرح العضــد عليــه٢٢٤/٢، جممــوع   (٣)
فتــاوى ابــن تيميــة ١٦٩/٢٠، تيســري التحريــر٢٣/٤، شــرح الكوكــب املنــري٧٤/٤، فواتــح الرمحــوت 

٢٨٢/٢، نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود١٤٠/٢. 
رواه مسلم يف صحيحه (٢٧/١٠ بشرح النووي) يف كتاب الرضاعة.  (٤)
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عبدالوهــاب عــن متقدمــي أصحاهبــم)(١) . 
وهــو مــا رجحــه ســيف الديــن اآلمــدي - رمحــه اهللا - (٢)  واختــاره ابــن الســبكي - 

رمحــه اهللا -(٣)  .
الثــاين : جيــوز ذلــك يف العلــل املنصوصــة ال  املســتنبطة وإليــه ذهــب ابــن فــورك والــرازي 
والبيضــاوي والقــرايف(٤)  - رمحهــم اهللا –، وهــو منســوب إىل الغــزايل - رمحــه اهللا أيضــا(٥) .

الثالــث : جيــوز ذلــك يف العلــل املســتنبطة دون املنصوصــة حــكاه ابــن احلاجــب - رمحــه 
اهللا -(٦) وغريه من غري نســبة(٧) .

الرابــع : جيــوز ذلــك عقــال ولكنــه غــري واقــع شــرعا. وهــو اختيــار إمــام احلرمــني يف 
اهلراســي(٩). وإلكيــا  الربهــان(٨)  

اخلامــس : جيــوز التعليــل بعلتــني متعاقبتــني بــأن يعلــل يف إحدامهــا يف وقــت، وباألخــرى 
يف وقــت آخــر، فــال جيــوز التعليــل هبمــا يف حالــة واحــدة. وحكــى هــذا القــول ابــن النجــار 

يف شرح الكوكب املنري (١٠).

المسألة الخامسة : هل يجوز أن تكون العلة مركبة من أوصاف؟
أوال : التعريف بالمسألة

املســألة هــي أن تكــون العلــة مركبــة مــن أوصــاف عديــدة ال يســتقل كل واحــد منهــا 

البحر احمليط ١٧٥/٥.  (١)
انظر اإلحكام٢٠٨/٣.  (٢)

انظر رفع احلاجب٢٤٨/٤.  (٣)
انظــر احملصــول ٣٨٠/٢، املنهــاج مــع شــرح األصفهــاين مــع هنايــة الســول ١٩٥/٤، شــرح تنقيــح   (٤)

الفصــول ص٤٠٤، البحــر احمليــط ١٧٦/٥.
انظر رفع احلاجب٢٢٠/٤.  (٥)

انظر املختصر وشرح العضد عليه ٢٢٣/٢.  (٦)
انظر شرح الكوكب املنري٧٣/٤.  (٧)

انظر الربهان ٥٤٥/٢.  (٨)
انظر البحر احمليط ١٧٧/٥.  (٩)

(١٠) انظر شرح الكوكب املنري٧٣/٤.
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بالعليــة، كتعليــل وجــوب القصــاص بالقتــل العمــد العــدوان، فالقتــل وصــف والعمــد وصــف 
والعــدوان وصــف ثالــث، فعلــة القصــاص هنــا مكونــة مــن هــذه األوصــاف جمتمعــة، ال مــن 

واحــد منهــا علــى حــدة.
فهــل جيــوز التعليــل بالعلــة املركبــة مــن أوصــاف عديــدة أو يشــرتط أن تكــون ذات 

وصــف واحــد فقــط كقولنــا : علــة حتــرمي اخلمــر األســكار.

ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – أنــه ال يشــرتط يف العلــة أن تكــون ذات وصــف 

واحــد، بــل جيــوز أن تكــون مركبــة مــن عــدة أوصــاف كمــا جيــوز أن تكــون وصفــا واحــدا.
نقــل عنــه ذلــك الزركشــي - رمحــه اهللا -  فقــال: (وحكــى األســتاذ أبــو منصــور إمجــاع 
القياســني [أي علــى جــواز كــون العلــة أوصافــا متعــددة] وصــوَّر املســألة بالعلــل الشــرعية، 
فقــال: وإمنــا اختلفــوا يف العقليــة، فقــال الشــيخ أبــو احلســن األشــعري: ال جيــوز تركيبهــا مــن 
وصفــني فأكثــر. قــال : وأجــازه الباقــون مــن أصحابنــا. قــال: وكذلــك احلــدود امتنــع مــن 

تركيبهــا األشــعري وأجــازه الباقــون وهــو الصحيــح)(١) .
وقــال الزركشــي يف موضــع مــن آخــر مــن كتابــه : (نقلــه األســتاذ أبــو منصــور قــال: 
وجيــوز أن تكــون العلــة وصفــا غــري الزم للمعلــول، وجيــوز أن تكــون العلــة الشــرعية مركبــة 

مــن أوصــاف….)(٢) .

ثالثا : الموافقون
إن ما ذهب إليه األستاذ أبو منصور  يف هذه املسألة هو مذهب اجلمهور من احلنفية(٣)  واملالكية(٤)  

البحر احمليط ١٦٦/٥.  (١)
املصدر السابق ١٧٢/٥.  (٢)

انظر ميزان األصول يف نتائج العقول ص٥٨٧، كشــف األســرار٦١٧/٣، تيســري التحرير٣٥/٤،   (٣)
فواتــح الرمحــوت ٢٩١/٢.

انظر شرح تنقيح الفصول ص٤٠٩، فتح الودود ص٢٧٥.  (٤)
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والشافعية(١)  واحلنابلة(٢)  وغريهم(٣) .
بــل قــد حكــى األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  كمــا ســبق آنفــا إمجــاع أصحــاب 
القيــاس علــى ذلــك يف العلــل الشــرعية وأن اخلــالف املنقــول يف املســألة خــاص بالعلــل 
العقليــة(٤)، إال أن هــذا اإلمجــاع غــري مســلم، فقــد نقــل اخلــالف يف العلــل الشــرعية - 
أيضــا – كمــا ســيأيت بيانــه إن شــاء اهللا عنــد ذكــر األقــوال املخالفــة. فاملعتمــد أن هــذا قــول 

اجلمهــور(٥) .
قــال عبــد  العزيــز  البخــاري - رمحــه اهللا - : (مث التعليــل بعــدد مــن األوصــاف جائــز 

عنــد اجلمهــور) (٦).
وقــال القــرايف - رمحــه اهللا - : (جيــوز التعليــل بالعلــة املركبــة عنــد األكثريــن كالقتــل 

العــدوان)(٧) . العمــد 
وقال الفخر الرازي - رمحه اهللا - : (جيوز التعليل بالوصف املركب عند األكثرين)(٨) .

وقــال ابــن النجــار الفتوحــي - رمحــه اهللا - : (ويتعــدد الوصــف ويقــع يعــين أنــه جيــوز 
التعليــل بالوصــف املتعــدد عندنــا وعنــد األكثــر ويســمى الوصــف املركــب)(٩) .

وقــال أبــو احلســني البصــري : (وال ميتنــع أن يكــون املؤثــر يف احلكــم جممــوع صفــات 
كثــرية كمــا ال ميتنــع أن يكــون املؤثــر فيــه صفــات قليلــة)(١٠) .

فهؤالء مجيعا على أن هذا القول هو قول األكثر وهم اجلمهور.

انظر شرح اللمع٨٣٧/٢، املستصفى٣٣٦/٢، احملصول ٣٩٩/٢، اإلحكام لآلمدي ١٨٩/٣،   (١)
املنهــاج مــع شــرح البدخشــي ١٣٩/٣.

انظر روضة الناظر٣١٤/٢، شرح الكوكب املنري٩٣/٤.  (٢)
انظر املعتمد٧٨٩/٢.  (٣)

انظر البحر احمليط ١٦٦/٥.  (٤)
انظر : كشف األسرار٦١٧/٣.  (٥)

املصدر السابق.   (٦)
الذخرية ١٣٢/١.  (٧)
احملصول ٣٩٩/٢.  (٨)

شرح الكوكب املنري٩٣/٤.  (٩)
املعتمد ٧٨٩/٢.  (١٠)
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أدلة هذا القول:
استدل اجلمهور ملذهبهم مبا يلي:

١- أن الوجــه الــذي ثبتــت بــه عليــة الوصــف الواحــد قــد تثبــت بــه عليــة األوصــاف 
املتعــددة؛ إذ ال ميتنــع أن تكــون اهليئــة االجتماعيــة مــن األوصــاف املتعــددة ممــا يقــوم الدليــل 
علــى ظــن التعليــل هبــا مــن نــص أو مناســبة أو ســرب وتقســيم أو غــري ذلــك مــن طــرق 

االســتنباط والتخريــج ومســالك العلــة(١) .
٢- (أن املصلحــة قــد ال حتصــل إال بالرتكيــب، فــإن الوصــف الواحــد قــد يقصــر، كمــا 
تقــول إن وصــف الزنــا ال يســتقل مبناســبة وجــوب احلــد إال بشــرط أن يكــون الواطــئ عاملــا 
بأهنــا أجنبيــة، فلــو جهــل ذلــك مل يناســب وجــوب احلــد، وكذلــك القتــل وحــده ال يناســب 

وجــوب القصــاص حــىت يضــاف إليــه العمــد العــدوان)(٢) .
أنــه قــد وقــع يف الشــريعة التعليــل بالعلــة املركبــة كالقتــل العمــد والعــدوان فقــد   -٣
وقــع ذلــك علــة للقصــاص(٣)، وكذلــك االقتيــات واالدخــار وغلبــة العيــش علــة لتحــرمي الربــا يف 
األصنــاف األربعــة عنــد املالكيــة علــى خــالف يف اعتبــار غلبــة العيــش وحنــو ذلــك، والوقــوع دليــل 

اجلــواز(٤) .
رابعا : المخالفون

خالــف يف هــذه املســألة بعــض العلمــاء حيــث ذهبــوا إىل منــع تعليــل احلكــم بالوصــف 
املركــب واشــرتاط كــون العلــة ذات وصــف واحــد فقــط.

وهــذا املذهــب نســبه الــرازي واآلمــدي - رمحهمــا اهللا -  إىل قــوم غــري مســمني(٥)، 
ونســبه عبــد  العزيــز  البخــاري  إىل أيب احلســن األشــعري وبعــض املعتزلــة(٦)  وقــد صــرح 
الزركشــي نقــال عــن األســتاذ أيب منصــور البغــدادي أن اإلمــام أبــا احلســن األشــعري قــال 
الكوكــب  شــرح  للبخــاري٦١٧/٣،  األســرار  كشــف   ،١٨٩/٣ لآلمــدي  اإلحــكام  انظــر   (١)

.٩٤ املنــري٤/
شرح تنقيح الفصول ص٤٠٩.  (٢)

انظر تيسري التحرير٣٥/٤.  (٣)
انظر نثر الورود ٤٦٤/٢.  (٤)

انظر احملصول ٣٩٩/٢، و اإلحكام لآلمدي ١٨٩/٣.  (٥)
انظر كشف األسرار٦١٧/٣.  (٦)
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باملنــع يف العلــل العقليــة كمــا منــع الرتكيــب يف احلــدود، أمــا العلــل الشــرعية فقــد نقــل اإلمجــاع 
علــى جــواز تعــدد األوصــاف فيهــا(١) . وأمــا أبــو احلســني البصــري ملــا ذكــر هــذه املســألة 
فلــم يشــر إال إىل القــول باجلــواز فقــط، وعلــى هــذا ميكــن اجلــزم بــأن هــذا القــول قــد قــال بــه 

بعــض العلمــاء، أمــا تســمية ذلــك القائــل فيصعــب هنــا لعــدم ذكــر النســبة.

المسألة السادسة : هل يشترط في العلة أن يكون ثبوتها غير متأخر عن 
ثبوت حكم األصل؟

أوال: توضيح المسألة بمثال
ذلــك كتعليــل واليــة األب علــى الصــيب الصغــري الــذي طــرأ لــه اجلنــون باجلنــون. فــإن 
اجلنــون وصــف عــارض متأخــر عــن احلكــم وهــو ثبــوت واليــة األب علــى الصغــري(٢)، فهــل 

تعليل حكم األصل جيوز بوصف متأخر عنه؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور – رمحــه اهللا – عــدم جــواز كــون العلــة متأخــرة عــن حكــم 
األصــل وأن مــن اعتــل حكــم األصــل بعلــة متأخــرة عنــه فاعتاللــه باطــل.

قــال الزركشــي - رمحــه اهللا - : (حكــى األســتاذ أبــو منصــور عــن بعــض أصحابنــا 
جتويــز وصــف العلــة متأخــرا عــن حكمهــا، فاعتــل يف إســقاط الــزكاة عــن اخليــل باالختــالف 
يف جــواز أكلــه قياســا علــى احلمــري، قــال: وهــذا اعتــالل باطــل)(٣) . فقــد صــرح - رمحــه اهللا 
-  هنــا ببطــالن تعليــل احلكــم بالوصــف املتأخــر، وأوضــح كالمــه بـــ(أن اخلــالف يف إباحــة 
حلــوم اخليــل إمنــا حــدث بعــد وفــاة النــيب ، والــزكاة فيمــا فيــه الــزكاة إمنــا وجبــت يف حياتــه، 
وكذلــك ســقوطها عمــا ســقطت عنــه الــزكاة كان يف حياتــه، فكيــف تكــون علــُة ســقوطها 

عــن شــيٍء متأخــرًة عــن ســقوطها عنــه؟)(٤) .
انظر البحر احمليط ١٦٦/٥.  (١)

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٢١٣/٣، أصــول ابــن مفلــح ٧٥١/٣-٧٥٢، تيســري التحريــر٣٠/٤،   (٢)
فواتــح الرمحــوت ٢٨٩/٢.

البحر احمليط ١٤٧/٥.  (٣)
البحر احمليط ١٤٧/٥، نقال عن األستاذ أيب منصور – رمحه اهللا-.  (٤)



٧٢٣آراؤه في األدلة الشرعية 

ثالثا: الموافقون
إن القــول بامتنــاع تعليــل حكــم األصــل بعلــة متأخــرة عــن ذلــك احلكــم يف الوجــود هــو 
مذهــب مجهــور احلنفيــة(١)  واملالكيــة(٢)  والشــافعية(٣)  واحلنابلــة(٤)  فاشــرتطوا يف العلــة أال 

يتأخر ثبوهتا عن ثبوت احلكم.
دليل هذا القول :

قالــوا : إن العلــة إذا  قيــل إهنــا مبعــىن الباعــث فلــو تأخــر ثبوهتــا عــن ثبــوت احلكــم لثبــت 
احلكــم بغــري باعــث ومل تكــن مشــروعيته ألجــل العلــة، فلــم تبــق العلــة علــة وهــذا حمــال، أمــا 
إذا قيــل إهنــا جمــرد أمــارة علــى احلكــم أي : معرفــة لــه -كمــا ذهــب إليــه بعــض األصوليــني- 
فإنــه علــى هــذا يلــزم بثبوهتــا متأخــرة عــن احلكــم تعريــُف املعــرف فــإن املفــرتض هنــا معرفــة 
احلكــم قبــل ثبــوت علتــه ضــرورة ســبقه يف الوجــود عليهــا، وتعريــف املعــرف عبــث، فــكان 

غــري مســلم(٥).
واعــرتض عليــه بــأن مــا ذكــر اجلمهــور يف هــذا الدليــل إمنــا يســتقيم بتقديــر امتنــاع تعليــل 
احلكــم الواحــد بعلتــني؛ وإال فبتقديــر جــواز تعليلــه بعلتــني ال ميتنــع تعليلــه بعلــة موجــودة معــه 

وعلــة متأخــرة عنــه(٦).
وميكــن أن جيــاب عنــه بــأن املســألة كانــت مفرتضــة يف كــون احلكــم معلــال بعلــة واحــدة: 
هــل جيــوز تأخرهــا عــن احلكــم، فــال ميكــن حينئــذ القــول بــأن احلكــم هنــا معلــل بعلتــني 

إحدامهــا: متقدمــة، واألخــرى متأخــرة.
انظر تيسري التحرير٣٠/٤، التقرير والتحبري ١٨٤/٣، فواتح الرمحوت٢٨٩/٢.  (١)

انظــر خمتصــر ابــن احلاجــب مــع رفــع احلاجــب٢٩٠/٤، وانظــر مــا نقلــه الزركشــي عــن القاضــي   (٢)
عبدالوهــاب يف امللخــص : (اختلفــوا يف العلــة املتأخــرة عــن احلكــم هــل جيــوز أن يكــون؟… ومنهــم 

مــن منــع ذلــك وهــو قولنــا وقــول أكثــر أصحــاب الشــافعي). البحــر احمليــط ١٤٧/٥-١٤٨.
انظر اإلحكام لآلمدي ٢١٣/٣، شرح العضد على املختصر ٢٢٨/٢، رفع احلاجب٢٩٠/٤،   (٣)

شــرح احمللــى علــى مجــع اجلوامــع٢٤٧/٢. 
انظر شرح الكوكب املنري٧٩/٤.  (٤)

علــى  احمللــي  شــرح  العضــد٢٢٨/٢،  شــرح  مــع  املختصــر  لآلمــدي٢١٣/٣،  اإلحــكام  انظــر   (٥)
فواتــح  املنــري٨٠/٤،  الكوكــب  شــرح   ،٣٠/٤-٣١ التحريــر  تيســري  اجلوامــع٢٤٧/٢،  مجــع 

الرمحــوت٢٨٩/٢.
انظر اإلحكام لآلمدي ٢١٣/٣، فواتح الرمحوت ٢٨٩/٢.  (٦)
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رابعا : المخالفون
خالف يف هذا الشرط بعض العلماء حيث أجازوا تأخر ثبوت العلة عن حكم األصل.

نســبه الزركشــي إىل قــوم غــري مســمني(١)  ونســبه القاضــي عبــد الوهــاب إىل قــوم مــن 
أهــل العــراق(٢)، وهــو اختيــار الــرازي(٣)  والبيضــاوي(٤)  مــن الشــافعية.

ومنهــم مــن فصــل فقــال : إن كان حملــل احلكــم دليــل غــري العلــة جــاز تأخرهــا عــن 
احلكــم، وإن مل يكــن لــه دليــل مل جيــز(٥) .

يــرى الصفــي اهلنــدي أنــه إن أريــد بالعلــة املعــرِّف جــاز تعليــل احلكــم بعلــة متأخــرة عنــه 
يف الوجــود، ألنــه ال ميتنــع تأخــر املعــرِّف عــن املعــرَّف؛ وإن أريــد بالعلــة الباعــث أو املوجــب 
ســواء كان جبعــل الشــارع أو بذاتــه فــال جيــوز ذلــك، ومبــا أنــه – رمحــه اهللا – ال يــرى جــواز 
تعليــل حكــم األصــل باألمــارة فيكــون يف احلقيقــة بعــد هــذا التفصيــل مــع اجلمهــور يف أنــه 

ال جيــوز تعليــل احلكــم هبــا عنــد تأخرهــا(٦) .

المسألة السابعة : هل من شرط العلة أن ال توجب ضدين؟
أوًال: التعريف بالمسألة

املســألة هــي أن الوصــف املعلــل بــه إذا أثبــت حكمــني متضاديــن كأن يثبــت بعلــة 
الطعــم -علــى ســبيل االفــرتاض- حتــرمي التفاضــل يف البيــع باجلنــس وعــدم حتــرمي ذلــك، فهــل 

يصلــح التعليــل هبــذا الوصــف أو يشــرتط لذلــك أن ال يُثبــت حكمــني متضاديــن؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يرى األستاذ أبو منصور – رمحه اهللا – أنه يشرتط أن ال يُثبت الوصُف املعلل به حكمني 
ضدين، وأنه مىت ما أثبت حكمني متضادين فإن هذا دليل على أنه غري صاحل للتعليل به.

انظر البحر احمليط ١٤٧/٥.  (١)
انظراملصدر السابق.  (٢)

انظر احملصول ٣٩٨/٢.  (٣)
انظر املنهاج مع شرح البدخشي ١٤٩/٣.  (٤)

انظر البحر احمليط ١٤٨/٥.  (٥)
انظر هناية الوصول إىل دراية األصول ٣٥٥١/٨.  (٦)
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نقــل هــذا الشــرط الزركشــي - رمحــه اهللا - عــن األســتاذ أيب منصــور بقولــه: (احلــادي 
عشــر: أن ال توجــب ضديــن، بــأن تنقلــب علــى املعلــل يف ضــد حكمهــا؛ ألهنــا حينئــذ 

شــاهدة حبكمــني متضادين......هكــذا قــال األســتاذ أبــو منصــور)(١) .
دليله:

أن العلــة هنــا شــاهدة حبكمــني متضاديــن، فهــي مبثابــة الشــاهدين يف الدعــوى، فإهنمــا 
(إذا شــهدا للمدعــي بدعــواه، وشــهدا للمدعــى عليــه برباءتــه مــن دعــوى املدعــي تبطــل 

شــهادهتما مجيعــا، فلذلــك تبطــل شــهادة العلــة للحكمــني املتضاديــن)(٢).
ثانيا : الموافقون

وافــق أبــا منصــور يف اشــرتاط هــذا الشــرط بعــض العلمــاء مســتدال علــى مــا ذهــب إليــه 
مبثــال وهــو أن الواطــئ يف هنــار رمضــان عليــه كفــارة، وال يصــح أن يكــون يف الــوطء داللــة 

علــى الكفــارة وعلــى عدمهــا، نقلــه الزركشــي(٣)، وهــو اختيــار ابــن الســبكي واحمللــي(٤) .
رابعا : المخالفون

خالــف يف هــذه املســألة بعــض العلمــاء حيــث ذهبــوا إىل أن العلــة جيــوز أن تــدل علــى 
الضديــن، ومثلــوا لذلــك بوجــود احلركــة، فإنــه يــدل علــى شــيئني متضاديــن، حركــة اجلســم 

وعلــى أهنــا إذا عدمــت عدمــت احلركــة، نقلــه الزركشــي(٥).
خامسا: التعليق

بعــد النظــر إىل مــا ســبق يالحــظ أن مثــال املخالفــني ال يتطابــق مــع قوهلــم، ألن وجــود 
احلركــة ال يــدل علــى عدمهــا حبــال، وخالصــة مــا ذكــروه أن وجــود احلركــة يــدل علــى حركــة 
اجلســد وانتفاؤهــا يــدل علــى عدمهــا، فليــس بــني احلكمــني تضــاد كمــا يدعــون، مث هــذا 
املثــال ليــس شــرعيا بــل هــو عقلــي ولعلهــم مل يظفــروا لذلــك مبثــال شــرعي؛ ألن الشــريعة 
جــاءت علــى وفــق العقــول الســليمة والفطــر املســتقيمة الــيت تقتضــي التفريــق بــني الضديــن 

البحر احمليط ١٤٧/٥ وانظر هذا النقل أيضا يف إرشاد الفحول ص١٨٢.  (١)
البحر احمليط ١٤٧/٥.  (٢)

انظر البحر احمليط ١٤٧/٥.  (٣)
انظر مجع اجلوامع مع احمللي٢٤٧/٢.  (٤)

انظر البحر احمليط ١٤٧/٥.  (٥)
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ال اجلمــع بينهمــا، وهبــذا يتبــني أن هــذا الشــرط مــن األمــور  البدهيــة الــيت ال ينبغــي اخلــالف 
فيهــا يف األمــور الشــرعية.

المسألة الثامنة : أن يكون األصل المقيس عليه معلال بالعلة التي تعلق عليها 
الحكم في الفرع بنص أو إجماع. 

هكــذا ذكــر األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  هــذا الشــرط كمــا نقلــه عنــه الزركشــي 
- رمحــه اهللا -(١)، ممــا يــدل علــى ذهابــه إىل اشــرتاطه.

ولعل مراده هبذا الشرط مساواة علة الفرع لعلة األصل فيما يقصد من عني العلة أو جنسها، 
كالشدة املطربة يف قياس النبيذ على اخلمر وكاجلناية يف قياس قصاص الطرف على النفس.

والــذي يظهــر أن اعتبــار هــذا الشــرط مــن شــروط العلــة غــري متجــه، بــل حمــل حبثــه يف 
شــروط الفــرع ألنــه ألصــق بــه.

وأمــا كــون األصــل معلــال بنــص أو إمجــاع فلعــل املــراد حكــم األصــل، ال األصــل املقيــس 
عليه نفســه، وحمل حبثه يف شــروط حكم األصل.

فهــذا الشــرط - فيمــا يبــدو يل- خليــط مــن شــرطني مــن شــروط الفــرع وحكــم األصــل، 
ذكره األســتاذ أبو منصور - رمحه اهللا -  يف ضمن شــروط العلة.

المسألة التاسعة : هل يشترط أن تكون أوصاف العلة مسلمة أو مدلوال عليها؟
ذهــب األســتاذ أبــو منصــور - رمحــه اهللا -  إىل اشــرتاط هــذا الشــرط كمــا نقــل عنــه 

ذلــك الزركشــي والشــوكاين - رمحهمــا اهللا - (٢) .
وقــد علــق الزركشــي - رمحــه اهللا -  علــى هــذا الشــرط بقولــه: (وإذا نُــوزِع املعلــل يف 
وصــف العلــة جــاز لــه أن يــدل علــى صحتــه إن كان جميبــا، وليــس للســائل إن نــوزع وصــف 

العلــة أن يــدل علــى صحتــه)(٣) .
يظهر يل – واهللا اعلم- أن هذا موضع جديل موضعه علم املناظرة.

انظر البحر احمليط ١٤٦/٥.  (١)
انظر البحر احمليط ١٤٦/٥، إرشاد الفحول ص١٨٢.  (٢)

البحر احمليط ١٤٦/٥.  (٣)
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المبحث السادس : آراؤه في مسالك العلة
وفيه مسألتان :

المسألة األولى : الشبه
أوال : تعريف الشبه لغة واصطالحًا

الشــبه يف اللغــة املثــل، واجلمــع أشــباه، وأشــبه الشــيء الشــيء أي مثالــه، وقــد جــاء يف 
املثــل (مــن أشــبه أبــاه فمــا ظلــم)(١)  والتشــبيه التمثيــل، جــاء يف املصبــاح املنــري (شــبهت 
الشــيء بالشــيء أقمتــه مقامــه بصفــة جامعــة بينهمــا)(٢)  وقــال ابــن فــارس : (الشــني والبــاء 

واهلــاء أصــل واحــد يــدل علــى تشــابه الشــيء وتشــاكله لونــا ووصفــا)(٣) .
أما الشــبه عند األصوليني فاملتتبع لكتبهم جيد أن الشــبه يطلق يف عرفهم بإطالقني اثنني 

مها:
أ- يطلق ويراد به الوصف الشبهي وهو هبذا املعىن من العلل اجلامعة .

ب- ويطلــق ويــراد بــه املعــىن املصــدري أي كــون الوصــف شــبيها، وهــو هبــذا املعــىن 
مســلك مــن املســالك املثبتــة للعليــة(٤) .

وعلــى هــذا فالقيــاس الــذي جيمــع فيــه بــني األصــل والفــرع بوصــف شــبهي هــو القيــاس 
املســمى بـ(قيــاس الشــبه) فصــارت يف الشــبه وصفــا ومســلكا وقياســا ثالثــُة مصطلحــات:

األول: الشــبه، ويــراد بــه مســلك العلــة املثبــت للوصــف الشــبهي، وهــو مــا حنــن بصــدده 
يف هذه املســألة.

الثــاين : الشــبهي ويــراد بــه الوصــف اجلامــع بــني األصــل والفــرع غــري املناســب بذاتــه، 
ولكــن يوهــم املناســبة.

انظر لسان العرب ٥٠٣/١٣، املصباح املنري ١١٥.  (١)
املصباح املنري ١١٥.  (٢)

معجم مقاييس اللغة ٢٤٣/٣.  (٣)
انظر حاشية البناين على مجع اجلوامع ٢٨٧/٢.  (٤)
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الثالث : قياس الشبه واملراد به إحلاق الفرع باألصل جبامع وصف شبهي.
وقــد تعــددت عبــارات األصوليــني يف تعــرف الشــبه يرجــع معظمهــا إىل أن يكــون 
الوصــف يف مرتبــة بــني الطــردي واملناســب، فمــن حيــث إنــه مل تتحقــق فيــه املناســبة أشــبه 
الطــردي، ومــن حيــث إنــه مل يتحقــق فيــه انتفاؤهــا أشــبه املناســب وهلــذا مســي شــبها(١) .
كمــا أن هنــاك بعــض التعريفــات خالصتهــا أن الشــبه هــو أن يكــون الفــرع دائــرا بــني 
أصلــني فأكثــر، لتعــارض األشــباه فيــه فيلحــق بأكثرمهــا شــبها بــه كالعبــد املتلــف فهــو آدمــي 
ومــال، فمــن حيــث اآلدميــة أشــبه احلــر، ومــن حيــث املاليــة أشــبه البهائــم، فهــل جتــب فيــه 

الديــة إحلاقــا باآلدمــي احلــر، أو القيمــة إحلاقــا بالبهائــم(٢) ؟
وهــذا التعريــف الثــاين هــو مفهــوم الشــبه عنــد األســتاذ أيب منصور-رمحــه اهللا- فإنــه 
عــرف قيــاس الشــبه بقولــه: (والقســم الثالــث مــن القيــاس الشــرعي قيــاس الشــبه يف فــرع 
بــني أصلــني يتعلــق بأكثرمهــا شــبها)(٣) إال أن كثــريا مــن األصوليــني كإمــام احلرمــني والغــزايل 

واآلمــدي نازعــوا يف كــون هــذا املعــىن مــن الشــبه(٤) .
وقــال الشــيخ حممــد األمــني -رمحــه اهللا-: أن الــذي عليــه مجاعــة األصوليــني أن مســلك 
الشــبه (هــو مــا كان الوصــف اجلامــع فيــه مســتلزما للوصــف املناصــف، وإيضاحــه أن نفــس 
الوصــف اجلامــع ليــس مناســبا بالــذات ولكنــه مناســب بالتبــع أي أنــه مســتلزم للوصــف 
املناســب وقــد شــهد الشــرع بتأثــري اجلنــس القريــب لذلــك الوصــف يف اجلنــس القريــب لذلــك 
احلكــم، ومثلــوا لذلــك بأمثلــة… ومنهــا تعليلهــم وجــوب النيــة يف التيمــم بكونــه طهــارة، 
فيقــاس عليــه الوضــوء جبامــع أنــه طهــارة، فــإن الطهــارة مــن حيــث هــي ال تناســب اشــرتاط 
النيــة  لعــدم اشــرتاطها يف طهــارة اخلبــث، ولكــن تناســبه مــن حيــث إهنــا عبــادة وقربــة، 
َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ِ�ــُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ٱ�َّ

ُ
والعبــادة مناســبة الشــرتاط النيــة لقولــه تعــاىل ﴿ َوَمــآ أ

اإلهبــاج ٦٧/٣،  لآلمــدي٢٩٦/٣،  اإلحــكام  املســتصفى٣١١/٢،  الربهــان ٥٦١/٢-٥٦٢،   (١)
البحــر احمليــط ٢٣١/٥، ٢٣٣، مذكــرة أصــول الفقــه للشــنقيطي ٢٦٥.

انظر البحر احمليط ٢٣٣/٥، شرح الكوكب املنري ١٨٧/٤.  (٢)
أصول الدين ص ١٨.  (٣)

انظر الربهان ٥٦٤/٢، املستصفى٣٢٣/٢، اإلحكام ٢٥٧/٣.  (٤)
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ٱّ�ِيــَن ﴾(١))(٢) . وهــذا الــذي حــرره الشــيخ -رمحــه اهللا- قريــب مــن املعــىن األول لتعريــف 
الشــبه أو هــو بعينــه، واهللا تعــاىل أعلــم.

ثانيا : تحرير محل النـزاع
اتفــق القائلــون بالقيــاس علــى أنــه مــىت أمكــن إثبــات احلكــم يف احلادثــة بقيــاس العلــة، 

فــال يصــار إىل غــريه(٣) .
للواقعــة  حكــم  الســتنباط  النــص  تعليــل  إىل  حاجــة  ومثــة  العلــة  قيــاس  تعــذر  فــإذا 
املســتجدة، ومل يوجــد إال وصــف شــبهي، فهــل يصــح التعليــل بــه؟ وهــل يصــح القيــاس 

شــبهي؟ بوصــف  والفــرع  األصــل  بــني  باجلمــع 
فاتفقــوا علــى أن الوصــف الشــبهي إذا ثبــت بنــص أو إمجــاع بــأن ينــص الشــارع علــى 
عليــة وصــٍف ال تظهــر مناســبة بينــه وبــني احلكــم يف ذهــن اجملتهــد أو ُجيمــع اجملتهــدون عليــه 

جــاز التعليــل بــه.
وأمــا الشــبهي الــذي مل ينــص أو مل جيمــع علــي عليتــه قطعــا ومل يعــرف إال بالتفــات 
الشــارع إليــه دون النــص عليــه يف بعــض أحكامــه، فهــذا الــذي وقــع اخلــالف بــني القائلــني 
بالقيــاس يف إفــادة العليــة وهــل هــو مســلك مــن مســالكها وبالتــايل هــل يصــح القيــاس املبــين 

عليــه واملســمى قيــاس الشــبه؟
ثالثا: رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن الشــبه ليــس مســلكا صحيحــا مــن مســالك 
إثبــات العلــة وال حيتــج بــه يف األحــكام.

قــال ابــن الســمعاين – رمحــه اهللا-: (وقــال كثــري مــن أصحــاب أيب حنيفــة إن قيــاس الشــبه 
ليــس حبجــة… وذهــب إىل هــذا القــول أيضــا القاضــي أبــو بكــر واألســتاذ أبــو منصــور 

.(٤) البغــدادي) 
وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا- يف بيــان مســالك العلــة ملــا تكلــم عــن مســلك الشــبه يف 

البينة : ٥  (١)
مذكرة أصول الفقه ص٢٦٧-٢٦٨.  (٢)
انظر شرح الكوكب املنري ١٩٠/٤.  (٣)

البحر احمليط ٢٣٦/٥، وانظر هذا الكالم يف إرشاد الفحول أيضا ص١٩٣.  (٤)
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تعريفــه وحكــم االحتجــاج بــه : (املذهــب الثــاين أنــه ليــس حبجــة… ذهــب إليــه أيضــا أبــو 
بكــر واألســتاذ أبــو منصــور البغــدادي)(١).

رابعا : الموافقون
هــو مذهــب  ليــس حبجــة  وأنــه  العلــة  ليــس مســلكا إلثبــات  الشــبه  بــأن  القــول  إن 
احملققــني مــن احلنفيــة(٢)  منهــم القاضــي أبــو زيــد الدبوســي(٣) وإليــه ذهــب القاضــي أبــو بكــر 
الباقــالين مــن املالكيــة(٤)  والصــرييف وأبــو الطيــب الطــربي وأبــو إســحاق الشــريازي وغريهــم 

مــن الشــافعية(٥)، وبــه قــال بعــض احلنابلــة(٦) .
قال الشــيخ حمب اهللا بن عبد الشــكور(٧) -رمحه اهللا- : الشــبه وهو ما ليس مبناســب 
لذاتــه بــل يوهــم املناســبة وذلــك بالتفــات الشــارع إليــه يف بعــض األحــكام كقولــك إزالــة 
اخلبــث طهــارة تــراد للصــالة، فتعــني فيهــا املــاء كإزالــة احلــدث ليســت بعلــة وال مســلك 

عندنــا)(٨) .
وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (وإليــه ذهــب..... الشــريازي والقاضــي أبــو الطيــب 

الطــربي وأبــو بكــر الصــرييف والقاضــي الباقــالين)(٩) .
وقــال إمــام احلرمــني -رمحــه اهللا-: (قــال القاضــي يف كثــري مــن مصنفاتــه: قيــاس الشــبه 

باطــل… وتابعــه طوائــف مــن األصوليــني)(١٠) .

قواطع األدلة ٢٥٤/٤.  (١)
انظــر ميــزان األصــول يف نتائــج العقــول ص٥٧٣، ٦٠٨، ٦٥٦، أصــول البــزدوي مــع كشــف   (٢)

الرمحــوت ٣٠٣/٢-٣٠٢. فواتــح  مــع  الثبــوت  مســلم  األســرار ٤١٨/٣، 
انظر تقومي األدلة ٤٠٦/٢.  (٣)
انظر البحر احمليط ٢٣٦/٥.  (٤)

انظر املصدر السابق.  (٥)
انظر روضة الناظر ٣٠٠/٢، إعالم املوقعني ١١٥/١، شرح الكوكب املنري ١٩٠/٤.  (٦)

هــو حمــب اهللا بــن عبــد الشــكور البهــاري، الفقيــه احلنفــي، األصــويل احملقــق، اشــتغل بالقضــاء   (٧)
والتدريــس وتــوىل الصــدارة يف ممالــك اهلنــد، مــن آثــاره العلميــة: مســلم الثبــوت يف أصــول الفقــه، 

تــويف ســنة ١١١٩ هـــ. (انظــر الفتــح املبــني ١٢٢/٣).
مسلم الثبوت مع فواتح الرمحوت  ٣٠١/٢-٣٠٢.  (٨)

البحر احمليط  ٢٣٦/٥.  (٩)
(١٠) الربهان  ٥٦٨/٢).
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بــه فاســد، اختــاره  ليــس حبجــة والتعليــل  النجــار -رمحــه اهللا- : (وقيــل  ابــن  وقــال 
. أصحابنــا)(١)  مــن  القاضــي 

وبالــغ ابــن القيــم – رمحــه اهللا – يف الــرد عليــه حيــث قــال: (وأمــا قيــاس الشــبه فلــم حيكــه اهللا 
ســبحانه إال عــن املبطلــني… وباجلملــة فلــم جيــئ هــذا القيــاس يف القــرآن إال مــردودا مذمومــا... 

وهــذا كلــه مدحــض لقيــاس الشــبه اخلــايل عــن العلــة املؤثــرة والوصــف املقتضــي للحكــم)(٢).
أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة أمهها ما يلي:
١- أن الشــبه اجملــرد ليــس بعلــة احلكــم عنــد اهللا عــز وجــل لكونــه ليــس هــو الوصــف 
املؤثــر الــذي يعلــق عليــه احلكــم، وال هــو دليــل علــى العلــة كمــا هــو الشــأن يف قيــاس الداللــة، 

فــال جيــوز أن يعلــق احلكــم بــه(٣).
وميكــن أن يناقــش بــأن كالمنــا ليــس يف الشــبه اجملــرد بــل يف الشــبه الــذي التفــت الشــارع 
إليــه يف بعــض األحــكام، ومــا هــذه صفتــه يغلــب علــى الظــن تعلــق احلكــم بــه، وهلــذا قــال 
إمــام احلرمــني -رمحــه اهللا-: (وعنــدي أن األشــباه املغلبــة علــى الظــن وإن كانــت ال تناســب 

األحــكام فهــي تناســب اقتضــاء تشــابه الفــرع واألصــل يف احلكــم)(٤) .
٢-أن الشــبه يف الواقــع ليــس مســلكا مــن مســالك العلــة؛ ألن مســلك العلــة هــو املثبــت 
أن هــذا الوصــف علــة للحكــم، بينمــا الشــبه ليــس كذلــك، فإنــه تثبــت عليتــه بواحــد مــن 
املســالك املعتربة ولو كان مســلكا هلا ملا احتاج إىل مســلك إلثباته، وهذا حجة احلنفية(٥) .
وميكن أن يناقش بأن هذا متســك مبحل النـــزاع، فإن الشــبه مســلك من مســالك العلة 

عند اجلمهور كما ســيأيت، وعلى هذا فاالســتدالل هبذا الدليل ال يصح.
٣- أن الوصــف الــذي أطلــق عليــه لفــظ الشــبه إمــا أن يكــون مناســبا، فإنــه حينئــذ 
مقبول باتفاق القايسني، وإما أن يكون غري مناسب فإنه حينئذ يسمى طرديا، والطردي 

شرح الكوكب املنري ١٩٠/٢.  (١)
إعالم املوقعني  ١١٥/١-١١٦.  (٢)

انظر اللمع ص١٨٩، إحكام الفصول ص٢٥٧، بذل النظر يف األصول ص٦٢١.  (٣)
الربهان  ٥٧٢/٢.  (٤)

انظــر خمتصــر ابــن احلاجــب ومعــه شــرح العضــد ٢٤٤/٢-٢٤٥، و التقريــر والتحبــري ٢٠٠/٣،   (٥)
تيســري التحريــر ٥٣/٤.
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مــردود باالتفــاق(١) .
ونوقــش بأنــه ال يســلم أن كل وصــف غــري مناســب يعــد طرديــا مــردودا، ألن غــري 
املناســب عنــد اجلمهــور ينقســم إىل قســمني: وصــف شــبهي ووصــف طــردي، واملــردود 
مــردود  الشــبه  بــأن  القــول  فــال جيــوز أن يطلــق  فقــط، وعليــه  الطــردي  باالتفــاق  منهمــا 

باالتفــاق، بــل هــو الــذي وقــع فيــه اخلــالف(٢) .
٤- أن املعتمد يف إثبات القياس عمل الصحابة وحيث إن الصحابة مل يثبت عنهم 

أهنــم متســكوا بالشــبه فــإن هــذا دليــل علــى عــدم جــواز األخــذ بــه(٣) .
ونوقش من وجهني :

١- ال يســلم ذلــك، بــل إن الصحابــة ثبــت عنهــم التمســك بالشــبه والعمــل بــه كمــا 
وضــح املثبتــون يف اســتدالالهتم، والثابــت الــذي ال يعــدل عنــه أن الصحابــة اتبعــوا غلبــة 

الظــن كيفمــا نشــأت.
قــال الغــزايل: (فهــم مــن مســلك الصحابــة اتباعهــم غلبــة الظــن وهــو احلكــم بالــرأي 
الراجــح، ومــا تركــوه إمنــا كان ملخالفتــه نصــا أو قياســا أو رأيــا أغلــب علــى الظــن منــه، فأمــا 
إعراضهــم عــن الــرأي الغالــب الســليم عــن القــوادح واملعارضــة فــال يظــن هبــم، وال يســتجيز 
مســلم أن يتقــول ذلــك علــى صحــايب أو إمــام متديــن، فــإن مــن أنكــر الشــبه أنكــره مــن 

حيــث إنــه مل يــنب لــه وجــه غلبــة الظــن منــه)(٤) .
ْوِ� 

ُ
ــأ واْ َ�ٰٓ ٢- أن املعــول عليــه يف إثبــات القيــاس هــو عمــوم قولــه تعــاىل ﴿ فَٱۡ�َتــِ�ُ

بَۡ�ٰــرِ ٢ ﴾ (٥) وغــري ذلــك مــن األدلــة الــيت ســبقت يف مســألة حجيــة القيــاس(٦)، 
َ
ٱۡ�

وليــس عمــَل الصحابــة، ومعلــوم أن التمســك مبــا ثبــت اســتقراء مــن وجــوب العمــل بالظــن 
أقوى من التمسك بالعدم.

انظر الربهان  ٥٦٩/٢.ه  (١)
راجــع احملصــول ٣٤٦/٢، وانظــر أيضــا الربهــان ٥٦١/٢-٥٦٣، شــرح العضــد علــى املختصــر   (٢)

.٢٤٥/٢
انظر احملصول  ٣٤٦/٢.  (٣)

شفاء الغليل ص٣٥٦.  (٤)
احلشر : ٢  (٥)

انظر احملصول  ٣٤٦/٢.  (٦)
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خامسا: المخالفون
لقد خالف أبا منصور -رمحه اهللا- ومن معه يف هذه املسألة مجهور العلماء.

فقــد ذهــب مجهــور املالكيــة(١)  والشــافعية(٢)  واحلنابلــة(٣)  إىل صحــة االحتجــاج بــه 
إذا فقــد قيــاس العلــة(٤) .

قال الباجي - رمحه اهللا-: (وأكثر شيوخنا على أنه صحيح)(٥) .
وقــال إمــام احلرمــني - رمحــه اهللا-: (وذهــب معظــم الفقهــاء إىل قبــول قيــاس الشــبه 

والقــول بــه)(٦) .
وقال ابن الســمعاين - رمحه اهللا- : (اعلم أن ظاهر مذهب الشــافعي أنه حجة)(٧). 

وقال الزركشــي - رمحه اهللا- :(وتابعه على ذلك أكثر األصحاب)(٨).
 وقــال ابــن النجــار الفتوحــي - رمحــه اهللا-: (وال يصــار إليــه أي إىل قيــاس الشــبه مــع 
إمــكان قيــاس العلــة، حــكاه القاضــي أبــو بكــر الباقــالين يف التقريــب إمجاعــا؛ فــإن عــدم 
إمــكان قيــاس العلــة فحجــة أي فقيــاس الشــبه حجــة عندنــا وعنــد الشــافعية حــىت قــال ابــن 

عقيــل: (ال عــربة باملخالــف)(٩) .

انظر إحكام الفصول ص٥٥٢، شرح تنقيح الفصول ص٣٩٥، نشر البنود ١٨٦/٢.  (١)
انظــر قواطــع األدلــة ٢٥٣/٤، احملصــول ٣٤٥/٢، اإلحــكام لآلمــدي٢٥٩/٣، البحــر احمليــط   (٢)

ص٣٨٢-٣٨٣. الذهــب  سالســل   ،٢٣٤/٥
انظر روضة الناظر ٣٠٠/٢، شرح الكوكب املنري ١٩٠/٤.  (٣)

واجلمهور -بعد اتفاقهم على االحتجاج به- اختلفوا يف املعترب من الشبه على مذاهب:  (٤)
أحدهــا : أن املــراد بــه الشــبه يف األحــكام دون الصــورة، وهــو املنقــول عــن األكثــر منهــم الشــافعي   
رمحــه اهللا. والثــاين : اعتبــاره يف احلكــم مث يف الصــورة، والثالــث : اعتبــاره فيهمــا ســواء. حكــى 
القولــني الباقــالين. والرابــع: اعتبــاره يف الصــورة فقــط. وهــو قــول أيب حنيفــة وإمساعيــل بــن عليــة. 
واخلامــس: اعتبــاره فيمــا يظــن اســتلزامه وبــه قــال الفخــر الــرازي . والســادس: اعتبــار غلبــة األشــباه 
دون غريهــا وهــو منقــول عــن الشــافعي. انظــر احملصــول  ٣٤٥/٥، اإلهبــاج  ٦٨/٣، البحــر احمليــط  

٢٣٦/٥، ٢٣٨، سالســل الذهــب ٣٨٣.
إحكام الفصول ص٥٥٢.  (٥)

الربهان ٥٦٩/٢.  (٦)
قواطع األدلة ٢٥٣/٤.  (٧)
البحر احمليط ٢٣٤/٥.  (٨)

شرح الكوكب املنري ١٩٠/٤.  (٩)
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أدلة هذا القول :
استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه بالنقل والعقل.

أما النقل فقد استدلوا منه بالكتاب والسنة وعمل الصحابة.
نُتــۡم 

َ
ۡيــَد َوأ ِيــَن َءاَمُنــواْ َ� َ�ۡقُتلُــواْ ٱ�صَّ َهــا ٱ�َّ ُّ�

َ
� أمــا الكتــاب فهــو قولــه تعــاىل ﴿ َ�ٰٓ

َتَعّمِــٗدا فََجــَزآءٞ ّمِۡثــُل َمــا َ�َتــَل ِمــَن ٱ�ََّعــِم َ�ُۡ�ــُم  ُحــُرمۚٞ َوَمــن َ�َتلَــُهۥ ِمنُ�ــم مُّ
بـِـهِۦ ذََوا َعــۡدٖل ّمِنُ�ــۡم َهۡديـَۢـ� َ�ٰلـِـَغ ٱۡلَكۡعَبــةِ ﴾ (١) .

وجــه الداللــة : أن الشــارع اعتــرب هبــذه اآليــة الشــبه الصــوري، وهــو مــن أدىن مراتــب 
الشــبه، وهــذا يوقــع ظنــا بانطوائــه علــى مصلحــة للحكــم وإن مل تتعــني(٢) .

قــال اجلويــين -رمحــه اهللا-: (ويف الشــرع تعبــد بالنظــر إىل األشــباه احلســية اخللقيــة 
. الصيــد)(٣)  كالقــول يف جــزاء 

وقــد روي عــن عمــر بــن اخلطــاب  أنــه قضــى يف الضبــع بكبــش ويف الغــزال بعنـــز، 
ويف األرنــب بعنــاق(٤)  تطبيقــا للشــبه املأخــوذ مــن اآليــة، ويف هــذا يقــول الشــافعي -رمحــه 
اهللا: (واتقفــت مذاهــب مــن تكلــم يف الصيــد مــن أصحــاب رســول اهللا  علــى أقــرب األشــياء 
شبها بالبدن، فنظرنا ما قتل من دواب الصيد أي شيء كان من النعم أقرب منه شبها ففدناه 

بــه)(٥) .
وأمــا الســنة فــروى أبــو هريــرة  مــن أن رســول اهللا  جــاءه أعــرايب فقــال يــا رســول 
اهللا، إن امــرأيت ولــدت غالمــا أســود، فقــال: ((هــل لــك مــن إبــل))؟  قــال نعــم. قــال: 
((مــا ألواهنــا))؟ قــال محــر، قــال: ((هــل فيهــا مــن أورق))؟ قــال : نعــم، قــال: ((فــأىن كان 

ذلــك))؟ قــال: أراه عرقــا نزعــه. قــال: ((فلعــل ابنــك هــذا نزعــه عــرق)).
وجه الداللة : أن النيب  شبه حال نزع عرق الغالم من أجداده بنـــزع عرض اإلبل 

من أصوله، وهو مجع بشــبه حمض، فكان قياس الشــبه حجة.
املائدة : ٩٥  (١)

انظر شرح احمللي على مجع اجلوامع ٢٨٨/٢.  (٢)
الربهان  ٥٦٢/٢.  (٣)

الطــري والوحــش  مــن  مــا أصيــب  فديــة  بــاب  احلــج  املوطــأ يف كتــاب  مالــك يف  اإلمــام  أخرجــه   (٤)
.٤١٤ /١

الرسالة ص٣٩.  (٥)
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وأمــا الصحابــة فقــد ثبــت اســتخدامهم للشــبه -مبعنــاه العــام- يف إحلــاق فــرع ألصــل 
وذلــك يف مســألة توريــث اجلــد مــع اإلخــوة يف املواريــث، حيــث شــبهوا اجلــد مــع األخــوة 
بالشــجرة واألغصــان البــارز منهــا، أوالنهــر واجلــداول املشــتقة(١) منــه وقــد روي عــن عمــر بــن 
اخلطــاب  أنــه كتــب إىل أيب موســى األشــعري  بالبصــرة :(اعــرف األشــباه واألمثــال 
مث قس األمور بعضها ببعض، فانظر أقرهبا إىل اهللا وأشــبهها باحلق فاتبعه واعمد إليه)(٢).
وقــد أجيــب عــن هــذا بــأن املــراد باألشــباه هــي الــيت فيهــا داللــة علــى احلكــم ال األشــباه 

اجملــردة(٣).
وأما العقل فقد ذكروا وجوها عدة أقواها فيما يظهر يل وجهان:

١- أن الشــبه وإن مل يكــن مناســبا ولكنــه يفيــد غلبــة الظــن بالعليــة، وكل مــا يفيــد 
الظــن جيــب العمــل بــه، وليــس كل متشــاهبني يعطيــان حكمــا واحــدا وإمنــا ذلــك يف التشــابه 

الــذي يفيــد غلبــة ظــن التســاوي يف العلــة(٤) . 
وأمــارات  هــي عالمــات  وإمنــا  احلقيقــة،  بعلــل يف  ليســت  الشــرعية  العلــل  (أن   -٢
باملواضعــة، وال فــرق  بــني أن جيعــل شــبه الفــرع باألصــل داللــة علــى حلاقــه يف حكــٍم مــن 

األحــكام وبــني أن جيعــل العالمــة والداللــة علــة)(٥) .
أقوال أخرى في المسألة :

توجد أقوال أخرى يف املسألة غري القولني السابقني الرئيسيني :
هــذا األثــر مــروي عــن علــي  وزيــد بــن ثابــت  ، انظــر مصنــف عبــد الــرزاق ٢٦٥/١٠،   (١)
والســنن الكــربى للبيهقــي ٢٤٦/٦، واملســتدرك للحاكــم ٣٣٩/٤ وقــال :(صحيــح علــى شــرط 

الشــيخني ومل خيرجــاه) ووافقــه الذهــيب.
أخرجــه الدارقطــين  يف ســننه (٢٠٦/٤) يف كتــاب األقضيــة واألحــكام، و البيهقــي يف الســنن   (٢)
الــرب يف  عبــد  وابــن  الفقيــه واملتفقــه ٢٠٠/١،  الكــربى١١٥،١٣٥/١٠, ١٥٠، واخلطيــب يف 
جامــع بيــان العلــم وفضلــه ٨٢/٢، وابــن حــزم يف اإلحــكام ٤٤٢/٧. قــال ابــن حجــر -رمحــه 
اهللا- يف التلخيــص احلبــري ٢١٥/٤ :(وســاقه -يعــين رســالة عمر-ابــن حــزم مــن طريقــني، وأعلهمــا 
باالنقطــاع، ولكــن اختــالف املخــرج فيهمــا ممــا يقــوي أصــل الرســالة، الســيما ويف بعــض طرقــه أن 

راويــه أخــرج الرســالة مكتوبــة).
انظر شرح اللمع٨١٣/٢.  (٣)

انظر الربهان  ٥٧٠/٢، شرح البدخشي ٨٥/٣.  (٤)
إحكام الفصول ص٥٥٢.  (٥)
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 - منها أنه حجة للمجتهد دون املناظر، وهو اختيار الغزايل يف املستصفى(١).
- ومنهــا أنــه علــة وتثبــت عليتهــا مبســلك آخــر مــن املســالك املعتــربة وهــي النــص 
واإلمجــاع والســرب والتقســيم، ويف ثبوتــه باملناســبة نظــر، وهــذا املذهــب هــو اختيــار ابــن 
احلاجــب -رمحــه اهللا-(٢) . وهــذا القــول يف احلقيقــة يعــود إىل مذهــب القائلــني بعــدم حجيــة 
الشــبه، ألنــه إذا اشــُرتط ثبــوُت الشــبه مبســلك آخــر كان الشــبهي علــة بســبب ثبوتــه بذلــك 

املســلك، ال ألنــه شــبهي.
سادسا: التعليق

بعــد النظــر إىل األقــوال الــواردة يف املســألة ومــا متســك بــه أصحاهبــا يظهــر يل -والعلــم 
عنــد اهللا- أن الشــبه الــذي فيــه نــوع داللــة علــى احلكــم صــاحلٌ لالحتجــاج بــه وذلــك ملــا 

يلــي:
أ- أن أدلــة اجلمهــور هــي األقــوى يف املســألة، وأدلــة املانعــني ضعيفــة لعــدم صمودهــا أمــام 

املناقشة.
ب- أن الشــبه اجملــرد الــذي مل يلتفــت إليــه الشــارع يف شــيء مــن األحــكام ال يفيــد 

غلبــة الظــن فــال يصلــح لالحتجــاج بــه، بــل يعتــد مــن األوصــاف الطرديــة املــردودة.
ج- أن الشــبه الــذي عهــد مــن الشــارع االلتفــات إليــه يف بعــض أحكامــه هــو الــذي 
يوقــع يف النفــس ظــن العليــة وهــو ظــن ناشــئ عــن دليــل فيكــون فيــه نــوع داللــة علــى احلكــم، 

وهلــذا  يصلــح لالحتجــاج بــه.
د- وممــا يقــوي صحــة االحتجــاج بــه أن الفقهــاء قــد اســتعملوا يف كثــري مــن فروعهــم  
قيــاس الشــبه(٣)، بــل إن احلنفيــة الذيــن ردوا التعليــل بالشــبه ناقضــوا أصلهــم هــذا بفــروع 
عديــدة تــدل علــى اعتبارهــم لــه، وإن مل يطلقــوا عليــه نفــس اللقــب(٤)، فهــذا يوقــع يف النفــس 

صحة التعليل بالشبه وقوته. واهللا تعاىل أعلم.

املستصفى٣١٥/٢، البحر احمليط ٢٣٩/٥.  (١)
انظر خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ٢٤٤/٢.  (٢)

انظر شفاء الغليل ص٣١٧ وما بعدها.  (٣)
انظر املصدر السابق ص٣١٧-٣١٨.   (٤)
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المسألة الثانية : الدوران
أوًال : التعريف بالمسألة

الــدوران يف اللغــة مصــدر دار يــدور دورا ودورانــا مبعــىن طــاف، والــدوار مــا يــدار حولــه، 
والــدوار: الكعبــة؛ ألهنــا يطــاف هبــا، ومنــه دوران الفلــك أي تواتــرت حركاتــه بعضهــا إثــر 
بعــض مــن غــري ثبــوت وال اســتقرار، ومنــه قوهلــم : دارت املســألة أي كلمــا تعلقــت مبحــل 

توقــف ثبــوت احلكــم علــى غــريه، فينتقــل إليــه، مث يتوقــف علــى األول وهكــذا(١) .
ويف االصطــالح هــو : (أن يثبــت احلكــم عنــد ثبــوت وصــف، وينتفــي عنــد انتفائــه)(٢)، 
وهــذا املســلك يســمى أيضــا بـــ (الطــرد والعكــس)(٣)  وبـ(التأثــري)(٤)  وبـ(الســلب والوجــود)(٥)  

وبـ (اجلريان)(٦) ، وبـ(الدوران الوجودي والعدمي)(٧) .
والــدوران قــد يكــون يف حمــل واحــد، ومــن أمثلتــه : اإلســكار يف العصــري، فــإن العصــري 
قبــل وجــود اإلســكار كان حــالال، فلمــا حــدث اإلســكار صــار حرامــا، مث ملــا زال اإلســكار 
بالتخلــل صــار حــالال، فــدار التحــرمي مــع اإلســكار وجــودا وعدمــا. وقــد يكــون يف حملــني 
كالطعم مع حترمي الربا، فإنه ملا وجد الطعم يف التفاح كان ربويا، فلما مل يوجد يف احلرير 
مثــال مل يكــن ربويــا، فصــار جريــان الربــا مــع الطعــم عنــد مــن يقــول إن علــة الربــا الطعــم(٨) .

انظر لسان العرب٢٩٧/٤-٢٩٨، و املصباح املنري ص٧٧، القاموس احمليط٥٥٦/١.  (١)
احملصــول  ٣٤٧/٢، وانظــر أيضــا املنهــاج مــع شــرح البدخشــي٨٨/٣، شــرح تنقيــح الفصــول   (٢)
احمللــي  شــرح  مــع  اجلوامــع  مجــع   ،٢٤٦/٢ العضــد  شــرح  ص١٠٥،  الوصــول  مفتــاح   ،٣٩٦
٢٨٨/٢، البحــر احمليــط  ٢٤٣/٥، سالســل الذهــب ٣٨٧، شــرح الكوكــب املنــري ١٩١/٤-

١٩٢، فواتــح الرمحــوت  ٣٠٢/٢، إرشــاد الفحــول ص١٩٤، مذكــرة أصــول الفقــه ص٢٦٠، 
ص٥٦. للجرجــاين  التعريفــات 

انظر الربهان  ٥٤٦/٢، شــفاء الغليل ص٢٦٦، اإلحكام لآلمدي٢٦٠/٣، املختصر مع شــرح   (٣)
العضــد ٢٤٥/٢-٢٤٦، سالســل الذهــب ص٣٨٧، البحــر احمليــط ٢٤٣/٥.

انظر العدة ١٤٣٢/٥، قواطع األدلة ٢٢٤/٤، شرح اللمع٨٥٨/٢، فواتح الرمحوت٣٠٢/٢.  (٤)
انظر التمهيد أليب اخلطاب ٢٤/٤.  (٥)

انظر البحر احمليط ٢٤٣/٥.  (٦)
انظر مذكرة أصول الفقه ص٢٦٠.  (٧)

انظر احملصول  ٣٤٧/٢، البحر احمليط ٢٤٣/٥، هناية الســول مع شــرح البدخشــي٩١/٣، شــرح   (٨)
الكوكــب املنــري ١٩٢/٤، مذكــرة أصــول الفقــه ص٢٦١.
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فهل هذا مسلك صحيح إلثبات العلة أو ال؟
اتفقوا على أن الدوران إذا انضم إليه مســلك آخر كالســرب والتقســيم يفيد ظن العلية 
واختلفوا هل الدوران مبفرده يفيد العلية ويعد مســلكا صحيحا من مســالك العلة أو ال؟

ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة
ذهــب األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي -رمحــه اهللا- إىل أن الــدوران ال يــدل مبجــرده 

علــى العليــة، ال قطعــا وال ظنــا.
قــال الزركشــي -رمحــه اهللا- يف معــرض بيانــه ملذاهــب العلمــاء يف مســلك الــدوران : 
(الثالــث: أنــه ال يــدل مبجــرده ال قطعــا وال ظنــا، وهــو اختيــار األســتاذ أيب منصــور)(١) .

دليله: 
اســتدل أبــو منصــور -رمحــه اهللا- وغــريه(٢)  علــى هــذا املذهــب (أنــه قــد وجــد مــع عــدم 
العليــة فــال يكــون دليــال عليهــا، أال تــرى أن املعلــول دائــر مــع العلــة وجــودا وعدمــا، مــع أن 
املعلــول ليــس بعلــة لنفســه قطعــا، واجلوهــر والعــرض متالزمــان مــع أن أحدمهــا ليــس بعلــة يف 
اآلخــر اتفاقــا، واملتضايفــان -كاألبــوة والبنــوة- متالزمــان وجــودا وعدمــا، مــع أن أحدمهــا 
ليــس بعلــة يف اآلخــر لوجــوب تقــدم العلــة علــى املعلــول ووجــوب مصاحبــة املتضايفــني وإال 

ملــا كان متضايفــني)(٣).
ثالثا: الموافقون

إن القــول بــأن الــدوران ليــس مســلكا مســتقال وأنــه ال يفيــد العليــة، ال قطعــا وال ظنــا 
هــو مذهــب عامــة األصوليــني مــن احلنفيــة(٤) كمــا أنــه مذهــب حمققــي الشــافعية(٥)  وهــو 

البحر احمليط ٢٤٤/٥، وهو منقول أيضا يف إرشاد الفحول ص١٩٤.  (١)
ملــا ذكــر الزركشــي -رمحــه اهللا- أمســاء القائلــني هبــذا الــرأي بــني دليلهــم بقولــه: (واحتجــوا) وهــذا   (٢)
يــدل علــى أن هــذا الدليــل متمســك مجيــع هــؤالء الذيــن منهــم األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا-.
البحــر احمليــط ٢٤٤/٥-٢٤٥، وانظــر هــذا الدليــل أيضــا يف اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٢/٣، شــرح   (٣)

العضــد ٢٤٧/٢، تيســري التحريــر ٥٠/٤.
انظــر أصــول السرخســي ١٨٠/٢، شــرح املنــار البــن ملــك ٧٩٣-٧٩٤، تيســري التحريــر ٤٩/٤،   (٤)

فواتــح الرمحــوت  ٣٠٢/٢. 
انظر احملصول ٣٤٧/٢، اإلحكام لآلمدي ٢٦٠/٢، البحر احمليط ٢٤٤/٥.  (٥)
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اختيــار القاضــي الباقــالين(١)  وابــن الســمعاين(٢)  وأيب إســحاق  الشــريازي(٣)  والغــزايل يف 
املســتصفى(٤)  واآلمــدي(٥)  وابــن احلاجــب(٦)  -رمحهــم اهللا مجيعــا-.

قال يف تيسري التحرير : (املسلك اخلامس الدوران، ويسمى الطرد والعكس، واختلفوا 
فيه هل هو مسلك صحيح أم ال؟ نفاه أي نفى كونه مسلكا صحيحا للعلية: احلنفية) (٧).

وقــال اآلمــدي –رمحــه اهللا-: (والــذي عليــه احملققــون مــن أصحابنــا وغريهــم أنــه ال يفيــد 
العلية ال قطعا وال ظنا)(٨) .

فهؤالء مجيعا يرون أن الدوران مبجرده ليس مسلكا صحيحا إلثبات العلة.
أدلة هذا القول :

باإلضافة إىل دليل أيب منصور السابق فقد استدلوا مبا يلي:
١- أنــه كمــا جيــوز أن يــدور الوصــف املؤثــر مــع احلكــم وجــودا وعدمــا كذلــك جيــوز 
أن يــدور معــه املــالزم للوصــف كالرائحــة يف اخلمــر فهــي تــدور مــع اإلســكار وجــودا وعدمــا 
وليســت هــي العلــة وإمنــا العلــة اإلســكار، وال ســبيل إىل دفــع مثــل هــذه األوصــاف املالزمــة 
إال بالتعرض النتفاء وصف غريه بداللة البحث والسرب أو بالعودة إىل استصحاب احلال 
مــن أن األصــل عدمــه، وحينئــذ يلــزم مــن ذلــك االنتقــال مــن طريقــة الــدوران إىل طريقــة الســرب 
والتقسيم، وهو كاف يف االستدالل على علية الوصف من غري التفات إىل طريقة الدوران(٩) .

انظر الربهان ٥٤٨/٢.  (١)
انظر قواطع األدلة  ٢٣٠/٤-٢٣٦.  (٢)

انظر شرح اللمع ٨٥٨/٢-٨٥٩.  (٣)
انظــر املســتصفى  ٣٠٨/٢، أمــا يف شــفاء الغليــل فذهــب إىل نــوع مــن التفصيــل وهــو أنــه إذا   (٤)
كان الطــرد يف حمــل والعكــس يف حمــل آخــر مل يفــد هــذا املســلك العليــة، أمــا إذا كان املســتدل 
يســتمكن مــن ادعــاء وجــوده بوجــوده وعدمــه بعدمــه يكــون ذلــك يف حمــل واحــد فهــو دليــل علــى 

كــون الوصــف علــة. انظــر شــفاء الغليــل ص٢٦٨.
اإلحكام لآلمدي٢٦٠/٣.  (٥)

انظر املختصر مع شرح العضد ٢٤٥/٢.  (٦)
تيسري التحرير ٤٩/٤.  (٧)

اإلحكام لآلمدي٢٦٠/٣.  (٨)
انظــر املصــدر الســابق ٢٦٢/٣، وانظــر أيضــا املختصــر مــع شــرح العضــد ٢٤٥/٢-٢٤٦، تيســري   (٩)

التحريــر ٥٠/٤.
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٢- أن احلكــم كمــا يــدور مــع العلــة وجــودا وعدمــا يــدور مــع الشــرط وجــود وعدمــا 
أيضــا، فــإن مــن قــال لغــريه (إن دخلــت الــدار فأنــت حــر) فــإن العتــق هبــذا الــكالم يــدور 
مــع الدخــول وجــودا وعدمــا ومل يقــل أحــد إن دخــول الــدار علــة العتــق بــل هــو شــرط العتــق، 

فهــذا دليــل علــى أن الــدوران ال يصلــح للعليــة(١) .
ونوقــش بــأن األصــل دوران احلكــم مــع العلــة وجــودا وعدمــا، أمــا مــع شــرط فإنــه عــارض 

ال يكــون إال بعــد تعليــق احلكــم بــه نصــا.
وقــد أجــاب عنــه السرخســي -رمحــه اهللا- بقولــه: (فأيــن ذهــب قولــك إن علــل الشــرع 
أمــارات؟ فإنــه ال يفهــم مــن ذلــك اللفــظ إال أن الشــرع جعلهــا أمــارة للحكــم بــأن علــق 
احلكــم هبــا، وأي فــرق بــني تعليــق حكــم العتــق مــن املــوىل بدخــول الــدار شــرطا وبــني التعليــق 
الثابــت شــرعا، مث هنــاك دوران احلكــم مبجــرده ال يــدل علــى كونــه علــة فههنــا كذلــك)(٢) .
٣- أن الــدوران مركــب مــن الطــرد وهــو وجــود احلكــم مــع وجــود العلــة، ومــن العكــس 
وهو عدم احلكم مع عدم العلة، ومعلوم أن الطرد احملض ال يفيد العلية؛ ألن الطرد معناه 
ســالمة الوصــف مــن النقــض، وســالمته مــن مبطــل واحــد مــن مبطــالت العليــة ال يســتوجب 
ســالمته مــن كل مبطــل، وأمــا العكــس فغــري معتــرب يف العلــل الشــرعية علــى الصحيــح؛ ألن 
عــدم العلــة املعينــة مــع وجــود املعلــول لعلــة أخــرى ال يقــدح يف عليــة العلــة املعدومــة جلــواز 
أن يكــون للمعلــول علتــان علــى التعاقــب كالبــول واملــس بالنســبة إىل احلــدث، وملــا ثبــت 
أن الطــرد والعكــس مبفردمهــا غــري مفيديــن للعليــة، فــإن جمموعهمــا غــري مفيــد هلــا أيضــا(٣) .

ونوقــش بأنــه ال يلــزم مــن عــدم داللــة كل واحــد منهمــا علــى العليــة بانفــراٍد عــدُم 
دالالهتمــا عليهــا إذا اجتمعــا؛ ألن حكــم اجملمــوع قــد خيتلــف عــن حكــم املنفــرد، وليــس 
أدل علــى ذلــك مــن أجــزاء العلــة نفســها، أن كل جــزء ال يعــد علــة مســتقلة مبفــرده، لكنــه 

مــىت اجتمعــت األجــزاء صــار اجملمــوع علــة(٤).
وميكــن أن جيــاب عنــه بأنــه كمــا ال يلــزم مــن عــدم داللــة كل واحــد منهمــا بانفــراٍد علــى 

انظر أصول السرخسي١٨٠/٢، مرآة األصول ٢٣٠/٢، شرح املنار البن ملك ص٧٩٤.  (١)
انظر أصول السرخسي١٨٠/٢.   (٢)

شــرح  مــع  الســول  هنايــة   ،٢٤٦/٢-٢٤٧ العضــد  شــرح  املســتصفى٣٠٨/٢،  انظــر   (٣)
.٩٥٩٤ /٣ لبدخشــي ا

انظر هناية السول مع شرح البدخشي٩٥/٣.  (٤)
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العليــة عــدُم داللــة جمموعهمــا عليهــا، ال يلــزم أيضــا منــه داللــة جمموعهمــا عليهــا. فاســتوى 
احتمــال داللــة جمموعهمــا علــى العليــة مــع احتمــال عــدم داللتهمــا عليهــا وحينئــذ ال ترجيــح 

بينهمــا إال بالدليــل وقــد بــني الدليــل علــى عــدم الداللــة مبجــرد الــدوران.
رابعا : المخالفون

إن ما اختاره أبو منصور قد خالفه قوالن للعلماء :
األول : أن الدوران يفيد العلية قطعا وهو منسوب إىل بعض املعتزلة(١).

الثاين : أنه مسلك صحيح من مسالك العلة وأنه يفيد علية الوصف ظنا.
وهذا مذهب اجلمهور من املالكية(٢)  والشافعية(٣)  واحلنابلة(٤).

مــن  واألكثــرون  خــالف،  ففيــه  الــدوران…  (اخلامــس  اهللا-:  -رمحــه  القــرايف  قــال 
. حجــة)(٥)  بكونــه  يقــول  وغريهــم  أصحابنــا 

وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (والثــاين أنــه يفيــد ظــن العليــة بشــرط عــدم املزاحــم… 
وإن خــال عــن املناســبة وهــو قــول اجلمهــور)(٦) .

وقــال ابــن النجــار الفتوحــي -رمحــه اهللا-: (ويفيــد الــدوران العلــة ظنــا عنــد األكثــر مــن 
أصحابنــا واملالكيــة والشــافعية وغريهــم)(٧) .

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ٢٦٠/٣، البحــر احمليــط ٢٤٣/٥، سالســل الذهــب ص٣٨٧، إال أين   (١)
مل أجــد منهــم مــن يقــول بالقطــع، والــذي أطلعــت عليــه يف املعتمــد مــن مراجعهــم أنــه يشــري إىل 
أن املعــوَّل عندهــم أن الــدوران يفيــد ظــن العليــة ال القطــع فيهــا، جــاء يف املعتمــد (والــذي يبــني أن 
هــذا الوجــه يــدل علــى صحــة العلــة  أن احلكــم إذا وجــد بوجــود العلــة يف األصــل وارتفــع بارتفاعهــا 
غلــب علــى الظــن أهنــا مؤثــرة فيهــا) انظــر املعتمــد ١٠٣٧/٢. فمــا ذكــره أبــو احلســني يف املعتمــد 

يــدل بوضــوح أن الــدوران يفيــد الظــن بالعليــة عندهــم.
انظر شرح تنقيح الفصول ص٣٩٦، مفتاح الوصول ص١٥٠.  (٢)

الربهــان  ٤٥٦/٢، احملصــول ٣٤٧/٢، اإلهبــاج  ٧٣/٣، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي    (٣)
.٩٢/٣

انظر التمهيد ٢٤/٤، روضة الناظر ٢٨٧/٢، املسودة ص٤٢٧، شرح خمتصر الروضة ٤١٣/٣،   (٤)
شــرح الكوكب املنري ١٩٣/٤.
شرح تنقيح الفصول ص٣٩٦.  (٥)

البحر احمليط ٢٤٣/٥.  (٦)
شرح الكوكب النري ١٩٣/٤.  (٧)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٤٢

فريى هؤالء مجيعا أن الدوران وحده يفيد العلية ولو مل يكن معه غريه من املسالك. 
أدلة هذا القول :

استدل اجلمهور بأدلة أمهها ما يلي:
١- إن غاية ما يطلبه اجملتهد يف إثبات املصاحل الشرعية غلبة الظن يف ذلك، والطرد 
والعكــس حيصــالن ذلــك الظــن الغالــب عنــد اجملتهــد، فجــاز لــه التمســك بــه يف إثبــات 
العلــل الشــرعية وقــد قــال إمــام احلرمــني اجلويــين -رمحــه اهللا- يف هــذا مســتدال للجمهــور: 
(إن الغــرض األقصــى مــن النظــر واملباحثــة عــن العلــل غلبــة الظــن، وهــذا املقصــود يظهــر 
جــدا فيمــا يطــرد مــن غــري انتقــاض وينعكــس، وكأن احلكــم يســاوقه إذا وجــد وينتفــي إذا 
انتفى، وإذا غلب على الظن تعليق احلكم املتفق عليه يف األصل املعترب مبعىن، فلم يبطل 
كونــه علــة مبســلك مــن املســالك، فقــد حصــل الغــرض مــن غلبــة الظــن وعــدم االنتقــاض، 

وينــزل ذلــك منـــزلة اإلخالــة الســليمة لــدى العــرض علــى األصــول)(١) .
وميكــن أن يناقــش بــأن حصــول غلبــة الظــن مبجــرد الطــرد والعكــس أمــر متنــازع فيــه، فــال 

يتم االســتدالل هبذه الطريقة على كون الدوران مســلكا صحيحا .
٢- قالــوا إن مــن املألــوف أن النــاس عندمــا يــرون إنســانا دعــي باســم فغضــب، ومل 
يغضــب إذا دعــي بغــريه، مث تكــرر ذلــك منــه مــرارا، فإنــه حيصــل هلــم الظــن مــن ذلــك الــدوران 
أنــه إمنــا يغضــب لكونــه يدعــى بذلــك االســم املخصــوص؛ ألن النــاس لــو ســئلوا مل ظننتــم 
هكــذا؟ أجابــوا ألجــل أنــا رأينــا الغضــب مــع الدعــاء بذلــك االســم مــرة بعــد أخــرى وانتفــاؤه 

مــع الدعــاء بغــري ذلــك االســم. وهــذا دليــل علــى أن الظــن حصــل هلــم بالــدوران(٢).
وميكــن أن يناقــش بــأن الظــن الغالــب مل حيصــل مبجــرد الــدوران بــل باملناســبة، والدليــل 
علــى ذلــك أن هــذا اإلنســان يغضــب إذا دعــي باســم قبيــح، والدعــاء باســم قبيــح مناســب 
للغضــب، أمــا إذا دعــي باســم ممــدوح، مثــل يــا ســيد يــا أســتاذ، فــال يغضــب، وإن غضــب 
ال حيصــل الظــن بــأن علــة الغضــب دعــاؤه باالســم املمــدوح، بــل يتبــادر إىل الذهــن البحــث 

عــن ســبب آخــر. وهــذا يــدل علــى أن جمــرد الــدوران ال يــدل علــى العليــة.
٣- أن الــدوران دليــل علــى صحــة العلــل العقليــة، وهــي موجبــة، فــأوىل أن يكــون دليــال 

الربهان  ٥٤٧/٢.  (١)
انظر احملصول  ٢٤٩/٢، شرح العضد ٢٤٧/٢.  (٢)



٧٤٣آراؤه في األدلة الشرعية 

أيضــا علــى صحــة العلــل الشــرعية وهــي أمــارة(١).
وميكــن أن يناقــش بــأن العلــل العقليــة واضحــة بينــة لكوهنــا موجبــة للحكــم، فيفيــد 
الــدوران فيهــا ظــن العليــة، بــل قــد يفيــد القطــع. أمــا العلــل الشــرعية فهــي ال توجــب احلكــم 
بذاهتــا، بــل جبعــل الشــارع فــال يفيــد فيهــا الــدوران ظــن العليــة الحتمــال وجــود أمــارة أخــرى.

خامسا : التعليق
الذي يظهر يل بعد التأمل يف األقوال الواردة يف هذه املسألة وأدلتها -والعلم عند اهللا- أن 

الدوران مبعىن جمرد املالزمة ال يفيد العلية، وليس هو مسلكا صحيحا إلثبات العلة ملا يلي :
١- لقوة أدلة أصحاب هذا القول.

٢- أن كثــريا مــن القائلــني بــأن الــدوران يفيــد العليــة ظنــا ذهبــوا إىل أن الــدوران املفيــد 
للعليــة هــو مــا كان الوصــف الدائــر فيــه ظاهــر املناســبة أو حمتمــال هلــا، أمــا مــا عــداه فــال 
داللــة فيــه، كمــا هــو مذهــب مجهــور املالكيــة(٢)، وليــس ذلــك إال ألن دوران الوصــف مــن 

غــري مناســبته ال يفيــد العليــة.
٣- أن القــوَل بــأن املالزمــة تثــري الظــن منقــوٌض بالصــور الــيت وجــدت -كمــا ســبق- 

ومل حيصــل هنــاك ظــن. واهللا تعــاىل أعلــم.

انظر التمهيد ٢٤/٤، روضة الناظر ٢٨٧/٢.  (١)
انظر نثر الورد ٥١٦/٢.  (٢)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٤٤

المبحث السابع : آراؤه في األسئلة الواردة على القياس 
«القوادح»
وفيه مسألتان :

المسألة األولى: تخصيص العلة
ملــا كان النقــض أحــد قــوادح العلــة وكان ختصيــص العلــة جــزءا مــن نقــض العلــة أو هــو 
النقــض علــى مــا يــراه كثــري مــن األصوليــني فإنــه جيــدر يب أن أتنــاول هــذه املســألة بالبحــث 

يف مبحــث القــوادح؛ فأقــول وبــاهللا التوفيــق :
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

عــرف الغــزايل ختصيــص العلــة بأنــه : (فقــد حكــم مــع وجــود العلــة)(١)  وقــال يف كشــف 
األســرار: (ختصيــص العلــة عبــارة عــن ختلــف احلكــم يف بعــض الصــور عــن الوصــف املدعــى 
علــة ملانــع)(٢) كأن يقــول كانــت علــيت توجــب ذلــك احلكــم لكنــه مل توجــب ملانــٍع، فصــار 

خمصوصــا مــن العلــة هبــذا الدليــل(٣) .
وقــد يــرد ســؤال : مــن أيــن جــاء العمــوم للعلــة حــىت يصــح أن يقــال إن ختلــف احلكــم 
يف بعض الصور عن الوصف يســمى ختصيصا؟ أجاب عنه الشــيخ عبد  العزيز  البخاري  
بقولــه: (وإمنــا مســي ختصيصــا ألن العلــة وإن كانــت معــىن وال عمــوم للمعــىن حقيقــة ألنــه 
يف ذاتــه شــيء واحــد، ولكنــه باعتبــار حلولــه يف حمــال متعــددة يوصــف بالعمــوم، فإخــراج 
بعــض احملــال الــيت توجــد فيهــا العلــة عــن تأثــري العلــة فيــه وقصــر العمــل علــى الباقــي يكــون 
مبنـــزلة التخصيــص كمــا أن إخــراج بعــض أفــراد العــام عــن تنــاول لفــظ العــام إيــاه وقصــره علــى 

الباقــي ختصيــص)(٤).
املستصفى٣٣٦/٢.  (١)

كشف األسرار للبخاري ٥٧/٤، وانظر بذل النظر يف األصول ص٦٣٥.  (٢)
انظر أصول البزدوي مع كشف األسرار ٥٧/٤.  (٣)

انظر كشف األسرار ٥٧/٣.  (٤)



٧٤٥آراؤه في األدلة الشرعية 

مثــال  يوضــح ذلــك : أن يقــال ملــن مل يبيــت نيــة الصــوم مــن الليــل صومــه باطــل، 
ويعلــل ذلــك بأنــه تعــرى أولــه مــن النيــة. فيقــال بــأن هــذه العلــة وجــدت يف موضــع، وهــو 
صــوم التطــوع ومل يوجــد احلكــم، وهــو البطــالن، ألنــه جيــوز ملــن مل يــأكل شــيئا مــن طلــوع 
الفجــر أن ينــوي الصــوم بعــد طلوعــه(١)، فوجــود العلــة -وهــي العــري مــن النيــة يف أولــه بصــوم 

التطــوع- مــع عــدم احلكــم وهــو البطــالن يعتــرب يف هــذه املســألة ختصيــص العلــة.
وقــد أمجــع العلمــاء علــى أنــه إذا ورد علــى علــٍة مــا يبطلهــا فإهنــا تنتقــض بــه وتبطــل؛ ألن 

املنتقض ال يصلح ألن يكون علة شرعية(٢).
وأمــا التخصيــص الــذي يــرد علــى العلــة فاختلفــوا هــل يبــني فســادها وانتقاضهــا أو يبقيهــا 
علــة(٣) ؟ وحمــل النـــزاع علــى مــا ذكــره أهــل العلــم هــو العلــل الشــرعية، أمــا العلــل العقليــة فــإن 
ختصيصها ال جيوز باإلمجاع(٤)، وممن نقل اإلمجاع على ذلك األستاذ أبو منصور البغدادي 
-رمحــه اهللا-(٥)، وقــد فــرض ابــن الســمعاين اخلــالف يف العلــل املســتنطبة دون املنصوصــة(٦)، 

ولكــن الواقــع مــا ذكــره غــريه مــن أن اخلــالف جــار يف املنصوصــة واملســتنبطة(٧).
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن ختصيــص العلــة ال جيــوز مطلقــا ســواء كانــت 
منصوصــة أو مســتنبطة، قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (مــن جــوز ختصيــص املســتنبطة جــوز 
هــذه [يعــين هبــا املنصوصــة] أيضــا، ومــن منــع هنــاك اختلفــوا علــى قولــني ومهــا وجهــان 
ألصحابنا؛ أحدمها : املنع كاملستنبطة… قال األستاذ أبو منصور إنه الصحيح عندنا)(٨).
قال يف كشف األسرار: (أما يف العلة املنصوصة فاتفق القائلون باجلواز يف املستنبطة على 

انظر هناية السول مع شرح البدخشي  ١٠٦/٣، شرح الكوكب املنري ٥٦/٤.  (١)
انظر كشف األسرار للبخاري ٥٧/٤.  (٢)

انظر املستصفى٣٣٦/٢.  (٣)
انظر قواطع األدلة ٣١٩/٤، بذل النظر يف األصول ص٦٣٥.  (٤)

انظر البحر احمليط  ١٣٥/٥.   (٥)
انظر قواطع األدلة ٣١١/٤.  (٦)

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٩٤/٣، البحــر احمليــط ١٣٦/٥-١٣٧، تيســري التحريــر ٩/٤، شــرح   (٧)
الكوكــب املنــري ٦٠/٤-٦١.

البحر احمليط ١٣٦/٥.  (٨)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٤٦

اجلواز فيها، ومن مل جيوز التخصيص يف املستنبطة فأكثرهم جوزه يف املنصوصة وبعضهم منعه 
يف املنصوصة أيضا وهو خمتار عبدالقاهر البغدادي  وأيب إسحاق اإلسفراييين)(١) .

وأمــا صاحــب تيســري التحريــر فإنــه بعــد أن بــني مذهــب الذيــن مينعــون ختلــف احلكــم 
قــال  قــال: (وبــه  املســتنبطة واملنصوصــة  فيــه مطلقــا أي يف  العلــة يف حمــل حتققــت  عــن 

البغــدادي)(٢). وعبدالقاهــر  اإلســفراييين 
فخالصــة رأي األســتاذ أيب منصــور -رمحــه اهللا-: أن ختصيــص العلــة قــادح فيهــا، فــال 

جيــوز بــل جيــب أن يكــون مطــردة.
ثالثا : الموافقون 

إن القــول الــذي اختــاره أبــو منصــور -رمحــه اهللا- هــو مذهــب عامــة حنفيــة خراســان(٣)  
الشــافعية(٧)   أكثــر  مذهــب  أنــه  اهلمام(٦)،كمــا  وابــن  والبــزدوي(٥)  السرخســي(٤)  واختــاره 
واختاره منهم أبو إسحاق اإلسفراييين(٨)  والقاضي أبو الطيب الطربي(٩)  والشريازي(١٠).
وذهــب إليــه القاضــي أبــو يعلــى –رمحــه اهللا– يف قــول لــه، وهــو روايــة عــن اإلمــام أمحــد 
-رمحــه اهللا-، قــال عنهــا القاضــي أبــو يعلــى بأهنــا ظاهــر قولــه(١١)، وهــو مذهــب كثــري مــن 

املتكلمني(١٢) وبعض املعتزلة(١٣).
كشف األسرار ٥٨/٤.  (١)

تيسري التحرير ٩/٤.  (٢)
فواتــح  األســرار ٥٧/٤،  السرخســي٢٠٨/٢، كشــف  أصــول  ميــزان األصــول ص٦٣١،  انظــر   (٣)

.٢٧٧/٢ الرمحــوت  
انظر أصول السرخسي٢٠٨/٢.  (٤)

انظر أصول البزدوي مع كشف األسرار ٥٧/٤، فإنه قال: (باب فساد ختصيص العلل).  (٥)
انظر التحرير مع شرحه تيسري التحرير ٩/٤.  (٦)

انظــر قواطــع األدلــة ٣١١/٤، اإلحــكام لآلمــدي١٩٤/٣، البحــر احمليــط ١٣٦/٥، مجــع اجلوامــع   (٧)
مــع شــرح احمللــي ٢٩٥/٢.

انظر البحر احمليط ١٣٦/٥.  (٨)
انظر رأيه يف إحكام الفصول ص٥٨١، واملسودة ص٤١٠.  (٩)

انظر التبصرة ص٤٦٦، شرح اللمع ٨٨٢/٢.  (١٠)
(١١) انظر العدة ١٣٨٦/٥.

(١٢) انظر قواطع األدلة ٣١١/٤، البحر احمليط  ٢٦٢/٥.
(١٣) انظر املعتمد ٨٢٢/٢.



٧٤٧آراؤه في األدلة الشرعية 

قــال السرخســي : (زعــم بعــض أصحابنــا أن التخصيــص يف العلــل الشــرعية جائــز وأنــه 
غــري خمالــف لطريــق الســلف وال ملذهــب أهــل الســنة، وذلــك خطــأ عظيــم مــن قائلــه، فــإن 
مذهــب مــن هــو مرضــي مــن ســلفنا أنــه ال جيــوز التخصيــص يف العلــل الشــرعية، ومــن جــوز 

ذلــك فهــو خمالــف ألهــل الســنة، مائــل إىل أقاويــل املعتزلــة يف أصوهلــم) (١).
وقال عبد  العزيز  البخاري -رمحه اهللا-: (ذهب مشايخ ديارنا قدميا وحديثا إىل أنه ال جيوز)(٢).

قــال األســتاذ أبــو منصور-فيمــا نقــل عنــه الزركشــي-: (أمجــع عليــه [أي علــى امتنــاع 
ختصيــص العلــة] أصحــاب الشــافعي)(٣) .

قــال ابــن الســمعاين-رمحه اهللا-: (مســألة ختصيــص العلــة وهــي داخلــة فيمــا تفســد بــه 
العلة… فعلى مذهب الشــافعي ومجيع أصحابنا إال القليل منهم ال جيوز ختصيصها)(٤).
فهؤالء مجيعا يرون أن ختصيص العلة نقض هلا ودليل على أهنا ليست بعلة ذلك احلكم.

أدلة هذا القول :
استدلوا باملنقول واملعقول :

فأما املنقول فبما يلي :
ــا  ــهِ ٱۡختَِ�ٰٗف ــُدواْ �ِي ِ �َوََج ــۡ�ِ ٱ�َّ ــِد َ� ــۡن ِعن ــۡو َ�َن ِم َ ١-قولــه تعــاىل ﴿ َو�

َكثِــٗ�� ٨٢ ﴾  (٥).
وجــه الداللــة : أن اهللا  ســبحانه (جعــل وجــود االختــالف دليــال علــى أنــه ليــس مــن عنــد 
اهللا، فــإذا وجــدت العلــة مــن غــري حكــم فقــد وجــد االختــالف؛ فــدل علــى أهنــا ليســت مــن 
عنــداهللا)(٦) . ووجــه االختــالف أن العلــة وجــدت مــع احلكــم الــذي علــق فيهــا ومــع ضــد ذلــك 

احلكم(٧).

أصول السرخسي٢٠٨/٢.  (١)
كشف األسرار ٥٧/٤.  (٢)

انظر البحر احمليط ١٣٥/٥.  (٣)
القواطع ٣١١/٤.  (٤)

النساء : ٨٢  (٥)
األدلــة  قواطــع  اللمــع ٨٨٢/٢،  شــرح  التبصــرة ص٤٦٦،  وانظــر  الفصــول ص٥٨٧،  إحــكام   (٦)

.٣٢٥ /٤
انظر شرح اللمع ٨٨٢/٢.  (٧)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٤٨

وقــد أجيــب عنــه بأنــه ال يســلم أن ختصيــص احلكــم يعــد اختالفــا، مث لــو كان ذلــك 
وجــه  عــورض  مث  بذلــك،  أحــد  يقــل  مل  بــل  العمــوم كذلــك،  لــكان ختصيــص  اختالفــا 
َحَدنـَـا 

َ
ٗبــا َشــۡيٗخا َكبـِـٗ�� فَُخــۡذ أ

َ
ۥٓ � االســتدالل مــن اآليــة املذكــورة بقولــه تعــاىل ﴿ إِنَّ َ�ُ

﴾ (١) ومعلــوم أن أحدهــم أبــوه، فــدل علــى أن التخصيــص جائــز(٢). ۥٓ َمَ�نَــُه
ــا ٱۡشــَتَملَۡت َعلَۡيــهِ  مَّ

َ
ن�ََيــۡ�ِ أ

ُ
ِم ٱۡ�

َ
َم أ َكَرۡ�ــِن َحــرَّ ــۡل َءآ�َّ ٢-وقولــه تعــاىل ﴿ قُ

ــَ� ١٤٣ ﴾ (٣) . ــۡم َ�ِٰد�ِ ــٍ� إِن ُكنُت ــوِ� بِعِۡل � نَّ�ِ ُٔ ــۡ�ِ ن�ََي
ُ
ــاُم ٱۡ� رَۡح

َ
أ

وجــه الداللــة : أن اهللا ســبحانه وتعــاىل أقــام احلجــة علــى الكفــار يف هــذه اآليــة حينمــا 
طالبهــم ببيــان العلــة يف أمــر ادعــوا فيــه احلرمــة، علــى وجــه ال يســتطيعون دفعــه حبــال.

وبيــان هــذا الوجــه : أهنــم مــىت مــا قالــوا إن احلرمــة إمنــا ثبتــت مــن أجــل أحــد املعــاين 
املقــررة يف اآليــة، فــإن ذلــك ينتقــض بإقرارهــم باحلــل يف املوضــع اآلخــر، مــع أن العلــة الــيت 
ذكروهــا يف موضــع التحــرمي قائمــة يف موضــع احلــل، ولــو قلنــا جبــواز التخصيــص يف العلــل 
الشــرعية ملــا قامــت احلجــة عليهــم هبــذه املطالبــة؛ وذلــك ألهنــم قــادرون علــى أن يقولــوا إمنــا 
امتنــع ثبــوت احلرمــة يف ذلــك املوضــع ملانــع، ولذلــك فــإن مــن العلمــاء مــن يقــول إن يف قولــه 
ــٍ� ﴾ إشــارة إىل أن املصــري إىل ختصيــص العلــة الشــرعية ليــس مــن  ــوِ� بِعِۡل تعــاىل ﴿نَّ�ِ ُٔ

العلــم يف شــيء فيكــون جهــال(٤).
أما املعقول فاستدلوا بوجوه كثرية من أمهها:

١- إن وجود العلة مع ختلف حكمها عنها مناقضة، واملناقضة من آكد ما تفســد به 
العلــة؛ ِلَمــا يف ذلــك مــن الســفه والعبــث الــذي ال يصــح حبــال مــن األحــوال نســبته اىل الشــرع، 
وبيــان ذلــك أن الوصــف الــذي جعلــه املعلــل علــة إذا وجــد متعريــا عــن احلكــم ال خيلــو مــن 
أن يقــول امتنــاع احلكــم ملانــع مــع وجــود العلــة أو ال ملانــع، فــإن كان الثــاين فهــذا ممــا ال يصــح 
االختــالف يف أنــه ظاهــر الفســاد؛ ألن ختلــف احلكــم بــدون املانــع دليــل الفســاد واملناقضــة. 
وإن كان األول -وهــو ختلــف احلكــم ملانــع مــع وجــود العلــة- فهــو مثــل الســابق؛ ألن علــل 

يوسف : ٧٨   (١)
انظر التمهيد ٧٨/٤.  (٢)

األنعام : ١٤٣  (٣)
انظر أصول السرخسي٢١٠/٢.  (٤)



٧٤٩آراؤه في األدلة الشرعية 

الشــرع أمــارات وأدلــة علــى األحــكام الشــرعية، فــكان ذلــك مبنـــزلة مــا لــو نــص الشــارع يف 
كل وصــف علــى أن هــذا الوصــف دليــل هــذا احلكــم أينمــا وجــد، فــإذا خــال الدليــل عــن 

املدلــول كان مناقضــة(١).
وأجيــب عنــه بــأن املخالــف إمنــا خيصــص العلــة إذا دل دليــل شــرعي علــى موضــع 
التخصيــص وذلــك ال يســمى مناقضــة وعلــى القــول بأنــه مناقضــة فهــو غــري مفســد للعلــة(٢) 
ونوقــش بــأن العقــالء يعدونــه مناقضــة مفســدة حــىت العــوام منهــم، فلــو قــال قائــل: 
ســاحمت فالنــا ألنــه بصــري، مث مل يســامح غــريه مــن البصريــني، قــال لــه اخلــواص والعــوام: 

زعمــت أنــك ســاحمت فالنــا ألنــه بصــري، فهــال ســاحمته(٣)؟
وُردَّت هــذه املناقشــة بــأن هــذا وإن كان صحيحــا إال أن هــذا اإلنســان لــو اعتــذر بــأن 

فالنــا عــدوي فلــم أســاحمه حُســن ذلــك وكان عــذرا صحيحــا(٤).
٢- مــا ذكــره ابــن الســمعاين مــن (أن العلــة طريــق إىل إثبــات احلكــم يف الفــرع، فــإذا 
علمنــا أن الوصــف علــة األصــل، ودل الدليــل علــى التعبــد بالقيــاس، فــإن الوصــف يكــون 
طريقــا إىل إثبــات احلكــم يف الفــرع، فــإذا اختــص هــذا الطريــق بفرعــني مل جيــز كونــه طريقــا 
إىل العلــم حبكــم أحدمهــا، وأن ال يكــون طريقــا إىل العلــم حبكــم اآلخــر؛ ألن طريــق العلــم 
بالشــيء أو الظــن بــه ال جيــوز حصولــه يف أشــياء فيكــون طريقــا إىل العلــم أو الظــن بأحدمهــا 

وال يكــون طريقــا إىل ذلــك يف اآلخــر)(٥).
وقــد أجيــب عــن هــذا الدليــل بــأن ســبب عــدم االفــرتاق ليــس كونــه طريقــا كمــا ذكــروا، 
ولكــن ألن داللتــه موجبــة كداللــة احليــاة يف احلــي علــى كونــه مــدركا، ولكــون اإلدراك ممــا 

جيــب العلــم باملــدرك عنــده عــادة، خبــالف العلــل الشــرعية؛ فإهنــا غــري موجبــة(٦) .
ومل يرتــض الشــيخ األنصــاري  هبــذا اجلــواب وقــال بــأن احلــق يف اجلــواب أن العلــل العقليــة 

والشــرعية يف ذلــك ســواء جيــوز فيهــا التخلــف ملانــع ويقــدح فيهــا التخلــف لغــري مانــع(٧).
انظر قواطع األدلة ٣٢٢/٤، كشف األسرار ٦٣/٤-٦٤.  (١)

انظر التمهيد أليب اخلطاب ٨٤/٤.  (٢)
انظر قواطع األدلة ٣٢٢/٤.  (٣)

انظر التمهيد ٨٤/٤.  (٤)
قواطع األدلة ٣٢١/٤.  (٥)

انظر التمهيد أليب اخلطاب ٨٣/٤، اإلحكام لآلمدي٢٠٢/٣.  (٦)
انظر فواتح الرمحوت ٢٧٩/٢.  (٧)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٥٠

٣-قالــوا إن ختصيــص العلــة مينــع مــن كوهنــا أمــارة وطريقــا إىل الوقــوف علــى احلكــم يف 
شــيء مــن الفــروع، ســواء ظــن هبــا أنــه وجــه املصلحــة أو مل يظــن هبــا ذلــك. فــإذا بينــا أن 

ختصيصهــا مينــع كونــه طريقــا إىل احلكــم فقــد مت مــا أردنــاه.
ويبــني ذلــك أنــا إذا علمنــا أن علــة حتــرمي اهللا بيــع الذهــب بالذهــب متفاضــال هــي كونــه 
موزونــا مث علمنــا مثــال إباحــة بيــع الرصــاص بالرصــاص متفاضــال مــع أنــه مــوزون، فــال بــد أن 
يعلــم ذلــك بعلــة أخــرى أقــوى تقتضــي إباحتــه حنــو كونــه أبيــض أو غــري ذلــك مــن أوصافــه 
أو بنــص، فــإن علمنــا بعلــٍة مثــل البيــاض فــال بــد أن تشــرتط يف حتــرمي بيــع احلديــد متفاضــال، 
فيقــال إن علــة حترميــه كونــه موزونــا غــري أبيــض، فخــرج كــون الــوزن بنفســه علــة يف حتــرمي 
التفاضــل، وثبــت كونــه موزونــا غــري أبيــض هــو العلــة، وإن علمنــا إباحــَة بيــع الرصــاص بنــٍص 
غــري معلــل فــال نعلــم حتــرمي بيــع احلديــد متفاضــال إال إذا علمنــا أنــه مــوزون غــري رصــاص . 
فلــم يكــن الــوزن فقــط علــة(١)، وقــد اعتــرب أبــو احلســني  البصــري أن هــذا أقــوى مــا حيتــج بــه 

املانعــون مــن ختصيــص العلــة(٢).
وقد أجاب أبو اخلطاب -رمحه اهللا- عن هذا الدليل خبمسة أجوبة :

أقواهــا أن مــا ذكــروه يفيــد أن االطــراد دليــل علــى صحــة العلــة، ولكــن الصحيــح  أن 
الطــرد ال يــدل علــى صحتهــا، وإمنــا يــدل علــى صحتهــا النطــق والتنبيــه والتأثــري وشــهادة 
األصول؛ وقد ذكر -رمحه اهللا- يف اجلواب اخلامس أن العلة تفتقر إىل التأثري، فإذا أثرت 

يف أحــكام وختلــف تأثريهــا يف بعــض األحــكام لدليــل ال خيرجهــا مــن أن تكــون علــة(٣).
وقــد أجــاب صاحــب فواتــح الرمحــوت جبــواب آخــر خالصتــه أن الــذي يســتلزم وجــود 
املعلــول هــو العلــة التامــة ال املؤثــر فقــط، ونزاعنــا يف الوصــف املؤثــر ال يف العلــة التامــة 
املوانــع ووجــود  الشــروط وانتفــاء  مــن  يتوقــف عليــه وجــود احلكــم  مــا  لــكل  املســتجمعة 

احملــل(٤).
٤- أنــه يلــزم علــى القــول جبــواز ختصيــص العلــة تصويــب كل جمتهــد وعصمــة االجتهــاد 
انظــر املعتمــد ٨٢٢/٢-٨٢٤، شــرح اللمــع ٨٨٤/٢، قواطــع األدلــة ٣١٦/٤-٣٢١، التمهيــد   (١)

٨٠/٤، كشــف األســرار ٦٤/٤.
انظر املعتمد ٨٢٢/٢.  (٢)

انظر التمهيد ٨١/٤-٨٢.  (٣)
انظر فواتح الرمحوت ٢٧٩/٢.  (٤)
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عــن اخلطــأ، وبالتــايل فإنــه قــول بوجــوب األصلــح  وهــو خــالف مــا عليــه أهــل احلــق.
وبيــان ذلــك أننــا بالرجــوع إىل ختصيــص العــام جنــد أن دليلــه يشــبه أمريــن، فهــو يشــبه 
الناســخ مــن حيــث الصيغــة، ألنــه يســتقل بنفســه، فكمــا أن الناســخ لفــظ مســتقل عــن 
املنســوخ فــإن املخصــص (بالكســر) لفــظ مســتقل عــن املخصــص (بالفتــح)، وهــو يشــبه 
االســتثناء أيضــا مــن حيــث احلكــم باعتبــار أن املخصِّــص أوضــح أن املخصــوص مل يدخــل 
الــذي يوضــح أن املســتثىن غــري داخــل يف  يف العمــوم، شــأنه يف ذلــك شــأن االســتثناء 

املســتثىن منــه.
وعلــى ذلــك فــإن النــص العــام يكــون مســتعارا ملــا بقــي بعــد التخصيــص، فلــم يبطــل 

بلحــوق دليــل اخلصــوص بــه وتعارضــه معــه، بــل يبقــى حجــة فيمــا وراء املخصِّــص.
ومــن هنــا يــأيت خالفــه مــع العلــل، فــإن ذلــك ال يســتقيم فيهــا بوجــه مــن الوجــوه، فــال 
يصــح أن تبقــى العلــة حجــة فيمــا وراء موضــع التخصيــص كمــا هــو الشــأن يف اللفــظ العــام؛ 
ألن القــول بــه يــؤدي إىل تصويــب كل جمتهــد وذلــك إذا مــا الحظنــا أن العلــة إمنــا تثبــت 
بعــد أن يثبــت تأثريهــا وســالمتها عــن املناقضــة. وإذا مل يســتطع اجملتهــد إثبــات ذلــك فــإن 
خطــأه وفســاد قولــه يكــون ظاهــرا، وحينئــذ وعنــد القــول جبــواز ختصيــص العلــة فإنــه ميكــن 
للمجتهــد مــىت مــا ورد عليــه نقــض أن يقــول: (خصصــت علــيت بدليــل مــا) ليتخلــص منــه 
ويســلم لــه اجتهــاده مــن اخلطــأ واملناقضــة، وبالتــايل فإنــه ســيكون اجتهــاد كل جمتهــد صوابــا، 
وليــس هنــاك مناقــض حبــال مــن األحــوال، وهــذا غــري ســليم، بــل فيــه عصمــة االجتهــاد مــن 

اخلطــأ، وهــو القــول بوجــوب األصلــح الــذي ال يــراه أهــل احلــق مــن املســلمني(١).
وأجيــب عنــه بأنــه ال يلــزم علــى ذلــك تصويــب كل جمتهــد، ألن التصويــب إمنــا يلــزم إذا 
قُِبــل مــن اجملتهــد جمــرد قولــه (خــص ذلــك مبانــع)، وهــذا غــري كاف يف ختصيــص العلــة. بــل 
ال بــد مــن بيــان مانــع صــاحل للتخصيــص، فــإن ظهــر هــذا املانــع الصــاحل حكــم خبطــأ املعلــل 

الــذي يعلــل يف صــورة املنــع وإال حكــم خبطــأ معتــرب التخلــف، فــال تصويــب للفريقــني(٢) .
وألن طــرق الدفــع كثــرية ســوى النقــض فيدفــع هبــا تعليلــه فيظهــر اخلطــأ مــن الصــواب،  
ولئــن ســلم عــدم ظهــور اخلطــأ والصــواب قيــل إن غايــة مــا لــزم أنــا ال نعلــم تعيــني املخطــئ 

انظر أصول السرخسي ٢١١/٢، كشف األسرار ٦٥/٤.  (١)
انظر كشف األسرار للبخاري ٦٥/٤-٦٦، فواتح الرمحوت ٢٧٨/٢.  (٢)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٥٢

مــن املصيــب وال يلــزم منــه إصابــة كل يف الواقــع(١)، ولئــن ســلم أن التخصيــص يــؤدي إىل 
تصويب كل جمتهد ال يلزم من ذلك وجوب القول باألصلح، فإن كثريا من علماء أهل السنة 
ذهبــوا إىل التصويــب مــع إنكارهــم القــول باألصلــح حيــث بنــوا ذلــك علــى اســتحالة تكليــف مــا 

ال يطــاق(٢).
وهــذه الوجــوه مــن األدلــة أقــوى مــا متســك بــه أصحــاب هــذا القــول ومــا نوقشــوا بــه 

مــن قبــل خمالفيهــم.
رابعا: المخالفون

هناك أقوال عديدة يف هذه املســألة ختالف القول الذي ذهب إليه أبو منصور ومن معه، 
وميكــن حصــر هــذه األقــوال يف ثالثــة، ألن بقيــة األقــوال ترجــع إىل هــذه الثالثــة عنــد التأمــل(٣) 

وهي:
األول: جيــوز ختصيــص العلــة مطلقــا أي ســواء كانــت العلــة منصوصــة أو مســتنبطة. 
فــإذا ختلــف احلكــم عــن العلــة يف صــورة مــن الصــور ال يكــون ذلــك نقضــا للعلــة وإمنــا هــو 
مــن بــاب ختصيــص العلــة كمــا خيصــص اللفــظ العــام، فالوصــف ال يكــون علــة يف الصــورة 
الــيت ختلــف احلكــم عنــه فيهــا فقــط ويبقــى علــة يف بقيــة املواضــع. وهــو مــا ذهــب إليــه أبــو 
احلســن الكرخــي وأبــو بكــر اجلصــاص وأبــو زيــد الدبوســي وحنفيــة العــراق قاطبــة. فهــؤالء 

يقولــون جبــواز ختصيــص العلــة إذا كان هنــاك مانــع منــع مــن االطــراد(٤).
قــال الشــيخ املطيعــي رمحــه اهللا بعــد أن أورد نقــوالت كثــرية مــن كتــب احلنفيــة: (ومــن 

انظر كشف األسرار للبخاري ٦٥/٤-٦٦.  (١)
انظر املصدر السابق ٦٦/٤.  (٢)

قد أوصل ابن النجار الفتوحي - رمحه اهللا- األقوال الواردة يف املسألة إىل عشرة، والشوكاين إىل   (٣)
مخســة عشــر، كمــا قــد اقتصــر بعــض املصنفــني علــى األربعــة املذكــورة، واقتصــر بعضهــم علــى قولــني 
فقــط، وصــوَّر اخلــالف يف املســتنبطة فقــط. انظــر قواطــع األدلــة ٣١١/٤، التمهيــد أليب اخلطــاب 
٦٩/٤، املنهــاج مــع هنايــة الســول وشــرح البدخشــي  ١٠٣/٣، تقريــب الوصــول ص٣٧٩ هامــش 

رقــم ٢، مباحــث العلــة يف القيــاس ص٥٣٢.
تيســري  السرخســي٢٠٨/٢، كشــف األســرار ٥٧/٤،  ميــزان األصــول ص٦٣٠، أصــول  انظــر   (٤)

الرمحــوت٢٧٨/٢. فواتــح   ،٩/٤ التحريــر 
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هــذا نعلــم أن احلنفيــة فريقــان، فريــق علمــاء مــا وراء النهــر(١) قالــوا إن مــن شــرط العلــة عــدم 
النقــض وختلــف احلكــم عنهــا، فتخــرج بذلــك عــن أن تكــون علــة، وفريــق علمــاء العــراق 

وهــؤالء يقولــون إن النقــض ال يقــدح يف العليــة إذا كان ملانــع)(٢) .
ونســب هــذا القــول إىل اإلمــام مالــك رمحــه اهللا وكثــري مــن املالكيــة(٣)  وأنكــر الباجــي 
رمحــه اهللا هــذه النســبة وقــال: (ومل أر أحــدا مــن أصحابنــا أقــر بــه ونصــره)(٤). وهــو اختيــار 

البيضــاوي مــن الشــافعية(٥). 
وهــذا القــول هــو روايــة عــن اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا وهــو القــول الثــاين للقاضــي أيب يعلــى 
وقــال هــو املذهــب الصحيــح ومســائل األصحــاب تــدل عليــه(٦)، وبــه قــال أكثــر احلنابلــة(٧).

ومبــا أن القائلــني هبــذا القــول كثــري وهــو بذلــك يقابــل قــول أيب منصــور أورد فيمــا يلــي 
أدلتــه مــع مــا نوقشــْت بــه.

أدلة هذا القول :
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثرية أمهها ما يلي:

١- ملــا كانــت العلــة ليســت موجبــة للحكــم بنفســها بــل هــي أمــارة عليــه جبعــل الشــارع 
فإنــه جيــوز أن تكــون أمــارة للحكــم يف موضــع وال جتعــل أمــارة يف موضــع آخــر، فتخلــف 
احلكــم عــن العلــة يف بعــض املواضــع ال خيرجهــا عــن كوهنــا أمــارة عليــه؛ ألن األمــارة ال 
تســتلزم وجــود احلكــم يف كل موضــع بــل يكفــي كونــه معهــا يف األغلــب األكثــر كالغيــم 
الرطــب يف الشــتاء، فإنــه أمــارة علــى املطــر مــع أنــه قــد يتخلــف عنــه يف بعــض األحــوال 
وذلــك مل خيرجــه عــن كونــه أمــارة علــى املطــر(٨)، وهــذا الدليــل وصفــه أبــو اخلطــاب بأنــه 

يقصد هبا البالد اليت بعد هنر جيحون ملن قدم من العراق. (انظر أطلس تاريخ اإلسالم ملؤنس ص١١٥).  (١)
سلم الوصول ١٥٣/٤.  (٢)

انظر شرح تنقيح الفصول ص٤٠٠.  (٣)
إحكام الفصول ص٥٨٦.  (٤)

انظر املنهاج مع شرح األصفهاين ٧٠٩/٢.  (٥)
انظر املسائل األصولية من كتاب الروايتني والوجهني ص٧١.  (٦)

انظر العدة ١٣٨٦/٤، التمهيد ٦٩/٤، روضة الناظر ٣٢١/٢، املسودة ص٤١٢، ٤١٣.   (٧)
الناظــر ٣٢٢/٢، اإلحــكام لآلمــدي ٢٠٠/٣،  التمهيــد أليب اخلطــاب ٧٢/٤، روضــة  انظــر   (٨)

.٥٨/٤ للبخــاري  األســرار  كشــف 



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٥٤

العمدة يف املسألة(١) .
ونوقــش مــن قبــل املانعــني بــأن ذلــك غــري مســلم؛ ألن األمــارة املعتــربة لبنــاء احلكــم 
عليهــا هــي األمــارة الــيت تكــون مقويــة للظــن، ومــىت مــا حصــل هلــا نقــض زالــت قــوة الظــن 
فيهــا، وعليــه فإنــه ينبغــي أن يقــال يف علــل الشــرع إهنــا أمــارات بشــرط أن ال ينتقــض، وأن 
ال يعارضهــا نــص، وال يكــون كذلــك إال إذا كان مؤثــرا مطــردا، وبالتخلــف تــزول القــوة. 
وأمــا مــا ذهــب اجملــوزون مــن التمثيــل بالغيــم الرطــب يف الشــتاء فإنــه ال يتفــق مــع مــا حنــن 

فيــه، ألنــه مل جيعلــوا أمــارة بشــرط أن ال يتخلــف املطــر عنــه أصــال(٢) .
٢- أنــه جيــوز ختصيــص العلــة املســتنبطة كمــا جيــوز ختصيــص العلــة املنصوصــة، وقــد 

ثبــت ختصيــص العلــة املنصوصــة بأدلــة منهــا :
أ- أن اهللا جعــل الســرقة والزنــا علتــني للقطــع وللحــد، وقــد يوجــد الســارق وال يوجــد 

القطــع، وكــذا قــد يوجــد الــزاين وال يوجــد احلــد، كمــا إذا قامــت شــبهة تــدرأ ذلــك.
ُهــۡم  َّ�

َ
ب- أن اهللا جعــل املشــاقة علــة لقتــل الكفــار حيــث إنــه تعــاىل قــال ﴿ َ�ٰ�ـِـَك بِ�

ۡ�َنــاِق ﴾ (٣)، لكــن املشــاقة 
َ
َ َورَُســوَ�ُۥ ﴾ بعــد قولــه ﴿ فَٱۡ�ُِ�ــواْ فـَـۡوَق ٱۡ� َشــآقُّواْ ٱ�َّ

الــيت هــي علــة القتــل وجــدت ومل يوجــد القتــل يف بعــض األحيــان كمــا هــو الشــأن يف حــق 
املرأة والراهب يف صومعته.

ج- أن الشــارع علــل حرمــة اخلمــر وامليســر بوقــوع العــداوة والبغضــاء والصــدود عــن 
ــَ�َٰوةَ  ن يُوقِــَع بَۡ�َنُ�ــُم ٱۡلَع

َ
ــۡيَ�ُٰن أ َمــا يُرِ�ــُد ٱ�شَّ ذكــر اهللا فيهمــا، حيــث قــال ﴿ إِ�َّ

َوٱۡ�َۡغَضــآَء ِ� ٱۡ�َۡمــرِ َوٱ�َۡمۡ�ــِ�ِ ﴾ (٤) وهــذه العلــة موجــودة حالــة اإلكــراه مــع أن احلكــم 
متخلــف عنهــا.

ومعلــوم أن مــا جيــوز علــى الشــيء أو مــا يســتحيل عليــه ال خيتلــف باختــالف طرقــه، ومل 
يوجــد اختــالف يف العلتــني -املنصوصــة واملســتنبطة- ســواء االختــالف يف طريقهمــا حيــث 

انظر التمهيد أليب اخلطاب ٧٢/٤.   (١)
انظــر كشــف األســرار للبخــاري ٧٣/٤، وانظــر أيضــا املعتمــد ٨٣٤/٢، احملصــول  ٣٦٩/٢،   (٢)

لآلمــدي  ٢٠٢/٣. اإلحــكام 
األنفال : ١٢، ١٣.  (٣)

املائدة : ٩١  (٤)



٧٥٥آراؤه في األدلة الشرعية 

كانــت إحدامهــا بطريــق النــص واألخــرى بطريــق االســتنباط وهــذا ال يوجــب االختــالف 
فيهمــا فيمــا حنــن فيــه بعــد أن ثبــت أن كال منهمــا يســمى علــة(١).

وجيــاب عــن هــذا بــأن هــذا متســك مبحــل النـــزاع، فــإن كثــريا مــن األصوليــني منعــوا 
ختصيــص العلــة املنصوصــة منهــم أبــو منصوركمــا ســبق، فــال يتــم هــذا الدليــل لكوهنــم قاســوا 

علــى حمــل النـــزاع(٢) .
٣- أن العلــل الشــرعية أمــارات شــرعية فتخصيصهــا ال يبطــل كوهنــا حجــة فيمــا عــدا 

املخصــوص كألفــاظ العمــوم(٣) .
ونوقــش هــذا الدليــل بالفــرق بــني األمريــن، فــإن ختصيــص اللفــظ العــام ال يســقط داللتــه 
وال يســقط شــرطه؛ ألنــه ملــا كان دليــال علــى احلكــم وقــد خــص منــه شــيء كان مــا يتناولــه 
اللفــظ ممــا عــداه داخــال يف اللفــظ، فوجــب إثبــات اللفــظ فيــه، وأمــا العلــة فــإذا وجــدت مــع 
عــدم احلكــم تبــني أهنــا ليســت كمــال العلــة وأن احلكــم ليــس بتابــع هلــا وإمنــا هــو تابــع هلــا 

تبــَع زيــادة صفــة جيــب إضافتهــا إليهــا فافــرتق األمــران(٤).
ودفــع أبــو اخلطــاب هــذا االعــرتاض بــأن هــذا الــكالم خالصتــه أن دليــل عليــة الوصــف 

يف املســتنبطة هــو اجلريــان وحنــن ال نســلم أن االطــراد دليــل علــى صحتهــا(٥).
٤-ما اســتدل به ابن قدامة رمحه اهللا من (أن ثبوت احلكم على وفق املعىن املناســب 
يف موضــٍع دليــٌل علــى أنــه العلــة بدليــل أنــه يكتفــى بذلــك، وإن مل يظهــر أمــر ســواه وختلــف 
احلكــم حيتمــل أن يكــون ملعــارض مــن فــوات شــرط أو وجــود مانــع وحيتمــل أن يكــون لعــدم 

العلــة فــال يــرتك الدليــل املغلــب علــى الظــن ألمــر حمتمــل مــرتدد)(٦).
٥-مــا ذكــره القاضــي أبــو زيــد الدبوســي مــن (أن التخصيــص غــري املناقضــة لغــة وشــرعا 
وإمجاعــا وفقهــا. أمــا اللغــة فــألن النقــض اســم لفعــل يــرد فعــال ســبق علــى ســبيل املضــادة 

انظــر كشــف األســرار ٥٨/٤، وانظــر أيضــا العــدة ١٣٩٤/٤، اإلحــكام لآلمــدي  ٢٠٢/٣-  (١)
.٢٠٣

انظر العدة١٣٩٣/٤  (٢)
انظر التمهيد ٧١/٤.  (٣)

انظر العدة ١٣٩٣/٤.  (٤)
انظر التمهيد ٧١/٤.  (٥)

روضة الناظر ٣٢٢/٢.  (٦)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٥٦

كنقــض البنيــان ونقــض كل مؤلــف، واخلصــوص بيــان أنــه مل يدخــل يف اجلملــة، ال أنــه رفــع 
بعــد الثبــوت، أال تــرى أن ضــد اخلصــوص العمــوم وضــد النقــض البنــاء والتأليــف؛ وأمــا 
الشــرع فــألن التخصيــص جائــز يف النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب والســنة، والتناقــض ال 
جيــوز فيهــا أصــال فيتغايــران… وأمــا اإلمجــاع فــألن القايســني أمجعــوا علــى أن األحــكام قــد 
تثبــت علــى خــالف القيــاس الشــرعي يف بعــض املواضــع بدليــل أقــوى مــن نــص أو إمجــاع أو 
ضــرورة، وذلــك يكــون ختصيصــا ال مناقضــة، وهلــذا مساهــا الشــافعي خمصوصــة عــن القيــاس 
وحنــن نســميها معــدوال هبــا عــن القيــاس، أال تــرى أن ذلــك القيــاس بقــي معمــوال بــه يف غــري 
ذلــك املوضــع، والقيــاس املنتقــض فاســد ال جيــوز العمــل بــه يف موضــع؛ وأمــا الفقــه فــألن 
اخلصــم أي املعلــل ادعــى أن هــذا الوصــف علــة، فلمــا أورد عليــه مــا وجــد فيــه ذلــك الوصــف 
بــدون ذلــك احلكــم احتمــل أن يكــون احلكــم لفســاد يف أصــل علتــه، فيكــون ذلــك تناقضــا، 
وحيتمــل أن يكــون عــدم احلكــم ملانــع منــع ثبــوت احلكــم. أال تــرى أن البيــع علــة لثبــوت 
امللــك بــال شــبهة، مث إذا مل يثبــت امللــك بــه يف صــورة خيــار الشــرط مل يــدل ذلــك علــى 
فســاد العلــة ألن االمتنــاع ملانــع وهــو اخليــار املشــروط يف العقــد؛ فــإذا ادعــى املعلــل أن ذلــك 
املوضــع صــار خمصوصــا مــن علــيت ملانــٍع فقــد ادعــى أمــرا حمتمــال فيكــون مطالبــا باحلجــة، 

فــإن أبــرز مانعــا صاحلــا يقبــل بيانــه… وإال فقــد تناقــض)(١).
القــول الثــاين : أن التخصيــص يقــدح يف العلــل املســتنبطة فــال جيــوز إال ملانــع أو فقــد 
شــرط، وال يقــدح يف املنصوصــة فيجــوز فيهــا، وهــذا القــول اختــاره ابــن قدامــة رمحــه اهللا(٢)، 
وحــكاه إمــام احلرمــني رمحــه اهللا عــن معظــم األصوليــني(٣)، وقــال الــرازي هــو قــول األكثــر(٤)  
ونســبه الزركشــي رمحــه اهللا إىل القرطــيب رمحــه اهللا(٥)، وإليــه ذهــب األمسنــدي احلنفــي يف بــذل 

النظــر(٦) 
أمــا  فيهــا،  فــال جيــوز  املنصوصــة  العلــة  يقــدح يف  التحخصيــص  الثالــث: أن  القــول 

كشف األسرار ٥٩/٤-٦٠ نقال عنه.   (١)
انظر روضة الناظر ٣٢٣/٢-٣٢٥.  (٢)

انظر الربهان  ٦٣٤/٢.  (٣)
انظر احملصول  ٣٦١/٢.  (٤)

انظر البحر احمليط  ٢٦٢/٥.  (٥)
ص٦٣٥-٦٣٦.  (٦)



٧٥٧آراؤه في األدلة الشرعية 

املســتنبطة فــال يقــدح فيهــا التخصيــص إذا كان ملانــع أو فقــد شــرط حــكاه الزركشــي(١).
خامسا: التعليق

بعد النظر والتأمل يف األقوال الواردة يف املسألة يالحظ ما يلي :
١-أن ختصيــص العلــة إمــا هــو بعينــه النقــض أو جــزء منــه، ألن كال منهمــا يعــرف بأنــه 

ختلــف احلكــم عــن العلــة وهــو عكــس االطــراد.
٢-مــن اشــرتط االطــراد يف العلــة قــال ختلــف احلكــم عــن العلــة قــادح فيهــا ســواء ُمســي 
ذلــك ختصيصــا أو نقضــا، ومــن مل يشــرتط االطــراد قــال ختلــف احلكــم عــن العلــة يف صــورة 
مــن الصــور مــن بــاب ختصيــص العلــة وليــس نقضــا قادحــا يف العلــة، ومــن فصــل جــرى علــى 

مــا يقتضيــه تفصيلــه.
٣-مــن العلمــاء مــن يــرى أن اخلــالف راجــع إىل اللفــظ قــال يف كشــف األســرار: (مث 
إذا تأملــت فيمــا ذكــر الفريقــان عرفــت أن اخلــالف راجــع إىل العبــارة يف التحقيــق ألن العلــة 
يف غــري موضــع ختلــف احلكــم عنهــا صحيحــة عنــد الفريقــني، ويف موضــع التخلــف احلكــُم 
معــدوم بــال شــبهة إال أن العــدم مضــاف إىل املانــع عندهــم، وعندنــا إىل عــدم العلــة)(٢). 
وقــال صاحــب فواتــح الرمحــوت: (فاألشــبه أن النـــزاع لفظــي فمــن أجــاز التخلــف أجــاز عــن 
املؤثــر الغــري املســتجمع لشــرائط التأثــري، ومــن منــع منــع عــن املؤثــر التــام)(٣). ومنهــم مــن يــرى 
أن اخلــالف معنــوي وتظهــر فائدتــه يف اإلجابــة عــن النقــض أي مــن قــال جيــوز التخصيــص 

يبــدي املانــع ومــن قــال ال جيــوز قــال بفســاد العلــة(٤). 
٤- أن ختلف احلكم عن العلة بال مانع أو بدون فقد شرط هل له مثال يف الشرع؟ 
قــد اســتبعد اإلمــام تــاج الديــن ابــن الســبكي رمحــه اهللا وجــود مثــال لذلــك، فقــال: (فــإن 
قلت كيف يتصور ختلف احلكم ال لوجود مانع أو لفوات شــرط يف حمٍل فيه وصٌف نصَّ 
الشــارع قطعــا أو ظاهــرا علــى عليتــه أو اســتنبط ذلــك اســتنباطا صحيحــا؟ قلــت هــو لعمــر 
اهللا بعيــد الوجــود)(٥). ويــدل علــى صــدق كالمــه أن مجيــع األمثلــة الــيت يذكروهنــا واملناقشــات 

انظر البحر احمليط ٢٦٣/٥.  (١)
كشف األسرار ٧١/٤-٧٢.  (٢)

فواتح الرمحوت  ٢٧٩/٢.  (٣)
انظر سلم الوصول ١٨٥/٤، مسلم الثبوت مع فواتح الرمحوت ٢٧٩/٢.  (٤)

اإلهباج ٥٩/٣.  (٥)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٥٨

الــيت يوردوهنــا ال يزالــون يظهــرون املوانــع الــيت حالــت دون تأثــري الوصــف يف موضــع النقــض 
والتخصيــص كوجــود علــة أقــوى أو كــون املوضــع معــدوال عــن ســنن القيــاس أو انتفــاء شــرط 

مــن الشــروط. واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الثانية : قلب التسوية
أوال: التعريف بالمسألة

تصــور هــذه املســألة متوقــف علــى تعريــف القلــب لغــة واصطالحــا مث توضيــح قلــب 
التســوية باملثــال.

أمــا القلــب لغــة فهــو مصــدر قلــب  يقلــب ومعنــاه حتويــل الشــيء عــن وجهــه، يقــال 
قلــب الشــيء إذا حولــه ظهــرا لبطــن(١) .

وأما يف االصطالح فقد عرف بتعريفات عديدة ترجع إىل أحد معنيني:
أ- (أن يثبــت املعــرتض نقيــض حكــم املســتدل بعــني دليــل املســتدل، فيقلــب دليلــه 

حجــة عليــه ال لــه)(٢) .
ب- (أن يربــط املعــرتض خــالف قــول املســتدل علــى العلــة الــيت اســتدل هبــا إحلاقــا 

باألصــل الــذي جعلــه مقيســا عليــه)(٣).
والفــرق بــني العبارتــني أن األوىل تشــمل القلــب يف العلــة ويف غريهــا مــن األدلــة، والثانيــة 

خاصــة بالقلــب يف العلــة(٤) .
ومــن أنــواع القلــب قلــب التســوية ومعنــاه : أن يكــون يف األصــل حكمــان أحدمهــا 
منتــف يف الفــرع باالتفــاق بــني املســتدل واملعــرتض، واآلخــر خمتلــف فيــه بينهمــا، فــإذا أراد 
املســتدل إثبــات ذلــك املختلــف فيــه بالقيــاس علــى األصــل اعرتضــه املعــرتض بوجــوب 

انظر لسان العرب ٦٨٥/١، القاموس احمليط ٢١٦/١.  (١)
مذكرة أصول الفقه ص٣٠١.  (٢)

هناية السول مع شرح البدخشي  ١٢٩/٣-١٣٠.  (٣)
انظــر أقــوال العلمــاء يف تعريــف القلــب : احملصــول  ٣٧٦/٢، روضــة الناظــر ٣٧٥/٢، اإلحــكام   (٤)
لآلمــدي  ٣٥١/٤، شــرح تنقيــح الفصــول ص٤٠١، شــرح العضــد املختصــر ٢٧٨/٢، البحــر 

احمليــط ٢٨٩/٥، شــرح الكوكــب املنــري ٣٣١/٤، ســلم الوصــول ٢١١/٤. 



٧٥٩آراؤه في األدلة الشرعية 

التســوية بــني احلكمــني يف الفــرع بالقيــاس علــى األصــل، فيلــزم مــن وجــوب التســوية بينهمــا 
يف الفــرع إبطــال مذهــب املســتدل يف ثبــوت احلكــم(١).

مثالــه : أن يقــول احلنفــي مســتدال علــى وقــوع طــالق املكــره: إنــه مكــره مالــك للطــالق 
مكلــف فيقــع طالقــه قياســا علــى املختــار، فيعــرتض عليــه الشــافعي بوجــوب التســوية يف 
املكــره بــني إقــراره بطــالق وبــني إيقاعــه إيــاه قياســا علــى املختــار، وعليــه فإنــه يلــزم مــن هــذا 
أن ال يقــع طالقــه ضمنــا؛ ألنــه مــىت مــا ثبتــت املســاواة بــني إقــراره وإيقاعــه مــع أن إقــراره غــري 

معتــرب باالتفــاق فإنــه يلــزم منــه أن يكــون اإليقــاع أيضــا غــري معتــرب.
مثال آخر: أن يقول احلنفي يف مســألة إزالة النجاســة باخلل: مائع طاهر مزيل للعني 
واألثــر، وعليــه فــإن الطهــارة حتصــل بــه قياســا علــى املــاء، فــإن للشــافعي أن يعــرتض عليــه 
بقولــه: مائــع طاهــر مزيــل للعــني واألثــر فتســتوي فيــه طهــارة احلــدث واخلبــث قياســا علــى 
املــاء، فإنــه يلــزم مــن القــول بالتســوية يف اخلــل بــني طهــارة احلــدث واخلبــث عــدم حصــول 

الطهــارة باخلــل يف اخلبــث لالتفــاق علــى عــدم حصوهلــا بــه يف احلــدث(٢) .
فهل يعد هذا النوع من القلب سؤاال مقبوال أو ال؟

ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- عــدم قبــول هــذا النــوع مــن القلــب، فــال يصــح 

عنــده االعــرتاض علــى املســتدل بقلــب التســوية.
قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (ويف قبــول هــذا النــوع [يعــين بــه قلــب التســوية] وجهــان 

ألصحابنــا… أحدمهــا: ال يقبــل … واختــاره القاضــي واألســتاذ أبــو منصــور)(٣) .

ثالثا : الموافقون
إن مــا اختــاره أبــو منصــور -رمحــه اهللا- يف هــذه املســألة قــد ذهــب إليــه مجــع مــن العلمــاء 

انظر البحر احمليط ٢٩٥/٥.  (١)
انظــر املثالــني يف املنخــول ص٥٢٠، اإلحــكام لآلمــدي  ٣٥٣/٤-٣٥٤، هنايــة الســول مــع شــرح   (٢)

البدخشــي  ١٣١/٣، البحــر احمليــط ٢٩٥/٥.
البحر احمليط ٢٩٥/٥.  (٣)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٦٠

منهــم القاضــي أبــو بكــر الباقــالين(١)  وابــن الســمعاين(٢)  وطائفــة ممــن قبــل أصــل القلــب(٣).
فهؤالء مجيعا يرون أن السؤال بقلب التسوية ال يصح أن يكون متوجها إىل املستدل.

دليل هذا القول:
١- أنــه ال ميكــن التصريــح فيــه حبكــم العلــة، فــإن احلاصــل يف األصــل نفــي ويف الفــرع 
إثبــات، ألن املســتدل يعتــرب الوصفــني يف األصــل واملعــرتض ال يعتربمهــا مبقتضــى القلــب(٤)  

فكيــف تتحقــق التســوية؟
وأجــاب عنــه الــرازي -رمحــه اهللا- بــأن (عــدم االختــالف بــني احلكمــني حاصــل يف 
الفــرع واألصــل، لكــن يف الفــرع يف جانــب العــدم، ويف األصــل يف جانــب الثبــوت، وذلــك 

ال يقــدح يف االســتواء يف األصــل)(٥).
ب- أن القالــب يريــد يف األصــل غــري مــا يريــد يف الفــرع، وال جيــوز أن يؤخــذ حكــم 

الشــيء مــن ضــده(٦).
وميكن أن جياب عنه بأن ذلك ال مينع التسوية بني احلكمني سواء كان يف األصل أو يف الفرع.

رابعا: المخالفون
لقــد خالــف أبــا منصــور ومــن معــه مجــع مــن العلمــاء منهــم األســتاذ أبــو إســحاق 
االســفراييين(٧) والشــيخ أبــو إســحاق الشــريازي(٨) والباجــي(٩)  وغريهــم(١٠) حيــث يــرون أن 

هــذا النــوع مــن القلــب صحيــح.

انظر املصدر السابق ٢٩٥/٥، شرح احمللي على مجع اجلوامع ٣١٥/٢.  (١)
انظر قواطع األدلة ٣٩٨/٤,  (٢)
انظر البحر احمليط ٢٩٥/٥.  (٣)

انظر احملصول ٣٧٨/٢، البحر احمليط ٢٩٥/٥ حاشية البناين ٣١٥/٢.  (٤)
احملصول ٣٧٨/٢-٣٧٩، وانظر التبصرة ص٤٧٨.  (٥)

انظر البحر احمليط ٢٩٥/٥.  (٦)
انظر املصدر السابق ٢٩٦/٥.  (٧)

انظر شرح اللمع ٩٢٢/٢، التبصرةص ص ٤٧٧.  (٨)
انظر إحكام الفصول ص٥٩٦، ونسبه إىل أكثر األصوليني.  (٩)

(١٠) انظــر املنهــاج مــع شــرح البدخشــي ١٢٧/٣، حاشــية البنــاين ٣١٥/٢، شــرح الكوكــب املنــري 
.٣٣٤/٢



٧٦١آراؤه في األدلة الشرعية 

أدلة هذا القول:
قالــوا : (إن املســتدل بالعلــة منهمــا ال ميكنــه اجلمــع بــني حكمــه وحكــم القالــب كمــا 
لــو كان مصرحــا بــه، ويــدل عليــه أن األصــل والفــرع يف احلكــم املعلــق علــى العلــة ســواء وهــو 
التســوية. وإمنــا خيتلفــان يف التفصيــل، ومــىت اتفــق األصــل والفــرع يف حكــم العلــة صــح اجلمــع 
وإن اختلفــا يف التفصيــل، يــدل عليــه أنــه لــو صــح باحلكــم لصــح القيــاس، وإن كان حكــم 

األصــل خمالفــا حلكــم الفــرع يف التفصيــل فكذلــك هنــا)(١). 

التبصرة ص٤٧٧.  (١)





الفصل السادس : آراؤه في األدلة المختلف فيها
وفيه مبحثان :

المبحث األول : رأيه في االستصحاب
المبحث الثاني  :  رأيه في شرع من قبلن
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المبحث األول : رأيه في االستصحاب
وفيه تمهيد ومسألة واحدة :

التمهيد :  في تعريف االستصحاب وذكر أنواعه

االســتصحاب يف اللغــة : طلــب الصحبــة، والصحبــة هــي املالزمــة والعشــرة واملقاربــة، 
يقــال: اســتصحب الكتــاب إذا الزمــه، وكل شــيء الزم شــيئا فقــد اســتصحبه(١) .

ويف االصطــالح هــو: (االســتدالل بعــدم الدليــل علــى نفــي احلكــم أو بقــاء مــا هــو 
ثابــت يف الدليــل)(٢)  أو هــو : (التمســك بدليــل عقلــي أو شــرعي، مل يظهــر مــا ينقــل عنــه 
مطلقــا)(٣). وقيــل هــو: (اســتدامة إثبــات مــا كان ثابتــا أو نفــي مــا كان منفيــا حــىت يقــوم 

دليــل علــى تغيــري احلالــة)(٤).
لالستصحاب أنواع متعددة، وذلك على النحو التايل(٥) :

النوع األول : استصحاب الرباءة األصلية أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب 
العــدم األصلــي وذلــك مثــل نفــي وجــوب صــالة سادســة. هــذا النــوع هــو الــذي ينصــرف 

إليــه اســم االســتصحاب عنــد اإلطــالق.
النوع الثاين : استصحاب دليل الشرع، وهذا النوع له فرعان :

أ- استصحاب عموم النص حىت يرد التخصيص.

انظر معجم مقاييس اللغة ٣٣٥/٣، القاموس احمليط  ١٨٧/١.  (١)
ختريج الفروع على األصول ص١٧٢.  (٢)

تقريب الوصول ص٣٩١ هامش رقم ١.  (٣)
إعــالم املوقعــني ٢٥٥/١، وانظــر تعريــف االســتصحاب يف املســتصفى٢١٧/١-٢١٨، املنهــاج   (٤)
مــع شــرح البدخشــي ١٧٧/٣، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ٢٨٤/٢، شــرح احمللــي 
مــع حاشــية البنــاين علــى مجــع اجلوامــع ٣٥٠/٢، تيســري التحريــر  ١٧٦/٤، شــرح الكوكــب املنــري 

٤٠٣/٤، نشــر البنــود ٢٥٢/٢-٢٥٣. 
انظــر هــذه األنــواع يف : إعــالم املوقعــني ٢٥٥/٢، اإلهبــاج ١٦٨/٣، البحــر احمليــط ٢٠/٦، أثــر   (٥)

األدلــة املختلــف فيهــا يف الفقــه اإلســالمي ص١٨٧، أصــول مذهــب اإلمــام أمحــد ص٤١٥.



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٦٦

ب- استصحاب العمل بالنص حىت يرد ناسخ.
النوع الثالث : اســتصحاب حكٍم دل الشــرع على ثبوته واســتمراره لوجود ســببه حىت 
يثبــت خالفــه كاســتمرار امللــك بعــد ثبوتــه - وذلــك حلصــول ســببه وهــو البيــع مثــال- حــىت 

يثبــت الناقــل واملزيــل هلــذا الــدوام واالســتمرار مــن بيــع أو هبــة أو تنــازل.
النــوع الرابــع: اســتصحاب الوصــف املثبــت للحكــم حــىت يثبــت خالفــه كاســتصحاب 
الطهارة إلباحة الصالة، فإن وصف الطهارة إذا ثبت أبيحت الصالة، فيســتصحب هذا 

احلكــم حــىت يثبــت خــالف هــذا الوصــف وهــو احلــدث.
النــوع اخلامــس : اســتصحاب حكــم اإلمجــاع يف حمــل النـــزاع. مثــال ذلــك أن يقــال 
- يف الرجــل الــذي تيمــم لعــدم املــاء مث رآه بعــد دخولــه يف الصــالة- أمجــع العلمــاء علــى 
صحــة ابتــداء الصــالة قبــل رؤيــة املــاء، فيســتصحب هــذا اإلمجــاع وينقــل إىل موضــع النـــزاع 
وهــو رؤيــة املــاء أثنــاء الصــالة، فيحكــم بصحــة صالتــه يف ابتدائهــا إمجاعــا ويف اســتمرارها 

وبقائهــا اســتصحابا هلــذا اإلمجــاع.

المسألة : هل خالف العلماء في االستصحاب لفظي أو معنوي؟
أوال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع

اختلــف العلمــاء يف اعتبــار االســتصحاب حجــة و قــد اختلفــت أقــوال األصوليــني يف 
حكايــة خالفهــم يف هــذه املســألة، فذكــر ابــن القيــم -رمحــه اهللا- أن اخلــالف ليــس يف كل 
نــوع مــن أنــواع االســتصحاب، بــل جــرى اخلــالف يف النــوع األول وهــو اســتصحاب الــرباءة 
األصليــة والعــدم األصلــي وكذلــك يف النــوع اخلامــس وهــو اســتصحاب حكــم اإلمجــاع يف 
حمــل النـــزاع، وأمــا يف األنــواع األخــرى فــال خــالف يف اعتبــار االســتصحاب حجــة فيهــا وإن 

تنــازع الفقهــاء يف بعــض أحكامــه لتجــاذب املســألة أصلــني متعارضــني(١). 
وذكــر اجلــالل احمللــي أنــه ال خــالف يف اســتصحاب العــدم األصلــي وإمنــا اخلــالف يف 
استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، كثبوت امللك بالشراء وهو النوع الثالث(٢).

انظر إعالم املوقعني ٢٥٥/٢-٢٥٧.  (١)
انظر شرح احمللي على مجع اجلوامع ٣٤٨/٢-٣٤٩.  (٢)
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وذهــب بعــض املعاصريــن إىل أن اخلــالف يشــمل مجيــع األنــواع مــا عــدا النــوع الثــاين وهــو 
استصحاب العموم إىل أن يرد دليل التخصيص واستصحاب النص حىت يرد دليل النسخ(١).
فهــذا اخلــالف الــذي حصــل يف حجيــة االســتصحاب هــل لــه فائــدة أم هــو خــالف 

لفظــي؟

ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة
يرى األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- أن اخلالف يف حجية االستصحاب معنوي.

قــال الزركشــي : (وأمــا األســتاذ أبــو منصــور فجعــل اخلــالف معنويــا مبنيــا علــى اخلــالف 
يف حكــم األشــياء قبــل ورود الشــرع، فمــن زعــم أهنــا مباحــة اســتصحب احلــال يف كل مــا 

رآه مباحــا، فــال حيظــره إال بدليــل، ومــن زعــم أهنــا حمرمــةمل يســتصحب شــيئا)(٢) .
قلــت: ولعــل يف العبــارة ســقطا والصــواب: (… ومــن زعــم أهنــا حمرمــة اســتصحب 
احلــال يف كل مــا رآه حمرمــا، فــال يبيحــه إال بدليــل، ومــن توقــف مل يســتصحب شــيئا). 
وذلــك ألنــه ال فــرق بــني مــن زعــم أهنــا مباحــة ومــن زعــم أهنــا حمرمــة يف كــون كل منهمــا 
اســتصحب احلــال فــإن (مــن حــرم شــيئا أو أباحــه كفــاه اســتصحاب حــال األصــل)(٣)، 
وهلــذا فــإن كان األصــل عنــده التحــرمي اســتصحبه حــىت يــرد الدليــل املبيــح، وإن كان األصــل 
عنــده اإلباحــة اســتصحبها حــىت يــرد الدليــل احلاظــر. فالقــول بــأن (مــن زعــم أهنــا حمرمــة مل 
يســتصحب شــيئا) ال يصــح، بــل يصــح القــول بــأن مــن توقــف يف املســألة حيــث ال يوجــه 
املــدح أو الــذم إىل كل مــن اعتقــد فيهــا احلظــر أو اإلباحــة أو غــري ذلــك -كمــا ســبق يف 
مســألة حكــم األشــياء قبــل ورود الشــرع- مل يســتصحب شــيئا، وهــذا يــدل علــى صحــة 
مــا اســتدركُته علــى مــا نقــل الزركشــي -رمحــه اهللا- عــن األســتاذ أيب منصــور، واهللا أعلــم.

ثالثا : الموافقون
مل أطلع على من وافقه يف هذه املسألة  ونص على كون اخلالف يف هذه املسألة معنويا.

انظر أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ص ١٨٨.  (١)
البحر احمليط ٢٥/٦.  (٢)

روضة الناظر ١٢٠/١.  (٣)
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رابعا: المخالفون
قــد صــرح كثــري مــن العلمــاء بــأن اخلــالف يف أنــواع االســتصحاب مــا عــدا اســتصحاب 

حكــم اإلمجــاع يف حمــل اخلــالف خــالف لفظــي(١).
وتوضيــح ذلــك أن االســتصحاب -كمــا تقــدم- هــو احلكــم بالشــيء يف الزمــن الثــاين 
علــى أنــه كان ثابتــا يف الزمــن األول، وهــذا املعــىن متفــق عليــه بــني أربــاب املذاهــب يف أنــواع 

االســتصحاب مــا عــدا اســتصحاب حكــم اإلمجــاع يف حمــل اخلــالف.
وذلــك أن الذمــم بريئــة مــن التكاليــف حــىت يــرد الشــرع بإشــغاهلا، لــذا جــاءت القاعــدة 
املتفــق عليهــا بــني الفقهــاء: (األصــل بــراءة الذمــة)(٢)، فــإذا خلــت الذمــة مــن إجيــاب صــالة 
سادســة يف أول اإلســالم كذلــك هــي خاليــة أيضــا يف هــذا الزمــن، ألنــه مل يــأت يف الشــرع 
دليــل علــى إشــغاهلا هبــا، وهــذا القــدر متفــق عليــه، ولكــن اخلــالف قــد حصــل يف موجــب 
خلــو الذمــة يف الزمــن الثــاين : هــل هــو اســتصحاب العــدم األصلــي فيقــال مــا ثبــت يف 
الزمــن األول يظــن بقــاؤه يف الزمــن الثــاين، والظــن مــن احلجــج الشــرعية فيجــب العمــل بــه، 
فيكــون مــا ثبــت باالســتصحاب ثبــت بدليــل؟ أو هــو العــدم األصلــي نفســه الــذي دل علــى 
ســالمة الذمــة  يف الزمــن األول والبقــاء علــى هــذا احلكــم، صرنــا إليــه ضــرورة لعــدم وجــود 
املغــري الطــارئ فــال يكــون االســتصحاب دليــال؛ وهــذا كمــا ال خيفــى للناظــر خــالف العبــارة 

كمــا قــرره األئمــة رمحهــم اهللا كإمــام احلرمــني وابــن برهــان رمحهمــا اهللا(٣) .
قــال الشــيخ املطيعــي -رمحــه اهللا- : (وأمــا خــالف احلنفيــة والشــافعية يف هــذه الثالثــة 
فحاصلــه كمــا قدمنــاه أن الشــافعية يقولــون االســتصحاب فيهــا حجــة يثبــت احلكــم هبــا 
ويلــزم هبــا اخلصــم، واحلنفيــة يقولــون احلجــة هــو الدليــل األصلــي وهــو العقــل يف العــدم 
األصلــي والعــام والنــص والســبب، أمــا االســتصحاب فــال يثبــت حكمــا وال يلــزم خصمــا، 
وقــد علمــت أنــه يشــبه اخلــالف اللفظــي وأن مذهــب الشــافعي علــى مــا قالــه إمــام احلرمــني 
وابــن الســمعاين عــني مذهــب احلنفيــة)(٤). والصــور الثالثــة الــيت أشــار إليهــا هــي اســتصحاب 

انظر سلم الوصول ٣٦٤/٤.  (١)
انظر األشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣، األشباه والنظائر البن جنيم ص٥٩.  (٢)

انظــر رأي إمــام احلرمــني يف الربهــان  ٧٣٥/٢-٧٣٦، ومــا نقلــه الزركشــي - رمحــه اهللا- عنــه وعــن   (٣)
ابــن برهــان يف البحــر احمليــط ٢٤/٦.

سلم الوصول ٣٦٤/٤.  (٤)



٧٦٩آراؤه في األدلة الشرعية 

العــدم األصلــي و اســتصحاب العــام والنــص إىل ورود املغــري، واســتصحاب مــا دل الشــرع علــى 
ثبوتــه لوجــود ســبيه.



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٧٠

المبحث الثاني  :  رأيه في شرع من قبلنا
وفيه مسألتان :

المسألة األولى: هل كان النبي   قبل البعثة متعبدا بشرع من قبلنا؟
أوال: التعريف بالمسألة

لــكل منهــم شــريعة  أرســل اهللا ســبحانه وتعــاىل رســال وأنبيــاء هلدايــة البشــر وجعــل 
ٖ َجَعۡلَنــا ِمنُ�ــۡم ِ�َۡعــٗة َوِمۡنَهاٗجــا ﴾ (١) وكان نبينــا 

ومنهاجــا كمــا قــال تعــاىل ﴿ لـِـُ�ّ
حممــد  خــامت األنبيــاء واملرســلني وشــريعته هــي خامتــة الشــرائع، ومــن القضايــا املعروفــة أنــه 
 بعــث يف ســن األربعــني، وهنــا يــرد ســؤال : هــل كان  قبــل البعثــة متعبــدا بشــريعة 
ســابقة؟ فإنــه إذا كان متعبــدا حــني ذاك بشــرع ســابق ومل ينســخ بشــريعته بعــد نزوهلــا فيكــون 

ذلــك مشــروعا يف حــق أمتــه.
ثانياً : رأي أبي منصورفي المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصور-رمحــه اهللا- أن النــيب  كان متعبــدا بشــرع ســابق وهــو 
شــريعة إبراهيم عليه الســالم، قال-رمحه اهللا- يف معرض بيانه ملذاهب العلماء على نســخ 
بعــض أحــكام شــرائع املتقدمــني مبــا حــدث بعدهــا مــن الشــرائع: (… ومنهــم مــن قــال كان 
نبينــا ، مأمــورا قبــل نبوتــه بشــريعة إبراهيــم عليــه الســالم ولزمــه التمســك هبــا يف كل شــيء 

إال فيمــا نســخ منهــا بشــريعته بعــد الوحــي إليــه وهــذا هــو الصحيــح عندنــا)(٢).
وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (شــرع مــن قبلنــا ويشــتمل علــى مســألتني : إحدامهــا: 
فيمــا كان النــيب  متعبــدا بــه قبــل البعثــة، وقــد اختلفــوا يف ذلــك علــى مذاهــب: إحداهــا 
أنــه كان متعبــدا بشــرع قطعــا مث اختلفــوا فقيــل كان علــى شــريعة آدم… وقيــل إبراهيــم… 

وقــال األســتاذ أبــو منصــور وبــه نقــول)(٣).
املائدة : ٤٨  (١)

الناسخ واملنسوخ له ص١٣٥.  (٢)
البحر احمليط ٣٦/٦، وانظر إرشاد الفحول ص٢٠٩.  (٣)



٧٧١آراؤه في األدلة الشرعية 

ثالثا: الموافقون
إن القــول بــأن النــيب  كان متعبــدا بشــرع مــن كان قبلــه هــو مذهــب احلنفيــة(١) 
وبعــض املالكيــة كابــن احلاجــب(٢) وبعــض الشــافعية كاألســتاذ أيب إســحاق اإلســفراييين(٣)  

والقاضــي البيضــاوي(٤)  وهــو مذهــب احلنابلــة(٥).
قــال الكمــال ابــن اهلمــام -رمحــه اهللا-: (املختــار أنــه  قبــل بعثتــه متعبــد… مبــا ثبــت 

أنه شــرع إذ ذاك)(٦) .
وقال ابن احلاجب - رمحه اهللا -: (واملختار أنه  قبل البعثة متعبد بشرع)(٧) .

قال البيضاوي -رمحه اهللا-: (أنه  قبل النبوة تعبد بشــرع)(٨) .
وقــال القاضــي أبــو يعلــى -رمحــه اهللا -: (فأمــا قبــل البعــث فــإن نبينــا عليــه الســالم 
كان متعبــدا بشــريعة مــن قبلــه ســواء قلنــا : ليــس شــرع مــن قبلــه شــرعا لــه بعــد البعــث، أو 

قلنــا هــو شــرع لــه)(٩) .
مث اختلــف هــؤالء يف تعيــني ذلــك الشــرع بتعيــني مــن نســب إليــه مــن األنبيــاء، فقيــل 
كان متعبــدا بشــرع آدم، وقيــل بشــرع نــوح وقيــل بشــرع إبراهيــم وقيــل بشــرع موســى وقيــل 

بشــرع عيســى عليهــم الســالم(١٠).

انظر التقرير والتحبري ٣٠٨/٢، تيسري التحرير ٢٢٩/٣، فواتح الرمحوت١٨٣/٢.  (١)
انظر املختصر مع شرح العضد ٢٨٦/٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٩٥.  (٢)

انظر البحر احمليط ٣٩/٦.  (٣)
انظر املنهاح مع شرح األصفهاين ٥١٥/٢، وانظر غاية الوصول ص١٣٩.  (٤)

انظر العدة ٧٩٥/٣، شرح خمتصر الروضة ١٨١/٣، شرح الكوكب املنري ٤٠٩/٤.  (٥)
التحرير مع تيسري التحرير ١٢٩/٣.  (٦)
املختصر مع شرح العضد ٢٨٦/٢.  (٧)

املنهاج مع شرح األصفهاين ٥١٥/٢.  (٨)
العدة ٧٩٥/٣.  (٩)

انظــر أقواهلــم يف املختصــر مــع شــرح العضــد ٢٨٦/٢، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي٣٥٢/٢،   (١٠)
البحــر احمليــط  ٣٩/٦، شــرح خمتصــر الروضــة ١٨١/٣، تيســري التحريــر ١٢٩/٣، شــرح الكوكــب 

املنــري ٤١٠/٤.



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٧٢

دليل هذا القول:
استدلوا بأدلة أمهها ما يلي :

١- أن األحاديــث الــواردة يف أنــه  كان يتعبــد قبــل البعثــة وكان يــأيت غــار حــراء 
فيتحنث فيه(١)  أي يتعبد وكان يصلي ويطوف ببيت اهللا وحيج ويعتمر ويتصدق، ويذبح 
احليــوان وهــذه أمــور شــرعية يعلــم ممــن مارســها قصــد موافقــة أمــر الشــرع وال يتصــور مــن 
غــري تعبــد، ألن العقــل مبجــرده ال حيســنها وال يرشــد إليهــا، فــال مصــري إليهــا إال الشــرع(٢) .

ونوقش من ثالثة وجوه(٣) :
أ- أنه مل يتواتر شيء من ذلك بنقل مقطوع به، وال سبيل إىل إثباته بالظن.

ب- أنــه رمبــا ذبــح احليــوان بنــاء علــى أنــه ال حتــرمي إال بالســمع، وال حكــم قبــل ورود 
الشــرع. وأمــا احلــج والصــالة والطــواف وغريهــا فلعلــه فعلهــا تــربكا مبــا نقــل مجلتــه مــن األنبيــاء 
الســابقني وإن انــدرس تفصيلــه، أو فعلهــا بنــاء علــى بــراءة الذمــة فــإن اإلنســان ولــد بريئــا 
مــن مجيــع احلقــوق، فهــو يســتصحب هــذه احلالــة حــىت يــدل دليــل علــى شــغل الذمــة حبــق.

ج- وجيوز أن يكون ذلك بإهلام من اهللا تعاىل دون الشرائع السابقة.
٢- أن شــرع مــن قبلــه عــام جلميــع املكلفــني؛ ألن كل واحــد مــن األنبيــاء قبلــه دعــا إىل 

شــرعه مجيــع املكلفــني و النــيب  واحــد منهــم، فيتناولــه عمــوم الدعــوة(٤).
ونوقــش بــأن كــون دعــوة مــن ســبق مــن األنبيــاء عامــا يشــمل كافــة املكلفــني ال يصــح، 
فإنــه مل ينقــل يف ذلــك مــا يــدل علــى التعميــم ليحكــم بــه، وبتقديــر نقلــه حيتمــل أن يكــون 
زمــان نبينــا عليــه الســالم زمــان انــدراس الشــرائع املتقدمــة وتعــذر التكليــف هبــا لعــدم نقلهــا 

فعــن عائشــة -رضــي اهللا عنهــا- أنــه كان يتحنــث أي يتعبــد يف غــار حــراء . انظــر صحيــح مســلم   (١)
.  بشــرح النــووي ١٩٨/٢، يف كتــاب اإلميان،بــاب بــدء الوحــي إىل رســول اهللا

لآلمــدي٣٧٧/٤،  اإلحــكام  احملصــول ٥١٩/١،  املســتصفى٢٤٨/١،  العــدة ٧٦٦/٣،  انظــر   (٢)
التحريــر  تيســري  الوصــول ص١٣٩،  غايــة  العضــد ٢٨٦/٢،  شــرح  مــع  احلاجــب  ابــن  خمتصــر 

،١٨٤/٢ الرمحــوت  فواتــح   ،٤١١/٤-٤١٢ املنــري  الكوكــب  شــرح   ،١٣٠/٣
انظر املستصفى٢٤٨/١، شرح تنقيح الفصول ص٢٩٨، فواتح الرمحوت ١٨٤/٢.  (٣)

انظــر احملصــول ٥١٩/٢، اإلحــكام لآلمــدي٣٧٧/٤، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب   (٤)
٢٨٦/٢، شــرح خمتصــر الروضــة ١٨١/٣، تيســري التحريــر ١٣٠/٣.
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وتفصيلهــا ولذلــك بعــث يف ذلــك الزمــان(١).
رابعاً : المخالفون

لقد خالف أبا منصور ومن معه يف هذه املسألة فريقان من العلماء :
الفريــق األول : قالــوا إن النــيب مل يكــن متعبــدا بشــرع ســابق قبــل البعثــة. وهــذا مذهــب 
املالكية(٢) ونسبه الزركشي -رمحه اهللا- إىل مجاهري املتكلمني(٣) وهو مذهب املعتزلة أيضا(٤).
قــال القــرايف -رمحــه اهللا -: (مذهــب مالــك وأصحابــه أنــه عليــه الصــالة والســالم مل 

يكــن متعبــدا بشــرع مــن قبلــه قبــل نبوتــه)(٥).
وقــال أبــو احلســني البصــري : (أن نبينــا عليــه الســالم مل يكــن متعبــدا قبــل النبــوة وال 

بعدهــا بشــريعة مــن تقــدم)(٦).
ونظرا إىل كثرة القائلني هبذا القول، الذين يقابلون املوافقني أليب منصور سأذكر أدلتهم.

األدلة :
١- اســتدلوا علــى أنــه  مل يكــن قبــل البعثــة متعبــدا بشــريعة أحــد قبلــه لـ(أنــه لــو 
كان متعبــدا بشــريعة مــن الشــرائع الســالفة لنقــل عنــه فعــل مــا تعبــد بــه واشــتهر تلبســه بتلــك 
الشــريعة وخمالطــة أهلها،كمــا هــو اجلــاري مــن عــادة كل متشــرع بشــريعة، وقــد عرفــت 
أحوالــه قبــل البعثــة ومل ينقــل عنــه شــيئا مــن ذلــك، وأيضــا فإنــه لــو كان متعبــدا ببعــض 
الشــرائع الســالفة الفتخــر أهــل تلــك الشــريعة بعــد بعثتــه واشــتهاره وعلــو شــأنه بنســبته إليهــم 

وإىل شــرعهم ومل ينقــل شــيء مــن ذلــك)(٧).
ونوقــش هــذا الدليــل باملعارضــة بأنــه لــو مل يكــن علــى شــريعة مــن الشــرائع وال متعبــدا 

انظــر اإلحــكام لآلمــدي٣٧٧/٤، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ٢٨٦/٢، تيســري   (١)
.١٣٠/٣ التحريــر 

انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٩٥.  (٢)
انظر البحر احمليط ٤٠/٦، وانظر أيضا تيسري التحرير ١٣٠/٣، إرشاد الفحول ص٢١٠.  (٣)

انظر املعتمد ٨٩٩/٢.  (٤)
شرح تنقيح الفصول ص٢٩٥.  (٥)

املعتمد ٨٩٩/٢.  (٦)
اإلحــكام لآلمــدي٣٧٧/٤، وانظــر أيضــا هــذا الدليــل يف العــدة ٧٦٧/٣، احملصــول  ٥١٨/٢،   (٧)

شــرح العضــد ٢٨٦/٢، تيســري التحريــر ١٣٠/٣، شــرح املنهــاج لألصفهــاين ٥١٧/٢.



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٧٤

بشــيء منهــا لظهــرت خمالفتــه ألهــل تلــك الشــرائع فيمــا يأتــون منهــا، واشــتهر خالفــه عنــه 
ونقــل إلينــا، ألن هــذا ممــا تتوافــر الدواعــي علــى نقلــه أيضــا، ولكــن مل ينقــل عنــه شــيء منــه، 
وليــس أحــد األمريــن أوىل مــن اآلخــر، وبنــاء عليــه فتظــل الدعــوى حمتاجــة إىل دليــل ســامل 

مــن املعارضــة(١).
٢- ممــا يؤكــد أنــه عليــه الســالم مل يكــن متعبــدا قبــل بعثتــه بشــرع أحــد مــن األنبيــاء أن 
تلــك الشــرائع(٢)  اندرســت ومل يبــق منهــا مــا ميكــن التمســك بــه ألهلهــا فضــال عــن غريهــم،  
وهــو عليــه الصــالة والســالم مل يكــن يســافر وال خيالــط أهــل تلــك الشــرائع حــىت يطلــع علــى 

أحواهلــم وأحكامهــم، فيبعــد مــع هــذا غايــة البعــد أن يعبِّــده اهللا تعــاىل علــى تلــك الشــرائع.
وميكــن أن يناقــش بأنــه ال يســلم انــدراس تلــك الشــرائع بأكملهــا بــل بقــي منهــا شــيء 
كثــري، مــن ذلــك اإلميــان بــاهللا والرســل والتوحيــد واحلــج والعمــرة والطــواف والصدقــة والصــوم 

وغريها.
٣- أن تعبــد النــيب  بشــريعة ســابقة يأبــاه مــا حيكونــه مــن اخلــالف هــل كان متعبــدا 
بشــريعة موســى أو عيســى عليهمــا الســالم، فــإن شــرائع بــين إســرائيل مل تتعدهــم إىل بــين 

إمساعيــل، بــل كان اهللا تعــاىل يبعــث كل نــيب إىل قومــه، فــال يتعــدى رســالته قومــه(٣).
وميكــن اإلجابــة عــن هــذا الدليــل بــأن اهللا رمبــا تعبــده بشــرع بلغــه مــن الشــرائع ومل ينســخ 
علــى أنــه حكــم اهللا تعــاىل ال حكــم ذلــك النــيب، وحيتمــل أنــه كان متعبــدا بشــرع إبراهيــم 
عليــه الســالم فــإن شــريعته كانــت عامــة وقــد كان كثــري البحــث عنهــا عامــال مبــا بلــغ إليــه 
منهــا كمــا تفيــده اآليــات القرآنيــة(٤) مــن أمــره  بعــد البعثــة باتبــاع تلــك امللــة، فاألشــبه 

اتباعــه لشــرع إبراهيــم (٥).
الفريق الثاين : ذهبوا إىل التوقف يف املسألة حيث قالوا إن كون النيب  متعبدا قبل 

العضــد علــى  العــدة ٧٦٧/٣، احملصــول  ٥١٩/٢، اإلحــكام لآلمــدي٣٧٧/٤، شــرح  انظــر   (١)
لألصفهــاين ٢٩٦/٢. املنهــاج  شــرح  احلاجــب ٢٨٦/٢،  ابــن  خمتصــر 

انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٩٦.  (٢)
انظر املصدر السابق ص٢٩٦.  (٣)

يــَن ﴾ [آل عمــران : ٦٨] وقولــه تعــاىل ﴿ َأِن ٱتَّبـِـۡع  ۡوَ� ٱ�َّــاِس �ِإِبَۡ�ٰهِيــَم �َ�َِّ
َ
كقولــه تعــاىل ﴿ إِنَّ أ  (٤)

ــَم ﴾ [النحــل : ١٢٣]. ــَة إِبَۡ�ٰهِي ِ�لَّ
انظر فواتح الرمحوت ١٨٤/٢.  (٥)



٧٧٥آراؤه في األدلة الشرعية 

البعثــة بشــرع مــن قبلــه جائــز عقــال ولكــن الواقــع منــه غــري معلــوم بطريــق قاطــع؛ فــال وجــه 
جلــزم القــول يف نفــي وال إثبــات، وممــن اختــار هــذا املذهــب إمــام احلرمــني والغــزايل وإلكيــا 

اهلراســي واآلمــدي والنــووي وغريهــم -رمحهــم اهللا مجيعــا-(١) .
خامسا : التعليق

بعد التأمل يف األقوال الواردة واألدلة  يظهر ما يلي:
١- أن هذه املسألة ال تظهر لنا مثرة يف األصول وال يف الفروع البتة، بل جتري جمرى 
التواريــخ املنقولــة وال ينبــين عليهــا حكــم يف الشــريعة، نــص علــى ذلــك مجــع مــن العلمــاء(٢)، 
قــال املــازري - رمحــه اهللا -: (.. النظــر فيمــا كان  يتعبــد بــه قبــل أن يوحــى إليــه، وهــذه 
املســألة قليلــة الفائــدة يف حــق الفقيــه وال متــس احلاجــة إىل نظــره فيهــا وال حــظ هلــا يف علــم 
األصــول أيضــا إال تعلقهــا بالــرد علــى املعتزلــة يف بنائهــا علــى التحســني والتقبيــح العقلــي)(٣).
ولكــن ميكــن أن يظهــر -إذا ثبــت تعبــده بشــرع مــن قبلــه- مــن إطــالق النســخ علــى 

مــا تعبــد بــه بــورود شــريعته املؤبــدة كمــا قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-(٤).
٢- أن مــا متســك بــه املثبتــون واملانعــون مــن أدلــة مل يكــن حجــة قويــة علــى املســتدل 
عليــه وبالتــايل مل تســلم مــن املناقشــة والنقــد، وهبــذا يلــوح أن التمســك بالقــول بالتوقــف 

أوىل، واهللا أعلــم.

المسألة الثانية : فائدة الخالف في حكم االحتجاج بشرع من قبلنا
أوًال: التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع 

اختلف العلماء يف االحتجاج بشرع من قبلنا بعد اتفاقهم على ما يلي :
أ- أن ما يثبت أوال بطريق صحيح أنه شــرع ملن قبلنا وثبت ثانيا أنه شــرع لنا وذلك 

انظــر الربهــان ٣٣٤/١، املســتصفى٢٤٦/١، اإلحــكام لآلمــدي٣٧٦/٤، البحــر احمليــط ٤٠/٤،   (١)
تيســري التحريــر ١٣٠/٣، إرشــاد الفحــول ص٢١٠.

انظــر الربهــان ٣٣٣/١، شــرح تنقيــح الفصــول ص٢٩٧، إيضــاح احملصــول مــن برهــان األصــول   (٢)
ص٣٦٩، البحــر احمليــط ٤١/٦، تيســري التحريــر ١٣١/٣، إرشــاد الفحــول ص٢١٠.

إيضاح احملصول  يف برهان األصول ص٣٦٩.  (٣)
انظر البحر احمليط ٤١/٦.  (٤)



آراؤه في األدلة الشرعية  ٧٧٦

ــَب  ــا ُكتِ ــاُم َكَم َي ــَب َعلَۡيُ�ــُم ٱ�ّصِ ــواْ ُكتِ ــَن َءاَمُن ِي ــا ٱ�َّ َه ُّ�
َ
� كقولــه تعــاىل ﴿ َ�ٰٓ

ِيــَن ِمــن َ�ۡبلُِ�ــۡم لََعلَُّ�ــۡم َ�تَُّقــوَن ١٨٣ ﴾ (١)  كان هــذا النــوع شــرع لنــا. َ�َ ٱ�َّ
ب- أن مــا مل يثبــت بطريــق صحيــح أصــال كاملأخــوذ مــن اإلســرائيليات ومــا ثبــت 
بطريــق صحيــح أنــه شــرع ملــن قبلنــا وصــرح يف شــرعنا بنســخه كاألصــرار واألغــالل الــيت 
ۡغَ�ٰــَل ٱلَّــِ� 

َ
كانــت عليهــم كمــا يف قولــه تعــاىل ﴿ َوَ�َضــُع َ�ۡنُهــۡم إِۡ�َُهــۡم َوٱۡ�

َ�نَــۡت َعلَۡيِهــۡم ﴾ (٢)مل يكــن هــذان النوعــان حبجــة، بــل ال جيــوز العمــل مبقتضامهــا.
وحمل اخلالف بني العلماء هو ما ثبت أنه شرع ملن قبلنا بالكتاب والسنة الصحيحة 
كأن يقــص اهللا علينــا مــن شــرائع مــن قبلنــا مــن غــري إنــكار، أو يقــص رســول اهللا  كذلــك 
أو بطريــق التواتــر أو بشــهادة اثنــني أســلما مــن أهــل ذلــك الشــرع ممــن يعــرف املبــدَّل(٣)  ومل 
يــدل يف شــرعنا دليــل علــى أهنــا منســوخة يف حقنــا أو مشــروعة، وذلــك كمــا يف قولــه تعــاىل 
نَّ ٱ�َّۡفــَس بِٱ�َّۡفــِس َوٱۡلَعــۡ�َ بِٱۡلَعــۡ�ِ 

َ
خمــربا عــن التــوراة ﴿ َوَ�َتۡ�َنــا َعلَۡيِهــۡم �ِيَهــآ أ

ــاٞص ﴾ (٤)  ــُروَح قَِص ــّنِ َوٱۡ�ُ ــنَّ بِٱ�ّسِ ُذِن َوٱ�ّسِ
ُ
ِــٱۡ� ُذَن ب

ُ
ــِف َوٱۡ� ن

َ
ــَف بِٱۡ� ن

َ
َوٱۡ�

َۡتَ�ٞ ٢٨ ﴾ (٥)  نَّ ٱ�َۡمــآَء قِۡســَم� بَۡ�َنُهــۡمۖ ُ�ُّ ِ�ٖۡب �ُّ
َ
وكمــا يف قولــه تعــاىل ﴿ َونَّ�ِۡئُهــۡم أ

فقــد اختلــف العلمــاء يف هــذا النــوع مــن األحــكام : هــل هــي شــرع لنــا وهــل حنــن ملزمــون 
بالعمــل هبــا، أو أهنــا نقلــت إلينــا علــى ســبيل اإلخبــار وليــس علينــا امتثاهلــا وال االقتــداء هبــا؟ 

علــى أقــوال ترجــع إىل اثنــني:
األول : أنه يكون حجة لنا وهو قول األكثر(٦).

الثاين : أنه ال يكون حجة(٧).
فهــل هــذا اخلــالف معنــوي يكــون لــه فائــدة تظهــر يف حادثــة؟ أو أنــه خــالف لفظــي 

ال يرتتــب عليــه شــيء؟
البقرة : ١٨٣  (١)

األعراف : ١٥٧  (٢)
انظر البحر احمليط ٤٦/٦.  (٣)

املائدة : ٤٥  (٤)
القمر : ٢٨  (٥)

انظر روضة الناظر ٤٠٠/١، شرح الكوكب املنري ٤١٢/٤.   (٦)
راجع املصدرين السابقني.  (٧)



٧٧٧آراؤه في األدلة الشرعية 

ثانيا: رأي أبي منصور في المسألة
يرى األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- أن اخلالف يف هذه املسألة معنوي له فائدة.

قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (قــال األســتاذ أبــو منصــور  وغــريه: فائــدة اخلــالف يف 
هــذه املســألة تظهــر يف حادثــة ليــس فيهــا نــص وال إمجــاع وهلــا حكــم شــرعي معلــوم يف شــرع 

قبــل هــذا الشــرع، هــل جيــوز األخــذ بــه أم ال؟)(١) .
وتوضيــح هــذا الــكالم : أن القائلــني حبجيتــه ذهبــوا يف هــذه املســألة إىل وجــوب األخــذ 

بــه وذهــب املانعــون إىل أن األخــذ بــه ال جيــوز.
ومثــل لذلــك الزركشــي -رمحــه اهللا- مثــاال مــن الفــروع وهــو أنــه إذا تعــذر االطــالع علــى 
حكــم مــا حيــل أكلــه وحيــرم، وثبــت حترميــه بشــرع ســابق بنــص أو شــهادة فقــوالن : أحدمهــا 
التحرمي عمال باســتصحاب حكم شــرع من قبلنا حىت يظهر ناقل، والثاين : عدم التحرمي 

ّيَِ�ُٰت ﴾ (٣). ِحلَّ لَُ�ــُم ٱلطَّ
ُ
عمــال بظاهــر اآليــة مــن احلــل(٢) وهــي قولــه تعــاىل ﴿ قُــۡل أ

ثالثا: الموافقون
وممــن ذكــر فائــدة اخلــالف يف هــذه املســألة الباجــي وشــهاب الديــن الزجنــاين واألســنوي  

رمحهــم اهللا(٤) وهبــذا هــم قــد وافقــوا أبــا منصــور يف كــون اخلــالف يف هــذه املســألة معنويــا.
قــال الباجــي -رمحــه اهللا- بعــد اختيــار القــول حبجيــة شــرع مــن قبلنــا : (فائــدة هــذه 
املســألة أنــه مــىت ثبــت حكــم يف شــريعة أحــد الرســل عليهــم الســالم بنــص قــرآن أو خــرب 
صحيح عن نبينا عليه الســالم وجب علينا العمل به إال أن يدل الدليل على نســخه)(٥).
قــال الزجنــاين(٦) -رمحــه اهللا- بعــد ذكــر اخلــالف يف حجيــة شــرع مــن قبلنــا: (ويتفــرع 

البحر احمليط ٤٦/٦.  (١)
انظر املصدر السابق.  (٢)

املائدة : ٤  (٣)
التمهيــد  ص٣٦٩-٣٧٠،  األصــول  علــى  الفــروع  ختريــج  ص٣٢٨،  الفصــول  إحــكام  انظــر   (٤)

ص٤٤١. لألســنوي 
إحكام الفصول ص٣٢٨.  (٥)

هــو حممــود بــن أمحــد الزجنــاين الشــافعي أبــو املناقــب، أحــد األعــالم، درس بالنظاميــة، مث املنتصريــة، وعــال   (٦)
شــأنه يف اللغــة وعلــم اخلــالف، واألصــول، والتفســري، حــىت صــار مــن حبــر العلــوم، مــن آثــاره العلميــة : 

ختريــج الفــروع علــى األصــول، تــويف ســنة ٦٥٦هـــ . (انظــر : طبقــات الشــافعية الكــربى ٣٦٨/٨). 
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عــن هــذا األصــل مســائل، منهــا : إذا نــذر ذبــح ولــده مل ينعقــد نــذره عندنــا، إذ ال اصــل 
لــه يف شــرعنا، وينعقــد عندهــم متســكا بقضيــة اخلليــل عليــه الســالم(١))(٢).

رابعا : المخالفون
دون  اللفــظ  إىل  املســألة  هــذه  يف  اخلــالف  رد  إمــكان  إىل  العلمــاء  بعــض  ذهــب 
احلقيقــة(٣)،  متســكا بــأن شــرع مــن قبلنــا ليــس دليــال مســتقال يف شــريعتنا وإمنــا هــو راجــع 
إىل الكتــاب إذا قصــه اهللا علينــا مــن غــري إنــكار، أو إىل الســنة إذا قصــه الرســول  مــن 
غــري إنــكار؛ ألن ذكــر هــذه األحــكام مــن الشــرائع الســالفة بــدون إنــكار يــدل داللــة ضمنيــة 
علــى العمــل هبــا، وإال ألنكرهــا اهللا ورســوله، فحيــث قصــت علينــا مــن غــري نكــري فــإن ذلــك 

يتضمــن األمــر بالعمــل هبــا(٤).
قلــت: إن إرجــاع اخلــالف يف هــذه املســألة إىل اللفــظ هبــذه الطريقــة، يصــح لــو ُســّلم 
أن اجلميــع متفقــون علــى العمــل مبــا ذكــر مــن أحــكام الشــرائع الســابقة يف الكتــاب والســنة 
مــن غــري إنــكار، ألن اخلــالف حينئــذ ينحصــر يف كــون ذلــك العمــل ثبــت بشــرع مــن قبلنــا 
أو ثبــت بالكتــاب والســنة؟ وال يرتتــب علــى ذلــك شــيء، إال أين أرى أن حمــل النـــزاع مل 
ينحصــر يف هــذا القــدر فقــط، بــل حصــل اخلــالف أيضــا يف وجــوب العمــل بــه وعدمــه، 
كمــا هــو ظاهــر مــن قــول بعــض علمــاء هــذا الفريــق حيــث قــال: (أن اخلــالف فيــه ليــس لــه 
كبــري أثــر ويقــرب أن يكــون خالفــا لفظيــا، وذلــك كمــا يظهــر مــن خــالل الفــروع الفقهيــة 
الــيت ذكــر فيهــا االحتجــاج أو األخــذ بشــرع مــن قبلنــا، حيــث إننــا جنــد القائلــني بأنــه حجــة 
يلزمــون العمــل هبــا، فمــا حيتجــون بــه يف مســألة إال ويعضــدون احتجاجهــم هــذا بدليــل 
آخــر ثابــت يف شــرعنا ومقبــول لــدى اجلميــع علــى وجــه اإلمجــال، كمــا أننــا جنــد القائلــني 
بنفيــه كثــريا مــا يستأنســون بنصــوص تذكــر أحكامــا وردت يف شــرع مــن قبلنــا وإن كان ال 
يعتمدوهنــا أصــال يف املســألة. وعلــى كل فقــد وجــدت فــروع عــدة خمتلــف فيهــا بــني املذاهــب 

أي بقصة إبراهيم  عليه السالم وما ورد فيها من الفداء بالذبح العظيم.  (١)
ختريج الفروع على األصول ص٣٧٠.  (٢)

الفقــه اإلســالمي ص٥٤٠، أصــول مذهــب اإلمــام أمحــد  أثــر األدلــة املختلــف فيهــا يف  انظــر   (٣)
واجلماعــة ص٢٣٣. الســنة  أهــل  عنــد  الفقــه  أصــول  معــامل  ص٥٥٤، 

انظر أصول اإلمام أمحد ص٥٥٤-٥٥٥.  (٤)
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وكان مبــىن اخلــالف يف الظاهــر اعتبــار هــذا الدليــل وعــدم اعتبــاره ممــا جييــز لنــا أن نعتــربه مــن 
األدلــة الــيت كان هلــا أثــر يف اختــالف املذاهــب)(١) .

وبناء على ذلك فكون اخلالف معنويا هو األقوى واهللا أعلم.

أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ص٥٤٠.  (١)





الباب الثالث  
آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

وفيه فصالن :

: آراؤه �� مباحث التعارض الفصل األول  
: آراؤه �� مباحث دفع التعارض الفصل الثا��  





٧٨٣آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

الفصل األول : آراؤه في مباحث التعارض
وفيه تمهيد وثالث مسائل :

التمهيد :  في معنى التعارض وشروطه

معنى التعارض لغة :
التعــارض يف اللغــة مصــدر فعــل تعــارض، فهــو تفاعــل مــن العــرض وتــدور مادتــه حــول 

املعــاين اآلتيــة :
١- الظهــور والبــدو واإلظهــار، يقــال : عــرض لــه كــذا يعــرض أي ظهــر لــه وبــدا، 
وعــرض الشــيء لــه : أظهــره ومنــه قولــه تعــاىل ﴿ ُ�ــمَّ َعَرَضُهــۡم َ�َ ٱ�َۡمَ�ٰٓ�َِكــةِ ﴾ (١) .

٢-املنع، تقول : (عرضين من احلضور إليك كذا) أي صدين ومنعين.
٣-املقابلة يقال : «لفالن عبد أو غالم يعارضه» أي يقابله وجيانبه باملنع والدفع.

٤-املســاواة واملثــل، تقــول : عــارض فــالن فالنــا مبثــل صنيعــه أي أتــى إليــه مبثــل مــا أتــى 
عليــه(٢)، قــال الزبيــدي(٣) بعــد أن فســر العــرض باملقابلــة واملســاواة (ومنــه اشــتقت املعارضــة 

كأن عــرض فعلــه كعــرض فعلــه)(٤) .
وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا- بــأن التعــارض : (تفاعــل مــن العــرض بضــم العــني وهــو 
الناحيــة واجلهــة، فــكأن الــكالم املتعــارض يقــف بعضــه يف عــرض بعــض أي ناحيتــه وجهتــه 
فيمنعــه مــن النفــوذ إىل حيــث وجــه)(٥). وكل هــذه املعــاين ترجــع إىل معــىن واحــد وهــو ظهــور 

البقرة : ٣١  (١)
انظــر هــذه املعــاين يف لســان العــرب ١٦٥/٧-١٨٧، املصبــاح املنــري ص١٥٣، القامــوس احمليــط   (٢)

.٨٧٣/١-٨٧٦
هــو حممــد بــن حممــد  مرتضــى احلســيين الزبيــدي، عالمــة اللغــة واحلديــث والرجــال واألنســاب، أصلــه   (٣)
من واسط يف العراق، ولد سنة ١١٤٥هـ، وتويف سنة ١٢٠٥ يف مصر، من آثاره : تاج العروس 

بشرخ القاموس. (انظر األعالم ٢٩٧/٧-٢٩٨).
تاج العروس ٥١/٥.  (٤)

البحر احمليط ١٠٩/٦.  (٥)
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قول كل واحد من املتعارضني يف ناحية القول اآلخر ومنعه من النفوذ إىل حيث وجه.
معنى التعارض في اصطالح األصوليين :

عرفــوه بتعريفــات عــدة وأحســنها يف نظــري (التمانــع بــني دليلــني شــرعيني فأكثــر حبيــث 
يتنــاىف مدلوهلمــا)(١)  أي أن يتقابــل دليــالن شــرعيان متســاويان يف الداللــة علــى ســبيل 
املناقضــة حبيــث يلــزم مــن األخــذ بأحدمهــا عــدم العمــل باآلخــر لكــون كل واحــد منهمــا مينــع 

اآلخــر ويضــاده فهمــا متناقضــان.
شروط التعارض : 

ال بــد لتحقــق التعــارض مــن شــروط، اشــرتطها األصوليــون لثبوتــه بــني األدلــة(٢)، ومــن 
أمههــا مــا يلــي :

١- أن يكــون بــني الدليلــني التناقــض بــأن يكــون أحدمهــا حيــل شــيئا واآلخــر حيرمــه. 
فــإن اتفقــا يف احلكــم فــال تعــارض.

٢- أن يتساوى الدليالن يف القوة حىت يتحقق التقابل والتعارض.
املتعارضــان  بــأن يكــون  الثبــوت وذلــك  قــد يكــون مــن حيــث  القــوة  والتســاوي يف 
قطعيــني مــن حيــث الثبــوت كاملتواتريــن أو ظنيــني كخــرب آحــاد، وعليــه فــال تعــارض بــني 

متواتــر وآحــاد.
وقــد يكــون مــن حيــث الداللــة بــأن يكــون املتعارضــان قطعيــني يف الداللــة كالنصــني، 

أو ظنيــني كالظاهريــن، وعليــه فــال تعــارض بــني النــص والظاهــر.
٣-أن يكــون تقابــل الدليلــني يف حمــل واحــد؛ فــإن التضــاد والتناقــض بــني الشــيئني ال 

يتحقــق يف حملــني.
٤- أن يكــون تقابــل الدليلــني يف وقــت واحــد أي ال بــد مــن احتــاد الزمــن؛ إذ لــو 

اختلــف الزمــن انتفــى التعــارض.
يقــع يف  الشــروط مل  وهبــذه  املعــىن  هبــذا  فإنــه  التعــارض وشــروطه  معــىن  عــرف  وإذا 

انظــر تقريــب الوصــول ص٤٦٢ هامــش ٢، وانظــر أيضــا أصــول السرخســي١٢/٢، البحــر احمليــط   (١)
١٠٩/٦، شــرح الكوكــب املنــري ٦٠٥/٤، نشــر البنــود ٢٧٣/٢.

راجــع يف شــروط التعــارض أصــول السرخســي١٢/٢-١٣، كشــف األســرار للبخــاري ١٦١/٣،   (٢)
كشــف األســرار للنســفي ٨٧/٢، البحــر احمليــط ١٠٩/٦-١١٠، إرشــاد الفحــول ص٢٤١.
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يــرد يف املســألة  فــال ميكــن أن  التناقــض،  تعــاىل منــزه عــن  الشــرعية؛ ألن اهللا  النصــوص 
متضــادان. حكمــان  الواحــد  الوقــت  يف  الواحــدة 

وعلــى هــذا فعندمــا يقــال بــأن دليلــني تعارضــا فمعنــاه أهنمــا متعارضــان يف نظــر اجملتهــد 
ال يف نفــس األمــر واحلقيقــة، وعندئــذ يبحــث اجملتهــدون عــن طــرق لدفــع هــذا التعــارض 

الــذي ظهــر هلــم بــني تلــك األدلــة.
ويبحــث عــادة يف مبحــث التعــارض عــن ترتيــب األدلــة وموقــع التعــارض وطــرق دفعــه، 
ومبــا أين وجــدت أليب منصــور يف املســائل اآلتيــة مــا يعتــرب إشــارات غــري صرحيــة فســوف 
أكتفــي بإيرادهــا إمجــاال دون عقــد مقارنــات مطولــة وال ســيما أن هــذه املســائل هــي موضــع 
اتفــاق بــني العلمــاء، واخلــالف الــذي يذكرونــه فيهــا راجــع إىل اللفــظ واالصطــالح واهللا 

أعلــم.

المسألة األولى : رأي أبي منصور في ترتيب األدلة عند التعارض
ذكــر األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أدلــة األحــكام الشــرعية يف موضعــني مــن كتابــه 
أصــول الديــن مرتبــة، فقــال يف املوضــع األول : (املســألة العاشــرة مــن األصــل األول يف 
بيــان مأخــذ العلــوم الشــرعية : األحــكام الشــرعية مأخــوذة مــن أربعــة أصــول وهــي الكتــاب 

والســنة واإلمجــاع والقيــاس)(١).
وقــال يف املوضــع الثــاين : (فــإذا صــح أن األحــكام الشــرعية مدركــة مــن الشــرع دون 
العقل فأدلة األحكام الشرعية من الشرع أربعة أنواع : القرآن والسنة واإلمجاع والقياس)(٢).

فذكــُر هــذه األدلــة علــى هــذا املنــوال يوحــي أنــه ال ينتقــل إىل دليــل الحــق إال إذا انتفــى 
مــا قبلــه.

ومــن األمــور املســلم هبــا واملتفــق عليهــا بــني املســلمني أن النــص مــن الكتــاب والســنة 
مقــدم علــى غــريه مــن األدلــة وكذلــك تقــدمي األدلــة النقليــة مــن الكتــاب والســنة واإلمجــاع 

علــى القيــاس أيضــا أمــر ال خــالف فيــه.

أصول الدين ص١٧.  (١)
املصدر السابق ص٢٠٤.  (٢)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٧٨٦

المسألة الثانية : رأيه في موقع التعارض
مــن املعــروف أن األدلــة الــيت يقــع بينهــا التعــارض هــي األدلــة الظنيــة دون القطعيــة كمــا 
ســبق، فــال يقــع تعــارض بــني قطعــي وظــين، وال بــني قطعيتــني. واألســتاذ أبــو منصــور رمحــه 
اهللا وإن مل يتعرض هلذه املســألة إال أنه صرح بوقوع التعارض يف بعض املواطن وأشــار إىل 

أخــرى ببيــان طــرق دفــع التعــارض فيهــا، ومــن هــذه املواقــع مــا يلــي :
١- بــني العــام واخلــاص وكذلــك بــني اجملمــل واملفســر، قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-
: (تعــارض املفســر واجملمــل، كاخلــاص والعــام، فيقــدم املفســر علــى اجملمــل مطلقــا، قالــه 

األســتاذ أبــو منصــور)(١) .
٢- بــني قــول النــيب  وفعلــه ســواء وردا بيانــني أو وردا مطلقــني وقــد تقــدم القــول يف 

مبحــث الســنة.
٣- بــني الكتــاب والكتــاب، وبــني الســنة والســنة، وبــني الكتــاب والســنة علــى مــا 
ســيأيت بيانه يف الفصل الثاين عند ذكر طرق دفع التعارض حيث يذكر من مواقع النســخ 

والرتجيــح مــا يكــون بــني الكتــاب والكتــاب وبــني الســنة والســنة وبــني الكتــاب والســنة. 

المسألة الثالثة : رأيه في طرق دفع التعارض إجماال
هنــاك طــرق عديــدة لدفــع التعــارض ذكرهــا األصوليــون وقــد وقــع اخلــالف بينهــم يف أي 
هــذه الطــرق يصــار إليــه أوال، وســأذكر فيمــا يلــي مــا أشــار إليــه األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه 
اهللا- مــن هــذه الطــرق حســب اطالعــي. فقــد وردت عنــه عبــارات عديــدة تــدل علــى أنــه 

يــرى أن مــن طــرق دفــع التعــارض بــني األدلــة مــا يلــي :
١- اجلمع بني األدلة :

يــرى -رمحــه اهللا- أنــه مــىت أمكــن اجلمــع يصــار إليــه، فــإن مل ميكــن اجلمــع كان اآلخــر 
ناســخا لألول. قال -رمحه اهللا-: (ومىت مل ميكن اجلمع بينهما وعرف تارخيهما، فاآلخر 

منهمــا ناســخ لــألول)(٢) .
٢-النسخ :

البحر احمليط ٤١٢/٣.  (١)
الناسخ واملنسوخ له ص١٣٤.  (٢)



٧٨٧آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

قــال -رمحــه اهللا -: (إذا تعارضــت اآليتــان واخلــربان ومل ميكــن اجلمــع بينهمــا فالظاهــر 
أن املــدين ناســخ للمكــي [وهــذا يف اآليتــني وأمــا يف اخلربيــن فإهنمــا] إذا تعارضــا وتاريــخ 
أحدمهــا معلــوم وتاريــخ اآلخــر جمهــول، فــإن كان املعلــوم تارخيــه يف آخــر أيــام النــيب  فهــو 

الناســخ للمجهــول تارخيــه).
وقــال -رمحــه اهللا -: (وإذا تعــارض خــربان ال يعــرف تارخيهمــا واحتيــج إىل نســخ 
أحدهــا باآلخــر، وكان راوي أحدمهــا أقــدم مــن راوي اآلخركانــت روايــة املتأخــر صحبــة 

ناســخة لروايــة املتقــدم يف الصحبــة).
٣-الرتجيح بني األدلة :

قــال -رمحــه اهللا- يف مســألة تعــارض حديثــني خيتلــف رواة أحدمهــا ويتفــق رواة اآلخــر 
فيمــا نقــل عنــه الزركشــي -رمحــه اهللا-: (فروايــة مــن مل ختتلــف طــرق رواياتــه أوىل)(١).

ويف مســألة تعــارض العلتــني نقــل الزركشــي -رمحــه اهللا- :(يرجــح املعلــل باملتعديــة 
علــى املعلــل بالقاصــرة يف قــول القاضــي واألســتاذ أيب منصــور)(٢)، و(إذا فرعنــا علــى تقــدمي 
التعديــة فتعارضــت علتــان متعديتــان وفــروع أحدمهــا أكثــر مــن فــروع األخــرى، يقــدم مــا 

جمــال تعديــه أكثــر لكثــرة الفائــدة، قالــه األســتاذ أبــو منصــور)(٣) .
فهــذه الطــرق الثالثــة أشــار إليهــا األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي -رمحــه اهللا- لدفــع 
برأيــه  فيهــا  بالطريقــني األخرييــن صــرح  التعــارض وقــد ورد عنــه مســائل عديــدة متعلقــة 

وســأتناول هــذه املســائل يف الفصــل القــادم إن شــاء اهللا تعــاىل.

البحر احمليط  ١٦٠/٦.  (١)
املصدر السابق ١٨٢/٦.  (٢)
املصدر السابق ١٨٣/٦.  (٣)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٧٨٨

الفصل الثاني :  آراؤه في مباحث دفع التعارض
وفيه مبحثان :

المبحث األول : آراؤه في النسخ
وفيه ستة مطالب :

المطلب األول : آراؤه في حقيقة النسخ وما اختلف في كونه نسخا
وفيه ثالث مسائل :

المسألة األولى :  تعريف النسخ
معنى النسخ لغة : 

النسخ يف اللغة يطلق على معان عدة، هي ترجع إىل أحد معنيني تاليني :
األول : اإلزالة والرفع وهو على ضربني :

أحدمهــا : إزالــة الشــيء ورفعــه دون أن يقــوم غــريه مقامــه، كقوهلــم : نســخت الريــح 
ــۡيَ�ُٰن ُ�ــمَّ  ُ َمــا يُۡلــِ� ٱ�شَّ األثــر، ومــن هــذا املعــىن قولــه تبــارك وتعــاىل ﴿ َ�َي�َســُخ ٱ�َّ
ُ َءاَ�ٰتِــهِۦۗ ﴾ (١)  أي يزيلــه فــال يتلــى وال يثبــت يف املصحــف بدلــه(٢).  ُ�ِۡ�ــُم ٱ�َّ
وثانيهمــا : إبطــال الشــيء وإزالتــه وإقامــة آخــر مقامــه، ومنــه نســخت الشــمس الظــل إذا 
أذهبتــه وحلــت حملــه، ومنــه نســخ الشــيب الشــباب أي أزالــه وحــل حملــه وهــو معــىن النســخ 

ِت ِ�َــۡ�ٖ ّمِۡنَهــآ ﴾ (٣) .
ۡ
ۡو نُ�ِســَها نـَـأ

َ
يف قولــه تعــاىل ﴿ َمــا نَ�َســۡخ ِمــۡن َءايـَـٍة أ

ۡ�َــآ  ويطلــق النســخ يف هــذا املقــام علــى التغيــري والتبديــل ومنــه قولــه  : ﴿ �َذا بَدَّ
ُِل ﴾ (٤) وعلــى هــذا اكتفــى بعــض العلمــاء  ــَ�ّ ــا ُ� ــُم بَِم ۡعلَ

َ
ُ أ ــَ�َن َءايَــةٖ َوٱ�َّ ــٗة مَّ َءايَ

احلج : ٥٢  (١)
انظر تفسري القرطيب ٦٢/٢.  (٢)

البقرة : ١٠٦  (٣)
النحل : ١٠١  (٤)



٧٨٩آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

مبعىن التبديل عن اإلزالة؛ ألن معىن التبديل يف احلقيقة هو إزالة الشيء وخيلفه غريه(١).
الثــاين : النقــل وهــو حتويــل شــيء مــن مــكان إىل آخــر أو مــن حالــة إىل أخــرى مــع 
بقائــه يف نفســه، يقــال : نســخت العســل إذا حولــت مــا يف اخلليــة مــن العســل والنحــل يف 
أخــرى، ومنــه املناســخات يف املواريــث النتقــال الرتكــة مــن قــوم إىل قــوم آخريــن، ومــن ذلــك 
نســخ الكتــاب ملــا فيــه مــن مشــاهبة النقــل ألن حتصيــل مــا يف أحــد الكتابــني يف اآلخــر جيــري 
جمــرى نقلــه إليــه، وإال فمــا يف الكتــاب مل ينقــل حقيقــة(٢)، ويف هــذا املعــىن جــاء قــول اهللا 
تبــارك وتعــاىل ﴿ إِنَّــا ُكنَّــا �َۡسَت�ِســُخ َمــا ُكنُتــۡم َ�ۡعَملُــوَن ٢٩ ﴾ (٣) أي نأمــر بنســخه 
وإثباتــه، وبنــاء علــى هــذا املعــىن يكــون القــرآن الكــرمي منســوخا بنقلــه مــن اللــوح احملفــوظ 

ومنـــزال إىل الســماء الدنيــا (٤).
تعريف النسخ في االصطالح :

اختلفــت عبــارات األصوليــني يف تعريــف النســخ، ميكــن إرجاعهــا إىل اجتاهــني : اجتــاه 
القائلــني الذيــن يــرون أن النســخ بيــان انتهــاء زمــن احلكــم األول، واجتــاه القائلــني بأنــه رفــع 

احلكــم الثابــت خبطــاب خبطــاب آخــر مــرتاخ عنــه علــى وجــه لــواله لــكان ثابتــا.
وفيمــا يلــي ســأذكر تعريــف األســتاذ أيب منصــور -رمحــه اهللا- وتوضيحــه واالعــرتاض 
الــوارد عليــه، مــع مــن وافقــه وخالفــه يف التعريــف، مث أذكــر التعريــف الراجــح عنــدي، فأقــول :

تعريف النسخ عند أبي منصور :
عــرف األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- النســخ بأربعــة تعريفــات يف كتابــه (الناســخ 
واملنســوخ) واختــار منهــا الرابــع مــع بيــان فســاد الثالثــة األول حيــث قــال : (ويف فســاد هــذه 
األقــوال الثالثــة دليــل علــى صحــة القــول الرابــع وهــو أن النســخ بيــان انتهــاء مــدة تعبــد)(٥).

انظر أصول البزدوي مع كشف األسرار للبخاري ٢٩٨/٣.  (١)
انظر معاين النسخ لغة يف الصحاح للجوهري ٤٣٢/١، معجم مقاييس اللغة ٤٢٤/٥-٤٢٥،   (٢)
تــاج  املنــري ص٢٣٠،  املصبــاح  العــرب ٦١/٣،  لســان  القــرآن ص٤٩٢،  غريــب  املفــردات يف 

العــروس ٢٨٢/٢.
اجلاثية : ٢٩  (٣)

انظر  تفسري القرطيب ٦٢/٢.  (٤)
الناسخ واملنسوخ له ص١٧.  (٥)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٧٩٠

وقال يف كتاب أصول الدين : (ومعىن النسخ عندنا بيان انتهاء مدة العبادة)(١).
وهبذا يتضح أن تعريفه ميثل االجتاه األول.

شرح التعريف :
كلمة (بيان) لفظ عام يف التعريف، يشمل بيان االبتداء وبيان االنتهاء. 

وإمنــا قــال (بيــان انتهــاء) ومل يقــل (بيــان النهايــة) ألن األول هــو الــذي يســمى فقــط 
نســخا وأمــا الثــاين فهــو مدلــول احلكــم املؤقــت وهــذا ال يقبــل النســخ وال ميكــن أن يوصــف 
مــا فيــه مــن توقيــت بأنــه نســخ لــه(٢)، فإضافــة بيــان إىل (انتهــاء) أخرجــت بيــان اجملمــل وبيــان 

العــام بالتخصيــص وبيــان املطلــق باملقيــد.
وتقييــد هــذا البيــان بكونــه للعبــادة خيــرج بيــان انتهــاء مــا ليــس بعبــادة كاحلكــم العقلــي 
وهــو الــرباءة األصليــة، فــإن تشــريع العبــادات بعدهــا ليســت نســخا هلــا لعــدم ثبوهتــا بنــص 

شــرعي.
ما يرد على هذا التعريف :

يــرد علــى التعريــف املذكــور الــذي اختــاره األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- عديــد مــن 
االعرتاضــات وأمههــا مــا يلــي:

١-أن هــذا تعريــف غــري مانــع لدخــول مــا ليــس منــه فيــه، وذلــك ألن مــدة العبــادة قــد 
تنتهــي بالعجــز واملــوت وهــذا ال يســمى نســخا وإمنــا هــو ســقوط تكليــف(٣).

٢-مل يذكــر يف هــذا التعريــف أن الناســخ واملنســوخ جيــب أن يكونــا شــرعيني، ومــن 
املعــروف أنــه ال جيــوز أن حنكــم علــى حكــم ثابــت بالشــرع أنــه منســوخ بالتحكــم واهلــوى، 

بــل ال بــد أن يثبــت النســخ بدليــل شــرعي.
٣- أنه مل يبني يف التعريف أن الناسخ جيب أن يكون مرتاخيا عن املنسوخ(٤).

٤- أنــه غــري جامــع أيضــا، ألن النســخ كمــا أنــه جيــري يف العبــادات فهــو جيــري يف 

أصول الدين ص٢٢٦.  (١)
زيــد  للدكتــور مصطفــى  الكــرمي  القــرآن  النســخ يف  منصــور ١٧،  واملنســوخ أليب  الناســخ  انظــر   (٢)

.٨٣-٨٤ /١
انظر شرح العضد١٨٥/٢.  (٣)

انظر الربهان  ٨٤٢/٢.  (٤)



٧٩١آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

غريهــا مــن األحــكام، فتقييــده بالعبــادات فيــه قصــور(١).
ومل أقــف علــى جــواب لألســتاذ أيب منصــور -رمحــه اهللا- علــى هــذه االعرتاضــات 

تعريفــه. املوجهــة إىل 
ولكــن ميكــن أن جيــاب عــن االعرتاضــات الثالثــة األول بــأن األســتاذ أبــو منصــور 
-رمحــه اهللا- قــد بــني هــذه األمــور يف شــروط النســخ -كمــا ســيأيت- ومبــا أن شــرط الشــيء 

خــارج الشــيء مل يذكرهــا يف التعريــف.
وأمــا االعــرتاض الرابــع فيمكــن أن جيــاب عنــه بــأن املــراد بالعبــادة هنــا مــا تعبدنــا اهللا 
بــه مــن األحــكام وهــو شــامل لــكل أحــكام الديــن ســواء مــا يعــرف يف االصطــالح الفقهــي 
بالعبــادات ومــا يعــرف باملعامــالت، ألن كلمــة عبــادة اســم جامــع لــكل مــا حيبــه اهللا ويرضــاه 

مــن األقــوال واألفعــال الظاهــرة والباطنــة كمــا يقــرره العلمــاء(٢).
الموافقون :

إن هنــاك تعاريــف أخــرى  توافــق االجتــاه الــذي صــار إليــه األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه 
اهللا - يف تعريــف النســخ، وذلــك مــن حيــث املضمــون واملعــىن، وإن كانــت هــي خمتلفــة 

العبــارات، وأذكــر فيمــا يلــي منــاذج منهــا :
١- مــا عــرف بــه أبــو حممــد علــي بــن حــزم -رمحــه اهللا- وهــو أنــه (بيــان انتهــاء زمــن 

األمــر األول فيمــا ال يتكــرر)(٣).
٢- عرفــه القاضــي أبــو الطيــب الطــربي -رمحــه اهللا- بأنــه (بيــان انقضــاء مــدة العبــادة 

الــواردة باللفــظ العــام)(٤).
٣- عرفــه القاضــي البيضــاوي -رمحــه اهللا- بأنــه (بيــان انتهــاء حكــم شــرعي بطريــق 

شــرعي مــرتاخ)(٥).
انظر املصدر السابق.  (١)

انظر العبودية البن تيمية ٣٨.  (٢)
اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ٤٦٣/٤.  (٣)

نقله عنه تلميذه الباجي يف إحكام الفصول ص٣٢٣.   (٤)
املنهاج مع شــرح األصفهاين ٤٦٠/١، وممن عرف النســخ على هذا املنوال السرخســي والنســفي.   (٥)
للنســفي  املنــار  مــنت  علــى  ملــك  املنــار وحواشــيه البــن  شــرح  السرخســي٥٤/٢،  أصــول  انظــر 
ص٧٠٨. وميكــن أن ينضــم تعريــف إمــام احلرمــني اجلويــين إىل هــذا االجتــاه، فإنــه يعــرف النســخ = 



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٧٩٢

المخالفون :
خالــف أبــا منصــور يف تعريــف النســخ مجــع مــن العلمــاء القائلــني بأنــه رفــع، فهــم 

الثــاين وفيمــا يلــي منــاذج مــن تعاريفهــم : أصحــاُب االحتــاه 
١- تعريــف ابــن اجلــوزي -رمحــه اهللا- بأنــه (رفــع احلكــم الــذي ثبــت تكليفــه للعبــاد، 

إمــا بإســقاطه إىل غــري بــدل أو إىل بــدل)(١) .
٢- تعريــف ابــن احلاجــب -رمحــه اهللا- بأنــه (رفــع احلكــم الشــرعي بدليــل شــرعي 

متأخــر)(٢).
٣- تعريف الزركشي – رمحه اهللا- (أنه رفع احلكم الشرعي خبطاب)(٣) .

هــذا وقــد اجتــه بعــض األصوليــني إىل نــوع آخــر مــن التعريــف وهــو تعريــف النســخ بأنــه 
(اخلطــاب الــدال علــى ارتفــاع احلكــم الثابــت باخلطــاب املتقــدم علــى وجــه لــواله لــكان ثابتــا، مــع 

تراخيــه عنــه). 
يف  الباقــالين، كاحلازمــي  القاضــي  إىل  األصوليــني  مــن  نســبه كثــري  التعريــف  وهــذا 
االعتبــار وقــرر أنــه أطبــق املتأخــرون عليــه(٤)، واآلمــدي يف اإلحــكام مث ناقشــه ونقحه(٥)،أمــا 
الغــزايل فــأورده بنصــه يف املســتصفى تعريفــا للنســخ دون أن ينســبه إىل القاضــي مث حكــى 
االعرتاضــات عليهــا وردهــا(٦)  وكذلــك فعــل ابــن احلاجــب يف خمتصــره ونســبه إىل الغــزايل(٧).
أنــه تعريــف للناســخ وليــس تعريفــا للنســخ، والنســخ  التعريــف  ويالحــظ علــى هــذا 
االرتفــاع املذكــور يف هــذا التعريــف(٨)، وعلــى هــذا، ال يصلــح هــذا التعريــف أن يعــد اجتاهــا 

فيقــول : (هــو اللفــظ الــدال علــى ظهــور انتفــاء شــرط دوام احلكــم األول)، الربهــان  ٨٤٢/٢ 
وبدهــي أن اللفــظ الــدال –كمــا قيــد داللتــه- هــو بيــان النتهــاء احلكــم األول، وإن مل يكــن هــو 

كل أنــواع البيــان. انظــر النســخ يف القــرآن الكــرمي ٨٧/١.
نواسخ القرآن ص٩٠.  (١)

املختصر مع شرح العضد ١٨٥/٢.   (٢)
البحر احمليط  ٦٤/٤.  (٣)

انظر االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار ص٦.  (٤)
انظر اإلحكام لآلمدي  ٩٨/٣-٩٩.  (٥)

انظر املستصفى ١٠٧/١.  (٦)
انظر خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ١٨٦/٢.  (٧)

انظر اإلحكام لآلمدي٩٩/٣.  (٨)
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آخــر يف تعريــف النســخ، بــل ميكــن اعتبــاره مــن االجتــاه الثــاين بنــاء علــى أن معــىن النســخ 
املفهــوم منــه رفــع احلكــم.

التعريف الراجح :
مــن أوضــح تعريفــات النســخ يف نظــري هــو مــا عرفــه ابــن احلاجــب -رمحــه اهللا- بأنــه 

(رفــع احلكــم الشــرعي بدليــل شــرعي متأخــر)(١).
وقــد اختــاره أيضــا النــووي -رمحــه اهللا (٢)- وقــال ابــن الصــالح -رمحــه اهللا-: (وهــذا حــد وقــع 

لنا سامل من اعرتاضات وردت على غريه)(٣)، واختاره الفتوحي(٤) ورجحه الشوكاين(٥).
شرح التعريف :

قولــه (رفــع) يــدل علــى إزالــة احلكــم وإبطالــه أي رفــع تعلــق احلكــم باملكلــف، وبذلــك 
يزول ظن بقاء احلكم يف املستقبل، وخيرج به أيضا التخصيص والتقييد والصفة واالستثناء 

والشــرط، فهــذه كلهــا ليســت رافعــة للحكــم.
وقولــه (احلكــم الشــرعي) خــرج بــه احلكــم العقلــي والــرباءة األصليــة، فــال تعتــرب هــذه 

منســوخة بإجيــاب العبــادات.
وقولــه (بدليــل شــرعي) احــرتاز عمــا ســقط بــه التكليــف مــن مــوت وعجــز وجنــون 

واحــرتاز عــن احلكــم بالنســخ باهلــوى والتحكــم فذلــك ال جيــوز.
وقولــه (متأخــر) خــرج بــه مــا مل يكــن منفصــال يف وروده عــن املنســوخ، فــإن املتصــل بــه 

كالشــرط والصفة واالســتثناء ال يســمى نســخا.

المسألة الثانية :  حقيقة النسخ أي هل هو رفع أو بيان؟
أوًال: تحرير محل النـزاع

اتفــق العلمــاء علــى أن احلكــم املتأخــر الالحــق -يف النســخ- ال بــد وأن يكــون منافيــا 
املختصر مع شرح العضد١٨٥/٢.  (١)

انظر شرح صحيح مسلم له ٣٥/١.  (٢)
التقييد واإليضاح ص٢٧٨.  (٣)

انظر شرح الكوكب املنري ٥٢٦/٣.  (٤)
انظر إرشاد الفحول ص١٦٢.  (٥)
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للحكــم الســابق األول وأن وجــود الالحــق يتحقــق بــه إنعــدام األول، واتفقــوا علــى أن حتقــق 
انعــدام األول النعــدام متعلقــه، ال النعــدام ذات احلكــم.

واختلفــوا يف عــدم احلكــم األول هــل هــو مضــاف إىل وجــود احلكــم املتأخــر؟ فيقــال 
إن احلكــم األول كان صاحلــا للــدوام واالســتمرار فجــاء احلكــم الثــاين ورفعــه، أو ال يضــاف 
إليــه؟ بــل يقــال إن احلكــم األول مل يكــن لــه صالحيــة الــدوام النتهــاء غايتــه الــيت حددهــا 
اهللا  وجــاء احلكــم الثــاين ووجــد األول قــد انتهــت مدتــه فلــم يرفعــه وإمنــا بــني لنــا انتهــاء 
مدتــه الــيت ال نعرفهــا إال بعــد ورود الناســخ(١)  فعلــى األول يكــون النســخ رفعــا وعلــى الثــاين 

يكــون بيانــاً.
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

لقــد اتضــح يف تعريــف أيب منصــور البغــدادي للنســخ أنــه يــرى أن النســخ بيــان انتهــاء 
مــدة العبــادة وليــس رفعــا، وقــد صــرح -رمحــه اهللا- بذلــك يف كتابيــه(٢)  كمــا صــرح بفســاد 

القــول بأنــه رفــع احلكــم(٣).
دليله :

قــال -رمحــه اهللا- مســتدال علــى مــا ذهــب إليــه (إن احلكــم الثابــت ال يكــون مرفوعــا يف 
حــال ثبوتــه، وإذا نســخ رفــع حكمــه يف املســتقبل قبــل ثبوتــه يف املســتقبل واســتدالله علــى 
ذلــك بنســخ الريــاح اآلثــار ال يــدل علــى مــراده، ألهنــم قــد قالــوا أيضــا نســخت الكتــاب 
ــا �َۡسَت�ِســُخ  وليــس فيــه رفــع الكتــاب، بــل فيــه إثبــات مثلــه، ومنــه قولــه تعــاىل ﴿ إِنَّــا ُكنَّ

ــوَن ٢٩ ﴾ (٤) أي نأمــر باختــاذ النســخ ألعمالكــم)(٥). َمــا ُكنُتــۡم َ�ۡعَملُ
وأجيــب عــن هــذا بــأن املــراد رفــع تعلــق احلكــم باملكلــف ال رفــع نفــس احلكــم، قــال 
أمــري بادشــاه - رمحــه اهللا -: (ال يقــال مــا ثبــت يف املاضــي مــن التعلــق ال يتصــور بطالنــه 
لتحققــه ومــا يف املســتقبل مل يثبــت بعــد، فكيــف يبطــل فــال رفــع؛ ألنــا نقــول املــراد بالرفــع 

انظر البحر احمليط ٦٦/٤-٦٧.  (١)
انظر الناسخ واملنسوخ ص١٧، أصول الدين ص٢٢٦.  (٢)

انظر الناسخ واملنسوخ ص١٧.  (٣)
اجلاثية : ٢٩  (٤)

الناسخ واملنسوخ ص١٧.  (٥)



٧٩٥آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

زوال ظــن البقــاء يف املســتقبل، فقــد علــم أن الــذي رفــع إمنــا هــو التعلــق احلــادث املتجــدد 
ال نفــس احلكــم)(١).

ثالثا : الموافقون
إن مــا اختــاره أبــو منصــور هــو قــول مجهــور مــن العلمــاء فقــد ذهــب إىل أن النســخ بيــان 
انتهــاء مــدة احلكــم األول أكثــُر الفقهــاء، واختــاره مجــع مــن أئمــة األصــول منهــم األســتاذ 
الــرازي وإمــام احلرمــني  أبــو الطيــب الطــربي وســليم  أبــو إســحاق اإلســفراييين والقاضــي 
والفخــر الــرازي والقــرايف والبيضــاوي -رمحهــم اهللا- (٢). فهــؤالء مجيعــا يــرون أن النســخ 
ختصيصــا وبيانــا، أي (أن اخلطــاب الثــاين بــنيَّ أن األزمنــة بعــده مل يكــن ثبــوت احلكــم فيهــا 

مــرادا مــن اخلطــاب األول كمــا أن التخصيــص يف األعيــان كذلــك)(٣).
أدلة هذا القول :

باإلضافــة إىل مــا اســتدل بــه األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- اســتدل أصحــاب هــذا 
القــول بأدلــة كثــرية ومــن أمههــا مــا يلــي:

١- أن احلكــم راجــع إىل كالم اهللا ســبحانه وهــو قــدمي والقــدمي ال يرفــع وال يــزول(٤)، 
وهــذا الدليــل مبــين علــى قاعــدة األشــاعرة يف الــكالم أي أن كالم اهللا عندهــم معــىن قائــم 

بالنفــس أزيل قــدمي، وهــو واحــد واأللفــاظ عبــارة عنــه كمــا ســبق يف مبحــث كالم اهللا.
وقد أجاب عنه الشوكاين (بأن املرفوع تعلق احلكم باملكلف ال ذاته وال تعلقه الذايت)(٥).

٢- أن علــم اهللا إمــا أن يكــون متعلقــا باســتمرار هــذا احلكــم أبــدا أو يكــون معلقــا 
بأنــه ال يبقــى إال إىل الوقــت الفــالين، فعلــى األول يســتحيل نســخه، وإال انقلــب العلــم 
جهــال وهــو حمــال، وعلــى الثــاين أيضــا يبطــل القــول بالرفــع ألن اهللا إذا علــم أن ذلــك احلكــم 
ال يبقــى إال إىل ذلــك الوقــت اســتحال وجــود ذلــك احلكــم بعــد ذلــك، وإذا كان ممتنــع 

تيسري التحرير ١٧٨/٣.  (١)
انظــر البحــر احمليــط ٦٦/٤، وانظــر أيضــا الربهــان ٨٤٢/٢، احملصــول ٥٢٩/١، املنهــاج مــع شــرح   (٢)

األصفهــاين ٤٦٠/١، شــرح تنقيــح الفصــول ص٣٠٢.
البحر احمليط ٦٦/٤.  (٣)

انظر احملصول ٥٣٠/١.  (٤)
إرشاد الفحول ص١٦٢.  (٥)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٧٩٦

الوجــود بعــد ذلــك اســتحال أن يقــع زوالــه مبزيــل، ألن الواجــب بذاتــه ميتنــع أن يكــون واجبــا 
لغــريه(١).

وقــد أجــاب عنــه الــرازي بــأن اهللا تعــال علــم (أن ذلــك احلكــم ال يبقــى إىل ذلــك 
الوقــت، لطريــان الناســخ، ال لذاتــه، وإذا علــم اهللا أنــه يــزول ذلــك احلكــم يف ذلــك الوقــت 
لطريــان ذلــك الناســخ مل يكــن ذلــك قادحــا يف تعليــل زوالــه بالنســخ)(٢)  وتوضيــح ذلــك 
أن نقــول إن علــم اهللا تعــاىل بوقــوع الشــيء الفــالين يف الزمــن الفــالين ال يناقــض كــون ذلــك 
الشــيء حيصــل بالســبب الفــالين والشــرط الفــالين، فــذاك شــيء وهــذا شــيء آخــر كمــا أن 
اهللا تعــاىل يعلــم أن عبــده فالنــا ســيأيت يف البلــد الفــالين يف اليــوم الفــالين وهــذا ال مينــع أن 

يــأيت بالطائــرة أو بالســيارة، ولغــرض التجــارة أو الســياحة.
رابعا : المخالفون

لقد خالف أبا منصور ومن معه يف هذه املسألة وذهب إىل أن النسخ رفع للحكم السابق 
كثــٌري مــن األصوليــني منهــم الصــرييف والقاضــي الباقــالين والشــريازي والغــزايل وابــن قدامــة واآلمــدي 

وابن احلاجب وابن جزي وابن الســبكي والزركشــي -رمحهم اهللا مجيعا-(٣).
فهــؤالء يــرون أن النســخ رفــع وإزالــة للحكــم األول باحلكــم الثــاين، واملــراد باحلكــم 

الــذي رفــع هــو تعلــق اخلطــاب باملكلــف (٤).
أدلة هذا القول :

استدلوا مبا يلي :
١-أن النســخ يطلــق يف اللغــة علــى الرفــع واإلزالــة وبنــاء علــى ذلــك ينبغــي أن يكــون 

يف الشــرع كذلــك ألن األصــل عــدم االنتقــال إىل معــىن آخــر(٥).
انظر احملصول ٥٣١/١، البحر احمليط ٦٦/٤.  (١)

احملصول ٥٣١/١.  (٢)
انظــر شــرح اللمــع٤٨١/١، الربهــان ٨٤٣/٢، املســتصفى١٠٧/١، احملصــول ٥٢٦/١، روضــة   (٣)
الناظــر ١٨٩/١، اإلحــكام لآلمــدي  ١٠٠/٣-١٠١، املختصــر مــع شــرح العضــد ١٨٥/٢، 
مفتــاح الوصــول ص١٠٧، مجــع اجلوامــع مــع حاشــية البنــاين ٧٥/٢، اإلهبــاج ٢٤٧/٢، البحــر 

احمليــط ٦٤/٤، ٦٩، شــرح الكوكــب املنــري ٥٢٦/٣.
انظر البحر احمليط  ٦٤/٤.   (٤)

انظر احملصول ٥٣١/١.  (٥)



٧٩٧آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

وناقشــه الــرازي -رمحــه اهللا- بعــد أن أورده بقولــه: (إنــه متســك مبجــرد اللفــظ وهــو ال 
يعــارض الدالئــل العقليــة)(١).

وميكــن الــرد علــى مناقشــة الــرازي  -رمحــه اهللا- بــأن املرجــع يف فهــم ألفــاظ الشــرع هــو 
اســتعمال العرب هلا، خاصة إذا مل يَرِد هلا عرٌف من جهة الشــرع نفســه؛ وهلذا من متســك 

بعــرف اللغــة عنــد عــدم وجــود الصــارف مــن جهــة الشــرع فمتمســكه جديــر باالعتبــار.
٢-(أن اخلطــاب كان متعلقــا بالفعــل، فذلــك التعلــق ميتنــع أن يكــون عدمــه لذاتــه، 
وإال لــزم أن ال يوجــد، وإن مل يكــن لذاتــه فــال بــد مــن مزيــل، وال مزيــل إال الناســخ)(٢) .
وناقشــه الــرازي بقولــه: (إن كالم اهللا تعــاىل القــدمي كان متعلقــا مــن األزل إىل األبــد 
باقتضــاء الفعــل إىل ذلــك الوقــت املعــني، واملشــروط بالشــيء عــدم عنــد عــدم الشــرط، فــال 

يفتقــر زوالــه إىل مزيــل آخــر)(٣) .
وميكــن أن يدفــع هــذا اجلــواب مبــا ســبق مــن أن علــم اهللا بــزوال هــذا احلكــم يف هــذا 

الوقــت ال مينــع أن يكــون زوالــه مبزيــل.
خامسا: التعليق

الــذي يرتجــح عنــدي -والعلــم عنــد اهللا- هــو أن تعريــف النســخ بأنــه رفــع أليــق بفــن 
أصــول الفقــه؛ ألنــه يتعلــق بفهــم املكلفــني ال مبــا يتعلــق بعلــم اهللا تعــاىل، حيــث إن املــراد 
بنســخ احلكــم رفــع تعلــق احلكــم باملكلفــني، ال رفــع نفــس احلكــم. مث إن القائلــني بأنــه 
بيــان بنــوه علــى قاعــدة فاســدة وهــي مذهــب األشــاعرة يف الــكالم، وهلــذا فــروا مــن التعبــري 
بالرفع،ولــو أهنــم أخــذوا مبذهــب أهــل الســنة واجلماعــة وقالــوا بأنــه صفــة ذات مــن حيــث 
اجلنــس وصفــة فعــل مــن حيــث أفــراده أي أن اهللا متصــف بصفــة الــكالم أزال وأنــه يتكلــم 
  مــىت شــاء مبــا شــاء بصــوت وحــرف يســمع لــزال عنهــم اإلشــكال، وقــد أخــرب اهللا
ــُتۖ  ــآُء َوُ�ۡ�بِ ــا �ََش ُ َم بأنــه ميحــو مــا يشــاء ويثبــت مــا يشــاء حيــث قــال ﴿ َ�ۡمُحــواْ ٱ�َّ

ــِب ٣٩ ﴾ (٤). مُّ ٱۡلِكَ�ٰ
ُ
ۥٓ أ ــَدهُ وَِعن

املرجع السابق ٥٣٢/١.  (١)
املرجع السابق.  (٢)
املرجع السابق.  (٣)

الرعد : ٣٩  (٤)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٧٩٨

مــع مالحظــة إمكانيــة إرجــاع هــذا اخلــالف إىل اللفــظ بــأن نقــول إن النســخ بيــان ملــدة 
احلكــم املنســوخ يف حــق الشــارع ورفــع لذلــك احلكــم حبكــم آخــر يف حقنــا علــى مــا كان 
معلومــا عندنــا لــو مل ينـــزل الناســخ(١)؛ وذلــك ألن اهللا عــامل حبقائــق األمــور ال يعــزب عنــه 
مثقــال ذرة، وهــو يعلــم أن األمــر الفــالين ينتهــي أمــده يف الوقــت الفــالين ويبــني لعبــاده مــا 
مل يكونــوا يعلمونــه، وأمــا بالنســبة للمكلفــني فــإذا جاءهــم أمــر مطلــق ظنــوا إبقــاءه علــى 

التأبيــد، فــإذا جــاء الناســخ كان تبديــال ورفعــا ملــا ظنــوا دوامــه(٢).
قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (وقــدر ابــن املنــري (٣)  كونــه لفظيــا، بــأن الفقهــاء يثبتــون 
رفعــا مــع البيــان، واألصوليــون بيانــا مــع الرفــع، وذلــك ألن الفقهــاء ال ينازعــون يف أن احلكــم 
املنســوخ كان قبــل النســخ ثابتــا وهــو بعــد النســخ غــري ثابــت، وإمنــا أنكــروا رفعــا يناقــض 
اإلثبــات وجيامعــه. واألصوليــون ال ينازعــون يف أن املكلفــني كانــوا علــى ظــن بــأن احلكــم ال 
ينســخ بناء على أن الغالب يف األحكام القرار وعدم النســخ، مث بالنســخ تبني هلم أن اهللا 
تعــاىل أراد مــن األول نســخه يف الزمــن املخصــوص؛ ألن اإلرادة قدميــة ال بــد منهــا اتفاقــاً، 

فــال يبقــى للخــالف حمــط) (٤).
وقــال املطيعــي - رمحــه اهللا -: (التحقيــق أن النـــزاع لفظــي، وال يليــق أن يكــون بــني 
الفريقــني نــزاع يف هــذا أصــال، وكيــف يصــح هــذا؟ فإنــه يلــزم علــى كل أن حيكمــوا علــى 
اهللا تعــاىل بأمــر مل يهــد إليــه الدليــل، وال حكمــت بــه البديهــة، وليــس كل األحــكام مؤقتــة 
يف علــم اهللا تعــاىل عنــد أحــد، وال الــكل مؤبــد عنــد أحــد، فــال يتمكــن أحــد مــن إحــدى 

الدعويــني مطلقــا…)(٥).

انظر أصول السرخسي٥٤/٢، كشف األسرار للبخاري ٣٠٠/٣-٣٠١.  (١)
انظر املصدرين السابقني.  (٢)

هــو أمحــد بــن حممــد بــن منصــور أبــو العبــاس، املعــروف بابــن املنــري، اإلســكندري، الفقيــه املالكــي،   (٣)
األصــويل املتكلــم، ولــد ســنة ٦٢٠هـــ ، مــن آثــار العلميــة : خمتصــر التهذيــب ، تــويف ســنة ٦٨٣هـــ، 

(انظــر : الفتــح املبــني ٨٤/٢ـ٨٥، شــجرة النــور الزكيــة ص١٨٨). 
البحر احمليط ٦٧/٤.  (٤)

سلم الوصول ٥٤٩/٢.  (٥)



٧٩٩آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

المسألة الثالثة : هل الزيادة على النص تكون نسخا أو ال؟
أوًال : تحرير محل النـزاع

اتفــق العلمــاء علــى أن الزائــد إذا كان مســتقال وليــس مــن جنــس املزيــد عليــه كتشــريع 
الصــوم بعــد تشــريع الصــالة فليــس بنســخ حلكــم املزيــد عليــه، لعــدم التنــايف بينهمــا وألهنــا 

زيــادة يف الشــرع مــن غــري تغيــري لــألول.
وكذلــك إذا كان الزائــد مســتقال ومــن جنــس املزيــد عليــه كزيــادة صــالة سادســة علــى 

اخلمــس املفروضــة، فليــس بنســخ أيضــا عنــد اجلماهــري(١).
واتفقوا كذلك على أن الزائد إذا كان غري مستقل وورد مقارنا للمزيد عليه كورود رد الشهادة 
يف حد القذف مقارنا للجلد فإنه ال يكون نسخا أيضا فهذه الصور ليست من حمل النـزاع(٢).

أمــا الزائــد الــذي ال يســتقل إذا ورد متأخــرا عــن املزيــد عليــه تأخــرا جيــوز القــول بالنســخ 
يف ذلــك القــدر مــن الزمــان كزيــادة جــزء أو شــرط للعبــادة حبيــث ال تتــأدى العبــادة علــى 

وجههــا الصحيــح بــدون تلــك الزيــادة، فهــذا هــو موضــع اخلــالف بــني العلمــاء (٣).
ومثال ذلك زيادة التغريب على اجللد يف الزنا، فهذه زيادة جزء ألن اجللد كان هو متام احلد 
كما جاء يف القرآن وثبت التغريب يف السنة، فصار اجللد والتغريب هو متام احلد ال اجللد فقط.

وكزيــادة شــرط الطهــارة يف الطــواف، فهــل هــذه الزيــادة الطارئــة تعتــرب ناســخا للمزيــد 
عليــه وتثبــت حكمــا آخــر مركبــا مــن صــورة املنســوخ والزيــادة، أو أن املزيــد عليــه ثابــت وضــم 

إليــه شــيء آخــر هــو اجلــزء الزائــد أو الشــرط؟ 
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن الزيــادة علــى النــص ليــس بنســخ، ويتضــح 
رأيــه يف هــذه املســألة مــن مناقشــته لبعــض الذيــن خيالفونــه فيهــا.

فقــد ذكــر عبــد  العزيــز  البخــاري - رمحــه اهللا- اعرتاضــا أورده األســتاذ أبــو منصــور 

نقل عن بعض العراقيني أن ذلك نسخ وبطالن هذا القول واضح جدا.  (١)
انظر اإلحكام لآلمدي  ١٥٤/٣، كشف األسرار للبخاري ٣٦١/٣.

(٢)  انظــر احملصــول  ٥٦٣/١، اإلحــكام لآلمــدي  ١٥٤/٣، كشــف األســرار للبخــاري ٣٦١/٣، 
فواتــح الرمحــوت  ٩١/٢، إرشــاد الفحــول ١٧١.

انظر املراجع السابقة.  (٣)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٠٠

علــى األحنــاف حيــث قــال: (ذكــر عبــد القاهــر البغــدادي أن زيــادة التغريــب علــى اجللــد إن 
كان نســخا لزمكــم أن يكــون إدخــال نبيــذ التمــر بــني املــاء والــرتاب نســخا آليــة الوضــوء، 
وأن يكــون وجــوب الوضــوء بالقهقهــة نســخا ملــا ذكــر اهللا تعــال مــن األحــداث الناقضــة 
للطهــارة(١). وإذا أثبتمــم ذلــك فكأنكــم أجــزمت الزيــادة علــى النــص بأخبــار ضعــاف ومل 
جتيــزوا بأخبــار صحــاح، قــال : ومــن زاد اخللــوة علــى آيــيت الطــالق(٢)  قبــل املســيس يف 
إجيــاب العــدة وتكميــل  املهــر ... وامتنــع عــن الزيــادة علــى النــص خبــرب صحيــح كان حاكمــا 

يف ديــن اهللا برأيــه)(٣).
وقد أورد الزركشي -رمحه اهللا- أيضا هذا النقل عن األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- (٤).

فهــذه املناقشــة مــن األســتاذ أبــو منصــور تفيــد أنــه أراد أن يلــزم مناظريــه مــن األحنــاف 
مبــا هــو حجــة مقــررة يف املذهــب احلنفــي وهــو أن الزيــادة علــى النــص نســخ فــال جتــوز الزيــادة 

علــى القــرآن باآلحــاد والقيــاس، ألنــه ال جيــوز نســخه هبمــا كمــا هــو مقــرر عندهــم مجيعــا.
فهــذا اإللــزام وقولــه (مــن زاد اخللوة…وامتنــع عــن الزيــادة علــى النــص خبــرب صحيــح 
كان حاكمــا يف ديــن اهللا برأيــه) يــدل داللــة صرحيــة علــى أن الزيــادة علــى النــص عنــده 
ليســت نســخا؛ ألهنــا لــو كانــت - يف رأيــه - نســخا مل يقــل هــذا الــكالم، مــع مــا عــرف 

منــه أنــه ال جيــوِّز نســخ القــرآن بالســنة كمــا ســيأيت.
ثالثا : الموافقون

إن مــا اختــاره أبــو منصــور يف هــذه املســألة هــو رأي مجهــور العلمــاء فقــد ذهــب إىل 

ۡو َ�َٰ 
َ
ــۡرَ�ٰٓ أ ــم �َّ ْۚ �ن ُكنُت ــلُوا ــ�َّٰ َ�ۡغ�َِس ــ�ِيٍل َح ِــرِي َس ــا إِ�َّ �َب وهــو قولــه تعــاىل ﴿ َوَ� ُجُنًب  (١)

ُمــواْ ﴾  ۡو َ�َٰمۡســُتُم ٱلّ�َِســآَء فَلَــۡم َ�ِــُدواْ َمــاٗٓء َ�َتَيمَّ
َ
َحــٞد ّمِنُ�ــم ّمِــَن ٱۡلَغآ�ـِـِط أ

َ
ۡو َجــآَء أ

َ
َســَفٍر أ

[النســاء : ٤٣].
ــَ�  ــاٗر� فَ ــنَّ قِنَط ــۡم إِۡحَدٮُٰه ــ�ََن َزۡوٖج َوَءاتَۡ�ُت ــ�ِۡبَداَل َزۡوٖج مَّ ــُم ٱۡس َرد�ُّ

َ
ومهــا قولــه تعــاىل ﴿ �ۡن أ  (٢)

ــَ�ٰ  ۡف
َ
ــۡد أ ــُهۥ َوقَ ُخُذونَ

ۡ
ــَف تَأ ــا ٢٠ َوَ�ۡي بِ�ٗن ــا مُّ ــا �ثٗۡم ــُهۥ ُ�ۡهَ�ٰٗن ُخُذونَ

ۡ
تَأ

َ
اۚ � ــُه َشــۡ� ًٔ ُخــُذواْ ِمۡن

ۡ
تَأ

ــا ٢١ ﴾[النســاء : ٢٠-٢١] أراد أن  ــا َغلِيٗظ ــم ّمِيَ�ًٰق ــۡذَن ِمنُ� َخ
َ
ــٖض َوأ ــۡم إَِ�ٰ َ�ۡع َ�ۡعُضُ�

يقــول إن األحنــاف أوجبــوا تكميــل املهــر والعــدة باخللــوة وهــو زيــادة علــى النــص الــذي يوجبــه 
الدخــول كمــا يف اآليتــني.

كشف األسرار للبخاري ٣٦٧/٣-٣٦٨.  (٣)
انظر البحر احمليط  ١٤٧/٤-١٤٨.  (٤)



٨٠١آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

أن الزيــادة علــى النــص ليســت نســخا مطلقــا املالكيــة(١)  واحلنابلــة(٢)  ومجهــور الشــافعية(٣)  
وبعــض املعتزلــة(٤)  ومجاعــة مــن املتكلمــني(٥).

قــال الباجــي -رمحــه اهللا- : (وقــال أصحــاب الشــافعي وأكثــر أصحابنــا الزيــادة يف 
النــص ليســت بنســخ)(٦). وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا- : (أحدهــا : أهنــا ال تكــون نســخا 

مطلقــا وبــه قالــت الشــافعية واملالكيــة واحلنابلــة واملعتزلــة كاجلبائــي وأيب هاشــم)(٧).
وقــال الفتوحــي -رمحــه اهللا- : (وليســت زيــادُة جــزٍء مشــرتط أو شــرط أو زيــادة ترفــع 
مفهــوم املخالفــة أو زيــادة عبــادة مســتقلة مــن اجلنــس أو غــريه نســخا … وعليــه األكثــر 

منهــم أصحابنــا واملالكيــة والشــافعية واجلبائيــة)(٨).
وجــاء يف املعتمــد (ذهــب شــيخنا أبــو هاشــم وأبــو علــي وأصحــاب الشــافعي إىل أهنــا 

ليســت بنســخ علــى كل حــال)(٩).
أدلة هذا القول :

استدلوا بأدلة كثرية من أمهها :
١- (أنــه لــو كانــت الزيــادة يف احلكــم نســخا حلكــم املزيــد عليــه لوجــب - إذا أوجــب 
اهللا تعــاىل اخلمــس صلــوات مث أوجــب صــوم شــهر رمضــان - أن يكــون ذلــك نســخا 
للصلــوات، وملــا مل يكــن ذلــك نســخا باإلمجــاع وجــب أن ال يكــون هــذه الزيــادة نســخا؛ 
ألن النســخ مــا مل ميكــن اجلمــع بينــه وبــني املنســوخ يف اللفــظ كمــا لــو قــال : صــل إىل بيــت 
املقــدس وال تصــل، مل يكــن كالمــا، وهنــا لــو مجــع بــني الزيــادة واملزيــد عليــه صــح ووجــب 

انظر إحكام الفصول ص٣٤٤، مفتاح الوصول ص١٠٨.  (١)
انظر العدة ٨١٤/٣، التمهيد ٣٩٨/٢، شرح الكوكب املنري ٥٨١/٣.  (٢)

انظــر شــرح اللمــع ٥١٩/١، احملصــول ٥٦٤/١، البحــر احمليــط ١٤٣/٤، شــرح احمللــي علــى مجــع   (٣)
اجلوامــع ٩٦/٢.

انظر املعتمد ٤٣٧/١.  (٤)
نسبه إليهم عبد العزيز البخاري . انظر كشف األسرار ٣٦١/٣.  (٥)

إحكام الفصول ص٣٤٤.  (٦)
البحر احمليط ١٤٣/٤.  (٧)

شرح الكوكب املنري ٥٨١/٣.  (٨)
.٤٣٧/١  (٩)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٠٢

اجلمــع بينهمــا فــدل علــى أن ذلــك ليــس بنســخ)(١).
٢- أن النســخ يشــرتط فيــه أن يتنــاول الناســخ مــا يتناولــه املنســوخ، ولكــن يف مســألتنا 
هــذه ال يتنــاول الزائــد علــى النــص مــا تناولــه لفــظ النــص املزيــد عليــه، فــال يكــون الزائــد 

ناســخا للنــص املزيــد عليــه(٢).
٣- أن الزيــادة علــى النــص لــو كانــت نســخا لــكان القيــاس باطــال؛ ألن القيــاس إحلــاق 
غــري املنصــوص باملنصــوص الحتــاد العلــة، وزيــادة حكــٍم مل يوجبــه النــص ومل يتناولــه بصيغتــه. 
فلــو كانــت الزيــادة علــى أصــل النــص نســخا ســقط القيــاس أصــال؛ ألنــه إثبــات زيــادة علــى 
النــص. وملــا كان القيــاس جائــزا ودليــال شــرعيا ومل يعــد نســخا للنــص مــع كونــه زائــدا عليــه 

ُعلــم أن الزيــادة ليســت بنســخ(٣).
٤-والقائلــون مــن اجلمهــور بــأن النســخ هــو الرفــع واإلزالــة اســتدلوا بــأن حقيقــة النســخ 
-وهــي رفــع احلكــم الثابــت بالنــص- مل توجــد فيمــا زيــد فيــه، ألن احلكــم الثابــت بالنــص 
بــاق كمــا كان مل يــزل ومل يرتفــع، والزيــادة مل تعارضــه وإمنــا أثبــت حكمــا آخــر مل يذكــر يف 
املزيــد عليــه فلــم يكــن ذلــك نســخا ويــدل عليــه أنــه لــو كان يف الكيــس مائــة درهــم فزيــد 

عليــه شــيء آخــر مل يكــن ذلــك رفعــا ملــا يف الكيــس، فهكــذا هاهنــا(٤).
ويالحــظ علــى هــذا الدليــل األخــري أنــه ال يتأتــى مــع مذهــب أيب منصــور البغــدادي 
ومــن معــه مــن الفقهــاء الذيــن قالــوا إن النســخ بيــان وليــس برفــع إال إذا كان مــن بــاب التنـــزل 
يف االســتدالل، وهلــذا عــرب القاضــي أبــو يعلــى عــن هــذا املعــىن بقولــه: (النســخ بيــان مــدة 
مــا مل يــرد ممــا وجــب دخولــه يف إطــالق اللفــظ…)(٥)  مث بــني أن هــذا الشــرط غــري موجــود 
يف الزيــادة علــى النــص فلــم يكــن نســخا. فقولــه (بيــان مــدة مــا مل يــرد ..إخل) احــرتاز مــن 
انتقــاد مــن يعــرتض علــى قوهلــم هنــا بــأن النســخ رفــع مــع أن املقــرر عندهــم أنــه بيــان. وعلــى 
هــذا ميكــن توجيــه الدليــل بــأن العبــادة األوىل مل تنتــه مدهتــا ألهنــا باقيــة وإمنــا ضــم إليهــا جــزء 

التبصرة ص٢٧٧، وانظر أيضا شرح اللمع٥٢٠/١، العدة ٨١٦/٣، التمهيد ٤٠١/٢.  (١)
انظر التبصرة ص٢٧٧.  (٢)

انظر قواطع األدلة ١٤٣/٣-١٤٤، كشف األسرار للبخاري٣٦٣/٣.  (٣)
انظــر التبصــرة ص٢٧٧، شــرح اللمــع ٥٢٠/١، إحــكام الفصــول ص٣٤٦، العــدة ٨١٦/٣،   (٤)

الروضــة ٢٩٢/٢. التمهيــد ٤٠٠/٢، كشــف األســرار ٣٦٢/٣، شــرح خمتصــر 
العدة ٨١٦/٣.  (٥)



٨٠٣آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

آخــر أو شــرط جديــد، فلــم تكــن الزيــادة نســخا النعــدام شــرط النســخ وهــو انتهــاء مــدة 
العبــادة األوىل.

رابعاً : المخالفون
هنــاك أقــوال عديــدة يف هــذه املســألة ختالــف قــول أيب منصــور البغــدادي واجلمهــور، 
وأصحــاب هــذه األقــوال هــم مجهــور احلنفيــة(١) وبعــض العلمــاء مــن أربــاب املذاهــب الثالثــة 

وتفصيــل أقواهلــم علــى مــا يــأيت :
القــول األول : أن الزيــادة علــى النــص نســخ، وإليــه ذهــب مجهــور احلنفيــة، قــال عبــد  
العزيــز البخــاري -رمحــه اهللا- (قــال عامــة العراقيــني مــن مشــاخينا وأكثــر املتأخريــن مــن 

مشــايخ ديارنــا إهنــا تكــون نســخا معــىن وإن كان بيانــا صــورة)(٢).
وقال يف مسلم الثبوت : (وأما زيادة جزء كالتغريب يف احلد أو شرط يف رقبة اليمني 

فهل هو نســخ ؟ فاحلنفية نعم)(٣).
القــول الثــاين : أن الزيــادة إن رفعــت حكمــا عقليــا أو مــا ثبــت باعتبــار األصــل كالــرباءة 
األصليــة مل تكــن نســخا وإن تضمنــت رفــع حكــم شــرعي كانــت نســخا، وهــذا اختيــار أيب 

احلســني  البصــري  والــرازي واآلمــدي وغريهــم مــن أئمــة األصــول(٤).
القــول الثالــث : أن الزيــادة إن كان مغــرية حلكــم املزيــد عليــه يف املســتقبل كزيــادة 
التغريــب يف املســتقبل علــى حــد الزنــا وزيــادة عشــرين جلــدة علــى حــد القــذف، كانــت 
نســخا، وإن مل تغــري حكمــه يف املســتقبل فإهنــا ال تكــون نســخا ســواء كانــت الزيــادة ال 
تنفــك عــن املزيــد عليــه، كمــا لــو أوجــب علينــا ســرت الفخــذ كلــه ومعلــوم أنــه ال ميكــن ســرته 
مجيعــا إال بســرت بعــض الركبــة مــن بــاب مــا ال يتــم الواجــب إال بــه، أو كانــت الزيــادة عنــد 
تعــذر املزيــد عليــه وذلــك كإجيــاب قطــع رجــل الســارق بعــد قطــع يــده، وهــذا هــو مذهــب 

انظــر أصــول السرخســي٨٢/٢، كشــف األســرار للبخــاري ٣٦١/٣، تيســري التحريــر ٣١٨/٣،   (١)
فواتــح الرمحــوت ٩١/٢.

كشف األسرار ٣٦١/٣.  (٢)
مسلم الثبوت مع فواتح الرمحوت ٩١/٢-٩٢.  (٣)

انظــر املعتمــد ٤٤٢/١-٤٤٣، احملصــول ٥٦٤/١، اإلحــكام لآلمــدي١٥٥/٣، البحــر احمليــط   (٤)
١٤٥/٤، إرشــاد الفحــول ص١٧٢.



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٠٤

الكرخــي مــن احلنفيــة وأيب عبــد اهللا  البصــري مــن املعتزلــة(١).
القــول الرابــع : إن كان الزيــادة قــد غــريت املزيــد عليــه تغيــريا شــرعيا حبيــث صــار املزيــد 
عليه لو فعل بعد الزيادة على حسب ما كان يفعل قبلها، كان وجوده كعدمه وجب استئنافه، 
فإنه يكون نسخا حنو زيادة ركعة على ركعتني، وإن كان املزيد عليه لو فعل على حد ما كان 
يفعــل قبــل الزيــادة صــح فعلــه فاعتــد بــه ومل يلــزم اســتئناف فعلــه بــل تكميلــه فقــط مل يكــن نســخا 
كزيــادة التغريــب علــى اجللــد، وكذلــك زيــادة شــرط منفصــل عــن العبــادة كزيــادة الوضــوء علــى 

شــرائط الصــالة ال تكــون نســخا وهــذا مذهــب القاضــي عبــد اجلبــار املعتــزيل(٢).
القــول اخلامــس : لــو اتصلــت الزيــادة باملزيــد عليــه اتصــال احتــاد يرفــع التعــدد واالنفصال 
كزيــادة ركعتــني علــى ركعــيت الصبــح فهــو نســخ، وإن مل تكــن الزيــادة كذلــك كزيــادة عشــرين 

جلــدة علــى حــد القــذف فــال تكــون نســخا، وهــذا هــو الــذي اختــاره الغــزايل(٣).
القــول الســادس : أن املزيــد عليــه إن كان ينفــي الزيــادة بفحــواه فــإن تلــك الزيــادة تكــون 
نســخا لذلــك املفهــوم حنــو قولــه  ((يف ســائمة الغنــم زكاة)) فإنــه يفيــد دليلــه نفــي الــزكاة 
عــن املعلوفــة، فمــىت زيــدت الــزكاة يف املعلوفــة كان ذلــك نســخا، أمــا إذا مل يكــن املزيــد عليــه 

نفــي الزيــادة فــال تكــون الزيــادة نســخا. نســب هــذا القــول إىل قــوم غــري مســمني(٤).
خامسا: التعليق

بعد النظر والتأمل يف األقوال الواردة يف هذه املسألة يالحظ ما يلي :
١- أن املفصلــني يف احلقيقــة قائلــون بــأن الزيــادة نســخ وإمنــا هــم خمتلفــون فيمــا يشــرتط 
يف الزائــد واملزيــد عليــه، وهبــذا هــم واألحنــاف مجيعــا يـَُعــدُّون خصمــا للجمهــور القائلــني بأهنــا 

ليســت نســخا مطلقا. 
٢-أن اجلمهــور وخصمهــم كلهــم متفقــون علــى أن مــا رفــع حكمــا شــرعيا فهــو نســخ 
املعتمــد ٤٣٧/١، قواطــع األدلــة ١٣٦/١-١٣٧، اإلحــكام لآلمــدي١٥٤/٣-١٥٥،  انظــر   (١)

احمليــط١٤٥/٤. البحــر  للبخــاري ٣٦١/٣،  األســرار  كشــف 
انظــر املعتمــد ٤٣٨/١، قواطــع األدلــة ١٣٥/٣-١٣٦، احملصــول ٥٦٤/١، اإلحــكام لآلمــدي   (٢)

١٥٥/٣، البحــر احمليــط ١٤٤/٤، إرشــاد الفحــول ص١٧١.
انظــر املســتصفى١١٧/١، وانظــر أيضــا اإلحــكام لآلمــدي١٥٥/٣، البحــر احمليــط ١٤٥/٤،   (٣)

الفحــول ص١٧١. إرشــاد 
انظر املعتمد  ٤٣٧/١، اإلحكام لآلمدي١٥٤/٣، إرشاد الفحول ص١٧١.  (٤)



٨٠٥آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

ومــا مل يرفــع فليــس بنســخ، مث وقــع االختــالف بعــد ذلــك بينهــم يف نــوع مــا رفعتــه الزيــادة 
هــل هــو حكــم شــرعي كمــا يقولــه اخلصــم أو ليــس حكمــا شــرعيا كمــا يقولــه اجلمهــور، ومــا 

اســتدل بــه اجلمهــور مــن األدلــة يقــوي مذهبهــم.

المطلب الثاني : النسخ بين اإلثبات والنفي
وفيه مسألة واحدة :

المسألة : حكم النسخ من حيث الجواز والوقوع
تقــدم ســابقا أن النســخ هــو رفــع حكــم شــرعي بدليــل شــرعي متأخــر، فهــل جيــوز 
النســخ عقــال وهــل وقــع فعــال يف الشــريعة اإلســالمية والشــرائع الســابقة؟ وقــد جــرت عــادة 

األصوليــني علــى ذكــر هــذه املســألة يف بدايــة مبحــث النســخ (١).
وقــد صــور األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- هــذه املســألة مســألة خالفيــة وذكــر أن 
املخالفــني فيهــا هــم اليهــود(٢)  وأبــو مســلم األصفهــاين(٣) مــن القدريــة حيــث قــال : (وزعــم 

انظــر املعتمــد ٤٠١/١، العــدة ٧٦٩/٣-٧٧١، إحــكام الفصــول ص٣٢٤، التبصــرة ص٢٥١،   (١)
املســتصفى١١١/١،  السرخســي٥٤/٢،  أصــول   ،٧٢/٣ األدلــة  قواطــع   ،٨٤٧/٢ الربهــان 
احملصــول٥٣٢/١، روضــة الناظــر١٩٨/١، اإلحــكام لآلمــدي١٠٦/٣، شــرح تنقيــح الفصــول 
ص٣٠٣، كشــف األســرار للبخــاري٣٠٢/٣، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي٢٣١/٢، رفــع 
احلاجــب ٤٠/٤، مجــع اجلوامــع مــع حاشــية البنــاين٨٨/٢-٨٩، البحــر احمليــط  ٧٢/٤، تيســري 
التحريــر ١٧١/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٥٣٥/١، فواتــح الرمحــوت٥٥/٢، إرشــاد الفحــول ١٦٢.

ومــن فــرق اليهــود العنانيــة والشــمعونية والعيســوية، فأنكــرت الشــمعونية النســخ عقــال، والعنانيــة   (٢)
أنكرته مسعا ال عقال، والعيسوية أجازوا النسخ عقال وشرعا. (انظر آراءهم يف النسخ يف املراجع 

الســابقة).
املعــروف عنــد األصوليــني أن أبــا مســلم الــذي خيالــف يف النســخ هــو أبــو مســلم حممــد بــن حبــر   (٣)
التبصــرة ص٢٥١، شــرح  (انظــر  بــن حيــىي  أنــه عمــرو  الشــريازي والقــرايف  قــد ذكــر  األصفهــاين 
تنقيــح الفصــول ص٣٠٦)، وذكــر صاحــب املســودة (ص١٩٥) أن امســه حيــىي بــن عمــر بــن حيــىي 
األصفهــاين، وذكــر األســنوي يف هنايــة الســول (٢٣٥/٢) وصاحــب فواتــح الرمحــوت (٥٥/٢) أنــه 
اجلاحــظ ولعــل الصــواب أنــه حممــد بــن حبــر، فقــد نــص ابــن الســبكي يف رفــع احلاجــب (٤٦/٤)، = 
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أكثــر اليهــود أن األمــر إذا ورد مطلقــا مل جيــز ورود نســخ حكمــه بعــده وأجــاز آخــرون منهــم 
النســخ مــن طريــق العقــل وقالــوا إمنــا مل نقــر بنســخ شــريعة موســى عليــه الســالم ألنــه أمرنــا 
بالتمســك هبــا أبــدا، وزعــم بعــض القدريــة مــن أهــل عصرنــا أنــه ليــس يف القــرآن آيــة منســوخة 

وال آيــة ناســخة وهــو أبــو مســلم األصفهــاين)(١).
مث بــدأ يــرد علــى أيب مســلم هــذا وعلــى مــن أنكــر جــواز النســخ عقــال بقولــه : (وال 
اعتبــار خبالفــه [أي أيب مســلم األصفهــاين] يف هــذا البــاب(٢)  مــع تكذيبــه لقــول اهللا تعــاىل 
ۡو ِمۡثلَِهــآ ﴾ (٣) ومــن أنكــر 

َ
ِت ِ�َــۡ�ٖ ّمِۡنَهــآ أ

ۡ
ۡو نُ�ِســَها نـَـأ

َ
﴿ َمــا نَ�َســۡخ ِمــۡن َءايـَـٍة أ

جــواز النســخ عقــال زعــم أنــه يوجــب البــداء(٤) وأن يكــون القبيــح حســنا والعــدل جــورا، 
وهــذا غلــط منهــم؛ ألن الــذي جيــوز عليــه البــداء مــن خفــي عليــه العواقــب فأمــا عــالم 
الغيــوب فإنــه إذا أمــر بشــيء مطلقــا مث نســخه علمنــا بنســخه أن مــراده باألمــر األول إمنــا 
كان إىل الوقــت الــذي هنــى عــن فعــل مثلــه ومل يظهــر لــه شــيء كان مســتورا عنــه ومل ينــه يف 

والفتوحــي يف شــرح الكوكــب املنــري (٥٣٥/٣) علــى ذلــك. 
وحممــد بــن حبــر هــذا امللقــب باحلافــظ كان حنويــا كاتبــا مرتســال بليغــا متكلمــا جدليــاً معتزليــا،   
عاملــا بالتفســري وغــريه، مــن آثــاره : جامــع التأويــل حملكــم التنـــزيل أربعــة عشــر جملــدا علــى مذهــب 
املعتزلة، والناســخ واملنســوخ وغريمها. ولد ســنة ٢٥٤هـ، ومات ســنة ٣٢٢هـ (انظر معجم األدباء 
٣٥/١٨، طبقــات املفســرين للــداودي ١٠٦/٢، بغيــة الوعــاة ٥٩/١، لســان امليــزان ٨٩/٥، 

.(١٠٥/٧
أصول الدين ص٢٢٦.  (١)

قــال ابــن بــدران يف نزهــة اخلاطــر ١٩٩/١ : (.. وباجلملــة فــإن أبــا مســلم إن كان قــال هــذا القــول   (٢)
علــى إطالقــه فهــو جاهــل بأســرار الشــريعة احملمديــة جهــال منكــرا، واجلاهــل ال عــربة خبالفــه، وال 

بوفاقــه يف هــذا الفــن، ألنــه فــن اجملتهديــن، ال فــن األغبيــاء املقلديــن).
البقرة : ١٠٦  (٣)

البــداء يف اللغــة : مــن بــدأ يبــدأ بــدوا، وبــداء وبــداءة، ظهــر وبــادئ الــرأي ظاهــره، وبــدا لــه يف األمــر   (٤)
بــدوء وبــداءة : نشــأ لــه فيــه رأي بعــد أن مل يكــن. ويف االصطــالح الــذي يقــول بــه اليهــود -لعنهــم 
اهللا-: «جتــدد العلــم» أو هــو «إرادة الشــيء دائمــا مث االنتقــال عــن الــدوام ألمــر حــادث مــن غــري 
علــم ســابق»، أو هــو «مــا كان ســببه داال علــى إفســاد املوجــب لصحــة األمــر األول بــأن يأمــر 
ملصلحــة مل حتصــل، فيبــدو لــه مــا يوجــب رجوعــه عنــه». (انظــر القامــوس احمليــط  ٢/ ١٦٥٧، 
تعريفــات اجلرجــاين ص٤٣، معجــم لغــة الفقهــاء ص١٠٤، املعتمــد ٣٩٨/١، العــدة ٧٧٤/٣، 

التبصــرة ص٢٥٣، البحــر احمليــط ٧١/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٥٣٦/٣.



٨٠٧آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

الثــاين عمــا أمــر بــه يف األول وإمنــا هنــى عــن فعــل مثلــه فلــم يكــن الطاعــة معصيــة وال العــدل 
جــورا ولكــن مــا كان طاعــة يف وقــت صــار مثلــه بعــد النســخ معصيــة وهــذا غــري مســتحيل 

يف العقــل)(١) .
ومــن خــالل هــذه املناقشــة يظهــر رأيــه جليــا يف هــذه املســألة وهــو أن النســخ جائــز 
عقــال وواقــع شــرعا ويــدل علــى ذلــك أيضــا مــا ألــف يف كتابــه (الناســخ واملنســوخ) فإنــه قــد 
ســاق فيــه آيــات القــرآن و أحاديــث الســنن، منهــا مــا هــو ناســخ ومنهــا مــا هــو منســوخ.

 مث إن مــا ذكــر األســتاذ أبــو منصــور يف هــذه املســألة مــن خــالف ذكــره أيضــا كثــري مــن 
األصوليــني(٢). ويف احلقيقــة أن القــول جبــواز النســخ عقــال ووقوعــه شــرعا أمــر متفــق بــني مجيــع 
املســلمني(٣) ومــا نقــل عــن أيب مســلم األصفهــاين مــن خــالف يف هــذه املســألة(٤) فالصحيــح 
فيــه أنــه مل ينكــر بذلــك النســخ وإمنــا جعلــه مــن بــاب التخصيــص يف الزمــن وقــد ذكــر غــري 
واحــد مــن األصوليــني أن اخلــالف بينــه وبــني غــريه لفظــي(٥)، ومــن أنفــس مــا قيــل يف حتريــر 
املســألة وردِّ اخلــالف فيهــا إىل خــالٍف لفظــي جيعــل أبــا مســلم يف هنايــة املطــاف مــع مجهــور 

أصول الدين ص٢٢٦-٢٢٧.  (١)
انظــر املعتمــد٤٠١/١، العــدة ٧٧٠/٣-٧٧١، إحــكام الفصــول ص٣٢٤، التبصــرة ص٢٥١،   (٢)
اإلحــكام   ،١٩٨/١-١٩٩ الناظــر  روضــة  السرخســي٥٤/٢،  أصــول   ،٧٢/٣ األدلــة  قواطــع 
لآلمــدي١٠٦/٣، شــرح تنقيــح الفصــول ص٣٠٣، كشــف األســرار للبخــاري ٣٠٢/٣، مجــع 
اجلوامــع مــع حاشــية البنــاين ٨٨/٢-٨٩، البحــر احمليــط ٧٢/٤، تيســري التحريــر ١٨١/٣، شــرح 

الكوكــب املنــري ٥٣٥/٣، فواتــح الرمحــوت  ٥٥/٢، إرشــاد الفحــول  ١٦٢.
وممــن نقــل االتفــاق يف هــذه املســألة الباجــي والغــزايل واآلمــدي وابــن احلاجــب وابــن الســبكي   (٣)

والشــوكاين. والفتوحــي 
انظــر إحــكام الفصــول ص٣٢٤، املســتصفى١١١/١، اإلحــكام ١٠٦/٣، املختصــر مــع رفــع 
احلاجــب ٤٠/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٥٣٣/٣، إرشــاد الفحــول ص١٦٢. وقــد قــال الغــزايل إن 

منكــر هــذا االتفــاق خــارق لإلمجاع.انظــر املســتصفى  ١١١/١.
يــرى الغــزايل أن خــالف أيب مســلم ال يعتــد بــه، ألنــه مســبوق باإلمجــاع، قــال :(وقــد ذهــب شــذوذ   (٤)
مــن املســلمني إىل إنــكار النســخ وهــم مســبوقون هبــذا اإلمجــاع، فهــذا اإلمجــاع حجــة عليهــم)، 

املســتصفى  ١١١/١.
انظــر أصــول السرخســي ٥٤/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص٣٠٣، كشــف األســرار ٣٠٣/٣، رفــع   (٥)
احلاجــب ٤٧/٤، حاشــية العطــار ١٢١/٢، النســخ يف القــرآن الكــرمي للدكتــور مصطفــى زيــد 

.٥٠/١-٥١
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املســلمني مــا قالــه ابــن الســبكي يف رفــع احلاجــب : (وأنــا أقــول : اإلنصــاف أن اخلــالف بــني 
أيب مسلم ومجاعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم جيعل ما كان مغيا يف علم اهللا تعاىل كما هو 
َياَم  ــواْ ٱ�ّصِ تِمُّ

َ
مغيــا باللفــظ ويســمى اجلميــع ختصيصــا، وال فــرق عنــده بــني أن يقــول ﴿ ُ�ــمَّ أ

ۡــِل ﴾ (١) وأن يقــول : (صومــوا مطلقــا وعلمــه حميــط بأنــه ســينزل : ال تصومــوا وقــت  إَِ� ٱ�َّ
الليــل) واجلماعــة جيعلــون األول ختصيصــا والثــاين نســخا، ولــو أنكــر أبــو مســلم النســخ هبــذا 
املعــىن لزمــه إنــكار شــريعة املصطفــى  وإمنــا يقــول: كانــت شــريعة ســابقينا مغيــاة إىل مبعثــه 
عليه الصالة والســالم، وهبذا يتضح لك اخلالف الذي حكاه بعضهم يف أن هذه الشــريعة 

خمصصــة للشــرائع الســابقة أو ناســخة ؟ وهــذا معــىن اخلــالف) (٢).
أمــا خــالف اليهــود يف املســألة فــإن كثــريا مــن األصوليــني وإن تعرضــوا وذكــروا أدلتهــم 
إال أين ال أرى داعيــا لذكــر خالفهــم، فــإن مســائل أصــول الفقــه خاصــة باملســلمني، فــال 

وجــه لذكــر آراء وأدلــة أصحــاب األديــان األخــرى فيهــا(٣).
هذا وقد استدل األصوليون على جواز النسخ مسعا وعقال بأدلة كثرية(٤) أذكر فيما يلي أمهها:

ۡو 
َ
ــآ أ ــۡ�ٖ ّمِۡنَه ِت ِ�َ

ۡ
ــأ ــَها نَ ۡو نُ�ِس

َ
ــٍة أ ــۡن َءايَ ــۡخ ِم ــا نَ�َس ١- قولــه تعــاىل : ﴿ َم

ــآ ﴾(٥) فأخــرب أن فيــه ناســخا ومنســوخا(٦). ِمۡثلَِه
٢- أن التوجــه إىل بيــت املقــدس كان يف أول اإلســالم واجبــا بــال خــالف مث نســخه 
اهللا بالتوجــه إىل الكعبــة بقولــه تعــاىل ﴿ فـَـَوّلِ وَۡجَهــَك َشــۡطَر ٱ�َۡمۡســِجِد ٱۡ�َــَراِم ﴾ (٧) 

ونظائــر ذلــك كثــري.

البقرة : ١٨٧  (١)
رفــع احلاجــب ٤٧/٤، قلــت : وابــن الســبكي مــن أعلــم النــاس بــكالم أيب مســلم األصفهــاين، ألنــه   (٢)

اطلــع علــى تفســريه وآرائــه كمــا ذكــر ذلــك يف رفــع احلاجــب يف الصفحــة نفســها.
وقــد أشــار العطــار يف حاشــيته علــى مجــع اجلوامــع ١٢١/٢ إىل هــذه النقطــة حيــث قــال : (نبــه   (٣)
البلقيــين علــى أن حكايــة خــالف اليهــود يف كتــب أصــول الفقــه ممــا ال يليــق، ألن الــكالم يف أصــول 

الفقــه فيمــا هــو مقــرر يف اإلســالم ويف اختــالف الفــرق اإلســالمية).
انظر هذه األدلة يف مراجع األصول املذكورة آنفا يف هذه املسألة.  (٤)

البقرة : ١٠٦  (٥)
انظر العدة ٧٧٢/٣.  (٦)

البقرة : ١٤٤  (٧)
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٣- (أن التكليــف إن كان علــى وجــه املصلحــة كمــا قــال بعــض النــاس فيجــب أن 
جيــوز النســخ، ألنــه جيــوز أن تكــون املصلحــة للعبــاد يف فعــل الشــيء إىل وقــت مث املصلحــة 

هلــم يف تركــه يف وقــت آخــر.
وإن كان التكليــف غــري مشــروط يف املصلحــة كمــا قالــه آخــرون، وإمنــا يكلــف اهللا 
عبــاده مــا شــاء وجــب أن جيــوز النســخ أيضــا، ألنــه جيــوز أن يكلفهــم يف وقــت شــيئا ويف 

وقــت آخــر غــريه)(١).
٤-أنــه إذا كان مــن اجلائــز عقــال أن خيلــق اهللا عبــاده علــى صفــة مث ينقلهــم إىل صفــة 
أخــرى، جــاز أن يكلفهــم فعــل العبــادة يف وقــت مث يســقط ذلــك عنهــم يف وقــت آخــر، 

ألنــه ال فــرق بــني األمريــن(٢).

المطلب الثالث : آراؤه في شروط النسخ
مثــة آراء كثــرية حــول شــروط النســخ ويهمــين يف هــذا املطلــب أن أقتصــر علــى تلــك 
الشــروط الــيت ذكرهــا األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- وهــي ســتة شــروط، وهــذه الشــروط 
منهــا مــا هــو متفــق عليــه بــني العلمــاء ومنهــا مــا هــو خمتلــف فيــه، وســأتناول هــذه الشــروط 

يف الفرعــني اآلتيــني :

الفرع األول :  شروط النسخ المتفق عليها(٣)
الشــرط األول : أن يكــون الناســخ واملنســوخ (شــرعيني جيــوز يف العقــل ورود األمــر 

بــكل واحــد منهمــا علــى البــدل) (٤).
ويالحظ يف هذا الشرط أمور ثالثة :

١-كــون الدليــل الناســخ شــرعيا، فــال جيــوز نســخ حكــم شــرعي بالتحكــم واهلــوى 
والعــادة.

التبصرة ص٢٥٢، وانظر أيضا هذا الدليل يف العدة ٧٧٢/٣، اإلحكام لآلمدي١٠٧/٣.  (١)
انظر التبصرة ص٢٥٢.  (٢)

انظــر اإلحــكام لآلمــدي ١٠٦/٣، وانظــر أيضــا املســتصفى١٢١/١-١٢٢، االعتبــار للحازمــي   (٣)
ص٦-٧، كشــف األســرار ٣٢٣/٣.
الناسخ واملنسوخ أليب منصور ص١٨.  (٤)
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٢-كــون احلكــم املنســوخ شــرعيا أي أنــه ثبــت خبطــاب الشــرع، فأمــا إن كان ثابتــا 
بالــرباءة األصليــة أو بالعــادة والتعــارف مل يكــن رافعــه ناســخا، بــل يكــون ابتــداء شــرع.

٣- عــدم جريــان النســخ فيمــا ال يتصــور ورود الشــرع خبالفــه، كاألحــكام الشــرعية 
االعتقاديــة، ومــا دل العقــل علــى كونــه علــى وجــه خمصــوص مثــل كــون النــار حــارة والثلــج 
بــاردا، ويف هــذا قــال األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- : (فأمــا الــذي ال جيــوز ورود الشــرع 
خبالفــه كاعتقــاد توحيــد الصانــع واعتقــاد صفاتــه وعدلــه وحكمتــه واعتقــاد فســاد الكفــر، 
فــال جيــري يف هــذا النــوع نســخ وال تبديــل وكذلــك كل مــا دل العقــل علــى كونــه علــى وجــه 

خمصــوص فــال جيــوز ورود الشــرع بكونــه علــى خالفــه)(١).
أمــا عــدم جــواز النســخ يف األحــكام الشــرعية االعتقاديــة فــألن (أحــكام العقيــدة ال 
يتصــور فيهــا تــوارد األمــر والنهــي علــى مســألة واحــدة؛ إذ هــي ثابتــة يف مجيــع الشــرائع اإلهليــة 
وســبب النســخ ال يعقــل فيهــا ســواء أكان هــو التــدرج يف التشــريع أو كان هــو اختــالف 
املصــاحل واقتضاؤهــا أحكامــا جديــدة…)(٢) . وكذلــك ال جيــوز النســخ يف األخبــار احملضــة 
- املاضيــة واملســتقبلية - كاألخبــار عمــا كان مــن األنبيــاء واألمــم أو مبــا يكــون مــن قيــام 
الســاعة ودخــول املؤمنــني اجلنــة ودخــول الكافريــن النــار، ألن ذلــك يــؤدي إىل الكــذب يف 

كالم الشــارع وهــو منــزه عــن الكــذب(٣).
الشــرط الثانــي : (أن يكــون الناســخ منفصــال عــن املنســوخ يف وروده)(٤)  ألن املقــرتن 
كالشــرط والصفــة واالســتثناء ال يســمى نســخا بــل ختصيصــا، قــال األســتاذ أبــو منصــور 
تُوُهنَّ ﴾ (٥) نســخا لقولــه ﴿ فَٱۡ�َ�ِ�ُواْ 

ۡ
ۡرَن فَ� -رمحــه اهللا-: (وهلــذا مل يكــن قولــه ﴿ فَــإِذَا َ�َطهَّ

ٱلّ�َِســآَء ِ� ٱ�َۡمِحيــِض ﴾ (٦)  التصاهلمــا عنــد نزوهلمــا معــا)(٧) .
الناسخ واملنسوخ  له ص١٨.  (١)

النسخ يف القرآن الكرمي ١٨١/١.  (٢)
انظــر الناســخ واملنســوخ للنحــاس ٢٥٧، تســهيل الوصــول علــى علــم األصــول ص١٣٠، النســخ   (٣)

يف القــرآن الكــرمي  ١٨٠/١.
الناسخ واملنسوخ ص ١٨.  (٤)

البقرة : ٢٢٢  (٥)
البقرة : ٢٢٢  (٦)

الناسخ واملنسوخ له ص١٨.  (٧)
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الشــرط الثالــث : (أن ال تُعــرف غايــُة املنســوخ إال بنــص يــرد يف بياهنــا فأمــا الــذي 
يعلــم بوجــوده انقطــاع العبــادة فــال يكــون وجــوده نســخا لــه كاملــوت والعجــز واجلنــون وســائر 

مــا يســقط التكليــف)(١).
الشــرط الرابــع : أن ال يكــون اخلطــاب املرفــوع حكمــه مقيــدا بوقــت معــني، ويف هــذا 
يقــول أبــو منصــور -رمحــه اهللا-: (أن يكــون األمــر باملنســوخ مطلقــا غــري مقيــد بغايــة؛ ألن 
َيــاَم  ــواْ ٱ�ّصِ تِمُّ

َ
املقــرون بغايــة معلومــة ال يكــون وجــود غايتــه نســخا لــه كقولــه  ﴿ ُ�ــمَّ أ

ۡــِل ﴾  (٢) وال يكــون جمــيء الليــل نســخا للصــوم املفــروض بالنهــار)(٣). إَِ� ٱ�َّ
وهناك مسألة تتفرع على هذا الشرط الرابع وهي : 

مسألة : إذا كان الحكم مقيدا بغاية مجهولة فهل يعتبر بيان تلك الغاية 
المجهولة نسخا أو ال ؟

أوال : التعريف بالمسألة 
املســألة هــي مــا صورهــا األســتاذ أبــو منصــور بقولــه (لــو قــال : افعلــوه إىل أن أنســخه 
ٰ َ�َتَوفَّٮُٰهــنَّ ٱ�َۡمــۡوُت  ۡ�ِســُكوُهنَّ ِ� ٱۡ�ُُيــوِت َحــ�َّ

َ
عنكــم ومثالــه مــن القــرآن قولــه  ﴿ فَأ

ُ �َُهــنَّ َســ�ِيٗ� ١٥ ﴾ (٤) …)(٥)  فاحلكــم هنــا مقيــد بوقــت غايتــه جمهولــة  ۡو َ�َۡعــَل ٱ�َّ
َ
أ

فــإذا ورد بيــان لتلــك الغايــة كأن يذكــر اهللا هلــن حكمــا آخــر فهــل يكــون ذلــك البيــان نســخا 
أو ال؟

ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصور-رمحــه اهللا- أن احلكــم إذا كان مقيــدا بغايــة جمهولــة مث جــاء 

بيــان لتلــك الغايــة كان هــذا البيــان نســخا لذلــك احلكــم املغيــا.

املصدر السابق ص١٨-١٩.  (١)
البقرة : ١٨٧  (٢)

الناسخ واملنسوخ له ص١٨.  (٣)
النساء : ١٥  (٤)

الناسخ واملنسوخ له ص١٨.  (٥)
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قــال -رمحــه اهللا-: (فــإن كان احلكــم معلقــا بغايــة جمهولــة كان بيــان تلــك الغايــة نســخا 
ۡو 

َ
ٰ َ�َتَوفَّٮُٰهــنَّ ٱ�َۡمــۡوُت أ ۡ�ِســُكوُهنَّ ِ� ٱۡ�ُُيــوِت َحــ�َّ

َ
…. مثالــه مــن القــرآن قولــه ﴿ فَأ

واْ  اِ� فَٱۡجــِ�ُ ا�َِيــُة َوٱ�ــزَّ ُ �َُهــنَّ َســ�ِيٗ� ١٥ ﴾(١) وقــد نســخها قولــه ﴿ ٱ�زَّ َ�َۡعــَل ٱ�َّ
ةٖ ﴾ (٢)، وهلــذا قــال النــيب  عنــد نــزول هــذه اآليــة  ــۡ�َ ــَة َج ــا ِماْئَ ــٖد ّمِۡنُهَم ُ�َّ َ�ِٰح
((خــذوا عــين قــد جعــل اهللا هلــن ســبيال: الثيــب بالثيــب جلــد مائــة والرجــم، والبكــر بالبكــر 

جلــد مائــة وتغريــب عــام)) (٣)…)(٤).
فاألســتاذ أبو مصنور -رمحه اهللا- يعترب شــرَع حد الزنا املذكور يف ســورة النور ناســخا 

للحبس املذكور يف ســورة النســاء.
وقــال -رمحــه اهللا- مؤكــدا مذهبــه يف معــرض كالمــه علــى نســخ قولــه تعــاىل ﴿ فَٱۡ�ُفــواْ 
ۡ�ــرِهِۦٓ ﴾ (٥)  باألمــر بقتــال أهــل الكتــاب حــىت يؤمنــوا(٦) 

َ
ُ بِأ ِ�َ ٱ�َّ

ۡ
ٰ يـَـأ َوٱۡصَفُحــواْ َحــ�َّ

: (والصحيــح فيــه النســخ؛ ألهنــا علقــت بغايــة جمهولــة، فصــار كمــا لــو قــال: افعلــوا كــذا 
حــىت أنســخه عنكــم)(٧).

دليله :
ــُكوُهنَّ ِ�  ۡ�ِس

َ
اســتدل أبــو منصــور بنســخ اآليتــني الســابقتني ومهــا قولــه تعــاىل ﴿ فَأ

ُ �َُهــنَّ َســ�ِيٗ� ١٥ ﴾(٨) وقولــه تعــاىل  ۡو َ�َۡعــَل ٱ�َّ
َ
ٰ َ�َتَوفَّٮُٰهــنَّ ٱ�َۡمــۡوُت أ ٱۡ�ُُيــوِت َحــ�َّ

النساء : ١٥  (١)
النور : ٢  (٢)

أخرجــه الطحــاوي يف شــرح معــاين اآلثــار (١٣٨/٣) بلفــظ : ((خــذوا عــين فقــد جعــل اهللا هلــن   (٣)
ســبيًال ، البكــر بالبكــر جلــد مائــة وتغريــب عام،والثيــب بالثيــب جلــد مائــة والرجــم)). ومل أجــد 

اللفــظ املذكــور معكوســاً يف كتــب الســنة. 
الناسخ واملنسوخ له ص١٨.  (٤)

البقرة : ١٠٩  (٥)
َم  ّرُِ�ــوَن َمــا َحــرَّ

ــۡوِم ٱ�ِخــرِ َوَ� �َُ يــَن َ� يُۡؤِمُنــوَن بـِـٱ�َِّ َوَ� بِٱۡ�َ وهــو قولــه تعــاىل ﴿ َ�ٰتِلُــواْ ٱ�َِّ  (٦)
ٰ َ� تَُ�ــوَن فِۡتَنــةٞ  ُ َورَُســوُ�ُۥ َوَ� يَِديُنــوَن دِيــَن ٱۡ�َــّقِ ﴾ [التوبــة : ٢٩] ﴿ َوَ�ٰتِلُوُهــۡم َحــ�َّ ٱ�َّ

ِ ﴾ [البقــرة :١٩٣]. َوَ�ُ�ــوَن ٱّ�ِيــُن ِ�َّ
الناسخ واملنسوخ له ص٨٨.  (٧)

النساء : ١٥  (٨)
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ۡ�رِهِۦٓ ﴾(١).
َ
ُ بِأ ِ�َ ٱ�َّ

ۡ
ٰ يَأ ﴿ فَٱۡ�ُفواْ وَٱۡصَفُحواْ َح�َّ

وجــه الداللــة : أن حكــم هاتــني اآليتــني مقيــد بغايــة جمهولــة، وقــد نــص غــري واحــد 
مــن العلمــاء أهنمــا منســوختان(٢) كمــا قــد روي ذلــك عــن ابــن عبــاس  (٣) والناســخ يف 
املوضعــني قــد بــني تلــك الغايــة اجملهولــة ممــا دل علــى أن بيــان الغايــة اجملهولــة يعتــرب نســخا.
ونوقــش بــأن اآليــة األوىل وإن اتفقــت العلمــاء علــى نســخها إال أهنــم قــد بنــوه علــى أن 
هــذه الغايــة مشــروطة يف حكــم املطلــق، ألن غايــة كل حكــم إىل مــوت املكلــف، أو إىل 

النســخ، ال علــى أن الغايــة اجملهولــة يعتــرب بياهنــا نســخا هلــا(٤).
أمــا اآليــة الثانيــة فــإن يف نســخها خالفــا بــني العلمــاء ذكــره أبــو منصــور نفســه(٥). وقــال 
ابــن اجلــوزي(٦) -رمحــه اهللا -: (واعلــم أن حتقيــق الــكالم دون التحريــف فيــه أن يقــال إن 
هــذه اآليــة ليســت مبنســوخة، ألنــه مل يأمــر بالعفــو مطلقــا وإمنــا أمــر بــه إىل غايــة … ومــا 
هــذا ســبيله ال يكــون أحدمهــا ناســخا لآلخــر(٧)، وعلــى تســليم أهنــا منســوخة فيجــاب عنــه 

مبا أجيب يف اآلية األوىل.
ثالثا: الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور هــو اختيــار بعــض العلمــاء منهــم أبــو احلســني  
البصــري(٨)، وابــن عقيــل مــن احلنابلــة(٩)، ونقلــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  عــن القاضــي 

البقرة : ١٠٩  (١)
انظــر الناســخ واملنســوخ  أليب منصــور ١٨، ٨٧، ١٢٩، ونواســخ القــرآن البــن اجلــوزي ٢٦٢-  (٢)

٢٦٣، وانظــر العــدة ٧٨٦/٣.
انظر الناسخ واملنسوخ  أليب منصور ٨٧، ١٢٩.  (٣)

انظر العدة ٨٠٠/٣، النسخ يف القرآن الكرمي  ١٤٢/١-١٤٣.  (٤)
انظر الناسخ واملنسوخ ٨٧.   (٥)

احلنبلــي،  البغــدادي،  التميمــي  القرشــي،  حممــد  بــن  علــي  بــن  الرمحــن  عبــد  الفــرج  أبــو  هــو   (٦)
املعــروف بابــن اجلــوزي، ولــد ببغــداد ســنة ٥١٠هـــ ، مــن آثــار العلميــة : املغــين يف علــوم القــرآن، 
للــداودي ص١٧، معجــم  املفســرين  : طبقــات  (انظــر  ســنة ٥٩٧.  تــويف  الواعظــني،  وبســتان 

.(١٥٧/٥ املؤلفــني 
نواسخ القرآن ١٣٧.  (٧)

انظر املعتمد ٤٠٠/١.  (٨)
انظر التحرير مع شرحه١٩٩٣/٦.  (٩)
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أيب يعلــى(١) ونقــل الفتوحــي أن للقاضــي يف هــذه املســألة قولــني(٢) ونســبه مكــي بــن أيب 
طالــب(٣) إىل أكثــر العلمــاء(٤).

دليل هؤالء مجيعا هو ما استدل به األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- (٥)  آنفا.
رابعا : المخالفون 

لقــد خالــف أبــا منصــور ومــن معــه مجــٌع مــن العلمــاء منهــم بعــض املالكيــة(٦) وأكثــر 
احلنابلــة(٧) ونســبه املــرداوي إىل أكثــر العلمــاء وأكثــر أصحابــه مــن احلنابلــة حيــث قــال : 
ۡو َ�َۡعــَل 

َ
ٰ َ�َتَوفَّٮُٰهــنَّ ٱ�َۡمــۡوُت أ (أكثــر أصحابنــا واألكثــر: بيــان الغايــة اجملهولــة كـــ﴿ َحــ�َّ

ــ�ِيٗ� ١٥ ﴾ (٨) ليــس بنســخ)(٩). ــنَّ َس ُ �َُه ٱ�َّ
فهــؤالء يقولــون إنــه ال فــرق بــني نوعــي الغايــة - املعلومــة واجملهولــة- مــن حيــث إن 

احلكــم املقيــد هبــا ال يعتــرب نســخا.
دليل هذا القول :

استدلوا مبا يلي(١٠) :
األمــر، ال ميكــن  أول  مــن  هــو حكــم مؤقــت  بغايــة جمهولــة  املغيــا  احلكــم  أن   -١
اســتمراره ولــو يف الظاهــر وإمنــا يقبــل النســخ مــن األحــكام احلكــم املطلــق عــن قيــدي التأبيــد 

والتوقيــت، ألنــه حبســب الظاهــر مســتمر مــا مل يــرد ناســخ.

انظر املسودة ص٢١٩.  (١)
انظر شرح الكوكب املنري ٥٣٧/٣.  (٢)

هــو مكــي بــن أيب طالــب محــوش بــن حممــد بــن خمتــار أبــو حممــد القيسي،األندلســي، ولــد بقــريوان   (٣)
ســنة ٣٥٥هـــ ، مــن آثــاره : اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة، واإليضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه، تــويف 

ســنة ٤٣٧هـــ. (انظــر : معجــم املؤلفــني ٣/١٣). 
انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٩٥.  (٤)

انظر العدة ٧٨٦/٣، املسودة ص٢١٩.  (٥)
انظر أحكام القرآن البن العريب ٣٥٤/١.  (٦)

انظر نواسخ القرآن ١٣٧، أصول الفقه الين مفلح ١١٢٣/٣، شرح الكوكب املنري ٥٣٧/٣.  (٧)
النساء : ١٥  (٨)

التحرير مع شرح التحرير ١٩٩٣/٦.  (٩)
انظر النسخ يف القرآن الكرمي  ١٤٢/١.  (١٠)
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٢- أن مثــل هــذا احلكــم ال يصلــح للبقــاء واالســتمرار بعــد أن تنتهــي مدتــه، ولــو مل 
نعلمهــا حنــن إال عنــد مــا ننتهــي، فكيــف يعتــرب انتهــاء مدتــه نســخا لــه؟

خامسا : التعليق
بعد النظر يف القولني وأدلتهما يظهر يل أن بيان الغاية اجملهولة ال يعترب نسخا وذلك لقوة 
أدلــة هــذا القــول ومناقشــة أصحابــه دليــَل القــول اآلخــر مناقشــة وجيهــة، وألن احلكــم املغيــا بغايــة 
جمهولــة كاحلكــم املغيــا بغايــة معلومــة، ليــس مســتمرا يف الظاهــر وال يقبــل النســخ مــن األحــكام 
إال مــا كان مطلقــا، ألنــه احلكــم الــذي كان ميكــن أن يســتمر لــو ال جمــيء الناســخ، واهللا أعلــم.

الفرع الثاني : شروط النسخ المختلف فيها
وفيه خمس مسائل :

المسألة األولى : هل يشترط أن يكون النص الناسخ مساويا للمنسوخ أو أقوى منه؟
مثــال كــون الناســخ مســاويا للمنســوخ : كنســخ القــرآن بالقــرآن ونســخ الســنة املتواتــرة 

بالســنة املتواتــرة ونســخ الســنة اآلحاديــة بالســنة اآلحاديــة.
ومثــال كــون الناســخ أقــوى مــن املنســوخ : كنســخ الســنة املتواتــرة بالقــرآن ونســخ الســنة 

اآلحاديــة باملتواتــرة.
فــإذا كان الناســخ مســاويا للمنســوخ يف القــوة أو أقــوى منــه فــال خــالف يف جــواز هــذا 
النســخ إال يف نســخ الســنة بالقــرآن(١)، وهلــذا ال خــالف يف جــواز نســخ القــرآن بالقــرآن 

والســنة املتواتــرة مبثلهــا، واآلحــاد باآلحــاد واآلحــاد باملتواتــر(٢). 
فهــل يشــرتط ذلــك يف النســخ أو جيــوز نســخ األقــوى باألضعــف كنســخ القــرآن بالســنة 

ونســخ املتواتــر باآلحــاد؟
يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- اشــرتاط هــذا الشــرط يف النســخ حيــث قــال: 
(ومنهــا أن يكــون الناســخ كاملنســوخ يف إجيــاب العلــم والعمــل أو أقــوى منــه فــإن كان 

فقد وجد فيه اخلالف وسيأيت بيانه يف املطلب اخلامس إن شاء اهللا تعاىل.  (١)
انظر البحر احمليط ١٠٨/٤.  (٢)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨١٦

املنســوخ موجبــا للعلــم والعمــل وجــب أن يكــون ناســخه موجبــا للعلــم والعمــل، وإن كان 
املنســوخ موجبــا للعمــل دون العلــم جــاز نســخه مبــا يوجــب العمــل وحــده مــن النصــوص 

والظواهــر، وكان نســخه مبــا يوجــب العلــم والعمــل أوىل باجلــواز)(١) .
واحلقيقــة أن هــذا الشــرط قــد خالــف فيــه بعــض العلمــاء وســيأيت الــكالم مفصــال يف 

مطلــب مــا ينســخ ومــا ينســخ بــه وهلــذا اكتفيــت هنــا هبــذا القــدر.

المسالة الثانية : هل يشترط أن يكون الناسخ والمنسوخ كالهما منصوصا 
عليه أو مدلوال عليه بدليل الخطاب أو مفهومه؟

يرى األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- اشرتاط هذا الشرط فقال (ومن شروط النسخ أيضا 
أن يكون الناسخ واملنسوخ كالمها منصوصا أو مدلوال عليه بدليل اخلطاب أو مفهومه) (٢).

وقــد جــرى اخلــالف يف كل مــن النســخ بدليــل اخلطــاب -كمــا ذكــر أبــو منصــور 
نفســه(٣)- والنســخ باإلمجــاع والقيــاس ونســخ احلكــم الثابــت هبمــا، وســوف أحــرر هــذه 

املســائل يف مطلــب مــا ينســخ وينســخ بــه، فلرياجــع هنــاك.

المسألة الثالثة : هل يشترط في النسخ أن يكون إلى بدل؟
أوال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع 

البدل له مفهومان : أحدمها عام واآلخر خاص(٤).
أمــا البــدل مبفهومــه العــام فهــو يشــمل الــرد إىل مــا كان قبــل شــرع احلكــم املنســوخ، وهــو 
يف حقيقتــه مفهــوم النســخ ألنــه رفــع للحكــم الشــرعي بدليــل شــرعي متأخــر وقــد حتقــق هنــا، 

مثالــه : نســخ حتــرمي ادخــار حلــوم األضاحــي(٥).
الناسخ واملنسوخ له ص١٩.  (١)
الناسخ واملنسوخ له ص٢٠.  (٢)

املصدر السابق.  (٣)
انظر تيسري التحرير ١٩٧/٣، النسخ يف القرآن الكرمي  ١٩٠/١، النسخ يف دراسات األصوليني   (٤)

ص٢٥٧.
انظر اإلحكام لآلمدي  ١٢٤/٣.  (٥)



٨١٧آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

وأمــا املفهــوم اخلــاص للبــدل فهــو قصــره علــى شــرع حكــم ليحــل حمــل احلكــم املنســوخ، 
ســواء ثبت هذا احلكم بالدليل الناســخ أو بدليل آخر مثل: نســخ صوم عاشــوراء بصوم شــهر 

رمضــان.
فــإن كان املــراد بالبــدل مفهومــه العــام - وهــو الــذي جــرى عليــه اإلمــام الشــافعي- 
رمحــه اهللا - فــال خــالف يف اشــرتاطه(١)، أمــا إن كان املــراد بــه مفهومــه اخلــاص- وهــو الــذي 

جــرى عليــه مجاهــري العلمــاء - فقــد وقــع فيــه اخلــالف(٢).
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أنــه ال يشــرتط يف النســخ أن يكــون إىل بــدل 
بــل جيــوز نســخ بــال بــدل، فقــد قــال يف معــرض الــرد علــى مــن عــرف النســخ بأنــه التحويــل 
عــن عبــادة إىل غريهــا (وقــول مــن زعــم أن النســخ حتويــل مــن عبــادة خطــأ، جلــواز نســخ 
الشــيء ال إىل بــدل كنســخ وجــوب تقــدمي صدقــة بــني يــدي جنــوى رســول اهللا  ال إىل 

بــدل منهــا)(٣) .
دليله : 

يالحــظ يف كالمــه املذكــور أن األســتاذ أبــا منصــور اســتدل علــى مــا ذهــب إليــه باجلــواز 
الشــرعي وهــو أن ذلــك ممــا وقــع يف الشــرع كنســخ تقــدمي الصدقــة بــني يــدي مناجــاة النــيب 

، وســيأيت الــكالم علــى هــذا الدليــل.
ثالثا : الموافقون

إن القــول بــأن النســخ جيــوز أن يكــون إىل بــدل وإىل غــري بــدل مذهــب مجاهــري العلمــاء 
من احلنفية واملالكية والشــافعية واحلنابلة وغريهم(٤).

انظر تيسري التحرير ١٩٧/٣، فواتح الرمحوت ٦٩/٢، النسخ يف القرآن الكرمي  ١٩٠/١.  (١)
انظر املراجع السابقة.  (٢)

الناسخ واملنسوخ له ص١٧.  (٣)
 ،١٠٦/٣ األدلــة  قواطــع   ،٨٥٦/٢ الربهــان   ،٧٨٣/٣ العــدة   ،٤١٥/١ املعتمــد  انظــر   (٤)
اإلحــكام   ،٥٤٦/١ احملصــول  ص٣٢٥،  األصــول  يف  النظــر  بــذل  املســتصفى١١٩/١، 
اإلهبــاج ٢٦١/٢،  الفصــول ٣٠٨،  تنقيــح  الناظــر ٢١٥/١، شــرح  لآلمــدي١٢٤/٣، روضــة 
املســودة ص١٩٨، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب١٩٣/٢، هنايــة الســول مــع شــرح = 



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨١٨

قــال األمسنــدي - رمحــه اهللا -: (بــاب يف أن إثبــات بــدل العبــادة ليــس بشــرط جلــواز 
النســخ، اعلــم أن نســخ العبــادة جائــز إىل بــدل وال إىل بــدل)(١).

قــال القــرايف - رمحــه اهللا -: (النســخ ال إىل بــدل [أي جيــوز] خالفــا لقــوم كنســخ 
بــدل)(٢). لغــري  الصدقــة… 

وقــال ابــن الســمعاين - رمحــه اهللا -: (والضــرب الســادس أن يكــون النســخ إىل غــري 
بــدل وهــو جائــز عنــد اجلمهــور)(٣) .

وقال الفتوحي -رمحه اهللا-: (وجيوز نسخ بال بدل عن املنسوخ عند أكثر العلماء)(٤).
وقــال أبــو احلســني البصــري : (بــاب يف أن إثبــات بــدل يف العبــادة ليــس بشــرط يف 

نســخها، اعلــم أنــه حيســن نســخ العبــادة إىل بــدل وال إىل بــدل)(٥).
أدلة الجمهور:

استدل اجلمهور بأدلة عقلية ونقلية.
أما األدلة العقلية فهي كما يلي :

١- أن حقيقــة النســخ الرفــع واإلزالــة وميكــن الرفــع مــن غــري بــدل، وال يرتتــب علــى 
افــرتاض وقــوع النســخ إىل غــري بــدل حمــاٌل يف العقــل، وهــذا هــو معــىن اجلائــز عقــال(٦). 

٢- إذا اعتــرب أن التكليــف الشــرعي مبــين علــى مراعــاة مصــاحل العبــاد، فإنــه ال ميتنــع يف 
العقل أن تكون املصلحة يف نســخ احلكم بدون بدل وردهم إىل ما كان من احلكم األصلي، 
وأما إذا اعترب أن التكليف الشرعي مبين على ابتالء العباد واختبارهم فرفع احلكم الشرعي بعد 

ثبوته من غري بدل ال يكون ممتنعا يف العقل أيضا؛ ألن اهللا تعاىل له أن يفعل ما يشاء(٧).

البدخشــي ٢٤٥/٢، شــرح احمللــي مــع مجــع اجلوامــع٨٧/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٥٤٥/٣، فواتــح 
ص١٦٤. الفحــول  إرشــاد   ،٢\/٦٩ الرمحــوت 

بذل النظر يف األصول يف ٣٢٥.  (١)
شرح تنقيح الفصول ٣٠٨.  (٢)

قواطع األدلة ١٠٦/٣.  (٣)
شرح الكوكب املنري ٥٤٥/٣.  (٤)

املعتمد  ٤١٥/١.  (٥)
انظر اإلحكام لآلمدي١٢٤/٣، روضة الناظر ٢١٦/١.  (٦)

انظــر قواطــع األدلــة ١٠٧/٣، اإلحــكام لآلمــدي١٢٤/٣، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن =   (٧)



٨١٩آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

٣-أن مثــل مــا تعبدنــا اهللا تعــاىل بــه جيــوز أن يكــون مفســدة يف وقــت آخــر فينســخ 
ال إىل بــدل، كمــا جيــوز نســخه إىل بــدل؛ إذ ال فــرق بينهمــا يف العقــل، فجــاز نســخها إىل 

بــدل وال إىل بــدل(١).
٤- جيوز أن يرفع اهللا تعاىل التكاليف كلها، فرفع بعضها بال بدل من باب أوىل(٢).
٥- أنــه لــو مل جيــز عقــال مل يقــع شــرعا، وقــد وقــع نســخ بــال بــدل يف كثــري مــن 

اجلــواز. علــى  دليــل  أعلــى  والوقــوع  األحــكام، 
وأذكــر فيمــا يلــي بعضــا مــن تلــك األحــكام الــيت وقــع فيهــا النســخ إىل غــري بــدل ويكــون 

مبثابــة األدلــة الســمعية علــى مــا ذهــب إليــه اجلمهور.
ومن أهم األدلة السمعية ما يأيت :

١-أن اهللا تعــاىل قــد أوجــب تقــدمي صدقــة عنــد مناجــاة الرســول  فقــال تعــاىل 
ُ�ــواْ َ�ــۡ�َ يَــَدۡي َ�َۡوٮُٰ�ــۡم  ِيــَن َءاَمُنــٓواْ إَِذا َ�َٰجۡيُتــُم ٱ�رَُّســوَل َ�َقّدِ َهــا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ ﴿

ن 
َ
ۡشــَفۡقُتۡم أ

َ
َصَدقَــٗة ﴾ (٣) مث نســخ حكــم هــذا اخلطــاب إىل غــري بــدل بقولــه تعــاىل ﴿ َءأ

ُ َعلَۡيُ�ۡم  ُ�ــواْ َ�ــۡ�َ يـَـَدۡي َ�َۡوٮُٰ�ــۡم َصَدَ�ـٰـٖت� فَــإِۡذ �ـَـۡم َ�ۡفَعلُــواْ َوتـَـاَب ٱ�َّ ُ�َقّدِ
َكــٰوةَ ﴾ (٤). ــٰوةَ َوَءاتُــواْ ٱ�زَّ لَ �ِيُمــواْ ٱ�صَّ

َ
فَأ

ونوقــش بــأن النســخ يف اآليــة وقــع إىل بــدل وهــو إقامــة الصــالة ومــا بعدهــا. وأجيــب بــأن 
ــٰوةَ ﴾ ليــس بــدال لتقــدم وجــوب الصــالة  َك ــواْ ٱ�زَّ ــٰوةَ وََءاتُ لَ ــواْ ٱ�صَّ �ِيُم

َ
قولــه تعــاىل ﴿ فَأ

والــزكاة علــى وجــوب تقــدمي الصدقــة، بــل إمنــا قــال تعــاىل ذلــك لتأكيــد مــا قــد وجــب، فــكأن 
اآليــة حتــث علــى االســتمرار علــى مــا قــد وجــب علينــا مــن إقامــة الصــالة وإيتــاء الــزكاة، بعــد أن 

.(٥) دلــت علــى رفــع وجــوب تقــدمي الصدقــة عنــد مناجــاة رســول اهللا
وناقــش هــذا الدليــل الكمــال بــن اهلمــام مــع كونــه مــن القائلــني جبــواز النســخ إىل 
غــري بــدل ألنــه مل يرتــض هبــذا االســتدالل علــى كونــه نســخا إىل غــري بــدل حيــث بــني أن 

املنــري ٥٤٧/٣. الكوكــب  احلاجــب ١٩٣/٢، شــرح 
انظر املعتمد  ٤١٥/١، بذل النظر يف األصول ص٣٢٦.  (١)

انظر شرح الكوكب املنري ٥٤٧/٣.  (٢)
اجملادلة : ١٢  (٣)
اجملادلة : ١٣  (٤)

انظر النسخ يف دراسات األصوليني ص٢٦٣.  (٥)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٢٠

نســخ تقــدمي الصدقــة عنــد إرادة مناجــاة النــيب  ليــس مــن هــذا البــاب؛ ألن هنــاك أدلــة 
أخــرى عامــة مــن الكتــاب والســنة قــد ندبــت إىل التصــدق، فحكــم الصدقــة إذاً منــدوب 
إليــه وليــس منســوخا بــال بــدل، وهــذا عنــده إذا كان املــراد بقولــه (بــال بــدل) أي بــال ثبــوت 

حكــم شــرعي(١).
  وميكــن الــرد عليــه بــأن (اآليــة الكرميــة الــيت أوجبــت التصــدق عنــد مناجــاة رســول اهللا
إمنــا نزلــت حبكــم خــاص ويف حالــة خاصــة، وهــذا احلكــم هــو وجــوب التصــدق عنــد املناجــاة 
وليســت تفيــد حكمــا عامــا، وهــو التصــدق يف ســائر األحــوال، وإن كانــت األدلــة العامــة 
مــن الكتــاب والســنة تنــدب إليــه، وكذلــك اآليــة الناســخة إمنــا رفعــت احلكــم يف تلــك احلالــة 
اخلاصــة وبقيــت األدلــة العامــة علــى مــا هــي عليــه، وهبــذا يتبــني أن اآليــة الكرميــة صاحلــة 

لالســتدالل يف حمــل النـــزاع واهللا أعلــم)(٢).
٢- نســخ حتــرمي ادخــار حلــوم األضاحــي إىل غــري بــدل(٣) وقــد بــني النــيب  التحــرمي 
ونســخه بقولــه : ((كنــت هنيتكــم عــن ادخــار حلــوم األضاحــي مــن أجــل الدافــة، أال فكلــوا 

وادخــروا)).
رابعا: المخالفون

خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة بعــض الظاهريــة(٤)  وبعــض املعتزلــة(٥)، 
ونســبه اجلويــين إىل مجاهــري املعتزلــة(٦)، وهــو ظاهــر كالم الشــافعي -رمحــه اهللا- حيــث قــال: 
(وليــس ينســخ فــرض أبــدا إال أثبــت مكانــه فــرض، كمــا نســخت قبلــة بيــت املقــدس فأثبــت 

مكاهنا الكعبة وكل منســوخ يف الكتاب وســنة هكذا)(٧).
وقــد وجــه كثــري مــن احملققــني كالمــه هــذا توجيهــا حســنا إلثبــات أنــه موافــق للجماهــري 

علــى أن النســخ قــد وقــع بــال بــدل.
انظر التحرير مع تيسري التحرير ١٩٧/٣-١٩٨.  (١)

النسخ يف دراسات األصوليني ص٢٦٤.  (٢)
انظر التفسري الكبري للرازي ٢٣٢/٣، اإلحكام لآلمدي١٢٤/٣.  (٣)

انظر قواطع األدلة ١٠٦/٣.  (٤)
انظر البحر احمليط ٩٣/٤، شرح الكوكب املنري ٥٤٥/٣.  (٥)

انظر الربهان ٨٥٦/٢.  (٦)
الرسالة ص١٠٩-١١٠.  (٧)



٨٢١آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

فهــذا الصــرييف الــذي كان أعلــم النــاس باألصــول بعــد الشــافعي وضَّــح كالم الشــافعي 
الســابق فقــال : (مــراده أن ينقــل مــن حظــر إىل إباحــة، أو مــن إباحــة إىل حظــر أو ختيــري، 
علــى حســب أحــوال املفــروض، كنســخ املناجــاة، فإنــه تعــاىل ملــا فــرض تقــدمي الصدقــة أزال 
ذلــك بردهــم إىل مــا كانــوا عليــه، فــإن شــاءوا تقربــوا إىل اهللا تعــاىل بالصدقــة، وإن شــاءوا 

ناجــوه مــن غــري صدقــة، فهــذا معــىن قــول الشــافعي «فــرض مــكان فــرض» فتفهمــه)(١).
وقــال الفتوحــي بعــد نقــل هــذا الــكالم : (فظهــر أن مــراد الشــافعي بالبــدل أعــم مــن 
حكــم آخــر ضــد املنســوخ كالقبلــة أو الــرد ملــا كانــوا عليــه قبــل الشــرع املنســوخ، كاملناجــاة 

ــزاع. فاملــدار علــى ثبــوت حكــم شــرعي يف اجلملــة)(٢). كمــا أســلفت يف حتريــر حمــل النـ
وقــال الزركشــي بعــد نقــل كالم الشــافعي الســابق: (وليــس ذلــك مــراده، بــل هــو موافــق 
للجماهــري علــى أن النســخ قــد يقــع بــال بــدل، وإمنــا أراد الشــافعي هبــذه العبــارة كمــا نبــه 

عليــه الصــرييف يف شــرح الرســالة)(٣).
وإىل هــذا ذهــب ابــن الســبكي أيضــا حيــث بــني أن كالم الشــافعي حممــول علــى إبــدال 
حكــم حبكــم مــن حظــر إىل إباحــة ومــن إباحــة إىل حظــر مــا ذكــره أبــو بكــر الصــرييف يف 
شــرح الرســالة وقــال: (وهــذا ال خيالفــه فيــه األصوليــون فإهنــم يقولــون إذا نســخ األمــر بقولــه 

«رفعــت الوجــوب أو التحــرمي» مثــال عــاد األمــر إىل مــا كان عليــه وهــو حكــم أيضــا)(٤).
قلــت : وهبــذا يتضــح أن الشــافعي -رمحــه اهللا- موافــق ملذهــب اجلمهــور، ال خمالــف 

هلــم. واهللا أعلــم.

المسألة الرابعة : هل يشترط ورود الناسخ بعد مجيء وقت المنسوخ؟
أوًال: التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع 

إذا ورد الناســخ بعــد جمــيء وقــت املنســوخ ســواء كان بعــد التمكــن مــن الفعــل أو بعــد 

شرح الكوكب املنري ٥٤٨/٣ نقال عنه.  (١)
شرح الكوكب املنري ٥٤٨/٣.  (٢)

البحر احمليط  ٩٣/٤.  (٣)
اإلهباج  ٢٦٢/٢.  (٤)
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خــروج وقتــه فهــذا متفــق علــى جــوازه(١)، ولكــن هــل يشــرتط ذلــك يف النســخ حبيــث ال جيــوز 
أن ينســخ الفعــل املأمــور بــه قبــل دخــول وقتــه، أو بعــد دخــول وقتــه وقبــل أن ميضــي وقــت 
يســع فعله، أو ال يشــرتط النســخ قبل وقت الفعل؟ هذا هو حمل النـــزاع يف هذه املســألة(٢) .
وقــد مثــل لــه الــرازي -رمحــه اهللا- بــأن اهللا تعــاىل إذا قــال لنــا صبيحــة يومنــا هــذا صلــوا 
عند غروب الشــمس ركعتني بطهارة، مث قال عند الظهر : ال تصلوا عند غروب الشــمس 
ركعتــني بطهــارة(٣)، ومثــل لــه اآلمــدي -رمحــه اهللا- مبــا لــو قــال الشــارع يف رمضــان حجــوا 

هــذه الســنة، مث قــال قبــل يــوم عرفــة ال حتجــوا(٤).
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يرى األســتاذ أبو منصور -رمحه اهللا- أنه جيوز نســخ الشــيء قبل وقته وال يشــرتط يف 
النســخ ورود الناســخ بعــد جمــيء وقــت املنســوخ، قــال -رمحــه اهللا- (وقــد زادت املعتزلــة فيهــا 
شــرطا آخــر وهــو : ورود الناســخ بعــد جمــيء وقــت املنســوخ، ألهنــم ال يــرون نســخ الشــيء 

قبــل دخــول وقتــه وذلــك جائــز عندنــا)(٥).
ثالثاً: الموافقون

إن مــا قــال بــه األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- هــو مذهــب مجهــور العلمــاء مــن 
املالكيــة(٦)  والشــافعية(٧)  واحلنابلــة(٨)  والبــزدوي والسرخســي وابــن اهلمــام مــن احلنفيــة(٩).

انظــر املعتمــد ٤٠٦/١، العــدة ٨٠٧/٣، اإلحــكام لآلمــدي  ١١٥/٣، املســودة  ٢٠٧، تيســري   (١)
التحريــر ١٨٧/٣.

انظــر رفــع احلاجــب ٤٩/٤، شــرح احمللــي علــى مجــع اجلوامــع٧٧/٢، هنايــة الســول مــع شــرح   (٢)
.٨٥/٤ احمليــط  البحــر  البدخشــي٢٣٩/٢، 

انظر احملصول ٥٤١/١.  (٣)
انظر اإلحكام لآلمدي  ١١٥/٣.  (٤)

الناسخ واملنسوخ له ص٢٠.  (٥)
انظر إحكام الفصول ص٣٣٨، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٦، ٣٠٧.  (٦)

انظــر التبصــرة ص٢٦٠، الربهــان٨٤٩/٢، قواطــع األدلــة ١١٠/٣، املســتصفى١١٢/١، الوصــول   (٧)
إىل األصــول ٣٦/٢، اإلحــكام لآلمــدي١١٥/٣، اإلهبــاج ٢٥٦/٢، رفــع احلاجــب ٤٨/٤، هنايــة 
الســول مــع شــرح البدخشــي٢٣٩/٢، شــرح احمللــى علــى مجــع احلوامــع ٧٧/٢، البحــر احمليــط ٨٥/٤. 

انظر العدة ٨٠٧/٣، املسودة ص٢٠٧، شرح الكوكب املنري ٥٣١/٣.  (٨)
انظــر أصــول البــزدوي مــع كشــف األســرار ٣٢٣/٣، أصــول السرخســي٦٣/٢، التحريــر مــع =   (٩)
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قــال الباجــي -رمحــه اهللا- (جيــوز نســخ العبــادة قبــل وقــت الفعــل علــى الوجــه الــذي 
أمــر هبــا، وعلــى ذلــك أكثــر الفقهــاء واملتكلمــني)(١). وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا- : (ذهــب 
اجلمهــور مــن أصحابنــا وغريهــم إىل اجلــواز ونقلــه القاضــي أبــو الطيــب وســليم عــن أكثــر 
أصحابنــا)(٢). وقــال الفتوحــي -رمحــه اهللا- : (وجيــوز النســخ أيضــا قبــل وقــت الفعــل أي 
قبــل دخــول وقــت الفعــل عنــد أصحابنــا واألشــعرية وأكثــر الشــافعية)(٣). وقــال السرخســي 
-رمحــه اهللا-: (اعلــم بــأن شــرط جــواز النســخ عندنــا هــو التمكــن مــن عقــد القلــب، فأمــا 

الفعــل أو التمكــن بالفعــل فليــس بشــرط)(٤).
أدلة هذا القول :

استدل اجلمهور بأدلة منها ما يلي :
١-مــا ثبــت يف الصحيحــني مــن نســخ فــرض مخســني صــالة ليلــة اإلســراء خبمــس(٥)، 

قبل جميء وقتها حيث مل يتمكن النيب  وال أمته من فعلها.
٢- مــا رواه أبــو هريــرة  أن النــيب  بعثــه يف بعــث وقــال : ((إن وجــدمت فالنــا 
وفالنــا فأحرقومهــا بالنــار)) مث قــال حــني أردنــا اخلــروج : ((إن النــار ال يعــذب هبــا إال اهللا، 
فــإن وجدمتومهــا فاقتلومهــا))(٦). فقــد نســخ حكــم اإلحــراق قبــل مضــي وقتــه باألمــر بالقتــل.
٣-ما رواه سلمة بن األكوع(٧)  قال : خرجنا مع رسول اهللا  إىل خيرب مث إن اهللا 

تيســري التحريــر ١٨٧/٣.
إحكام الفصول ص٣٣٨.  (١)

البحر احمليط ٨٥/٤.  (٢)
شرح الكوكب املنري ٥٣١/٣.  (٣)

أصول السرخسي٦٣/٢، وهكذا قال البزدوي وابن اهلمام أيضاً.   (٤)
انظر أصول البزدوي مع كشف األسرار ٣٢٣/٣، التحرير مع تيسري التحرير ١٨٧/٣.  

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٤٥٨/١مــع الفتح)مــن حديــث أنــس بــن مالــك  يف كتــاب   (٥)
الصــالة بــاب كيــف فرضــت الصــالة يف اإلســراء، انظــر صحيــح البخــاري، وأخرجــه مســلم يف 
صحيحــه (٢٠٩/٢-٢١٠ مــع شــرح النــووي) بطولــه عــن أنــس بــن مالــك  يف كتــاب اإلميــان 

بــاب اإلســراء برســول اهللا  إىل الســماوات وفــرض الصلــوات.
أخرجــه البخــاري  يف كتــاب اجلهــاد، بــاب التوديــع معلقــا، ووصلــه يف بــاب ال يهــذب بعــذاب اهللا.   (٦)

انظــر صحيــح البخــاري  ١١٥/٦، ١٤٩.
هــو الصحــايب اجلليــل ســلمة بــن عمــرو بــن األكــوع، واســم األكــوع ســنان بــن عبــداهللا  أبــو عامــر، =   (٧)
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فتحهــا عليهــم، فلمــا أمســى النــاس اليــوم الــذي فتحــت عليهــم وأوقــدوا نريانــا كثــرية، فقــال 
رســول اهللا  : ((مــا هــذه النــريان؟  أي شــيء توقــدون))؟  قالــوا علــى حلــم، قــال: ((علــى 
أي حلــم؟)) قالــوا : علــى حلــم محــر أنســية، فقــال رســول اهللا  : ((أهريقوهــا واكســروها)) 

فقــال رجــل: يــا رســول اهللا، أو هنريقهــا ونغســلها، قــال: ((أو ذاك))(١) .

فقد نسخ هنا األمر بكسر القدور قبل جميء وقته باألمر بغسلها.
٤-أن اهللا تعــاىل أمــر نبيــه إبراهيــم عليــه الســالم بذبــح ابنــه إمساعيــل عليــه الســالم مث 

نســخ ذلــك قبــل أن يفعلــه، فــدل علــى جــوازه.
٥-(أنــه إن كان التكليــف علــى حســب املصلحــة كمــا قــال بعضهــم جــاز أن تكــون 
املصلحة يف إجياب االعتقاد وإظهار الطاعة يف االلتزام والعزم على الفعل، وإن كان على 
حســب مــا يشــاء مــن غــري اعتبــار املصلحــة كمــا قــال آخــرون فيجــوز أن يكــون قــد شــاء 
أن يكلفهــم مــا ذكرنــاه وال يشــاء الفعــل وهلــذا أمــر إبراهيــم عليــه الســالم بذبــح ابنــه ومل يــرد 

الفعــل وإمنــا أراد منــه مــا ذكرنــاه)(٢).
٦-(أنــه إذا جــاز أن يأمــر اإلنســان بفعــل العبــادة مــع علمــه بأنــه ميــوت أو يعجــز عنــه 

قبــل أن يدخــل وقتهــا ومل يقبــح، جــاز أن يأمــر بفعلهــا مث يســقط ذلــك قبــل فعلهــا)(٣).
رابعا : المخالفون

لقــد خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة أكثــر احلنفيــة(٤) وأبــو بكــر الصــرييف 

وأبــو مســلم، ويقــال أبــو إيــاس األمسلــي احلجــازي املــدين. كان مــن الفرســان، شــهد مؤتــة، وهــو 
مــن أهــل بيعــة الرضــوان، تــويف رضــي اهللا عنــه ســنة ٧٤هـــ، قــال الذهــيب : هــو مــن أبنــاء التســعني. 

(انظــر أســد الغابــة ٤٢٣/٢، ســري أعــالم النبــالء ٣٢٦/٣).
متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٢١/٥مــع الفتــح) يف كتــاب املظــامل بــاب هــل   (١)
تكســر الدنــان الــيت فيهــا مخــر أو ختــرق الزقــاق …، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (٩٣/١٣مــع 

شــرح النــووي) يف كتــاب الصيــد والذبائــح، بــاب حتــرمي أكل حلــم احلمــر األنســية.
التبصرة ص٢٦١.  (٢)

املصدر السابق.  (٣)
منهــم الكرخــي واجلصــاص واملاتريــدي والدبوســي. انظــر تيســري التحريــر ١٨٧/٣، فواتــح الرمحــوت    (٤)

٦٢/٢، وانظــر أيضــا قواطــع األدلــة ١١١/٣.



٨٢٥آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

مــن الشــافعية(١) وبعــض احلنابلــة(٢) واملعتزلــة(٣).
فهــؤالء ذهبــوا إىل اشــرتاط ورود الناســخ بعــد جمــيء وقــت املنســوخ، فــال جيــوز عندهــم 

النســخ قبــل التمكــن.

المسألة الخامسة : هل يشترط أن يكون الحكم الناسخ مساويا للمنسوخ أو أخف منه؟
أوًال: التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع 

اتفــق العلمــاء علــى جــواز النســخ باملســاوي ومبــا هــو أخــف(٤)، ومثــال املســاوي نســخ 
اســتقبال بيــت املقــدس باســتقبال الكعبــة، ومثــال األخــف : نســخ العــدة باحلــول يف الوفــاة 

بالعــدة بأربعــة أشــهر وعشــرا(٥).
فهــل يشــرتط يف النســخ أن يكــون باملســاوي أو باألخــف فــال جيــوز النســخ باألثقــل، 
أو ال يشــرتط ذلــك فيجــوز النســخ مبــا هــو أثقــل؟ هــذا هــو حمــل النـــزاع يف هــذه املســألة(٦).

ومثال األثقل : نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء بوجوب صيام شهر رمضان(٧).
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور أنــه جيــوز نســخ احلكــم مبــا هــو أثقــل منــه كمــا جيــوز مبــا هــو 
أخــف منــه أو مياثلــه.

قــال - رمحــه اهللا -: (زعــم أهــل الظاهــر أن مــن شــرط النســخ أن يكــون الناســخ مثــل 

نســب إليــه هــذا القــول كثــري مــن األصوليني.انظــر إحــكام الفصــول ص٣٣٨، التبصــرة ص٢٦٠،   (١)
قواطع األدلة ١١١/٣، اإلحكام لآلمدي  ١١٥/٣، املسودة ص٢٠٧، رفع احلاجب ٤٨/٤، 

البحــر احمليــط ٨٦/٤، تيســري التحريــر ١٨٧/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٥٣٢/٣.
انظر املسودةص ٢٠٧.  (٢)

انظر املعتمد ٤٠٧/١، واملصادر السابقة كلها فإهنا تنسب قاطبة هذا القول إىل املعتزلة.  (٣)
تيســري  احمليــط ٩٥/٤،  البحــر  اإلحــكام لآلمــدي١٢٥/٣،  الفصــول ص٣٣٣،  إحــكام  انظــر   (٤)

الكــرمي ١٩٨/١. القــرآن  النســخ يف  املنــري ٥٤٩/٣،  الكوكــب  شــرح  التحريــر ١٩٩/٣، 
انظر اإلحكام لآلمدي١٢٥/٣، شرح الكوكب املنري ٥٤٩/٣.  (٥)

راجع املصادر السابقة.  (٦)
انظر اإلحكام البن حزم ٤٩٦/٤.  (٧)
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املنســوخ أو أخــف منــه ومنعــوا نســخ احلكــم مبــا هــو أثقــل منــه، وذلــك جائــز عندنــا)(١) .
ثالثا: الموافقون

إن مــا اختــاره األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- يف هــذه املســألة هــو مذهــب مجهــور 
العلمــاء مــن احلنفيــة(٢) واملالكيــة(٣) والشــافعية(٤) واحلنابلــة(٥)، وهــو اختيــار أيب حممــد بــن 

حــزم مــن الظاهريــة(٦) وأيب احلســني  البصــري (٧).
األخــف  نســخ  علــى مذهــب علمائنــا جيــوز  السرخســي - رمحــه اهللا -: (مث  قــال 
باألثقــل كمــا جيــوز نســخ األثقــل باألخــف)(٨). وقــال الباجــي -رمحــه اهللا-: (واختلفــوا يف 
جــواز النســخ مبــا هــو أثقــل منهــا، فأجــازه مجهــور الفقهــاء واملتكلمــني)(٩). وقــال اآلمــدي : 

(مذهب أكثر أصحابنا ومجهور املتكلمني والفقهاء جوازه)(١٠). 
وقــال أبــو يعلــى -رمحــه اهللا-: (جيــوز نســخ الشــيء مبثله,أخــف منــه وأثقــل)(١١). وقــال 
ابن حزم -رمحه اهللا-: (وجائز نسخ األخف باألثقل واألثقل باألخف والشيء مبثله)(١٢).  

أدلة هذا القول:
استدلوا بالنقل والعقل.

الناسخ واملنسوخ له ص٢٠.  (١)
انظــر أصــول السرخســي ٦٢/٢، أصــول البــزدوي مــع كشــف األســرار ٣٥٢/٣، تيســري التحريــر   (٢)

١٩٩/٣، فواتــح الرمحــوت٧١/٢.
انظــر إحــكام الفصــول ص٣٣٣، شــرح تنقيــح الفصــول ص٣٠٨، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح   (٣)

العضــد ١٩٣/٢.
انظــر التبصــرة ص١٥٨، املســتصفى١٢٠/١، احملصــول ٥٤٦/١، اإلحــكام لآلمــدي١٢٥/٣،   (٤)

البحــر احمليــط ٩٥/٤، شــرح احمللــي علــى مجــع اجلوامــع ٨٧/٢.
انظر العدة ٧٨٥/٣، روضة الناظر ٢١٧/١، املسودة ص٢٠١، شرح الكوكب املنري ٥٤٩/٣.   (٥)

انظر اإلحكام له ٤٩٣/٣.  (٦)
انظر املعتمد ٤١٦/١.  (٧)

أصول السرخسي ٦٢/٢.  (٨)
إحكام الفصول ص٣٣٣.  (٩)

(١٠) اإلحكام ١٢٥/٣.
(١١) العدة ٧٨٥/٣.

(١٢) اإلحكام ٤٩٣/٤.
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أما النقل فمن وجهني :
األول : أوردوا وقائع لنسخ األخف باألثقل(١)  منها :

١- أن اهللا تعــاىل أوجــب الصــوم يف أول اإلســالم علــى التخيــري بينــه وبــني الفديــة، مث 
نســخ ذلــك بتعيــني الصــوم، والتعيــني أغلــط مــن التخييـــر(٢).

٢- أن الكــف عــن قتــال الكفــار كان واجبــا يف أول اإلســالم بقولــه تعــاىل ﴿ َوَدۡع 
ــۡم ﴾ (٣)، فنســخ بإجيــاب القتــال وهــو أثقــل أي أكثــر مشــقة(٤). َذٮُٰه

َ
أ

٣- نسخه تعاىل صيام يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان وهو أشق(٥).
وقــد أورد ابــن حــزم -رمحــه اهللا- وقائــع كثــرية لذلــك، مــن بينهــا نســخ ســقوط الغســل 
عــن املــوجل العامــد الذاكــر لطهارتــه بإجيــاب الغســل عليــه، ونســخ إباحــة الــكالم للمصلــي 
بتحرميــه بعــد أن كان مباحــا، وغــري ذلــك مــن الوقائــع، وقــال بعــد إيــراد هــذه الوقائــع : فصــح 
أنــه تعــاىل حــرم عليهــم أشــياء كانــت هلــم حــالال وقــد كان املنســوخ مــن كل مــا ذكرنــا أخــف 

مــن  الناســخ باحلــس واملشــاهدة)(٦).
ِت ِ�َــۡ�ٖ ّمِۡنَهــآ ﴾ (٧) دليــل علــى أن النســخ قــد يكــون 

ۡ
الثــاين : أن قولــه تعــاىل ﴿ نـَـأ

إىل أشــق وأثقــل، ألنــه هــو األفضــل مــن حيــث إن ثوابــه أكثــر، وقــد يكــون إىل أخــف 
وأفضليتــه حينئــذ مــن حيــث إنــه أيســر مــن املنســوخ، وقــد يكــون إىل مثــل وهــو املســاوي 

ۡو ِمۡثلَِهــاۗٓ ﴾ فاآليــة تــدل علــى كل مــا ذكــر (٨).
َ
بصريــح قولــه تعــاىل ﴿ أ

أما العقل فاستدلوا به من وجهني :
١- أن التكليــف إن كان علــى وجــه املصلحــة فيجــوز أن تكــون املصلحــة يف النســخ 

انظــر ذكــر هــذه الوقائــع يف اإلحــكام البــن حــزم ٤٩٦/٤، العــدة ٧٨٦/٣، التبصــرة ص٢٥٨،   (١)
احملصــول ٥٤٦/١، اإلحــكام لآلمــدي١٢٥/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٥٥٠/٣.

انظر العدة ٧٨٦/٣، احملصول  ٥٤٦/١.  (٢)
األحزاب : ٤٨  (٣)

انظر شرح الكوكب املنري ٥٥٠/٣.  (٤)
انظر اإلحكام البن حزم٤٩٦/٤، اإلحكام لآلمدي١٢٥/٣.  (٥)

اإلحكام البن حزم ٤٩٦/٤.  (٦)
البقرة: ١٠٦  (٧)

انظر النسخ يف القرآن الكرمي ٢٠٠/١.  (٨)
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إىل األشــق واألثقــل، وال مانــع يف العقــل مــن ذلــك، وإن مل يكــن علــى وجــه املصلحــة فــإن 
اهللا تعــاىل يكلــف عبــاده مبــا شــاء، فيجــوز أن يســقط عنهــم شــيئا ويتعبدهــم مبــا هــو أشــد 

منــه(١).
٢-(أنــه إذا جــاز أن يبتــدئ إجيــاب تغليــظ بعــد أن مل يكــن واجبــا، جــاز أن يســقط 

واجبــا ويوجــب مــا هــو أغلــظ منــه)(٢).
رابعا : المخالفون

ذهــب إىل منــع النســخ بأثقــل واشــرتاط كــون الناســخ مســاويا للمنســوخ أو أخــف 
منــه بعــض العلمــاء، نســبه كثــري مــن األصوليــني إىل الظاهريــة(٣)، ونســب اآلمــدي والقــرايف  
رمحهــم اهللا إىل بعضهــم(٤) وهــو الصحيــح، فــإن ابــن حــزم -رمحــه اهللا- وهــو مــن القائلــني 
باجلــواز قــال : (قــال قــوم مــن أصحابنــا ومــن غريهــم : ال جيــوز نســخ األخــف باألثقــل)(٥).

المطلب الرابع : آراؤه في أقسام النسخ
وفيه مسألتان :

المسألة األولى : أقسام نسخ األحكام الشرعية
قسم األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- النسخ إىل قسمني(٦):

األول : نسخ مجيع األحكام (النسخ الكلي):
وهــو نســخ لــكل األحــكام الــيت اشــتمل عليهــا النــص املتقــدم(٧)، وقــد مثــل لــه أبــو 

انظر التبصرة ص٢٥٨-٢٥٩.  (١)
املصدر السابق.  (٢)

انظــر اإلحــكام البــن حــزم ٤٩٣/٤، وانظــر أيضــا الناســخ واملنســوخ أليب منصــور ص٢٠، العــدة   (٣)
٧٨٥/٣، التبصــرة ص٢٥٨، قواطــع األدلــة ١٠٣/٣، احملصــول  ٥٤٦/١.

انظر اإلحكام لآلمدي١٢٥/٣، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٨.  (٤)
اإلحكام البن حزم ٤٩٣/٤.  (٥)

انظر الناسخ واملنسوخ  له ٢٠.  (٦)
انظر أصول الفقه للشيخ حممد أيب زهرة ص١٩٢.  (٧)
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منصور بنســخ وجوب الوصية للوالدين واألقربني مبواريثهم(١)، فقد قال اهللا تعاىل يف شــأن 
ا ٱ�ۡوَِصيَُّة  َحَدُ�ــُم ٱ�َۡمــۡوُت إِن تـَـَرَك َخــۡ�ً

َ
الوصيــة ﴿ ُكتـِـَب َعلَۡيُ�ــۡم إَِذا َحــَ�َ أ

ا َ�َ ٱ�ُۡمتَّقِــَ� ١٨٠ ﴾ (٢). ۡقَر�ـِـَ� بِٱ�َۡمۡعــُروِف� َحقًّ
َ
يـۡـِن َوٱۡ� �ِۡلَ�ِٰ�َ

فدلــت هــذه اآليــة الكرميــة علــى إجيــاب الوصيــة للوالديــن واألقربــني، ســواء كانــوا وارثــني 
أم ال، مث جــاءت آيــة املواريــث فنســخت حكــم الوصيــة للوارثــني، وبقــي احلكــم ثابتــا لغــري 
الوارثــني، والــذي يرشــد إىل هــذا املعــىن هــو قــول الرســول  بعــد نــزول آيــيت املواريــث: ((إن 

اهللا أعطــى كل ذي حــق حقــه أال ال وصيــة لــوارث)).
ومثالــه مــن الســنة املطهــرة نســخ حتــرمي زيــارة القبــور بقولــه  : ((كنــت هنيتكــم عــن 

زيــارة القبــور فزوروهــا)).
الثاين : نسخ بعض احلكم أو بعض أوصافه(النسخ اجلزئي):

 وقــد مثــل لــه األســتاذ أبــو منصــور بـــ (الصــالة إىل بيــت املقــدس، نســخ منــه التوجــه 
إليــه بالتوجــه إىل الكعبــة، وســائر أوصــاف الصــالة باقيــة علــى مــا كانــت عليــه قبــل هــذا 

النســخ)(٣).

المسألة الثانية : أقسام المنسوخ من القرآن
قســم األســتاذ أبــو منصــور املنســوخ يف القــرآن إىل ثالثــة أقســام حيــث قــال : (ونقــول 
أيضا إن النســخ على ثالثة أقســام)(٤)، وقد ســار على هذا التقســيم مجهور األصوليني(٥). 

واألقســام الثالثــة هــي مــا يلــي :

انظر الناسخ واملنسوخ ص٢٠-٢١.  (١)
البقرة : ١٨٠  (٢)

الناسخ واملنسوخ  ص٢١.  (٣)
املصدر السابق.  (٤)

انظــر املعتمــد ٤١٨/١، العــدة ٧٨٠/٣، إحــكام الفصــول ص٣٣٧، الربهــان ٨٥٥/٢، قواطــع   (٥)
املســتصفى١٢٣/١، احملصــول ٥٤٧/١، اإلحــكام  السرخســي٧٨/٢،  األدلــة ٩٧/٣، أصــول 
لآلمــدي١٢٨/٣، شــرح تنقيــح الفصــول ص٣٠٩، روضــة الناظــر ٢٠١/١، كشــف األســرار 
للبخــاري ٣٥٥/٣، فتــح الغفــار ١٣٤/٢، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ١٩٤/٢، 

فواتــح الرمحــوت٧٣/٢، إرشــاد الفحــول ص١٦٦.
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القســم األول : (مــا نســخ رمســه وبقــي حكمــه)(١)  وهــو مــا يعــرب بنســخ التــالوة مــع بقــاء 
احلكــم.

وقد مثل له األستاذ أبو منصور وغريه من األصوليني مبثالني(٢) :
١-آيــة الرجــم وهــي ((الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارمجومهــا البتــة)) قــال أبــو منصــور  
(وهلــذا قــال عمــر بــن اخلطــاب  : «لــو ال أن يقــول النــاس زاد ابــن اخلطــاب يف كتــاب 

اهللا لكتبــت يف حاشــية املصحــف الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارمجومهــا البتــة»(٣))(٤).
الرجــم، فقرأناهــا  آيــة  أنــزل  قــال: (كان فيمــا  أنــه    ويف الصحيحــني عــن عمــر

بعــده)(٥). ورمجنــا    اهللا  رســول  ورجــم  وعقلناهــا،  ووعيناهــا 
 :  ٢-آيــة الرضــاع يف قــول أصحــاب الشــافعي -رمحــه اهللا- وقــد قالــت عائشــة
(كان فيمــا أنــزل اهللا تعــاىل عشــر رضعــات معلومــات حيرمــن، فنســخن خبمــس معلومــات)

(٦)  فاخلمــس منهــا منســوخ الرســم ثابــت احلكــم عنــد الشــافعي وأصحابــه)(٧).

وهــذا النــوع مــن النســخ أثبتــه مجاهــري األصوليــني وقــد ذكــر اآلمــدي اتفــاق العلمــاء 
علــى جــواز نســخ التــالوة دون احلكــم خالفــا لطائفــة شــاذة مــن املعتزلــة(٨).

ومــن املعاصريــن مــن أنكــر هــذا النــوع مــن النســخ(٩)، وقــد قــال الشــيخ حممــد احلضــري  
الناسخ واملنسوخ  أليب منصور ص٢١.  (١)

انظر املصادر السابقة كلها.  (٢)
رواه مالــك يف املوطــأ ٨٢٤/٢ والشــافعي يف مســنده ٨١/٢ هبــذا اللفــظ، وروى حنــوه أمحــد يف   (٣)
الرجــم، وصححــه  بــاب  احلــدود  وابــن ماجــه يف ســننه ٨٥٣/٢ يف كتــاب  مســنده ١٨٣/٥، 

األلبــاين يف صحيــح ســنن ابــن ماجــه ٨١/٢.
الناسخ واملنسوخ له ص٢١.  (٤)

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٤٤/١٢ مــع الفتــح)  يف كتــاب احلــدود، بــاب رجــم احلبلــى مــن   (٥)
الزنــا إذا أحصنــت، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٩١/١ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب احلــدود 

بــاب حــد الزنــا. 
أخرجه مسلم يف صحيحه (٢٩/١٠ مع شرح النووي) يف كتاب الرضاع.  (٦)

الناسخ واملنسوخ  أليب منصور ص٢١.  (٧)
انظــر اإلحــكام لآلمــدي١٢٨/٣، وممــن أنكــر هــذا النــوع مــن املتقدمــني ابــن ظفــر كمــا حكــى   (٨)

ذلــك الســيوطي، انظــر اإلتقــان يف علــوم القــرآن ٢٦/٢.
منهــم الشــيخ حممــد اخلضــري بــك والدكتــور مصطفــى زيــد. انظــر أصــول الفقــه للشــيخ حممــد   (٩)

الكــرمي ٢٨٥/١. القــرآن  يف  النســخ  بــك ص٢٦٣،  احلضــرى 



٨٣١آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

رمحــه اهللا وهــو مــن املنكريــن هلــذا النــوع : (وقــد يــرد النســخ علــى نظــم القــرآن وحكمــه، وقــد 
يــرد علــى حكمــه دون نظمــه، وال جيــوز أن يــرد علــى النظــم مــع بقــاء احلكــم)، مث يقــول: 
(أمــا نســخ التــالوة مــع بقــاء احلكــم فقــد خالــف فيــه بعــض املعتزلــة وأجــازه اجلمهــور حمتجــني 
بأخبــار آحــاد وردت يف ذلــك ال ميكــن أن تقــوم برهانــا علــى حصولــه، وأنــا ال أفهــم معــىن 
آليــة أنزهلــا اهللا لتفيــد حكمــا مث يرفعهــا مــع بقــاء حكمهــا؛ ألن القــرآن يقصــد منــه إفــادة 
احلكــم واإلعجــاز بنظمــه فمــا هــي املصلحــة يف رفــع آيــة منــه مــع بقــاء حكمهــا، إن ذلــك 

غــري مفهــوم، ويف رأيــي أنــه ليــس هنــاك مــا يلجئــين إىل القــول بــه)(١).
القسم الثاين : (ما نسخ حكمه ورمسه معا(٢))

قــال الشــيخ حممــد اخلضــري بــك - رمحــه اهللا -: (نســخ النظــم واحلكــم معــا ممــا اتفــق 
عليــه مجيــع جميــزي النســخ)(٣).

  وقــد مثــل لــه األســتاذ أبــو منصــور –رمحــه اهللا– بآيــة الرضــاع املرويــة عــن عائشــة
حيــث قالــت: (كان ممــا أنــزل مــن القــرآن ((عشــر رضعــات معلومــات حمرمــات)) فنســخت 
….) فلــم يبــق هلــذا اللفــظ حكــم القــرآن ال يف التــالوة وال يف احلكــم(٤)، وقــد أورد ابــن 
اجلــوزي -رمحــه اهللا- ضمــن هــذا النــوع مــا نســخ مــن الصــدور يف حيــاة النــيب  (٥) وذكــر 
حديــث أيب أمامــة ابــن ســهل بــن حنيــف(٦)  وفيــه أن رهطــا مــن أصحــاب النــيب  أخــربوه 
أنــه قــام رجــل منهــم مــن جــوف الليــل يريــد أن يفتتــح ســورة كان قــد وعاهــا، فلــم يقــدر منهــا 
ِ ٱ�ــرَّ� ٱ�رَِّحيــِم ١ ﴾ فأتــى بــاب النــيب  حــني أصبــح  علــى شــيء إال ﴿  � ٱ�َّ
يســأل النــيب  عــن ذلــك، جــاء آخــر وآخــر حــىت اجتمعــوا، فســأل بعضهــم بعضــا مــا 

أصول الفقه له ص٢٦٣.  (١)
الناسخ واملنسوخ  أليب منصور ص٢١.  (٢)

أصول الفقه له ص٢٦٣.  (٣)
ومنســوخه ص٤٤- القــرآن  لناســخ  اإليضــاح  منصــور ص٢١،  أليب  واملنســوخ  الناســخ  انظــر   (٤)

.٥٥٧/٣ املنــري  الكوكــب  شــرح   ،٤٥،٦٠
انظر نواسخ القرآن ص١١٠-١١١.  (٥)

هــو الصحــايب اجلليــل أبــو أمامــة أســعد بــن ســهل بــن حنيــف، ولــد يف حيــاة النــيب ، وهــو   (٦)
معــروف بكنيتــه، لــه روايــات كثــرية ومل يســمع مــن النــيب ، مــات ســنة ١٠٠هـــ. (انظــر التهذيــب 

 .(٢٦٣/١-٢٦٥
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مجعهــم، فأخــرب بعضهــم بعضــا بشــأن تلــك الســورة مث أذن هلــم النــيب  فأخــربوه خربهــم، 
وســألوه عــن الســورة فســكت ســاعة، ال يرجــع إليهــم شــيئا، مث قــال : (نســخت البارحــة 

فنســخت مــن صدورهــم ومــن كل شــيء كانــت فيــه)(١).
القسم الثالث: (ما نسخ حكمه وبقي رمسه)(٢).

وقــد مثــل لــه األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- باآليــات املنســوخة أحكامهــا مــع بقــاء 
نظمهــا يف القــرآن، وهــذا القســم هــو موضــوع كتــب (الناســخ واملنســوخ يف القــرآن الكــرمي)(٣).

 المطلب الخامس : آراؤه فيما ينسخ وما ينسخ به
وفيه ثمان مسائل :

المسألة األولى : حكم نسخ القرآن بالسنة
أوال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع 

مــن املعــروف أن القــرآن والســنة كالمهــا وحــي مــن اهللا، ولكــن القــرآن كالم اهللا تعــاىل 
والســنة ليســت من كالم اهللا، وقد اتفق العلماء على جواز وقوع نســخ القرآن بالقرآن(٤)، 
وأمــا الســنة فهــي -كمــا ســبق- نوعــان : متواتــر وآحــاد، فهــل جيــوز أن تكــون الســنة 

بنوعيهــا ناســخة للقــرآن أو ال جيــوز؟ هــذا هــو حمــل اخلــالف يف هــذه املســألة.
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن نســخ القــرآن بالســنة حمــال عقــال، فــال جيــوز 

أخــرج ابــن اجلــوزي هــذا احلديــث  مــن طريقــه يف نواســخ القــرآن ص١١٠-١١١. وأخــرج حنــوه   (١)
ۡو 

َ
الطحــاوي يف شــرح مشــكل اآلثــار يف بــاب مشــكل قــول اهللا تعــاىل ﴿ ۞َمــا نَ�َســۡخ ِمــۡن َءايـَـٍة أ

ــَها ﴾  عــن أيب أمامــة مــن طريــق الزهري.انظــر شــرح مشــكل اآلثــار ٤١٨/٣. نُ�ِس
الناسخ واملنسوخ ص٢١.  (٢)

املصدر السابق.  (٣)
انظر إحكام الفصول ص٣٤٩، قواطع األدلة ١٥٨/٣، البحر احمليط ١٠٨/٤، إرشاد الفحول   (٤)

ص١٦٨.



٨٣٣آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

ذلــك يف الشــرع فقــال - رمحــه اهللا -: (واختلفــوا يف نســخ القــرآن بالســنة… ومنــع أصحــاب 
الشــافعي -رمحهــم اهللا- مــن نســخ القــرآن بالســنة… واختلــف هــؤالء يف طريــق املنــع منــه، 
فمنهم من أحال ذلك من طريق العقل وبه قال أبو إســحاق  إبراهيم بن حممد اإلســفراييين 

وهــو اختيارنــا)(١).
وقــال ابــن الصــالح -رمحــه اهللا-: (األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي مث النيســابوري كان 
كشيخه األستاذ أيب إسحاق  اإلسفراييين يف نصرة طريقة الفقهاء … ال جيوز نسخ الكتاب 
بالسنة مع أن أكثر أضراهبما املتكلمني من الشافعية جبنوا عن نصرة املذهب يف هذه املسألة)

.(٢)

وقال الزركشي -رمحه اهللا- بأن األستاذ أبو منصور ممن قال بنفي اجلواز العقلي(٣).
ثالثا : الموافقون

إن مــا ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- مــن منــع نســخ القــرآن بالســنة هــو 
مذهــب اإلمــام الشــافعي(٤) ومذهــب اإلمــام أمحــد  يف املشــهور عنــه(٥)  وأكثــر أتباعــه وقــد 
اختــار هــذا املذهــب مجــع مــن العلمــاء منهــم احلــارث بــن أســد احملاســيب وابــن ســريج وأبــو 

حامــد اإلســفراييين وأبــو إســحاق اإلســفراييين والشــريازي وغريهــم(٦).
فهــؤالء مجيعــا اتفقــوا علــى أصــل املنــع ولكنهــم اختلفــوا يف طريقــه كمــا حــكاه أبــو 
منصــور -رمحــه اهللا- فمنهــم مــن قــال مبنــع اجلــواز العقلــي كاحلــارث احملاســيب وأيب إســحاق 
حامــد  وأيب  ســريج  شــرعا كابــن  واملنــع  عقــال  باجلــواز  قــال  مــن  ومنهــم  اإلســفراييين(٧)، 

الناسخ واملنسوخ له ص١٩، وانظر أيضا البحر احمليط ١١١/٤.  (١)
طبقات الفقهاء الشافعية ٥٥٣/٢.  (٢)

انظر البحر احمليط ١١١/٤-١١٣، تيسري التحرير ٢٠٢/٣.  (٣)
انظــر الرســالة ص١٠٦، قواطــع األدلــة ١٦٠/٣، املســتصفى١٢٤/١، اإلهبــاج ٢٧١/٢، رفــع   (٤)

احلاجــب ٩٠/٤، البحــر احمليــط ١١٠/٤، إرشــاد الفحــول ص١٦٨.
انظر العدة ٧٨٨/٣، املسودة ص٢٠٤، شرح الكوكب املنري ٥٦٢/٣.  (٥)

البحــر احمليــط  التبصــرة ص٢٦٤، قواطــع األدلــة ١٦٢/٣، رفــع احلاجــب ٩٠/٤-٩١،  انظــر   (٦)
.١١١/٤

الناســخ واملنســوخ أليب منصــور ص١٩، رفــع احلاجــب ٩٠/٤، البحــر احمليــط ١١/٤، تيســري التحريــر   (٧)
.٢٠٣/٣



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٣٤

اإلســفراييين والشــريازي(١)، ومنهــم مــن قــال نســُخ القــرآن بالســنة جائــز يف العقــل والشــرُع 
مل مينــع منــه غــري أنــا مل جنــد آيــة منســوخة بالســنة وقــد وجدنــا لــكل آيــة منســوخة آيــًة 

ناســخة(٢).
أمــا اإلمامــان الشــافعي وأمحــد -رمحهمــا اهللا- فقــد أطلقــا املنــع حيــث مل يقيــداه بكونــه عقــال أو 

شرعا.
قــال الشــافعي -رمحــه اهللا -: (وأبــان اهللا هلــم أنــه إمنــا نســخ مــا نســخ مــن الكتــاب 
بالكتــاب وأن الســنة ال ناســخة للكتــاب وإمنــا هــي تبــع للكتــاب، مبثــل مــا نــزل نصــا، 
ــرة معــىن مــا أنــزل اهللا منــه مجــال) إىل أن قــال: (فأخــرب اهللا أن نســَخ القــرآن وتأخــَري  ومفسِّ

إنزالــه ال يكــون إال بقــرآن مثلــه)(٣).
قــال الســمعاين -رمحــه اهللا- بعــد نقــل مذهــب الشــافعي: (فالظاهــر مــن مذهبــه أنــه 

مينــع منــه العقــل والشــرع مجيعــا)(٤).
وأنكر الزركشي -رمحه اهللا- أن مينع الشافعي اجلواز العقلي(٥).

وقــد محــل تــاج الديــن ابــن الســبكي -رمحــه اهللا- كالم الشــافعي علــى غــري هــذا، فقــال 
: (إن معــىن كالم الشــافعي يف الرســالة وهــو مذهبــه أنــه حيــث وقــع نســخ القــرآن بالســنة 

فمعهــا قــرآن عاضــد هلــا، ونســخ الســنة بالقــرآن فمعهــا ســنة عاضــدة هلــا)(٦).
قــال: (والصــواب أن مقصــود  الفهــم حيــث  الزركشــي -رمحــه اهللا- هــذا  أيــد  وقــد 
الشــافعي أن الكتــاب والســنة ال يوجــدان خمتلفــني إال ومــع أحدمهــا مثلــه ناســخ لــه، وهــذا 
تعظيــم عظيــم وأدب مــع الكتــاب والســنة وفهــم ملوقــع أحدمهــا مــن اآلخــر وكل مــن تكلــم 

انظر التبصرة ص٢٦٤، قواطع األدلة ١٦٢/٣، البحر احمليط ١١١/٤-١١٢.  (١)
انظر الناسخ واملنسوخ أليب منصور ص١٩.  (٢)

الرسالة ص١٠٦- ١٠٨.  (٣)
قواطع األدلة ١٦١/٣، وانظر املعتمد ٤٢٤/١، إحكام الفصول ص٣٥٠.  (٤)

انظر البحر احمليط ١١٤/٤.  (٥)
انظــر مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي٧٩/٢، وقــال احمللــي يف شــرحه علــى مجــع اجلوامــع: (ويكــون   (٦)
املــراد مــن صــدر كالم الشــافعي أنــه مل يقــع نســخ الكتــاب إال بالكتــاب وإن كان مثــة ســنة ناســخة 
لــه، وال نســخ الســنة إال بالســنة وإن كان مث كتــاب ناســخ هلــا أي مل يقــع النســخ لــكل منهمــا 

باآلخــر إال ومعــه مثــل املنســوخ عاضــد لــه).
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يف هــذه املســألة مل يقــع علــى مــراد الشــافعي)(١). 
واحلقيقــة أن مــا ذكــره الزركشــي -رمحــه اهللا- وغــريه ال حيتملــه نــص الشــافعي، يف 
هــذه املســألة، ألن غايــة مــا ذكــروا أنــه ال بــد مــن وجــود نــص ناســخ مــن الكتــاب، وهــذا 
النــص يلــزم تقدمــه علــى نــص الســنة، وإال وجــد نــص مــن الســنة وال كتــاب معــه وهــو ممنــوع 
علــى مــا ذكــروا. فرجــع األمــر إىل منــع نســخ الكتــاب بالســنة، مث لــو فــرض اجتمــاع نصــني 
ناســخني أحدمهــا مــن الكتــاب والثــاين مــن الســنة، فالنســخ للكتــاب ال للســنة، وتكــون 

الســنة مبينــة معــىن الناســخ مــن الكتــاب ال أهنــا ناســخة.
قــال الفتوحــي - رمحــه اهللا -: (وأمــا اجلــواز الشــرعي فاملشــهور عــن اإلمــام أمحــد - 

رمحــه اهللا- منعــه)(٢).
وقال الشريازي - رمحه اهللا -: (ال جيوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترة)(٣).

أدلة هذا القول :
استدلوا على منع نسخ القرآن بالسنة بأدلة كثرية، أمهها ما يلي :

ۡو 
َ
ِت ِ�َــۡ�ٖ ّمِۡنَهــآ أ

ۡ
ۡو نُ�ِســَها نـَـأ

َ
الدليــل األول : قولــه تعــاىل ﴿ َمــا نَ�َســۡخ ِمــۡن ءَايـَـٍة أ

 .(٤) ِمۡثلَِهآ﴾ 
وجه الداللة هبا من وجوه(٥) :

١- أن اهللا تعاىل أخرب أنه ال ينسخ آية إال ويأيت خبري منها أو مثلها، والسنة ليست 
مثل القرآن وال هي خري منه فوجب أن ال جيوز النسخ به.

ِت ِ�َــۡ�ٖ ّمِۡنَهــآ ﴾ يفيــد أنــه هــو املتفــرد باإلتيــان خبــري منهــا، 
ۡ
٢- أن قولــه تعــاىل ﴿ نـَـأ

وذلك ال يكون إال والناسخ قرآن، ال سنة.
٣- أنــه وصــف البــدل ألنــه خــري أو مثــل، وكل واحــد مــن الوصفــني يــدل علــى أن البــدل 
مــن جنــس املبــدل، وهــذا ظاهــر يف املثــل، أمــا مــا هــو خــري منــه فــألن اإلنســان إذا قــال: مــا 

البحر احمليط ١١٥/٤.   (١)
شرح الكوكب املنري ٥٦٢/٣.  (٢)

التبصرة ص٢٦٤.  (٣)
البقرة : ١٠٦  (٤)

انظر التبصرة ص٢٦٥، قواطع األدلة ١٦٧/٣، احملصول ٥٥٦/١، اإلحكام لآلمدي١٤٠/٣.  (٥)
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أخــذت منــك مــن ثــوب آتيــك خبــري منــه، أفــاد أنــه بثــوب مــن جنســه هــو خــري مــن األول، 
وجنــس القــرآن قــرآن.

ءٖ قَِديــٌر ١٠٦ ﴾ (١)  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ نَّ ٱ�َّ

َ
�ـَـۡم َ�ۡعلَــۡم أ

َ
٤-أنــه قــال يف ســياق اآليــة ﴿ �

والــذي خيتــص اهللا بالقــدرة عليــه هــو القــرآن دون غــريه.
ونوقشت االستالالت املذكورة باآلية بوجه عام مث مبا خيص كل واحد من تلك الوجوه(٢).

أمــا الوجــه العــام فهــو أن اآليــة ليــس فيهــا داللــة علــى أن املــأيتَّ هبــا هــي الناســخة 
إلمــكان أن يكــون اإلتيــان مرتبــا علــى نســخ اآليــة األوىل وإن كان الناســخ غريهــا.

وأمــا الوجــوه اخلــاص فيجــاب عــن األول بــأن املــراد بنســخ اآليــة هنــا إمــا نســخ رمسهــا 
أو نســخ حكمهــا، واألول ممتنــع، ألنــه تعــاىل وصــف البــدل بكونــه خــريا منهــا والقــرآن خــري 
كلــه ال تفاضــل فيــه مــن حيــث ذاتــه. والثــاين جائــز بــل هــو أقــرب إىل املعــىن ألن احلكــم 
الناســخ يكــون خــريا مــن احلكــم املنســوخ أو مثلــه، ومعــروف أن احلكــم الثابــت بالســنة 

حكــم اهللا، فيجــوز أن تنســخ الســنُة احلكــَم الثابــت بالقــرآن.
وجيــاب عــن االســتدالل الثــاين بأنــه ال داللــة فيــه؛ ألن الســنة إذا كانــت ناســخة فــاآليت 

هبــا هــو اهللا ســبحانه والرســول مبلــغ فقــط.
املنســوخ  اآليــة  بــني  اجملانســة  لــزوم  يســلم  بأنــه ال  الثالــث  االســتدالل  عــن  وجيــاب 
حكمهــا وبــني ناســخه؛ ألنــه ليــس تعلقهــم باملثــال الــذي ذكــروه أوىل مــن مثــال آخــر، وهــو 
أن يقــول القائــل : (مــن يلقــين حبمــد وثنــاء مجيــل ألقــه خبــري منــه) حيــث إن الــذي يلقــاه بــه 

جيــوز أن يكــون مــن جنــس العطــاء واملنحــة.
وعــن االســتدالل الرابــع بــأن املتمكــن مــن رفــع احلكــم -ســواء ظهــر ذلــك بالقــرآن أو 

بالســنة- إمنــا هــو اهللا تعــاىل.
الدليــل الثــاين : أن الســنة فــرع القــرآن ألن اتباعهــا وجــب بالقــرآن يف قولــه تعــاىل 
ــوَن  ــۡل إِن ُكنُتــۡم ُ�ِبُّ ﴿َوَمــآ َءاتَٮُٰ�ــُم ٱ�رَُّســوُل فَُخــُذوهُ ﴾ (٣)  وقولــه تعــاىل ﴿ قُ

البقرة : ١٠٦  (١)
انظر احملصول ٥٥٨/١، اإلحكام لآلمدي١٤٢/٣-١٤٣.  (٢)

احلشر : ٧  (٣)



٨٣٧آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

َ فَٱتَّبُِعــوِ� ﴾ (١)  ومعلــوم أن الفــرع ال يرجــع علــى أصلــه باإلبطــال واإلســقاط، كمــا  ٱ�َّ
ال يُنســخ القــرآن والســنة بالفــرع املســتنبط منهمــا وهــو القيــاس(٢).

ونوقــش بــأن هــذا الدليــل حجــة عليهــم فــإن القــرآن قــد دل علــى وجــوب األخــذ مبــا 
يــأيت بــه الرســول  ووجــوب اتباعــه، فــإذا أتــى بنســخ حكــم اآليــة ومل يتبــع كان علــى 
خــالف مــا ذكــروه. مث إن الســنة يف هــذه املســألة ليســت رافعــة للقــرآن وإمنــا هــي رافعــة 
حلكمــه، وحكُمــه ليــس أصــال هلــا، فــإذاً املرتَفــُع ليــس هــو األصــل ومــا هــو األصــل غــري 

مرتفــع(٣).
واســتدلوا يف منــع نســخ القــرآن خبــرب الواحــد بــأن مــا ثبــت بكتــاب اهللا مقطــوع 
بــه ومــا ثبــت خبــرب الواحــد مظنــون، واملقطــوع بــه ال يرفــع باملظنــون، وذلــك ألن الرافــع 
جيــب أن يكــون أقــوي مــن املرفــوع وأعلــى رتبــة والظنــون ليــس أعلــى رتبــة مــن املقطــوع 

به(٤).
ونوقــش بــأن خــرب الواحــد قــد يفيــد القطــع، فحينئــذ ال إشــكال، وعلــى التســليم بأنــه 
يفضــي إىل الظــن جيــاب بــأن العمــل بــه مســتند إىل قاطــع وذلــك القاطــع أوجــب علينــا 
العمــل بالظــن، ولــواله ملــا صرنــا إىل العمــل بــه، فوجــوب العمــل بــه مقطــوع والظــن وراء 

ذلــك، وعلــى هــذا مــا رفعنــا املقطــوع باملظنــون(٥).

رابعاً : المخالفون
لقد خالف أبا منصور ومن معه فريقان من العلماء :

الفريــق األول : قالــوا إنــه جيــوز نســخ القــرآن بالســنة املتواتــرة دون اآلحــاد، وهــو مذهــب 

آل عمران : ٣١  (١)
انظر اإلحكام لآلمدي  ١٤١/٣.  (٢)

انظر اإلحكام لآلمدي  ١٤٣/٣-١٤٤.  (٣)
انظر الوصول إىل األصول٤٨/٢.  (٤)

راجع املصدر السابق، البحر احمليط  ١٠٨/٤.  (٥)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٣٨

مجهور العلماء من احلنفية(١) واملالكية(٢) والشافعية(٣) وبعض احلنابلة(٤).
ومبــا أن الســنة املشــهورة يف حكــم املتواتــر عنــد األحنــاف فهــم جييــزون نســخ الكتــاب 

هبــا.
أو  املتواتــرة  بالســنة  الكتــاب  نســخ  جيــوز  (عندنــا   : اهللا-  -رمحــه  السرخســي  قــال 
املشــهورة)(٥). وقــال القــرايف -رمحــه اهللا-: (وجيــوز نســخ الكتــاب بالســنة املتواتــرة ملســاواهتا 
لــه يف الطريــق العلمــي عنــد أكثــر أصحابنــا وواقــع(٦). وقــال الــرازي -رمحــه اهللا-: (نســخ 
الكتــاب بالســنة املتواتــرة جائــز وواقــع)(٧). وقــال أبــو اخلطــاب -رمحــه اهللا-: (قــال أكثــر 
الفقهــاء واحلنفيــة واملالكيــة وعامــة املتكلمــني جيــوز ذلــك وهــو األقــوى عنــدي)(٨). وقــال 

الفتوحي - رمحه اهللا -: (هو رواية عن أمحد واختيار أيب اخلطاب وابن عقيل)(٩).
أدلة هذا القول :

استدل اجلمهور بأدلة كثرية أمهها ما يلي:
َ �ِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم﴾ (١٠). نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُ�َّ�ِ

َ
١-قوله تعاىل ﴿َوأ

انظــر أصــول السرخســي٦٧/٢، كشــف األســرار للبخــاري ٣٥/٣، فتــح الغفــار ١٣٤/٢، كشــف   (١)
األســرار للنســفي ١٤٩/٢، تيســري التحريــر ٢٠٢/٣، التقريــر والتحبــري٦٣/٣، فواتــح الرمحــوت 

.٧٨/٢
انظــر إحــكام الفصــول ص٣٥٠، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ١٩٧/٢، شــرح تنقيــح   (٢)

الفصــول ص٣١٣.
انظــر الربهــان  ٨٥١/٢، املســتصفى١٢٤/١، الوصــول إىل األصــول ٤٣/٢، احملصــول ٥٥٥/١،   (٣)
املنهــاج مــع شــرح األصفهــاين٤٧٧/١، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي ٢٥١/٢، شــرح احمللــي 

علــى مجــع اجلوامــع٧٨/٢.
انظر التمهيد٣٨٢/٢، املسودة ص٢٠١-٢٠٢، شرح خمتصر الروضة ٣٢٠/٢، شرح الكوكب   (٤)

املنــري ٥٦٣/٣.
أصول السرخسي٦٧/٢.  (٥)

شرح تنقيح الفصول ص٣١٣.  (٦)
احملصول  ٥٥٥/١.  (٧)

التمهيد٣٦٩/٢.  (٨)
شرح الكوكب املنري ٥٦٣/٣.  (٩)

النحل : ٤٤  (١٠)
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وجــه الداللــة : أن الســنة بيــان للكتــاب، والنســخ ضــرب مــن البيــان؛ ألنــه بيــان انتهــاء 
مــدة املنســوخ، فيجــوز نســخ الكتــاب بالســنة(١).

تَّبـِـُع 
َ
� إِۡن � َ�ُۥ ِمــن تِۡلَقــآيِٕ َ�ۡفــِ�ٓ بـَـّدِ

ُ
ۡن �

َ
٢-قولــه تعــاىل ﴿ قُــۡل َمــا يَُ�ــوُن ِ�ٓ أ

ــوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴾ (٢).  ــا يُ إِ�َّ َم
وجــه الداللــة : أن الرســول  ال ينســخ القــرآن مــن تلقــاء نفســه، وإمنــا هــو متبــع يف ذلــك 
الوحــي، فــال يقــول مــا يقولــه يف الشــرع إال وهــو مبلــغ عــن اهللا كمــا قــال تعــاىل ﴿ َوَمــا يَنِطــُق 
َعــِن ٱ�َۡهــَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهــَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُــوَ�ٰ ٤ ﴾ (٣) فــدل علــى جــواز نســخ القــرآن بالســنة 

ألن كال منهمــا وحــي مــن اهللا(٤).
٣-قالوا : يدل على أن نسخ القرآن بالسنة قد وقع، والدليل على ذلك ما يلي :

ۡ�ِســُكوُهنَّ ِ� 
َ
أ- أنــه كان الواجــب علــى الزانيــة احلبــس يف البيــوت بقولــه تعــاىل ﴿ فَأ

ٰ َ�َتَوفَّٮُٰهــنَّ ٱ�َۡمــۡوُت ﴾ (٥)  مث قــد وقــع نســخ ذلــك خبــرب الرجــم(٦). ٱۡ�ُُيــوِت َحــ�َّ
ونوقــش بــأن هــذه اآليــة مغيــاة بغايــة جمهولــة والصحيــح أن بيــان الغايــة اجملهولــة ليــس 
نســخا كمــا ســبق وعلــى التســليم بــأن ذلــك نســخ جيــاب عنهــا بأهنــا وردت يف األبــكار دون 
واْ ُ�َّ  اِ� فَٱۡجــِ�ُ ــُة َوٱ�ــزَّ ا�َِي احملصنــني، فهــي منســوخة بآيــة اجللــد وهــي قولــه تعــاىل ﴿ ٱ�زَّ
ةٖ ﴾ (٧) ال باخلــرب ويف ذلــك نســخ الكتــاب بالكتــاب، أمــا زيــادة  َ�ِٰحــٖد ّمِۡنُهَمــا ِماْئـَـَة َجــۡ�َ
التغريــب باخلــرب علــى حــد الكتــاب فليســت نســخا علــى الراجــح. وأمــا الرجــم الــذي هــو حــد 

احملصنــني فثبــت بالســنة ابتــداء(٨).

انظــر التمهيــد أليب اخلطــاب ٣٦٩/٢، نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي ص٩٩، اإلحــكام لآلمــدي    (١)
.١٤١/٣

يونس : ١٥  (٢)
النجم : ٣، ٤  (٣)

انظر اإلحكام البن حزم ٥٠٥/٤، التلخيص ٥١٩/٢.  (٤)
النساء : ١٥  (٥)

وهــو قولــه  : (خــذوا عــين قــد جعــل اهللا هلــن ســبيال البكــر بالبكــر جلــد مائــة وتغريــب عــام   (٦)
والثيــب بالثيــب جلــد مائــة والرجــم ) وقــد ســبق خترجيــه.

النور : ٢  (٧)
انظر قواطع األدلة ١٧٣/٣.  (٨)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٤٠

وعلــى التســليم بــأن احملصنــني واألبــكار قــد دخلــوا يف حكــم الكتــاب جيــاب بــأن 
احلبــس نســخ بآيــة اجللــد، مث نســخت آيــة اجللــد باحملصــن دون البكــر بقولــه ((الشــيخ 
والشــيخة إذا زنيــا فارمجومهــا البتــة)) وقــد كان ذلــك قرآنــا يتلــى يف زمــان النســخ وإن رفعــت 

تالوتــه مــن بعــد، فــكان ذلــك نســخ الكتــاب بالكتــاب، ال نســخ الكتــاب بالســنة(١).
َحَدُ�ــُم ٱ�َۡمــۡوُت إِن تََرَك 

َ
ب- أن قولــه تعــاىل ﴿ ُكتـِـَب َعلَۡيُ�ــۡم إَِذا َحــَ�َ أ

ۡقَر�ـِـَ� ﴾ (٢)  نســخ بقولــه  ((ال وصيــة لــوارث)).
َ
يـۡـِن َوٱۡ� ا ٱ�ۡوَِصيَّــُة �ِۡلَ�ِٰ�َ َخــۡ�ً

ونوقــش بــأن نســخ الوصيــة للوالديــن واألقربــني ثبــت بآيــة املواريــث وقولــه عليــه الســالم 
(ال وصية لوارث) بيان أن آية املواريث ناســخة آلية الوصية، فعلى هذا يكون اخلرب مبينا 

للكتــاب الــذي وقــع بــه النســخ ال ناســخا لــه(٣).
ٰ َطاِعــٖ�  ًمــا َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ

ُ
ِجــُد ِ� َمــآ أ

َ
ٓ أ جـــ- أن قولــه تعــاىل ﴿ قُــل �َّ

ــرٖ ﴾ (٤).  ــَم ِخ�ِ� ۡو َ�ۡ
َ
ــُفوًحا أ ۡس ــا �َّ ۡو َدٗم

َ
ــًة أ ــوَن َمۡيَت ن يَُ�

َ
ٓ أ ۥٓ إِ�َّ ــُه َ�ۡطَعُم

فقــد نســخ مبــا روي عــن النــيب  أنــه هنــى عــن أكل ذي نــاب مــن الســباع وكل ذي 
خملــب مــن الطــري (٥).

ونوقش بأن هذه اآليةَ وشاكلَتها مما ميثلون به على املدعى كلُّها عمومات دخلها التخصيص(٦).
٤- قالــوا إن الســنة املتواتــرة تســاوي القــرآن يف وجــوب العلــم والقطــع علــى احلكــم الثابــت 
هبما وكل منهما صدر من صاحب الشــرع، فإذا جاز نســخ القرآن بالقرآن جاز نســخ القرآن 

بالســنة املتواتــرة؛ ألنــه ليــس يف نســخه هبــا وجــهٌ مــن وجــوه اإلحالــة العقليــة والشــرعية(٧).

املصدر السابق.  (١)
البقرة :١٨٠  (٢)

انظر قواطع األدلة ١٧٥/٣.  (٣)
األنعام : ١٤٥  (٤)

متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري  يف صحيحــه (٦٥٧/٩ مــع الفتــح) يف كتــاب الذبائــح والصيــد   (٥)
بــاب أكل كل ذي نــاب مــن الســباع، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (٨٢/١٣ مــع شــرح النــووي) 
يف كتــاب الصيــد والذبائــح بــاب حتــرمي أكل كل ذي نــاب مــن الســباع وكل ذي خملــب مــن الطــري.

انظر قواطع األدلة ١٧٥/٣.  (٦)
انظــر إحــكام الفصــول ص٣٥٠-٣٥١، التمهيــد أليب اخلطــاب ٣٧٠/٢ن شــرح تنقيــح الفصــول    (٧)

ص ٣١٣.
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الفريــق الثــاين : قالــوا جيــوز نســخ القــرآن بالســنة املتواتــرة واآلحاديــة. وهــو مذهــب 
الظاهريــة(١)  وروايــة عــن اإلمــام أمحــد(٢)، ومـــال إليــه الطــويف(٣)  وهــو اختيــار احمللــي يف 
شــرحه(٤)  وإلكيــا اهلراســي(٥). والشــوكاين(٦) والشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي(٧) -رمحهــم اهللا-.
تنســخ  والســنة  وبالســنة  بالقــرآن  ينســخ  ابــن حــزم -رمحــه اهللا- (…فالقــرآن  قــال 
بالقــرآن وبالســنة وهبــذا نقــول وهــو الصحيــح  وســواء عندنــا الســنة املنقولــة بالتواتــر والســنة 
املنقولــة بأخبــار اآلحــاد، كل ذلــك ينســخ بعضــه بعضــا)(٨). وقــال الطــويف -رمحــه اهللا-: 
(ولعلــه أوىل)(٩). وقــال احمللــي -رمحــه اهللا-: (وجيــوز علــى الصحيــح  النســخ بالســنة متواتــرة 
أو آحــادا للقــرآن)(١٠). وقــال إلكيــا اهلراســي -رمحــه اهللا-: (وللنــاس يف نســخ الكتــاب 

بأخبــار اآلحــاد كالم، والصحيــح جــوازه)(١١).
خامسا : التعليق 

بعــد النظــر والتأمــل يف األقــوال الــواردة يف هــذه املســألة ومــا اســتدل بــه أصحاهبــا يظهــر 
أنــه جيــوز نســخ القــرآن بالســنة املنقولــة بالتواتــر أو باآلحــاد الصحــاح مــن حيــث العقــل 

والشــرع وذلــك ملــا يلــي :
١- أن الذيــن ذهبــوا إىل منــع اجلــواز العقلــي مل جيــدوا دليــال يســتدل بــه علــى اإلحالــة 

العقليــة، ومــا مل يــدل العقــل علــى إحالتــه جائــز عقــال، فــال وجــه ملنــع اجلــواز العقلــي.
٢- أن أدلة املانعني مل تفد املنع الشرعي كما يدعون، وقد ظهر ذلك يف مناقشتها.
٣-أن معظــم مــا اســتدل بــه اجلمهــور عــام يشــمل املتواتــر واآلحــاد إال الدليــل األخــري، 

انظر اإلحكام البن حزم ٥٠٥/٤.  (١)
انظر العدة ٧٨٨/٣، الواضح البن عقيل ٢٥٨/٤، املسودة ٢٠١.  (٢)

انظر شرح خمتصر الروضة ٣٢٥/٢.  (٣)
انظر شرح احمللي على مجع اجلوامع ٧٨/٢.  (٤)

انظر أحكام القرآن له ٤٠٤/٢-٤٠٥.  (٥)
انظر إرشاد الفحول ص ١٧٨.  (٦)

انظر مذكرة أصول الفقه ص٨٦-٨٧، أضواء البيان ٢٢٣/٢، ٣٣٤/٣-٣٣٥.  (٧)
اإلحكام ٥٠٥/٤.  (٨)

شرح خمتصر الروضة ٣٢٥/٢.  (٩)
(١٠) شرح احمللي على مجع اجلوامع ٧٨/٢.

(١١) أحكام القرآن له ٤٠٤/٢-٤٠٥.
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فإذا مت االســتدالل بتلك األدلة يثبت نســخ القرآن بالســنة ســواء كانت متواترة أو آحادا.
ــُق  ــا يَنِط ٤-أن كال مــن القــرآن والســنة وحــي مــن عنــد اهللا فإنــه تعــاىل يقــول ﴿ َوَم
َعــِن ٱ�َۡهــَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهــَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُــوَ�ٰ ٤ ﴾(١)، فــإذا كان كالمــه  وحــي مــن عنــد 
اهللا والقــرآن وحــي مــن عنــد اهللا، فــأي مانــع مــن نســخ الوحــي بعضــه بعضــا؟! وقــد ثبــت 

وجــوب التعبــد بالســنة عــن طريــق القطــع كمــا ثبــت التعبــد بالقــرآن.
أمــا بالنســبة لوقــوع نســخ القــرآن بالســنة فالــذي يظهــر يل -والعلــم عنــد اهللا- لعلــه مل 
يقع يف الشرع مع االعرتاف أن اجلزم بذلك حيتاج إىل االستقراء التام يف املوضوع، ولكن 
أســتطيع أن أقــول إن األمثلــة الــيت أوردهــا اجلمهــور ليســت هــي مــن بــاب نســخ القــرآن 
بالســنة، بــل هــي خمصصــات لعمومــات القــرآن(٢)  ولعــل هــذا األمــر هــو الــذي جعــل فريقــا 

مــن العلمــاء ينكــرون اجلــواز الشــرعي،واهللا تعــاىل أعلــم.

المسألة الثانية : حكم نسخ السنة بالقرآن
أوال: رأي أبي منصور في المسألة

ذهب األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- إىل أن السنة جيوز نسخها بالقرآن.
فقــد بــني -رمحــه اهللا- أن مــن شــروط النســخ (أن يكــون الناســخ كاملنســوخ يف إجيــاب 
العلــم والعمــل أو أقــوى منــه، فــإن كان املنســوخ موجبــا للعلــم والعمــل وجــب أن يكــون 
ناســخه موجبــا للعلــم والعمــل، وإن كان املنســوخ موجبــا للعمــل دون العلــم، جــاز نســخه 
مبــا يوجــب العمــل وحــده مــن النصــوص والظواهــر، وكان نســخه مبــا يوجــب العلــم والعمــل 
أوىل باجلــواز)(٣) . مث قــال - رمحــه اهللا -: (فعلــى هــذا األصــل جيــوز نســخ القــرآن والســنة 
بالقرآن)(٤)، وظاهر هذا القول يدل على أن مذهبه جواز نسخ السنة - سواء كانت متواترة 

أو آحــادا- بالقــرآن، وهــذا الــذي روى عنــه عبــد العزيــز البخــاري يف كشــف األســرار(٥).

النجم : ٣، ٤  (١)
انظر قواطع األدلة ١٧٥/٣، تقريب الوصول ص٣١٩ هامش ٢ وهامش ١.  (٢)

الناسخ واملنسوخ  ١٩.  (٣)
املصدر السابق.  (٤)
انظر ٣٣٦/٣.  (٥)
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ثانيا : الموافقون
إن القــول جبــواز نســخ الســنة بالقــرآن هــو مذهــب مجهــور العلمــاء فقــد ذهــب إليــه 
معظــم الشــافعية منهــم القاضــي أبــو الطيــب الطــربي والشــيخ أبــو إســحاق الشــريازي وســليم 
الــرازي وإمــام احلرمــني وابــن الســمعاين والغــزايل والفخــر الــرازي واآلمــدي -رمحهــم اهللا-(١)  

كمــا أنــه مذهــب احلنفيــة(٢)  واملالكيــة(٣)  واحلنابلــة(٤)  وعامــة املتكلمــني(٥) وغريهــم(٦).
قــال حافــظ الديــن النســفي- رمحــه اهللا -: (وإمنــا جيــوز النســخ بالكتــاب والســنة وذلــك 
أربعــة أقســام : نســخ الكتــاب بالكتــاب، ونســخ الســنة بالســنة، ونســخ الكتــاب بالســنة، 
ونســخ الســنة بالكتــاب، والــكل جائــز عندنــا)(٧). وقــال الباجــي -رمحــه اهللا- : (عندنــا 
جيــوز نســخ القــرآن للســنة وبــه قــال عامــة شــيوخنا)(٨). وقــال أبــو اخلطــاب -رمحــه اهللا- : 

(جيــوز نســخ الســنة بالكتــاب وهــو قــول عامــة الفقهــاء)(٩).
فهــذه النقــوالت وغريهــا تــدل داللــة واضحــة علــى أن مــا ذهــب إليــه أبــو منصــور هــو 

رأي مجاهــري العلمــاء.
أدلة هذا القول :

استدلوا بأدلة أمهها ما يلي :
١- أنــه ال يرتتــب علــى جــواز نســخ الســنة بالكتــاب حمظــور عقلــي وال شــرعي؛ ألن 

األدلــة ١٧٧/٣،  قواطــع  الربهــان  ٨٥١/٢،  التبصــرة ص٢٧٢،  اللمــع٤٩٩/١،  شــرح  انظــر   (١)
املســتصفى١٢٤/١، احملصــول ٥٥٣/١، اإلحــكام لآلمــدي١٣٥/٣، هنايــة الســول مــع شــرح 

احمليــط  ١١٨/٤. البحــر  البدخشــي٢٥١/٢، 
انظــر أصــول السرخســي ٦٧/٢، كشــف األســرار للنســفي١٤٩/٢، كشــف األســرار للبخــاري   (٢)

الرمحــوت ٧٨/٢. التحريــر ٢٠٢/٣، فواتــح  ٣٣٤/٣، تيســري 
الفصــول  تنقيــح  شــرح  واألمــل ص١٦٠،  الوصــول  منتهــى  الفصــول ص٣٥٦،  إحــكام  انظــر   (٣)

ص١٩٥. الــودود  فتــح  ص٣١٢، 
انظر العدة ٨٠٢/٣، التمهيد٣٨٤/٢، املسودة ص٢٠٥، شرح الكوكب املنري ٥٥٩/٣.  (٤)

انظر املعتمد ٣٩١/١.   (٥)
انظر اإلحكام البن حزم ٥٠٥/٤.  (٦)

كشف األسرار ١٤٩/٢.  (٧)
إحكام الفصول ٣٥٦.  (٨)

التمهيد٣٨٤/٢.  (٩)
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كال منهمــا مــن عنــد اهللا وأن اهللا يأمــر مــا يشــاء مــىت شــاء ويرفــع مــا يشــاء وأن ذلــك يتــم 
تــارة بالكتــاب وتــارة بالســنة؛ إذ الــكل وحــي مــن عنــد اهللا(١).

ــزلة واحــدة، فــألن جيــوز  ٢- أنــه ملــا جــاز نســخ الكتــاب بالكتــاب مــع كوهنمــا يف منـ
ــزلة- أوىل(٢). نســخ الســنة بالكتــاب - وهــو أعلــى منهــا منـ

٣- قالوا إنه وقع ذلك يف الشريعة مما يدل داللة قوية على اجلواز، ومن ذلك :
أ- أن النــيب  صــاحل أهــل مكــة عــام احلديبيــة(٣)  علــى رد مــن جــاءه مــن املســلمني، 
فــرد مجاعــة مــن الرجــال، مث جاءتــه امــرأة، فمنعــه اهللا تعــاىل مــن ردهــا بقولــه ﴿ فَــإِۡن 
ــارِ ﴾  (٤)، فاآليــة نســخت مــا  ــنَّ إَِ� ٱۡلُكفَّ ــَ� تَرِۡجُعوُه ــٖت فَ ــنَّ ُ�ۡؤِمَ�ٰ َعلِۡمُتُموُه
صــاحل عليــه النــيب  يف حــق النســاء، ألن قولــه (مــن جــاءه مســلما) كان يشــمل الرجــال 
والنســاء كمــا يفيــده عمــوم (مــن) واآليــة أخرجــت النســاء بعــد أن عمــل باملعاهــده فكانــت 

نســخا(٥).
ب- أن التوجــه إىل بيــت املقــدس كان ثابتــا بالســنة(٦)؛ إذ ليــس يف القــرآن مــا يــدل 
علــى التوجــه إليــه علــى وجــه اخلصــوص مث نســخ بالقــرآن والناســخ هــو قولــه تعــاىل ﴿ فَــَوّلِ 

ــَراِم ﴾ (٧) …(٨).  وَۡجَهــَك َشــۡطَر ٱ�َۡمۡســِجِد ٱۡ�َ

انظر اإلحكام لآلمدي١٣٥/٣.  (١)
انظر إحكام الفصول ص٣٥٧، شرح اللمع٢١٥/٢، التمهيد أليب اخلطاب ٣٨٥/٢.  (٢)

روى قصــة احلديبيــة البخــاري يف صحيحــه (٣٠٤/٥، ٤٥٣/٧ مــع الفتــح) عــن الــرباء بــن عــازب   (٣)
يف كتــاب الصلــح بــاب الصلــح مــع املشــركني وعــن عــروة يف كتــاب املغــازي بــاب غــزوة احلديبيــة 
ومســلم يف صحيحــه (١٣٨/١٢-١٣٩ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب اجلهــاد والســري بــاب صلــح 

احلديبيــة.
املمتحنة : ١٠  (٤)

انظر العدة ٨٠٣/٣، قواطع األدلة ١٧٩/٣، تفسري القرطيب ٤٦/٢.  (٥)
كمــا رواه الــرباء بــن عــازب  أن النــيب   صلــى إىل بيــت املقــدس ســتة عشــر شــهرا أو ســبعة   (٦)
عشــر شــهرا ملــا قــدم املدينــة قبــل أن حتــول القبلــة إىل مكــة، رواه البخــاري يف صحيحــه (٥٠٢/١ 
مــع الفتــح) يف كتــاب الصــالة، بــاب التوجــه حنــو القبلــة حيــث كان، ومســلم يف صحيحــه (٩/٥ 
مــع شــرح النــووي) كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب حتويــل القبلــة مــن القــدس إىل الكعبــة.

البقرة : ١٤٤  (٧)
القرطــيب ٤٦/٢، هنايــة =  الناظــر ٢٢٣/١، تفســري  الفصــول ص٣٥٧، روضــة  إحــكام  انظــر   (٨)



٨٤٥آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

النــوم كان ثابتــا  ليــايل رمضــان بعــد صــالة العشــاء أو بعــد  ج- حتــرمي املباشــرة يف 
وُهــنَّ ﴾ (٢)...(٣). بالســنة(١)، مث نســخ ذلــك بقولــه تعــاىل ﴿ فَٱۡل�ــَن َ�ِٰ�ُ

ثالثا : المخالفون
الــذي نقــل عنــه اخلــالف يف هــذه املســألة هــو اإلمــام الشــافعي -رمحــه اهللا- فقــد نقــل عنــه 
كثــري مــن األصوليــني يف هــذه املســألة قولــني، أحدمهــا جــواز نســخ الســنة بالقــرآن والثــاين منــع 
ذلــك(٤). وأمــا الفخــر الــرازي -رمحــه اهللا- فقــد نقــل عنــه القــول باملنــع قــوال واحــدا يف 

املسألة(٥).
 وهــو ظاهــركالم اإلمــام الشــافعي يف الرســالة ويؤيدهــا مــا ذكــره الــرازي؛ فقــد جــاء فيهــا 
قولــه: (وهكــذا ســنة رســول اهللا  ال ينســخها إال ســنة لرســول اهللا  ولــو أحــدث اهللا 
لرســوله يف أمــٍر ســنَّ فيــه غــري مــا ســن رســول اهللا  لســن فيمــا أحــدث اهللا إليــه حــىت 

يبــني للنــاس أن لــه ســنة ناســخة للــيت قبلهــا ممــا خيالفهــا)(٦).
وقــال أيضــا : (هــل تنســخ الســنة بالقــرآن؟ قيــل هلــم : لــو نســخت الســنة بالقــرآن 
كانــت للنــيب فيــه ســنة تبــني أن ســنته األوىل منســوخة بســنته اآلخــرة حــىت تقــوم احلجــة علــى 

النــاس بــأن الشــيء ينســخ مبثلــه)(٧).
فالظاهــر أن مذهــب الشــافعي -رمحــه اهللا- يف هــذه املســألة هــو عــدم اجلــواز، وكــون اإلمــام 
الشــافعي مل يقل يف املســألة إال القول باملنع هو ما نصره بعض أئمة الشــافعية كابن الســمعاين 

وغــريه، وذكــروا أن القــول باجلــواز لعلــه خمــرج مــن بعــد تلوحيــات اإلمــام -رمحــه اهللا -(٨).

.٢٠٢/٣ التحريــر  تيســري   ،٢٣٥٨/٦ الوصــول  درايــة  إىل  الوصــول 
انظــر مــا رواه البخــاري يف ذلــك  يف صحيحــه (١٢٩/٤ مــع الفتــح) يف كتــاب الصــوم بــاب قــول   (١)

فَــُث ﴾. َيــاِم ٱ�رَّ ــَة ٱ�ّصِ ِحــلَّ لَُ�ــۡم َ�ۡلَ
ُ
اهللا جــل ذكــره ﴿ أ

البقرة : ١٨٧  (٢)
انظر إحكام الفصول ص٣٥٧، شرح اللمع٢١٥/٢.  (٣)

انظر شرح اللمع٤٩٩/١، الربهان  ٨٥١/٢، اإلحكام لآلمدي١٣٥/٣.  (٤)
انظر احملصول ٥٥٣/١.  (٥)

الرسالة ص١٠٨.  (٦)
املصدر السابق ص١١٠.  (٧)

انظر قواطع األدلة ١٧٦/٣، البحر احمليط ١١٨/٤.  (٨)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٤٦

ولقد تعرض بعض العلماء لتوجيه قول اإلمام يف الرسالة توجيها حسنا منهم الزركشي 
-رمحــه اهللا- حيــث قــال: (ومــن صــدر هــذا الــكالم أخــذ مــن نقــل عــن الشــافعي أن الســنة 
ال تنســخ بالكتــاب، ولــو تأمــل عقــب كالمــه بــان لــه غلــط هــذا الفهــم، وإمنــا مــراد الشــافعي 
أن الرســول إذا ســن ســنة مث أنزل اهللا يف كتابه ما ينســخ ذلك احلكم، فال بد أن يســن النيب 
 ســنة أخــرى موافقــة للكتــاب تنســخ ســنته األوىل لتقــوم احلجــة علــى النــاس يف كل حكــم 
بالكتــاب والســنة مجيعــا، وال تكــون ســنة منفــردة ختالــف الكتــاب، وقولــه (ولــو أحــدث) إىل 
آخــره صريــح يف ذلــك، وكذلــك مــا بعــده. واحلاصــل أن الشــافعي يشــرتط لوقــوع نســخ الســنة 
بالقــرآن ســنة معاضــدة للكتــاب ناســخة فكأنــه يقــول ال تنســخ الســنة إال بالكتــاب والســنة 
معــا، لتقــوم احلجــة علــى النــاس باألمريــن معــا، ولئــال يتوهــم متوهــم انفــراد أحدمهــا مــن اآلخــر، 

فــإن الــكل مــن اهللا)(١).
فاإلمام الشافعي -رمحه اهللا- حسب هذا التوضيح  ال ينكر أن اهللا  ينسخ سنة 
الرســول ، وإمنــا يريــد مــن قولــه باملنــع : إذا أنــزل اهللا يف القــرآن حكمــا خمالفــا ملــا ســبق 
ثبوتــه بالســنة فــال بــد مــن أن يكــون لرســوله  ســنة تبــني أن ســنته األوىل منســوخة حبكــم 
جديــد جــاء يف القــرآن، فــكأن النســخ قــد وقــع بالوحيــني؛ ألنــه لــو مل يبــني النــيب  ذلــك 

لــكان ملتوهــٍم أن يتوهــم تعارضــا بــني الكتــاب والســنة، وال تعــارض بينهمــا.
رابعا : التعليق

إن اخلــالف بــني اجلمهــور واإلمــام الشــافعي يتضــاءل بــل يــكاد يرجــع إىل اللفــظ إذا 
كان التوجيــه األســبق لــكالم اإلمــام هــو مــراده، وذلــك ألن اجلمهــور القائلــني جبــواز نســخ 
الســنة بالكتــاب ال ينكــرون بيــان النــيب  للناســخ أن القــرآن جــاء حبكــم جديــد ناســخ 
للحكــم الــذي كان قــد ثبــت بالســنة، كمــا أن اإلمــام الشــافعي -رمحــه اهللا- ال مينــع أن 
يكــون احلكــم اجلديــد جــاء قــي القــرآن بــل قــد بــني ذلــك بالســنة، واحلاصــل أن اإلمــام 
الشــافعي -رمحــه اهللا- ملــا اســتقرأ الكتــاب والســنة ومل جيــد آيــة ناســخة حلديــث ليــس معهــا 
حديــث يوافــق معناهــا عــرب عمــا هــو واقــع يف الشــريعة يف هــذا اجملــال، وعلــى هــذا فهــو ال 

يتناقــض مــع مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن اجلــواز العقلــي والشــرعي. واهللا تعــاىل أعلــم.

البحر احمليط ١٢٠/٤.  (١)



٨٤٧آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

المسألة الثالثة: نسخ السنة المتواترة باآلحاد
أوًال: التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع 

املســألة هــي أن يصــل إلينــا خــرب بالتواتــر مشــتمل علــى حكــم، وخــرب آخــر مــن طريــق 
اآلحاد مشتمل على حكم مناقض لألول وثبت أن ذلك اخلرب املنقول باآلحاد صدر من 
النــيب  بعــد اخلــرب املنقــول بالتواتــر، فهــل جيــوز أن يكــون خــرب الواحــد هــذا ناســخا لذلــك اخلــرب 
املتواتر، أوال جيوز ذلك بل جيب العمل باملتواتر لكون الغالب أن العقالء ال يتواترون على نقل 

املنسوخ وترك الناسخ الذي جيري العمل عليه، فيكون ثبوت الناسخ اآلحاد مشكوكا فيه؟
ومــن األصوليــني مــن حكــى االتفــاق علــى جــواز نســخ املتواتــر باآلحــاد عقــال(١)، 
وحكــى اخلــالف يف وقوعــه شــرعا، ومنهــم مــن حكــى اخلــالف يف كل مــن اجلــواز العقلــي 
والشــرعي والوقــوع الشــرعي(٢)، ونظــرا إىل وجــود القائلــني باملنــع عقــال وشــرعا والقائلــني 
باجلــواز مطلقــا  يظهــر يل أن احلكايــة الثانيــة صحيحــة يف بيــان موضــع اخلــالف يف هــذه 

املســألة.
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن الســنة املتواتــرة ال تنســخ خبــرب الواحــد، 
فقــد صــرح بذلــك يف كتابــه الناســخ واملنســوخ حيــث قــال  : (وال جيــوز نســخ املتواتــر خبــرب 
الواحــد)(٣)  فقــد أطلــق -رمحــه اهللا- القــول بعــدم اجلــواز ممــا يــدل علــى أن مذهبــه هنــا منــع 

اجلــواز عقــال وشــرعا كمــا هــو مذهبــه يف نســخ القــرآن بالســنة أيضــا.
دليله :

مل يصــرح األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- بدليلــه يف هــذه املســألة، إال أنــه ميكــن 
أن نســتأنس لــه دليــال ممــا ذكــره يف شــروط النســخ، فإنــه ملــا ذكــر أن مــن شــرط الناســخ 
أن يكــون أقــوى مــن املنســوخ أو مثلــه(٤) دل علــى عــدم جــواز نســخ األقــوى باألضعــف، 
انظر احملصول ٥٥٠/١، اإلحكام لآلمدي١٣٢/٣، هناية الســول مع شــرح البدخشــي٢٥٤/٢،   (١)

البحــر احمليــط  ١٠٨/٤.
انظر إحكام الفصول ص٣٥٨، وما نقله الزركشي عن سليم الرازي يف البحر احمليط ١٠٨/٤.  (٢)

الناسخ واملنسوخ له ص٢٠.  (٣)
املصدر السابق ص١٩.  (٤)
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ومعلــوم أن خــرب الواحــد أضعــف مــن اخلــرب املتواتــر فــال جيــوز نســخ املتواتــر باآلحــاد كمــا ال 
جيــوز نســخ القــرآن بالســنة علــى مــا تقــرر عنــده.

وميكــن أن يناقــش بأنــه ال فــرق بــني كل مــن املتواتــر وخــرب الواحــد الصحيــح مــن حيــث 
كوهنمــا وحيــا مــن اهللا، فينبغــي أن جيــوز نســخ أحدمهــا باآلخــر، خاصــة أنــه ال يوجــد مــا 

مينــع ذلــك عقــال وشــرعا.
ثالثا : الموافقون

إن القول مبنع نسخ املتواتر باآلحاد هو رأي أكثر األصوليني(١).
فذهبــت طائفــة منهــم إىل منــع اجلــواز العقلــي، قــال الباجــي : (فذهبــت طائفــة إىل 
املنــع يف ذلــك عقــال)(٢)، واألكثــر منهــم ذهبــوا إىل اجلــواز العقلــي ومنعــوا اجلــواز الشــرعي 
الــرازي -رمحــه اهللا-: (نســخ الســنة بالســنة يقــع علــى أربعــة  أو الوقــوع الشــرعي، قــال 
أوجــه…. الرابــع نســخ اخلــرب املتواتــر [يعــين باآلحــاد] وهــو جائــز يف العقــل غــري واقــع يف 
الســمع عنــد األكثريــن)(٣). وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (وأمــا الوقــوع فذهــب اجلمهــور 
كمــا قالــه ابــن برهــان وابــن احلاجــب وغريمهــا إىل  أنــه غــري واقــع)(٤). وقــال صاحــب مســلم 
الثبــوت : (أمــا التواتــر باآلحــاد فمنعــه اجلمهــور)(٥). وقــال أبــو اخلطــاب - رمحــه اهللا -: 
(وأما نســخ القرآن والســنة املتواترة بأخبار اآلحادفإنه ال جيوز شــرعا وجيوز عقال وهو قول 
أكثــر العلمــاء)(٦). وقــال ابــن قدامــة -رمحــه اهللا-: (فأمــا نســخ القــرآن واملتواتــر مــن الســنة 

بأخبــار اآلحــاد فهــو جائــز عقــال … وغــري جائــز شــرعا)(٧).
انظــر املعتمــد ٤٢٢/١، اللمــع ص١٧٣، الربهــان ٨٥٤/٢، قواطــع األدلــة ١٣١/٣، ١٥٩،   (١)
التمهيــد أليب اخلطــاب ٣٧٢/٢، احملصــول ٥٥٠/١، اإلحــكام لآلمــدي١٣٢/٣، روضــة الناظــر 
٢٢٧/١، شــرح تنقيــح الفصــول ص٣١١، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي٢٥٤/٢، البحــر 
احمليــط ١٠٨/٤، تيســري التحريــر ٢٠١/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٥٦١/٣، مســلم الثبــوت مــع 

فواتــح الرمحــوت ٧٦/٢، إرشــاد الفحــول ص١٦٧.
إحكام الفصول ص٣٥٨.  (٢)

احملصول ٥٥٠/١.  (٣)
البحر احمليط ١٠٩/٤.  (٤)

مسلم الثبوت مع فواتح الرمحوت٧٦/٢.  (٥)
التمهيد أليب اخلطاب ٣٨٢/٢.  (٦)

روضة الناظر ٢٢٧/١.  (٧)
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فاتضــح مــن هــذه النقــوالت أن مجهــور العلمــاء ذهبــوا كأيب منصــور إىل منــع نســخ 
املتواتــر باآلحــاد يف اجلملــة وإن اختلفــوا فيمــا بينهــم يف طريــق املنــع كالتــايل:

١- منهم من منع اجلواز العقلي وهذا يلزم املنع من اجلواز الشرعي.
٢- ومنهم من ذهب إىل اجلواز العقلي، ومنع اجلواز الشرعي.

٣- ومنهم من ذهب إىل اجلواز العقلي والشرعي ولكن منع ورود ذلك يف الشرع.
ويالحــظ أن بعــض األصوليــني ينســبون القــول مبنــع اجلــواز الشــرعي إىل اجلمهــور(١)  
القولــني  بــني  أن  مــع  اجلمهــور(٢)،  إىل  الشــرع  وقوعــه يف  مبنــع  القــول  ينســبون  وآخــرون 
فرقــا واضحــا، وهلــذا جعلــت هــؤالء الذيــن وافقــوا أبــا منصــور يف أصــل املنــع ثــالث فــرق 

الختالفهــم يف طريــق املنــع وإن كانــت أدلتهــم تــكاد تكــون متحــدة(٣).
أدلة هذا القول :

استدلوا مبا يلي :
بــه،  منــه ألنــه مقطــوع  أقــوى  ١-أن خــرب اآلحــاد ضعيــف ألنــه مظنــون، واملتواتــر 
والقطعــي األقــوى ال يرفــع بالظــين األضعــف بــل حيكــم بالقطعــي وال يلتفــت إىل الظــين(٤) .

ونوقــش بــأن اآلحــاد وإن كان أضعــف مــن املتواتــر مــن جهــة كونــه آحــادا إال أنــه أقــوى 
مــن الظــن احلاصــل مــن العــام املتواتــر  مــن جهــة كونــه خاصــا واملتواتــر عامــا؛ ألن اآلحــاد 
وإن كان ظــين الثبــوت فقــد يكــون قطعــي الداللــة إذا كان نصــا خاصــا، واملتواتــر وإن كان 
قطعــي الثبــوت فقــد يكــون ظــين الداللــة إذا كان نصــا عامــا، وعلــى هــذا فــإن الظــن احلاصــل 
مــن خــرب الواحــد اخلــاص أقــوى مــن الظــن احلاصــل مــن العــام املتواتــر، لكــون احتمــال تطــرق 

انظر احملصول  ٥٥٠/١، اإلحكام لآلمدي  ١٣٢/٣، البحر احمليط  ١٠٩/٤.  (١)
انظر التمهيد ٣٨٢/٢، روضة الناظر ٢٢٧/١، شرح الكوكب املنري ١٦١/٣.  (٢)

لعــل احتــاد أدلــة هــؤالء الذيــن اختلفــوا يف طريــق املنــع جعــل بعــض األصوليــني كالــرازي واآلمــدي   (٣)
وغريمهــا حيــددون موضــع اخلــالف يف الوقــوع شــرعا فقــط؛ ألن هــذه األدلــة ال تــؤدي إال إىل هــذا 
فقــط، وأرى أنــه مــا دام وجــد القــول مبنــع اجلــواز العقلــي فــال داعــي إلنــكار وجــود هــذا القــول بــل 

يكتفــى ببيــان كــون أدلتــه ال تــدل علــى املــراد.
انظر اللمع١٧٣، الربهان ٨٥٤/٢، التمهيد أليب اخلطاب٣٨٢/٢، اإلحكام لآلمدي١٣٣/٣،   (٤)

هناية الســول مع شــرح البدخشــي٢٥٤/٢، تيســري التحرير ٢٠١/٣.
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التخصيــص إىل العــام أكثــر مــن احتمــال تطــرق اخلطــأ والكــذب إىل العــدل(١)، وإذا ثبــت 
هــذا فــال مانــع مــن جــواز نســخ املتواتــر باآلحــاد.

٢-قالــوا إن الصحابــة كانــوا ال يقبلــون تــرك احلكــم الثابــت بالقــرآن أو الســنة ملتواتــرة 
خبــرب الواحــد، فمــن ذلــك مــا روى عمــر  أنــه قــال: (ال نــدع كتــاب ربنــا وســنة نبينــا لقــول 
امــرأة ال نــدري أصدقــت أم كذبــت)(٢) حيــث مل يعمــل  خبــرب الواحــد ومل يعتــربه ناســخا 
للقــرآن ومــا ثبــت مــن الســنة تواتــرا، قالــوا : اشــتهر ذلــك بــني الصحابــة ومل ينكــر عليــه منكــر 

فانتظــم منــه إمجــاع الصحابــة (٣).
ونوقش من وجهني :

األول : أن هــذا األثــر ال داللــة فيــه علــى املطلــوب، ألن رد عمــر  للخــرب مل يكــن 
لورودها عن طريق اآلحاد، وإمنا لشــبهة احتمال أهنا نســيت لذلك قال: (ال ندري لعلها 
حفظــت أو نســيت)، والتثبــت مــن الروايــة عــن النــيب  منهــج معهــود مــن الصحابــة رضــي 
اهللا عنهــم عمومــا ومــن عمــر  خصوصــا، فقــد اســتوقف أبــا موســى  يف حديــث 
االســتئذان حــىت جــاءه مبــن شــهد معــه، فلمــا جــاءه مبــن شــهد معــه قبــل ذلــك منــه، مــع أن 
مــا رواه اثنــان هــو أيضــا خـــُرب واحـــٍد، فلــو حصــل لـــه الظـــن والثقـــة حبفـــظها هـــنا لقبــل اخلـــرب 

وعمــل به(٤).
ب- أن اإلمجــاع الــذي يدعــون حصولــه مل حيصــل فعــال، ويف ذلــك يقــول الــرازي 
-رمحــه اهللا -: (وهــذا االســتدالل ضعيــف ألنــا نقــول : هــب أن هــذا احلديــث  دل علــى 
أهنــم مــا قبلــوا ذلــك اخلــرب يف نســخ املتواتــر، فكيــف يــدل علــى إمجاعهــم علــى أهنــم مــا قبلــوا 

خــربا مــن أخبــار اآلحــاد يف نســخ التواتــر؟!)(٥).

انظر اإلحكام لآلمدي١٣٣/٣.  (١)
هكــذا ورد يف كتــب األصــول. انظــر احملصــول ٥٥١/١، اإلحــكام لآلمــدي١٣٣/٣. وقــد أخرجــه   (٢)
اإلمــام مســلم بلفــظ: (ال نــدع كتــاب اهللا وســنة رســوله  بقــول امــرأة ال نــدري لعلهــا حفظــت أو 
نســيت) يف كتــاب الطــالق بــاب املطلقــة البائــن ال نفقــة هلــا، انظــر صحيــح مســلم بشــرح النــووي 

.١٠٤/١٠
انظر احملصول  ٥٥١/١، اإلحكام لآلمدي  ١٣٣/٣، التمهيد أليب اخلطاب ٣٨٢/٢.  (٣)

انظر نزهة اخلاطر العاطر ٢٢٨/١.  (٤)
احملصول ٥٥١/١.  (٥)



٨٥١آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

رابعا : المخالفون
لقــد خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة مجــٌع مــن العلمــاء حيــث ذهبــوا إىل 
جــواز نســخ املتواتــر باآلحــاد، وهــو مذهــب الظاهريــة، قــال اإلمــام ابــن حــزم -رمحــه اهللا-: 
(وقالــت طائفــة : جائــز كل ذلــك، والقــرآن ينســخ بالقــرآن وبالســنة والســنة تنســخ بالقــرآن 
وبالســنة، وهبــذا نقــول وهــو الصحيــح، وســواء عندنــا الســنة املنقولــة بالتواتــر والســنة املنقولــة 
القــرآن وينســخه  بأخبــار اآلحــاد، كل ذلــك ينســخ بعضــه بعضــا وينســخ اآليــات مــن 

اآليــات مــن القــرآن)(١).
والقــول جبــواز نســخ املتواتــر باآلحــاد هــو اختيــار القاضــي الباقــالين والباجــي والغــزايل 

رمحهــم اهللا إال أهنــم قيــدوا ذلــك بعهــد النــيب  دون مــا ســواه.
 والصحيــح أن التفريــق بــني زمــن النبــوة ومــا بعــده يف هــذه املســألة ال داعــي لــه مــا دام 
املــراد بالســنة هــي ســنة النــيب  ؛ فإنــه مل يســتجد شــيء منهــا بعــد زمــن النــيب ، فــإذا 
قلنــا بنســخ شــيء منهــا بعــد أن ظهــر لنــا ذلــك يف أي عصــر مــن العصــور املتأخــرة فليــس 
معنــاه أن هــذا النســخ حــدث بعــد عهــد النــيب ، بــل كل نســخ مــن هــذا القبيــل واقــع يف 
عهــده  ال حمالــة، ســواء كان الناســخ كتابــا أو ســنة وســواء كان املنســوخ كتابــا أو ســنة، 
فاحلاصل أنه ال يســتجد نســخ شــيء من القرآن وال من الســنة بعد عهد النيب  . ونظرا 

لوجاهــة هــذا القــول أذكــر فيمــا يلــي أدلتــه مــع أن القائلــني بــه يقابلهــم اجلمهــوُر.
أدلة هذا القول :

استدلوا على جواز نسخ املتواتر باآلحاد بأدلة أمهها ما يلي :
مــن وحــي اهللا ومطلــوب  أو آحادا-كلهــا  متواتــرة  الســنة - ســواء كانــت  أن   -١
اتباعهــا، وعلــى هــذا ال يوجــد مانــع مــن نســخ الوحــي بعضــه بعضــا، قــال ابــن حــزم -رمحــه 
اهللا -: (وبرهــان ذلــك مــا بينــاه يف بــاب األخبــار مــن هــذا الكتــاب  مــن جــواز الطاعــة ملــا 
جــاء عــن النــيب  كوجــوب الطاعــة ملــا جــاء يف القــرآن وال فــرق، وأن كل ذلــك مــن عنــد 
ــوَ�ٰ ٤ ﴾ (٢)  فــإذا  ــَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهــَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُ ــا يَنِطــُق َعــِن ٱ�َۡه اهللا تعــاىل ﴿ َوَم
كان كالمــه وحيــا مــن عنــد اهللا  والقــرآن وحــي، فنســخ الوحــي بالوحــي جائــز ألن كل 

اإلحكام البن حزم ٥٠٥/٤.  (١)
النجم : ٣، ٤  (٢)
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ذلــك ســواء يف أنــه وحــي)(١).
أمثلة ذلك :

أ- (أن وجــوب التوجــه إىل بيــت املقــدس كان ثابتــا بالســنة املتواتــرة؛ ألنــه مل يوجــد يف 
ــاء كانــوا يصلــون إىل بيــت املقــدس بنــاء علــى الســنة  الكتــاب مــا يــدل عليــه، وأن أهــل قُب
املتواتــرة، فلمــا نســخ جاءهــم منــادي رســول اهللا  فقــال هلــم : (إن القبلــة قــد ُحوِّلــت) 

فاســتداروا خبــربه(٢)، و النــيب  ينكــر عليهــم فــدل علــى اجلــواز)(٣).
ونوقــش بــأن هــذا اخلــرب حيتمــل قــد اقــرتن بــه قرائــن أوجبــت العلــم بصدقــه حنــو قرهبــم 

مــن مســجد رســول اهللا  ومساعهــم لضجــة اخللــق يف ذلــك(٤).
وميكــن اجلــواب عنــه بأنــه ال يســلم ذلــك ألن التحــول أســند إىل خــرب املنــادي دون 
القرائــن مث إن مســجد قبــاء كان بعيــدا عــن مســجد النــيب  حبيــث ال ميكــن أن يســمع 

مــن يف أحدمهــا الضجــة يف األخــرى.
وقــد يناقــش هــذا اجلــواب بــأن الناســخ للقبلــة ليــس هــو خــرب ذلــك املنــادي وإمنــا هــو 

ــَراِم ﴾ (٥). قولــه تعــاىل ﴿ فَــَوّلِ وَۡجَهــَك َشــۡطَر ٱ�َۡمۡســِجِد ٱۡ�َ
وميكــن القــول حينئــذ بــأن الناســخ وإن كان هــو الكتــاب لكــن موضــع االستشــهاد مــن 
القصــة هنــا أن الصحابــة مل يتوقفــوا حــىت تبلغهــم اآليــة، بــل ملــا جاءهــم املنــادي وأخربهــم 
ــزوهلا بــادروا إىل االمتثــال، فــدل ذلــك علــى أن الواحــد الثقــة يقبــل خــربه ويعمــل بــه يف  بنـ

أحــكام الديــن ومنهــا الناســخ واملنســوخ.
ب- أن النيب  كان يرســل اآلحاد الوالة إىل أطراف البالد، وكانوا يبلغون الناســخ 

واملنســوخ مجيعــا، ولــو ال قبــول خــرب الواحــد يف ذلــك ملــا كان قبولــه واجبــا(٦).
اإلحكام البن حزم ٥٠٥/٤.  (١)

روى هــذه القصــة البخــاري عــن ابــن عمــر  أنــه قــال : بينــا النــاس بقبــاء يف صــالة الصبــح إذ   (٢)
جاءهــم آت فقــال إن النــيب  قــد أنــزل عليــه الليلــة قــرآن، وقــد أمــر أن يســتقبل القبلــة فاســتقبلوها 
وكانــت وجوههــم إىل الشــام فاســتداروا إىل الكعبــة. أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٧٤/٨ مــع 

ِيــَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهــُم ٱۡلِكَ�ـٰـَب َ�ۡعرِفُونـَـُهۥ﴾. الفتــح) يف كتــاب التفســري، بــاب ﴿ٱ�َّ
اإلحكام لآلمدي١٣٣/٣-١٣٤.  (٣)

املصدر السابق ١٣٤/٣، وانظر احملصول ٥٥٣/١.  (٤)
البقرة : ١٤٤  (٥)

انظر املستصفى١٢٦/١، احملصول ٥٥٢/١، اإلحكام لآلمدي١٣٤/٣.  (٦)



٨٥٣آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

ونوقش بأنه إمنا كان يرسل اآلحاد يف األمور اليت يقبل فيها خرب الواحد وما ال فال(١).
وأجيــب بــأن النــيب  كان يبعــث اآلحــاد لتبليــغ مجيــع مســائل الديــن أصــوال وفروعــا، 

ناســخا ومنســوخا، وال دليــل ملــن قــال بالتفريــق(٢).
خامسا: التعليق

الــذي يرتجــح يل يف هــذه املســألة -والعلــم عنــد اهللا- هــو أن الســنة الصحيحــة الثابتــة 
عــن النــيب  إذا ثبــت أهنــا متأخــرة عــن نــص آخــر ورد إلينــا متواتــرا، فإهنــا تكــون ناســخة 

لذلــك املتواتــر وإن بلغــت إلينــا بنقــل اآلحــاد، وذلــك ملــا يلــي :
١- قــوة حجــج القائلــني باجلــواز، وال ســيما يف الوقــوع، وكونــه منهــج الصحابــة والــذي 
أقرهــم عليــه النــيب  كمــا يف قصــة قبــاء ويف الــوالة الذيــن كانــوا يبعثهــم النــيب  إىل 

األحيــاء ويأمــر النــاس أن يســتمعوا هلــم ويطيعــوا.
٢-ضعف حجج املانعني وقد ظهر ذلك يف مناقشتها آنفا.

٣-وألن القــرآن والســنة وحيــان مــن عنــد اهللا، فــال مانــع مــن نســخ بعضــه بعضــا، وكونــه 
وصــل إلينــا تواتــرا أو آحــادا ال مينعنــا مــن قبولــه إذا كان ســبيل وصولــه إلينــا صحيحــا، كمــا 
قــال الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي –رمحــه اهللا- (التحقيــق الــذي ال شــك فيــه هــو جــواز 

وقــوع نســخ املتواتــر بآحــاد الصحيحــة الثابــت تأخرهــا عنــه والدليــل الوقــوع)(٣).

المسألة الرابعة : حكم النسخ باإلجماع
أوال: التعريف بالمسألة 

املســألة هــي أن يثبــت حكــم بنــص مــن القــرآن أو الســنة ويقتضــي إمجــاع متأخــر عــن 
ذلــك احلكــم إثبــاَت حكــم آخــر خمالــف لــألول؛ فهــل جيــوز أن يكــون ذلــك اإلمجــاع املتأخــر 

املعــارض للنــص الســابق ناســخا لكونــه متأخــرا عنــه أو ال جيــوز ذلــك؟

انظر اإلحكام لآلمدي١٣٤/٣.  (١)
انظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على اإلحكام لآلمدي١٤٩/٤.  (٢)

مذكرة أصول الفقه ص٦٨، أضواء البيان٢٢٥/٢، ٣٣٥/٣.  (٣)
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ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة
ذهب األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- إىل منع النسخ باإلمجاع، وإذا وجد نص خبالف 

اإلمجاع، كان اإلمجاع دليال على سقوط النص أو تأويله على غري ظاهره أو نسخه.
اســتدللنا  خبالفــه  خــٌرب  ورد  حكــٍم  علــى  األمــة  اجتمعــت  (إذا  اهللا-:  -رمحــه  قــال 

ظاهــره)(١). غــري  علــى  تأويلــه  أو  نســخه  أو  اخلــرب  ســقوط  علــى  باإلمجــاع 
وتوضيــح هــذا القــول أن اإلمجــاع إذا خالــف نصــا فهــو إمــا يــدل علــى أن هــذا اخلــرب ال 
يصــح أو علــى أنــه ليــس علــى ظاهــره أو أنــه منســوخ والناســخ نــص آخــر. ومعلــوم أن هنــاك 
فرقــا بــني الناســخ ودليــل النســخ، فاإلمجــاع يف رأي األســتاذ أيب منصــور -رمحــه اهللا- يكــون 
دليــال علــى النســخ وال جيــوز أن يكــون ناســخا، وهــذا الــذي نقــل عنــه الفتوحــي -رمحــه 
اهللا-حيــث قــال : (فاإلمجــاع دليــل علــى النســخ ال رافــع للحكــم، كمــا قــرره القاضــي أبــو 

يعلــى والصــرييف واألســتاذ أبــو منصــور وغريهــم)(٢).
ثالثا : الموافقون

إن القــول بعــدم جــواز النســخ باإلمجــاع الــذي ذهــب إليــه األســتاذ أبــو منصــور هــو 
مذهــب مجهــور العلمــاء(٣). 

قــال السرخســي -رمحــه اهللا-: (وأمــا النســخ باإلمجــاع، فقــد جــوزه بعــض مشــاخينا… 
وأكثرهــم علــى أنــه ال جيــوز ذلــك) (٤). وقــال الباجــي -رمحــه اهللا-: (ال يصــح أن يقــع النســخ 

الناســخ واملنســوخ لــه ص٢٠،  وقــد نقــل الزركشــي كالمــه هــذا يف البحــر احمليــط ١٢٩/٤، وفيــه   (١)
(.. ال نســخه) بــدل (أو نســخه)، ولعلــه خطــأ مطبعــي، واهللا أعلــم.

شرح الكوكب املنري ٥٧٠/٣.  (٢)
الفصــول  إحــكام   ،٨٦/١ واملتفقــه  الفقيــه   ،٨٢٦/٣ العــدة   ،٤٣٢/١-٤٣٣ املعتمــد  انظــر   (٣)
الناظــر  روضــة  احملصــول ٥٦١/١،  املســتصفى٨٢٦/١،  السرخســي٦٦/٢،  أصــول  ص٣٦١، 
٢٢٩/١، اإلحــكام لآلمــدي ١٤٥/٣، حمتصــر ابــن احلاجــب مــع رفــع احلاجــب ١٠٠/٤، شــرح 
تنقيــح الفصــول ص٣١٤، شــرح خمتصــر الروضــة ٣٣٠/٢، كشــف األســرار للبخــاري ٣٣٤/٣، 
شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ١٩٩/٢، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي٢٥٧/٢، 
البحــر احمليــط ١٢٨/٤، التقريــر والتحبــري ٦٧/٣، تيســري التحريــر ٢٠٨/٣، شــرح الكوكــب املنــري 

٥٧٠/٣، فواتــح الرمحــوت ٨٢/٢، إرشــاد الفحــول ص١٦٩.
أصول السرخسي٦٦/٢.  (٤)
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باإلمجاع) (١). وقال اآلمدي -رمحه اهللا-: (مذهب اجلمهور أن اإلمجاع ال ينسخ به)(٢). 
وقــال ابــن قدامــة -رمحــه اهللا-:(فأمــا اإلمجــاع فــال ينســخ وال ينســخ بــه)(٣). وقــال أبــو 
احلســني  البصــري : (فأمــا وقــوع النســخ باإلمجــاع فلــو حصــل لنســخ دليــال شــرعيا مــن 
كتــاب أو ســنة أو إمجــاع أو قياس.وقــد بينــا أن اإلمجــاع ال ينســخ اإلمجــاع، وأمــا نــص 

الكتــاب والســنة فــال جيــوز أن ينســخه اإلمجــاع)(٤).
أدلة هذا القول :

استدلوا بأدلة أمهها ما يلي :
١- أنــه ملــا كان اإلمجــاع ينعقــد بعــد عصــر النــيب  يتصــور أن ينســخ بــه مــا كان مــن 

الشــرعيات يف زمانــه، ومعلــوم أنــه ال نســخ بعــد زمانــه(٥).
ونوقــش بــأن مــا ذكرمتــوه مــن عــدم تصــور انعقــاد اإلمجــاع يف حياتــه عليــه الســالم فيــه 
نظــر، جلــواز االجتهــاد يف زمانــه  علــى الصحيــح، فلعــل جمتهــدي األمــة اجتهــدوا يف 

 .(٦)   مســألة وأمجعــوا عليهــا مــن غــري علمــه
وميكن أن جياب عنه من وجوه :

أ- أن احلــق الــذي ال شــك فيــه هــو أنــه مل يقــع إمجــاع يف حيــاة النــيب ، فــال فائــدة 
هلــذه االفرتاضــات الذهنيــة الــيت ال واقــع هلــا.

ب- أن عصــر النــيب  كان عصــر الوحــي مــن الكتــاب والســنة، فــكان الرجــوُع 
فيــه إىل النــيب  يف كل مشــكلة يواجههــا املســلمون أســهَل مــن أن يبحثــوا عــن حلهــا 
باالجتهــاد  مث جيمعــوا عليهــا، بــل الرجــوع إليــه  كان دأهبــم إن أمكــن، وإال اجتهــدوا 

فــرادى واالجتهــاد الفــردي ليــس مــن اإلمجــاع يف شــيء.
ج- وعلــى تســليم إمــكان وقــوع اإلمجــاع يف حيــاة النــيب  ال يتصــور انعقــاده بدونــه 
كيــف وهــو نــيب األمــة وســيدهم الــذي يشــرع هلــم األحــكام بــإذن اهللا، وبنــاء علــى هــذا فــإن 

إحكام الفصول ص٣٦١.  (١)
اإلحكام لآلمدي  ١٤٥/٣.  (٢)

روضة الناظر ٢٢٩/١.  (٣)
املعتمد ٤٣٣/١.  (٤)

انظر قواطع األدلة ٩١/٣، أصول السرخسي ٦٦/٢-٦٧، البحر احمليط ١٢٩/٤.  (٥)
انظر البحر احمليط ١٢٨/٤.  (٦)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٥٦

قــول اجملتهديــن يف عصــر النــيب  بــدون قولــه الٍغ، وأمــا قوهلــم مــع قولــه فاحلجــة يف قولــه 
الــذي يعتــرب ســنة(١)، وحينئــذ يكــون النســخ بالســنة ال باإلمجــاع.

٢- أن األمــة ال جتتمــع علــى مثــل هــذا النســخ بــل مل جتتمــع، ألنــه يكــون اجتماعــا 
أهنــم ال جيتمعــون علــى    النــيب  أخــرب  النــص، وقــد  مــن ختطئــة  فيــه  ملــا  علــى ضاللــة 

الضاللــة(٢).
ونوقــش بأنــه قــد نســخ خــرب الواحــد باإلمجــاع وهــو اخلــرب الــذي روي عــن النــيب  أنــه 

قــال: ((مــن غســل ميتــا فليغتســل ومــن محلــه فليتوضــأ))(٣).
وأجيب عن هذه املناقشة بوجهني :

أ- أن هذا احلديث  ضعيف، ضعفه علماء احلديث(٤).
ب- وعلــى فــرض صحتــه يقــال إن خمالفــة اإلمجــاع هلــذا اخلــرب دليــل علــى تقــدم نصــه 
أي يــدل هــذا اإلمجــاع املخالــف لــه علــى نســخ هــذا اخلــرب ال أن اإلمجــاع هــو الناســخ، فــإن 

دليــل النســخ غــري الناســخ(٥).
٣- (أن املنسوخ باإلمجاع إما أن يكون نصا أو إمجاعا أو قياسا.

واألول يقتضــي وقــوع اإلمجــاع علــى خــالف النــص وخــالف النــص خطــأ، واإلمجــاع 

انظر البحر احمليط  ١٢٨/٤.  (١)
انظر قواطع األدلة ٩١/٣.  (٢)

رواه أبــو داود يف ســننه (٢٠١/٣) عــن أيب هريــرة  مرفوعــا يف كتــاب اجلنائــز بــاب يف الغســل   (٣)
مــن غســل امليــت، والرتمــذي يف ســننه (٣١٨/٣) يف كتــاب اجلنائــز بــاب مــا جــاء يف غســل مــن 

غســل امليــت. ســيأيت احلكــم عليــه يف اهلامــش اآليت.
قــد ضعــف العلمــاء هــذا احلديــث  ومــا يف معنــاه ومل يعملــوا بــه، قــال املنــذري -رمحــه اهللا- يف    (٤)
هتذيــب ســنن أيب داود (٣٠٧/٤) : (وقــد اختلــف يف إســناد هــذا احلديــث  اختالفــا كثــريا. قــال 
أمحد بن حنبل وعلي بن املديين : ال يصح يف هذا الباب شيء، وقال حممد بن حيىي : ال أعلم 
يف «من غســل ميتا فيغتســل» حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا اســتعماله. وقال الشــافعي يف البويطي 
: إن صــح احلديــث  قلــت بوجوبــه)، وقــال البيهقــي -رمحــه اهللا- يف الســنن الكــربى (٣٠٣/١) : 
(الروايــات املرفوعــة يف هــذا البــاب عــن أيب هريــرة غــري قويــة، جلهالــة بعــض رواهتــا وضعــف بعضهــم، 
والصحيح عن أيب هريرة من قوله موقوفا غري مرفوع). وصححه الشــيخ األلباين يف صحيح ســنن 

أيب داود ٦٠٩/٢.
انظر قواطع األدلة ٩٢/٣، املسودة٢٢٤.  (٥)



٨٥٧آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

ال يكــون خطــأ.
والثــاين أيضــا باطــل، ألن اإلمجــاع املتأخــر إمــا أن يقتضــي أن اإلمجــاع األول حــني وقــع 
وقــع خطــأ، أو يقتضــي أنــه كان صوابــا ولكــن إىل هــذه الغايــة، واألول باطــل؛ ألن اإلمجــاع 
ال يكــون خطــأ، ولــو جــاز ذلــك ملــا كان املنســوخ بــه أوىل مــن الناســخ(١)، وإن كان صوابــا 
حــني وقــع ولكــن كان مؤقتــا فــال خيلــو ذلــك اإلمجــاع املتقــدم املفيــد للحكــم املؤقــت، مــن 
أن يكــون مطلقــا أو مؤقتــا. فــإن كان مطلقــا اســتحال أن يفيــد احلكــم مؤقتــا. وإن كان 
مؤقتــا إىل غايــة فذلــك اإلمجــاع ينتهــي عنــد حصــول تلــك الغايــة بنفســه، فــال يكــون اإلمجــاع 

املتأخــر رافعــا لــه.
والثالــث : باطــل، ألن هــذه املســألة ال تتصــور إال إذا اقتضــى القيــاس حكمــا، مث 
أمجعــوا علــى خــالف حكــم ذلــك القيــاس، فحينئــذ يــزول حكــم ذلــك القيــاس بعــد ثبوتــه 
لرتاخــي اإلمجــاع عنــه وهــذا حمــال؛ ألن شــرط صحــة القيــاس عــدم اإلمجــاع، فــإذا وجــد 
اإلمجــاع فقــد زال شــرط صحــة القيــاس وزوال احلكــم لــزوال شــرطه ال يكــون نســخا)(٢).

رابعا : المخالفون
لقــد خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف هــذه املســألة بعــض العلمــاء وذهبــوا إىل أن 
اإلمجــاع جيــوز بــه النســخ، ومــن هــؤالء عيســى بــن أبــان مــن احلنفيــة، قــال عبــد  العزيــز  
البخــاري -رمحــه اهللا -: (اإلمجــاع جيــوز ناســخا للكتــاب والســنة واإلمجــاع عنــد بعــض 

مشــاخينا منهــم عيســى بــن ابــان)(٣) وُنســب هــذا املذهــب إىل بعــض املعتزلــة(٤).
وذهــب ابــن حــزم -رمحــه اهللا- إىل أن اإلمجــاع املنقــول عــن النــيب  جيــوز بــه النســخ، 
فقــال : (النســخ باإلمجــاع املنقــول عــن النــيب  جائــز؛ ألن اإلمجــاع أصلــه التوقيــف مــن 
النــيب  إمــا بنــص قــرآن أو برهــان قائــم علــى آي جمموعــة منــه أو بنــص الســنة أو برهــان 
قائــم منهــا كذلــك، أو بفعــل منــه عليــه الســالم أو بإقــرار منــه عليــه الســالم لشــيء علمــه، 

لعل كلمة «الناسخ» هنا خطأ؛ ألن الناسخ هو املنسوخ به. ولعل الصواب «املنسوخ».   (١)
احملصول ٥٦١/١.  (٢)

كشف األسرار ٣٣٤/٣.  (٣)
الفصــول  تنقيــح  شــرح   ،١٤٥/٣ لآلمــدي  اإلحــكام  انظــر   . األصوليــني  بعــض  إليهــم  نســبه   (٤)

.٢٠٨/٣ التحريــر  تيســري   ،٣٣٤/٣ للبخــاري  األســرار  ص٣١٤، كشــف 



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٥٨

فــإذا كان اإلمجــاع كذلــك فالنســخ بــه جائــز(١).
قلــت : إن كان مــراده باإلمجــاع املذكــور هــو إمجــاع  مســلمي عصــره علــى صحــة 
األحــكام الــيت شــرعها النــيب  بالكتــاب أو بالســنة القوليــة والفعليــة والتقريريــة فهــذا ليــس 
مــن حمــل اخلــالف يف هــذه املســألة؛ ألنــه ليــس يف احلقيقــة إمجــاع، ومل يثبــت بــه حكــم، 
وإمنــا ثبــت احلكــم بالقــرآن أو الســنة، فالنســخ مبثــل هــذا نســخ بالنــص ال باإلمجــاع، وإن 
كان مــراده بــه اإلمجــاع املعــروف لــدى علمــاء األصــول -وهــو حمــل اخلــالف هنــا يف كونــه 
ناســخا- ففــي كالمــه هــذا نظــر؛ ألن اإلمجــاع ليــس توقيفيــا وإن دلــت النصــوص علــى كونــه 
دليــال شــرعيا، بــل مــن أفعــال جمتهــدي األمــة بعــد وفــاة النــيب  كمــا أنــه ليــس منقــوال عنــه 

 بــل منقــوال عــن اجملتمعــني إن اتفقــوا، واهللا اعلــم.
النســخ  جــوز  ممــن  بأنــه  البغــدادي  اخلطيــب  عــن  والشــوكاين  الزركشــي  وقــد حكــى 
باإلمجــاع(٢)، وهــذه احلكايــة ليســت صحيحــة ملــا صــرح بــه اخلطيــب مــن أنــه ال جيــوز النســخ 
باإلمجــاع، قــال: (ألن اإلمجــاع حــادث بعــد موتــه عليــه الســالم فــال جيــوز أن ينســخ مــا تقــرر 
يف شــرعه ولكــن يســتدل باإلمجــاع علــى النســخ، فــإذا رأيناهــم قــد أمجعــوا علــى خــالف مــا 

ورد بــه الشــرع دلنــا ذلــك علــى أنــه منســوخ(٣).

المسألة الخامسة : حكم نسخ ما ثبت باإلجماع
أوال : التعريف بالمسألة

إذا ثبــت حكــم شــرعي بإمجــاع جمتهــدي األمــة، فهــل جيــوز نســخ هــذا احلكــم بدليــل 
شــرعي آخــر أو ال جيــوز؟

ثانيا : رأي أبي منصور -رحمه اهللا- في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن الثابــت باإلمجــاع ال جيــوز نســخه؛ فقــال : 
(فأمــا الــذي ثبــت باإلمجــاع فــال جيــوز نســخه)(٤)  فقــد أطلــق -رمحــه اهللا- الــكالم هنــا ممــا 

اإلحكام لآلمدي ٥١٧/٤.  (١)
انظر البحر احمليط ١٣٠/٤، إرشاد الفحول ص١٦٩.  (٢)

الفقيه واملتفقه ٨٦/١.  (٣)
الناسخ واملنسوخ له ص٢٠.  (٤)



٨٥٩آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

يــدل علــى عــدم اجلــواز عنــده يف أي حــال مــن األحــوال وبــأي دليــل مــن األدلــة مــن قــرآن 
وســنة وإمجــاع آخــر وقيــاس.

دليله :
قــال -رمحــه اهللا- مســتدال علــى رأيــه بـــ (أن اإلمجــاع إمنــا يســتقر بعــد انقضــاء زمــان النســخ)
(١) وزمان النسخ هو عصر النيب  وإذا كان اإلمجاع ينعقد يف عصر ال يستجد فيه النسخ، 

فال جيوز أن يكون اإلمجاع منســوخا، وهذا هو مفهوم كالم األســتاذ -رمحه اهللا-. 
ثالثاً : الموافقون

إن القول الذي صار إليه أبو منصور يف هذه املسألة هو قول مجاهري العلماء(٢).
قــال عبــد  العزيــز  البخــاري -رمحــه اهللا-: (عامــة األصوليــني أنكــروا كــون اإلمجــاع 
ناســخا لشــيء أو منســوخا بشــيء ملــا بينــا أنــه ال يصلــح ناســخا للكتــاب أو الســنة وال 
يصلــح أن يصــري منســوخا هبمــا أيضــا… وكــذا ال يصلــح ناســخا لإلمجــاع وال منســوخا 
بــه… وكــذا ال يصلــح ناســخا للقيــاس وال منســوخا بــه)(٣). وقــال ابــن احلاجــب -رمحــه 
اهللا- (اجلمهــور علــى أن اإلمجــاع ال ينســخ)(٤). وقــال ابــن الســمعاين -رمحــه اهللا- : (وممــا 
ال جيوز نســخه اإلمجاع)(٥). وقال اآلمدي -رمحه اهللا- : (اختلفوا يف جواز نســخ احلكم 
الثابــت باإلمجــاع فنفــاه األكثــرون وأثبتــه األقلــون واملختــار مذهــب اجلمهــور)(٦). وقــال 

القاضــي أبــو يعلــى -رمحــه اهللا-: (اإلمجــاع ال يصــح نســخه) (٧).

املصدر السابق  (١)
انظــر املعتمــد ٤٣٢/١، العــدة ٨٢٦/٣، إحــكام الفصــول ص٣٦١، احملصــول ٥٦١/١، روضــة   (٢)
الناظــر ٢٢٩/١، اإلحــكام لآلمــدي١٤٤/٣، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد١٩٨/٢، 
لليخــاري  األســرار  الروضــة ٣٣٠/٢، كشــف  خمتضــر  شــرح  الفصــول ص٣١٤،  تنقيــح  شــرح 
٣٣٥/٣، هنايــة الســول مــع شــرح البدخشــي٢٥٧/٢، البحــر احمليــط ١٢٨/٤، تيســري التحريــر 
٢٠٧/٣، شــرح الكوكــب املنــري ٥٧٠/٣، فواتــح الرمحــوت ٨١/٢، إرشــاد الفحــول ص١٦٩.

كشف األسرار ٣٣٤/٣-٣٣٥.  (٣)
خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد١٩٨/٢.  (٤)

قواطع األدلة ٩٠/٣.  (٥)
اإلحكام لآلمدي١٤٤/٣.  (٦)

العدة ٨٢٦/٣.  (٧)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٦٠

فاتضح مما نقل هؤالء األصوليون أن القول بعدم جواز نسخ اإلمجاع هو رأي اجلمهور.
أدلة هذا القول :

قالــوا إن اإلمجــاع يتعــرب دليــال شــرعيا بعــد وفــاة النــيب ؛ ألن اإلمجــاع -حــال كونــه عليــه 
الســالم حيــا- ال ينعقــد بدونــه، ألنــه ســيد املؤمنــني، ومــىت وجــد قولــه عليــه الصــالة والســالم فــال 

.(١) عــربة بقــول غــريه، هبــذا يتبــني أن اإلمجــاع إمنــا ينعقــد دليــال بعــد وفــاة الرســول
وإذا ثبــت هــذا، فلــو نســخ اإلمجــاع لــكان الناســخ إمــا الكتــاب أو الســنة أو إمجــاع 

آخــر أو القيــاس.
وال جيوز أن يكون الناسخ لإلمجاع نص من الكتاب والسنة ملا يلي:

أ- أن ذلــك النــص ال بــد أن يكــون موجــودا يف زمــن النــيب ، ســابقا علــى هــذا 
اإلمجــاع الســتحالة حــدوث نــص مــن الكتــاب أو الســنة بعــد وفاتــه ، فلــو فــرض نســخ 
اإلمجــاع بالنــص للــزم منــه أن يكــون النــص الناســخ متقدمــا علــى اإلمجــاع املنســوخ وهــو 

باطــل الشــرتاط كــون الناســخ متأخــرا عــن املنســوخ.
ب- أن األمــة لــو اجتمعــت علــى خــالف مقتضــى ذلــك النــص كان إمجاعهــم علــى 
اخلطــأ وهــو غــري متصــور مــن األمــة، بــل ال جتتمــع علــى خــالف النــص إال إذا كان النــص 
منســوخا وحينئــذ يكــون اإلمجــاع دليــال علــى نســخ هــذا النــص، وهبــذا اتضــح أن اإلمجــاع 

ال يتصــور أن ينســخ بالنــص.
وكذلــك ال جيــوز أن يكــون الناســخ إمجاعــا آخــر متأخــرا عــن األول؛ ألن انعقــاد هــذا 
اإلمجاع الثاين إما أن يكون عن غري دليل أو عن دليل فإن كان عن غري دليل كان ذلك 
إمجاعــا علــى اخلطــأ واألمــة مصونــة عنــه، وإن كان عــن دليــل فذلــك الدليــل إمــا أن يكــون 
نصــا أو قياســا، وال جيــوز أن يكــون نصــا؛ ألنــه ال بــد أن يكــون متقدمــا علــى اإلمجاعــني 
متحققــا يف زمــن النــيب ، ويلــزم مــن ذلــك اخلطــأ يف اإلمجــاع األول وهــو ممنــوع يف حــق 
األمــة، وال جيــوز أيضــا أن يكــون ذلــك الدليــل قياســا؛ ألن كونــه خمالفــا لإلمجــاع األول يــدل 

علــى فســاده فــال يكــون ذلــك القيــاس مســتندا لإلمجــاع الثــاين.
وكذلــك ال جيــوز أن يكــون الناســخ قياســا، ألن شــرط صحــة القيــاس عــدم اإلمجــاع، 

انظر احملصول ٥٥٩/١، البحر احمليط ١٢٨/٤، تيسري التحرير ٢٠٧/٣.  (١)



٨٦١آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

فــإذا وجــد اإلمجــاع مل يكــن القيــاس صحيحــا، فــال يتصــور نســخ اإلمجــاع بالقيــاس(١).
واعــرتض بــأن مــا قيــل يف عــدم جــواز نســخ اإلمجــاع بالنــص والقيــاس مســلم، ولكــن 
ال يســلم عــدم جــواز نســخه بإمجــاع آخــر، وذلــك ألن األمــة لــو اختلفــت يف املســألة علــى 
قولــني فقــد اجتمعــت علــى أن العامــي أن يأخــذ بــأي القولــني شــاء، ولــو اتفقــت بعــد ذلــك 
علــى أحدمهــا فقــد اجتمعــت علــى منــع العامــي مــن األخــذ بذلــك القــول الثــاين، فههنــا 

صــار اإلمجــاع الثــاين ناســخا لإلمجــاع األول(٢).
وأجيــب بــأن (األمــة إمنــا جــوزت للعامــي األخــذ بــأي القولــني شــاء بشــرط أن ال حيصــل 
اإلمجــاع علــى أحــد القولــني، فــكان اإلمجــاع األول مشــروطا هبــذا الشــرط، فــإذا وجــد اإلمجــاع 
فقد زال  شــرط اإلمجاع األول فانتفى اإلمجاع األول النتفاء شــرطه؛ ال ألن الثاين نســخه)(٣).

رابعا : المخالفون
خالــف يف هــذه املســألة فخــر اإلســالم البــزدوي -رمحــه اهللا- وذهــب إىل أن اإلمجــاع 

جيــوز أن ينســخ بإمجــاع آخــر مثلــه متأخــر عنــه.
قــال -رمحــه اهللا -: (فإمجــاع الصحابــة مثــل اآليــة واخلــرب املتواتــر، وإمجــاع َمــْن بعدهــم 
مبنـــزلة املشــهور مــن احلديــث، وإذا صــار اإلمجــاع ُجمَْتهــًدا(٤) يف الســلف كان كالصحيــح مــن 
اآلحــاد والنســخ يف ذلــك جائــز مبثلــه حــىت إذا ثبــت حكــم بإمجــاع عصــٍر جيــوز أن جيتمــع 
أولئــك علــى خالفــه فينســخ بــه األول، وجيــوز ذلــك وإن مل يتصــل بــه التمكــن مــن العمــل 
عندنــا علــى مــا مــر ويســتوي يف ذلــك أن يكــون يف عصريــن أو عصــر واحــد أعــين بــه يف 

جــواز النســخ واهللا أعلــم بالصــواب)(٥) .
قــال الشــيخ عبــد  العزيــز  البخــاري  يف توضيــح كالمــه: (أي… جــاز نســخ اإلمجــاع 
القطعــي بالقطعــي وال جيــوز بالظــين، وجــاز نســخ الظــين بالظــين والقطعــي مجيعــا، فلــو 
أمجعــت الصحابــة علــى حكــم مث أمجعــوا علــى خالفــه بعــد مــدة جيــوز، ويكــوُن الثــاين ناســخا 
انظــر احملصــول ٥٥٩/١-٥٦٠، اإلحــكام لآلمــدي١٤٤/٣-١٤٥، كشــف األســرار للبخــاري   (١)

٣م٣٣٥، تيســري التحريــر ٢٠٧/٣.
انظر احملصول ٥٦٠/١، اإلحكام لآلمدي١٤٥/٣؟.  (٢)

احملصول ٥٦٠/١.  (٣)
أي خمتلفا فيه. انظر كشف األسرار ٤٨٠/٣.  (٤)

أصول البزدوي مع شرحه كشف األسرار ٤٨٠/٣.  (٥)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٦٢

لــألول لكونــه مثلــه، ولــو أمجــع القــرن الثــاين علــى خالفهــم ال جيــوز؛ ألنــه ال يصلــح ناســخا 
لــألول لكونــه دونــه، ولــو أمجــع القــرن الثــاين علــى حكــم مث أمجعــوا بأنفســهم أو مــن بعدهــم 

علــى خالفــه جــاز؛ ألنــه مثــل األول فيصلــح ناســخا لــه)(١).
ناســخا  اإلمجــاع  جــواز كــون  هنــا  قــرر  أنــه  اهللا-  -رمحــه  البــزدوي  علــى  ويالحــظ 
ومنســوخا، وهــذا يتناقــض مــع مــا ذكــره يف مبحــث تقســيم الناســخ حيــث قــال: (والصحيــح 
أن النســخ بــه ال يكــون إال يف حيــاة النــيب ، واإلمجــاع ليــس حبجــة يف حياتــه؛ ألنــه ال 
إمجــاع دون رأيــه والرجــوع إليــه فــرض وإذا وجــد منــه البيــان كان منفــردا بذلــك ال حمالــة، 
وإذا صــار اإلمجــاع واجــب العمــل بــه مل يبــق النســخ مشــروعا)(٢) . فهــو هنــا ذكــر أمــران:

.  أ-كون اإلمجاع ناسخا ال يصح بعد وفاة النيب
.  ب- أن النسخ ال يشرع بعد عصره

وعلى هذا فكيف يسوغ له أن يستجيز نسخ اإلمجاع بعد انقراض عصر النسخ؟!
خامسا : التعليق

بعد التأمل فيما ورد يف هذه املسألة يالحظ ما يلي:
١- أن اإلمجاع مل يكن مصدرا للتشريع يف عهد النيب ؛ فلم ينعقد إمجاع إال بعد 
وفاتــه . ومعــروف أن النســخ ال جيــوز بعــد موتــه، كمــا أن الوحــي مــن الكتــاب والســنة 
ال يســتجد بعــد موتــه، وعلــى هــذا فــال يتصــور نســخ الثابــت باإلمجــاع بنــص القــرآن أو 
الســنة؛ ألنــه ال يتصــور تأخــر النســخ عــن اإلمجــاع املنعقــد بعــد زمانــه عليــه الســالم، فينبغــي 

أن  يكــون نســخ اإلمجــاع بالنــص خارجــا مــن حمــل النـــزاع.
٢- أن مــن شــروط صحــة القيــاس -كمــا تقــدم يف املســألة الســابقة- أن ال خيالــف 
الثابــُت  بــه  ينســخ  أن  عــن  فضــال  نفســه  القيــاس  فســد  اإلمجــاع  خالــف  فــإذا  إمجاعــا، 
باإلمجــاع، ولــذا ال ينبغــي أن يكــون نســخ اإلمجــاع بالقيــاس أيضــا مــن حمــل اخلــالف.

فلــم يبــق إال نســخ اإلمجــاع بإمجــاع آخــر فهــو الــذي وقــع فيــه اخلــالف، ولكــن مذهــب 
املانعــني مدعــم بأدلــة قويــة بينمــا تناقــض البــزدوي -رمحــه اهللا- يف قولــه باجلــواز ممــا يــدل 

علــى رجحــان القــول باملنــع وبطــالن القــول باجلــواز واهللا أعلــم.
كشف األسرار ٤٨٠/٤ وانظر أيضا تيسري التحرير ٢٠٩/٣-٢١٠.  (١)

أصول البزدوي مع كشف األسرار ٣٣٣/٣.  (٢)



٨٦٣آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

المسألة السادسة : حكم نسخ القرآن والسنة بالقياس
أوًال : التعريف بالمسألة 

املســألة هــي أن يثبــت حكــم بنــص مــن القــرآن أو الســنة ويقتضــي قيــاس متأخــر عــن 
ذلــك احلكــم إثبــاَت حكــم آخــر خمالــف لــألول، فهــل ميكــن أن يكــون ذلــك القيــاس 
املتأخــر املعــارض للنــص الســابق ناســخا لــه لكونــه متأخــرا عنــه، أي هــل ميكــن أن نفهــم 
أن ذلــك احلكــم نســخ مبقتضــى القيــاس يف زمــن الوحــي وانكشــف لنــا ذلــك اآلن أو ال 

ميكــن ذلــك؟
مثــال ذلــك : أنــه لــو فــرض أن نصــا صرحيــا جــاء بإباحــة النبيــذ املســكر مث جــاء بعــد 
ذلــك نــص صريــح بتحــرمي اخلمــر، وعلــم أن علــة حتــرمي اخلمــر اإلســكار، والقيــاس يقتضــي 
حترمي كل مســكر، فهل هذا القياس يكون ناســخا إلباحة النبيذ املســكر الذي ســبق حله 

بنــص أو أنــه ال ينســخه ويبقــى للنبيــذ حكمــه الثابــت بالنــص؟(١) 
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أنــه ال جيــوز نســخ شــيء مــن القــرآن والســنة 
بالقيــاس، فقــد قــال -رمحــه اهللا- (وال جيــوز نســخ شــيء مــن القــرآن والســنة بالقيــاس عنــد 
األمــة إال مــن شــذ منهــم) وهــم القدريــة املعتزلــة وهلــذا قــال : (وال اعتبــار خبــالف أهــل 

األهــواء يف الفقــه وأصولــه)(٢).
التخصيــص  جــواز  عندنــا  (والصحيــح   : قــال  حيــث  أوضــح  بعبــارة  رأيــه  مث صــرح 

هبمــا)(٣). النســخ  ومنــع  واجللــي  اخلفــي  بالقيــاس 
وهــذا مــا نقــل عنــه الزركشــي -رمحــه اهللا-أيضــا، فإنــه قــال (أمــا كونــه [أي القيــاس] 
ناســخا فاجلمهــور علــى منعــه وهــم الصــرييف يف كتابــه وإلكيــا يف التلويــح وابــن الصبــاغ 
وســليم وأبــو منصــور البغــدادي يف التحصيــل)(٤). وهبــذا يتبــني أنــه يــرى عــدم جــواز النســخ 

بالقيــاس مطلقــا.

انظر البحر احمليط ١٣٢/٤.  (١)

الناسخ واملنسوخ له ص٢٠.  (٢)
املصدر السابق.  (٣)

البحر احمليط ١٣١/٤.  (٤)
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ثالثا : الموافقون
إن القول بعدم جواز النسخ بالقياس هو قول مجهور العلماء من الفقهاء واألصوليني.

قــال السرخســي -رمحــه اهللا- : (ال خــالف بــني مجهــور العلمــاء يف أنــه ال جيــوز نســخ 
الكتــاب والســنة بالقيــاس)(١). وقــال الباجــي -رمحــه اهللا-: (اتفــق الدمهــاء مــن الفقهــاء 
وأصحــاب األصــول علــى أنــه ال يصــح النســخ بالقيــاس)(٢). وقــال الغــزايل -رمحــه اهللا-: 
(ال جيــوز نســخ النــص القاطــع املتواتــر بالقيــاس املعلــوم بالظــن واالجتهــاد علــى اختــالف 
مراتبــه جليــا كان أو خفيــا، هــذا مــا قطــع بــه اجلمهــور)(٣). وقــال الفتوحــي -رمحــه اهللا-: 

(وأما كون القياس ال ينسخ به فهو الذي عليه أصحابنا واجلمهور، قاله ابن مفلح)(٤).
ومن هذه النقوالت يتضح أن عدم جواز النسخ بالقياس هو رأي اجلمهور.

أدلة هذا القول :
استدل اجلمهور ملذهبهم باملنقول واملعقول :

أمــا املنقــول فاســتدلوا بإمجــاع الصحابــة علــى تــرك آرائهــم بالنصــوص، حــىت قــال عمــر 
.(٥)( كدنــا أن نقضــي برأينــا وفيــه ســنة عــن رســول اهللا) يف قصــة اجلنــني 

وقــال علــي  (لــو كان الديــن بالــرأي لــكان أســفل اخلــف أوىل باملســح مــن أعــاله 
وقــد رأيــت رســول اهللا  ميســح علــى ظاهــر خفيــه)(٦).

أصول السرخسي٦٦/٢.  (١)
إحكام الفصول ص٣٦٢.  (٢)

املستصفى١٢٦/١.  (٣)
شرح الكوكب املنري ٥٧٢/٣.  (٤)

هــذا اللفــظ ذكــره السرخســي -رمحــه اهللا- انظــر أصــول السرخســي٦٦/٢، وروى الشــافعي -رمحــه   (٥)
اهللا- هــذا األثــر يف الرســالة ص٤٢٧ بلفــظ (لــو مل أمســع فيــه لقضينــا بغــريه) وبلفــظ (إن كدنــا 
أن نقضــي يف مثــل هــذا برأينــا)، قــال أمحــد شــاكر : إســناد احلديــث  عنــد الشــافعي هنــا مرســل. 
وقــد روى هــذا األثــر أبــو داود مــن طريــق ســفيان يف كتــاب الديــات، بــاب ديــة اجلنــني يف ســننه 
(١٩٢/٤) قــال أمحــد شــاكر : (هــو حديــث متصــل صحيــح وإن أرســله ســفيان ومحــاد، فقــد رواه 
أمحــد يف املســند وأبــو داود وابــن ماجــه… كلهــم مــن طريــق ابــن جريــج عــن عمــرو بــن دينــار أنــه 

مســع طاوســا عــن ابــن عبــاس عــن عمــر). انظــر تعليقــه يف هامــش الرســالة ص٤٢٧.
رواه أبــو داود يف ســننه (٤٢/١) يف كتــاب الطهــارة بــاب كيــف املســح، قــال احلافــظ ابــن حجــر -رمحــه اهللا-   (٦)
: (إســناده صحيــح) انظــر التلخيــص احلبــري ١٦٠/١، وصححــه األلبــاين يف صحيــح ســنن أيب داود ٣٣/١.
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ومل ينكر على هذا أحد منهم فكان إمجاعا منهم على تقدمي النصوص على القياس(١)، 
وهذا ما اســتدل به اجلمهور يف هذا املوضع؛ ألن الصحابة هم القدوة يف فهم الشــريعة.

وأما املعقول فاستدلوا به من وجوه :
١- أن القيــاس ال يصــار إليــه إال عنــد عــدم النصــوص؛ ألنــه ال قيــاس مــع وجــود 

النــص، فــال جيــوز أن يكــون ناســخا للنــص(٢).
٢- أن مــن شــروط صحــة العمــل بالقيــاس أال خيالــف نصــا مــن النصــوص؛ ألنــه إذا 

خالفــه كان فاســد االعتبــار(٣).
٣- أن القياس دليل حمتمل، والنسخ إمنا يكون بغري احملتمل أي بأمر مقطوع(٤).

رابعا : المخالفون
لقــد خالــف أبــا منصــور واجلمهــور يف عــدم جــواز نســخ القــرآن والســنة بالقيــاس بعــُض 

العلمــاء وهــم فريقــان :
الفريــق األول : قالــوا جيــوز نســخ النــص بالقيــاس مطلقــا، وهــو اختيــار ابــن الســبكي 
يف مجــع اجلوامــع واختيــار شــارحه احمللــي حيــث قــاال: (وجيــوز علــى الصحيــح النســح للنــص 

بالقيــاس الســتناده إىل النــص فكأنــه [أي النــص] الناســخ)(٥).
وحــكاه الزركشــي -رمحــه اهللا- عــن اإلمــام اجلــزري(٦)  فقــال: (قــال اجلــزري يف أجوبــة 

(١)  إحــكام الفصــول ص٣٦٣، التلخيــص٥٣١/٢، أصــول السرخســي٦٦/٢، املســتصفى١٢٧/١، 
التمهيــد أليب اخلطــاب٣٩١/٢.

(٢)  البحر احمليط ١٣١/٤.
(٣)  شــرح اللمــع٥١٢/١، إحــكام الفصــول ص٣٦٣، البحــر احمليــط ١٣١/٤، شــرح الكوكــب املنــري 

٥٧٢/٣،  إرشــاد الفحــول ص١٧٠، املســتصفى١٢٧/١.
(٤)  أصــول السرخســي٦٦/٢، املســتصفى١٢٧/١، البحــر احمليــط ١٣١/٤، شــرح الكوكــب املنــري 

.٥٧٢/٣
شرح احمللي على مجع اجلوامع ٧٠/٢.  (٥)

هــو حممــد بــن يوســف بــن عبــد اهللا  أبــو عبــد اهللا  اجلــزري امللقــب بشــمس الديــن اخلطيــب الشــافعي،   (٦)
قــدم الديــار املصريــة فســكن قــوص، مث قــدم القاهــرة، تــوىل التدريــس باملدرســة الصاحبيــة واملدرســة املعزيــة، 
وتــوىل اخلطابــة جبامــع القلعــة وجامــع ابــن طولــون، مــن آثــاره العلميــة : شــرح التحصيــل لســراج الديــن 
األرمــوي، أجوبــة علــى مســائل مــن احملصــول، شــرح منهــاج البيضــاوي املســمى معــراج املنهــاج، ولــد ســنة 

٦٣٧هـــ، وتــويف ســنة ٧١١هـــ. (انظــر الفــنت املبــني ١٢١/٢، أصــول الفقــه تأرخيــه ورجالــه ٣١٢).
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التحصيــل : لــو دل نــص علــى إباحــة النبيــذ مثــال كمــا يقــول مــن يبيحــه، مث دل نــص علــى 
حتــرمي اخلمــر، وكان مرتاخيــا عــن إباحــة النبيــذ، مث قســنا التحــرمي يف النبيــذ علــى اخلمــر، كان 
القيــاس الثــاين ناســخا وهــذا مبــين علــى أمريــن : تقــدُّم إباحــة النبيــذ وكــون التحــرمي يف النبيــذ 

بالقيــاس ال بالنــص كمــا قــال بعضهــم، وحينئــذ يتصــور كــون القيــاس ناســخا)(١).
الفريــق الثــاين : ذهبــوا إىل التفصيــل بــني األقيســة فأجــازوا نســخ بعضهــا دون بعضهــا 

اآلخــر وهــم علــى قولــني :
األول : جــواز النســخ بالقيــاس اجللــي دون اخلفــي، وهــذا املذهــب حــكاه أبــو منصــور 

وغــريه عــن أيب القاســم األمناطــي(٢) يف الناســخ واملنســوخ (٣).
وقــد نقــل عنــه الزركشــي تفصيــال آخــر وهــو أن القيــاس املســتخرج مــن القــرآن ينســخ 

بــه القــرآن والقيــاس املســتخرج مــن الســنة ينســخ بــه الســنة(٤).
ويــرى الباجــي -رمحــه اهللا- أن اإلمــام األمناطــي -رمحــه اهللا- بالتفصيــل األول ليــس 
خمالفــا للجمهــور؛ (ألن القيــاس اجللــي عنــده مفهــوم اخلطــاب [يعــين مفهــوم املوافقــة] وذلــك 
ليــس بقيــاس يف احلقيقــة وإمنــا جيــري جمــرى النطــق)(٥)، وقريبــا مــن هــذا الــكالم ذكــر الغــزايل 
فقــال (قــال بعــض أصحــاب الشــافعي جيــوز النســخ بالقيــاس اجللــي وحنــن نقــول لفــظ اجللــي 

مبهــم، فــإن أرادوا املقطــوع بــه فهــو صحيــح)(٦).
والقــول الثــاين : إن القيــاس املنصــوص علــى علتــه جيــوز بــه نســخ النــص دون الــذي 
اســتنبطت علتــه، بنــاء علــى أن ذلــك مــن بــاب نســخ املنصــوص باملنصــوص، وهــذا اختيــار 
أيب الوليــد الباجــي وابــن قدامــة -رمحهمــا اهللا-(٧) ولآلمــدي وابــن احلاجــب يف املســألة 

البحر احمليط ١٣٢/٤.  (١)
هو عثمان بن ســعيد بن بشــار، أبو القاســم، األمناطي البغدادي، أحد أئمة الشــافعية يف عصره،   (٢)
تــويف ســنة ٢٨٨هـــ. (انظــر طبقــات الشــافعية لألســنوي ٤٤/١، طبقــات الشــافعية البــن قاضــي 

شــهبة ٨٠/١).
الفصــول ص٣٦٢، اإلحــكام لآلمــدي   اللمــع ٥١٢/١، إحــكام  ص٢٠، وانظــر أيضــا شــرح   (٣)

احمليــط  ١٣٢/٤. البحــر   ،١٤٨/٣
انظر البحر احمليط ١٣٢/٤، وانظر أصول السرخسي٦٦/٢ أيضا.  (٤)

إحكام الفصول ص٣٦٢.  (٥)
املستصفى١٢٦/١-١٢٧.  (٦)

انظر إحكام الفصول ص٣٦٢-٣٦٣، روضة الناظر ٢٣٠/١.  (٧)
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تفصيــالٌت ترجــع إىل هــذا املذهــب(١).
خامسا : التعليق 

بعد النظر إىل األقوال الواردة يف املسألة يظهر ما يلي :
١- أن القيــاس املنصــوص علــى علتــه جــار جمــرى النــص فينبغــي أن ال حيصــل خــالف 
يف جــواز النســخ بــه؛ ألنــه يف احلقيقــة راجــع إىل النســخ بالنــص ال بالقيــاس، بــل ينبغــي أن 

ينحصــر اخلــالف يف غــري املنصــوص علــى علتــه.
٢- أنــه إن وجــدت صــورة القيــاس يف زمــن النــيب  فإمــا أن تكــون صــادرة مــن النــيب 
، أو مــن الصحابــة وأقرهــم النــيب  عليــه، ويف كلتــا احلالتــني يكــون النســخ بالســنة 
  القوليــة أو التقريريــة، والنســخ بالســنة جائــز، ولــو حــدث أن قــاس أحــد يف زمــن النــيب
ومل يبلغــه  هــذا القيــاس حــىت يقــره أو ينكــره، فهــذا القيــاس مل يعتــرب دليــال شــرعيا فضــال 
عــن أن يكــون ناســخا؛ ألنــه مل يكــن يف ذلــك العصــر دليــل يعتــد بــه يف التشــريع إال الوحــي 
بقســميه، إضافــة إىل ذلــك أن الصحابــة كان مــن منهجهــم أن يرتكــوا الــرأي للنــص، وهبــذا 
يتضــح أنــه مل حيصــل النســخ بالقيــاس يف حيــاة النــيب ، وأمــا بعــد عصــر النــيب  فــال 

يتصــور النســخ بالقيــاس املســتنبط أيضــا النقــراض زمــن النســخ.
وبنــاء علــى مــا ســبق تظهــر قــوة القــول مبنــع النســخ مطلقــا بالقيــاس الــذي مل ينــص علــى 

علتــه واهللا تعــاىل أعلم.

المسألة السابعة : حكم نسخ مفهوم الخطاب والنسخ به
أوال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع 

مفهــوم اخلطــاب هــو مفهــوم املوافقــة ويســمى فحــوى اخلطــاب(٢) -كمــا ســبق يف 
ّفٖ ﴾ (٣) فمفهــوم اخلطــاب 

ُ
َُّهَمــآ أ مباحــث املفاهيــم- ومثالــه قولــه تعــاىل ﴿ فَــَ� َ�ُقــل �

هنــا حتــرمي الضــرب للوالديــن.

انظر اإلحكام لآلمدي١٤٨/٣، خمتصر ابن احلاجب مع رفع احلاجب ١٠١/٤.  (١)
انظر هناية السول مع شرح البدخشي٤٢٢/١، البحر احمليط ٧/٤.  (٢)

اإلسراء : ٢٣  (٣)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٦٨

فإذا ورد نص متأخر خمالف للمفهوم املســتفاد من نص آخر متقدم فهل جيوز نســخ 
هــذا املفهــوم بذلــك النــص املتأخــر؟ وكذلــك إذا ورد نــص وكان مفهــوم نــص آخــر متأخــرا 

عنــه خيالــف النــص األول، فهــل جيــوز نســخ النــص املتقــدم مبفهــوم النــص املتأخــر؟
نقــل الــرازي واآلمــدي -رمحهمــا اهللا- االتفــاق علــى جــواز نســخ مفهــوم اخلطــاب 
وأصلــه معــا، وكذلــك علــى جــواز النســخ بــه أيضــا وجعــال حمــل اخلــالف هــو نســخ األصــل 
دون املفهــوم، ونســخ املفهــوم دون األصــل(١)، وجعــل احمللــي -رمحــه اهللا- نســخ الفحــوى 
مــع أصلــه حمــل اتفــاق(٢)، وقــد اســتغرب الزركشــي -رمحــه اهللا- مــن حكايــة هــذا االتفــاق، 
فقــال: (وهــو عجيــب)؛ ألنــه يــرى أن مجيــع الصــور املذكــورة خالفيــة، بــل يوجــد فيهــا 

خــالف داخــل املذهــب الشــافعي -رمحــه اهللا-(٣).
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يرى األســتاذ أبو منصور -رمحه اهللا- جواز نســخ مفهوم اخلطاب والنســخ به مطلقا فإنه 
قال (ومن شــروط النســخ أيضا أن يكون الناســخ واملنســوخ كالمها منصوصا عليه أو مدلوال 
عليــه بدليــل اخلطــاب أو مفهومــه)(٤)،  ويتبــني مــن كالمــه هــذا أن كالًّ مــن الناســخ واملنســوخ 
جيوز أن يكون إما نصا من الكتاب والسنة أو دليل اخلطاب أو مفهوم اخلطاب فقط ال غري.

ثالثا : الموافقون
إن القول الذي ذهب إليه أبو منصور -رمحه اهللا- هو مذهب مجهور العلماء(٥) . 

قــال عبــد العلــي األنصــاري -رمحــه اهللا-: (املختــار جــواز نســخ األصــل املنطــوق دون 
الفهــم وهــو داللــة النــص وبالعكــس أي جــواز نســخ الفحــوى دون األصــل)(٦). وقــال: 

انظر احملصول  ٥٦٣/١، اإلحكام لآلمدي  ١٤٩/٣.  (١)
انظر شرح احمللي على مجع اجلوامع ٨٢/٢.  (٢)

انظر البحر احمليط ١٤٠/٤.  (٣)

الناسخ واملنسوخ له ص٢٠.  (٤)
 ،٥٦٣/٣ احملصــول   ،٩٣/٣-٩٤ األدلــة  قواطــع   ،٨٢٨/٣ العــدة   ،٤٣٦/١ املعتمــد  انظــر   (٥)
روضــة الناظــر ٢٣٢/١، اإلحــكام لآلمــدي١٤٩/٣، شــرح تنقيــح الفصــول ص٣١٥، املســودة 
ص٢٢٢، البحر احمليط ١٣٩/٤-١٤٠، شــرح احمللي على مجع اجلوامع ٨٢/٢، شــرح الكوكب 

املنــري ٥٧٦/٣-٥٧٧، فواتــح الرمحــوت ٨٨/٢، إرشــاد الفحــول ص١٧٠.
فواتح الرمحوت ٨٧/٢.  (٦)



٨٦٩آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

(مث الفحــوى يكــون ناســخا)(١). وقــال القــرايف -رمحــه اهللا-: (وجيــوز نســخ الفحــوى الــذي 
هــو مفهــوم املوافقــة تبعــا لألصــل… وجيــوز النســخ بــه وفاقــا)(٢). وقــال ابــن الســمعاين 
-رمحــه اهللا- (وأمــا النســخ بفحــوى اخلطــاب فهــو جائــز … وأمــا نســخ الفحــوى فــإن 
توجــه النســخ إىل النطــق كان نســخا لــه ولفحــواه وملفهومــه وإن توجــه النســخ إىل الفحــوى 

واملفهــوم فقــد اختلفــوا يف جــوازه مــع بقــاء نطقــه فجــوزه أكثــر املتكلمــني)(٣).
وقــال الفتوحــي -رمحــه اهللا- (جيــوز النســخ بالفحــوى عنــد األئمــة األربعــة واملعظــم… 
وجيــوز نســخ أصــل الفحــوى كالتأفيــف…دون باقــي أنــواع األذى وهــو الفحــوى …، 
وعكســه يعــين أنــه جيــوز نســخ الفحــوى وهــو الضــرب مثــال،دون أصلــه وهوالتأفيــف)(٤). 
وقــال أبــو احلســني  البصــري : (بــاب نســخ فحــوى القــول ووقــوع النســخ بــه : أمــا وقــوع 
النســخ بــه فجائــز… وجيــوز أن ينســخ األصــل والفحــوى إن كانــا ممــا جيــوز نســخهما)(٥).

أدلة هذا القول :
١- أن داللــة النــص علــى مفهــوم اخلطــاب داللــة لفظيــة، ألنــه مســتفاد مــن اللفــظ مــن 

جهــة اللغــة، فيجــوز أن يقــع النســخ بــه كمــا جيــوز النســخ باملنطــوق(٦).
ونوقــش بأنــه ال يســلم أن داللــة النــص عليــه داللــة لفظيــة، بــل داللتــه عليــه داللــة عقليــة 

التزامية ويف هذه احلالة كان املفهوم قياسا جليا والقياس ال ينسخ وال ينسخ به(٧).
وميكــن أن جيــاب بأنــه جيــري جمــرى النطــق يف الداللــة فــال يضــر تســميته قياســا(٨)  مث 
إن القيــاس اجللــي الــذي هــو مفهــوم اخلطــاب قيــاس مقطــوع بــه وجيــوز بــه النســخ علــى 

الراجــح(٩)؛  ألنــه مبنـــزلة القيــاس املنصــوص علــى علتــه مــن حيــث القطــع.

املرجع السابق ٨٨/٢.  (١)
شرح تنقيح الفصول ص٣١٥.  (٢)

قواطع األدلة ٩٣/٢-٩٤.  (٣)
شرح الكوكب املنري ٥٧٦/٣-٥٧٧.  (٤)

املعتمد ٤٣٦/١.  (٥)
انظر املعتمد ٤٣٦/١، احملصول  ٥٦٣/١.  (٦)

انظر البحر احمليط  ١٤٠/٤.  (٧)
انظر روضة الناظر ٢٣٣/١.  (٨)

الناظــر ٢٣٠/١، اإلحــكام =  املســتصفى١٢٧/١، روضــة  الفصــول ص٣٦٢،  إحــكام  انظــر   (٩)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٧٠

٢- أن مفهــوم اخلطــاب مثــل املنطــوق وقــد يكــون أقــوى منــه، فــكان يف حكــم النــص 
فينســخ وينســخ به(١).

٣- واستدل على كونه منسوخا دون أصله بأن (الفحوى وأصله مدلوالن متغايران فجاز 
نسخ كل منهما وحده كنسخ حترمي ضرب الوالدين دون حترمي التأفيف والعكس)(٢). 

ونوقــش بأهنمــا وإن كانــا مدلولــني متغايريــن إال أن الفحــوى الزم ألصلــه فــال ينســخ 
واحــد منهمــا بــدون اآلخــر ملنافــاة ذلــك اللــزوم بينهمــا(٣).

وأجيــب بــأن الفحــوى رمبــا يكــون أقــوى يف األمــر الــذي ألجلــه ُشــرع احلكــم كالضــرب فإنــه 
أقــوى مــن التأفيــف يف منــاط احلرمــة وهــو األذى، وإذا كان أقــوى فــال يلــزم مــن إهــدار األضعــف 
-وهــو هنــا أصــل الفحــوى- إهــدار األقــوى -وهــو هنــا الفحــوى-. أمــا انتســاخ الفحــوى دون 
األصل فيجوز ألن التالزم بينهما ظين ال قطعي، وحينئذ جيوز ختلف امللزوم –وهو هنا أصل 
الفحــوى-، عــن الــالزم -وهــو الفحــوى-. وهلــذا صــح أن يأمــر بـ(اقتلــه وال تســتخف بــه) 
مــع أن النهــي عــن االســتخفاف كان يــدل علــى النهــي عــن القتــل جبامــع األذى لكــن 

لظنيتهــا ختلــف عنــه(٤).
رابعا : المخالفون

لقد خالف أبا منصور واجلمهور يف هذه املسألة بعض العلماء، وهؤالء اختلفوا على أقوال:
األول : منــع كونــه ناســخا، وهــو اختيــار الشــريازي -رمحــه اهللا- حيــث قــال (وأمــا 
النســخ بفحــوى اخلطــاب وهــو التنبيــه فــال جيــوز، ألنــه قيــاس)(٥)، وصححــه ســليم الــرازي 
-رمحــه اهللا- وقــال : (وهــو املذهــب؛ ألنــه قيــاس عنــد الشــافعي فــال يقــع النســخ بــه)
(٦). ولكــن ملــا اعتــربه أصحــاُب هــذا القــول قياســا يلــزم مــن منــع كونــه ناســخا منــُع كونــه 

منســوخا؛ ألن القيــاس ال ينســخ وال ينســخ بــه عنــد هــؤالء العلمــاء. 
احلاجــب ١٠١/٤. رفــع  مــع  احلاجــب  ابــن  لآلمــدي١٤٨/٣، خمتصــر 

انظر قواطع األدلة ٩٣/٣.  (١)
شرح احمللي على مجع اجلوامع ٨٢/٢، وانظر شرح الكوكب املنري ٥٧٧/٣.  (٢)

انظر خمتصر ابن احلاجب مع رفع احلاجب ١٠٣/٤، شرح احمللي على مجع اجلوامع ٨٢/٢.  (٣)
انظر فواتح الرمحوت ٨٧/٢.  (٤)

اللمع ص١٧٤.  (٥)
البحر احمليط ١٤٠/٤.  (٦)
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الثــاين : منــع كونــه منســوخا مــع بقــاء أصلــه. وهــو اختيــار املــاوردي والرويــاين وســليم(١)
وإليــه ذهــب ابــن احلاجــب(٢) واجملــد بــن تيميــة وابــن مفلــح مــن احلنابلــة(٣) وصححــه أبــو 

احلســني  البصــري (٤)  ونســبه ابــن الســمعاين إىل أكثــر الفقهــاء(٥).
الثالــث : منــع بقائــه مــع نســخ أصلــه. وإليــه ذهــب ابــن قدامــة(٦) وتبعــه الطــويف(٧) 

األكثــر(٨). قــول  أنــه  اآلمــدي  وذكــر 
الرابع : منع نسخ أحدمها مع بقاء اآلخر. وهو اختيار البيضاوي(٩).

خامسا : التعليق
إذا تؤمل يف األقوال الواردة يف املسألة يالحظ ما يلي:

بــني اجمليزيــن مطلقــا واملانعــني مطلقــا هــو أن داللــة مفهــوم  ١-أن منشــأ اخلــالف 
اخلطــاب هــل هــي داللــة لفظيــة أو داللــة عقليــة التزاميــة؟ فــإن كانــت داللتهــا لفظيــة جــاز 
نســخها والنســخ هبــا كاملنطــوق، وإليــه ذهــب اجلمهــور، وإن كانــت عقليــة كانــت قياســا 

جليــا والقيــاس ال ينســخ وال ينســخ بــه مطلقــا وإليــه ذهــب املانعــون.
٢-أن القــول بامتنــاع نســخ واحــد مــن الفحــوى وأصلــه مــع بقــاء اآلخــر مبــين علــى 

االســتلزام والقــول باجلــواز مبــين علــى عــدم االســتلزام.
فمــن يــرى أن نســخ الفحــوى يســتلزم نســخ أصلــه منــع نســخه مــع بقــاء أصلــه، ومــن 
يــرى أن نســخ أصــل الفحــوى يســتلزم نســخه منــع نســخ األصــل مــع بقائــه، ومــن يــرى أن 

نســخ أحدمهــا يســتلزم نســخ اآلخــر ذهــب إىل منــع نســخ أحدمهــا مــع بقــاء اآلخــر.
٣- أنــه ظهــر مــن خــالل مناقشــة أدلــة اجلمهــور والــرد عليهــا أن داللــة مفهــوم اخلطــاب 

املصدر السابق ١٤١/٤.  (١)
انظر خمتصر ابن احلاجب مع رفع احلاجب ١٠٣/٤، ومع شرح العضد ٢٠٠/٢.  (٢)

انظر املسودة ص٢٢٢، شرح الكوكب املنري ٥٧٧/٣.  (٣)
انظر املعتمد ٤٣٧/١.  (٤)

انظر قواطع األدلة ٩٣/٣.  (٥)
انظر روضة الناظر ٢٣٣/١.  (٦)

انظر شرح خمتصر الروضة ٣٣٧/٢.  (٧)
انظر اإلحكام لآلمدى١٤٩/٣.  (٨)

انظر املنهاج مع شرح األصفهاين٤٨٨/١.  (٩)
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أقــرب إىل أن يكــون داللــة لفظيــة وال يضــر تســميته قياســا جليــا لتطابقــه مــع صــورة القيــاس 
كمــا اتضــح أنــه ليــس بــني الفحــوى وأصلــه تــالزم قطعــي بــل جيــوز ختلــف أحدمهــا عــن 

اآلخــر إذا كان هنــاك دليــل يقتضــي ذلــك.
وعلى هذا يلوح رجحان القول جبواز نسخ الفحوى والنسخ به واهللا أعلم.

المسألة الثامنة :  حكم نسخ دليل الخطاب والنسخ به
أوال : التعريف بالمسألة

دليــل اخلطــاب هــو مفهــوم املخالفــة(١) -كمــا تقــدم يف مباحــث املفاهيم-كقولــه عليــه 
الصالة والسالم (يف الغنم السائمة زكاة) فمفهوم املخالفة هنا نفي وجوب الزكاة عن املعلوفة.

فــإذا ورد مفهــوم املخالفــة لنــص متقــدم وورد نــص آخــر متأخــر عنــه فهــل جيــوز نســخ 
هــذا املفهــوم بذلــك النــص املتأخــر؟ وكذلــك إذا كان مفهــوم املخالفــة مــن نــص متأخــر 

خيالــف نصــا آخــر متقــدم فهــل جيــوز نســخ النــص املتقــدم مبفهــوم املخالفــة؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- جــواز نســخ دليــل اخلطــاب والنســخ بــه مطلقــا، 
فإن قوله (ومن شــروط النســخ أيضا أن يكون الناســخ واملنســوخ كالمها منصوصا عليه أو 
مدلــوال عليــه بدليــل اخلطــاب أو مفهومــه) يــدل داللــة واضحــة علــى أنــه ال يصــح أن يكــون 
ناســخا وال منســوخا إال واحــد مــن ثالثــة وهــي: النــص ودليــل اخلطــاب ومفهــوم اخلطــاب، 

ففــي كالمــه املذكــور تصريــٌح جبــواز النســخ بدليــل اخلطــاب ونســخه.
ثالثا : الموافقون

أمــا الشــق األول مــن القــول الــذي اختــاره أبــو منصــور -رمحــه اهللا- وهــو جــواز نســخ 
مفهــوم املخالفــة فإنــه مذهــب كثــري مــن العلمــاء(٢)، قــال الفتوحــي (وجيــوز أيضــا نســخ 
حكــم مفهــوم املخالفــة إن ثبــت وإال فــال، يعــين أنــه جيــوز نســخ حكــم املســكوت الــذي هــو 

انظــر شــرح تنقيــح الفصــول ص٥٣، ٢٧٠، البحــر احمليــط ١٣/٤، إرشــاد الفحــول ص١٥٧،   (١)
أصــول الفقــه اإلســالمي للدكتــور وهبــة الزحيلــي ٣٦٢/١.

شرح الكوكب املنري ٥٧٨/٣.  (٢)
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خمالــف للمذكــور مــع نســخ األصــل ودونــه قالــه كثــري مــن العلمــاء)، وإليــه ذهــب القاضــي 
عبدالوهــاب(١) والقاضــي أبــو يعلــى(٢) وابــن الســمعاين(٣) وابــن تيميــة(٤) وابــن الســبكي(٥) 

والزركشــي(٦)  -رمحهــم اهللا-.
الشــريازي -  ذهــب  وإليــه  املخالفــة  مبفهــوم  النســخ  جــواز  وهــو  الثــاين  الشــق  وأمــا 
رمحــه اهللا –حيــث قــال (وجيــوز النســخ بدليــل اخلطــاب، ألنــه معــىن النطــق علــى املذهــب 

الصحيــح)(٧).
دليل هذا القول : 

اســتدلوا علــى جــواز نســخ مفهــوم املخالفــة بنســخ مفهــوم قــول النــيب  : ((إمنــا املــاء 
مــن املــاء))(٨) فــإن مفهومــه - وهــو عــدم وجــوب الغســل عنــد عــدم اإلنــزال وإن التقــى 
اخلتانــان- نســخ بقولــه : ((إذا جلــس بــني شــعبها األربــع ومــس اخلتــان اخلتــان فقــد 

وجــب الغســل))(٩)  وبقــي أصلــه أي املنطــوق بــه وهــو وجــوب الغســل باإلنــزال(١٠).
واســتدل الشــريازي -رمحــه اهللا- علــى جــواز النســخ بــه بأنــه يف معــىن النطــق علــى 

انظر رفع احلاجب ١٠٧/٤، البحر احمليط ١٣٩/٤ نقال عنه.  (١)
انظر العدة ٨٢٧/٣.  (٢)

انظر قواطع األدلة ٩٣/٣.  (٣)
انظر املسودة ص٢٢٢.  (٤)

انظر مجع اجلوامع مع شرح احمللي٨٣/٢، رفع احلاجب ١٠٦/٤.  (٥)
انظر البحر احمليط ١٣٨/٤.  (٦)

اللمع ص١٧٤.  (٧)
قــال رســول اهللا  هــذا الــكالم عندمــا ســأله أحــد الصحابــة : يــا رســول اهللا! أرأيــت الرجــل يعجــل   (٨)
عــن امرأتــه ومل ميــن، مــا ذا عليــه؟ فقــال رســول اهللا  : ((إمنــا املــاء مــن املــاء)) أخرجــه مســلم 
(صحيحــه ٣٦/٤ بشــرح النــووي) يف كتــاب احليــض، بــاب أن اجلمــاع كان مــن أول اإلســالم ال 

يوجــب الغســل إال أن ينــزل املــين وبيــان نســخه وأن الغســل جيــب باجلمــاع.
متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٣٩٥/١ مــع الفتــح) يف كتــب الغســل بــاب إذا التقــى   (٩)
اخلتانــان، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (٤١/٤ بشــرح النــووي) يف كتــاب احليــض بــاب بيــان أن 

اجلمــاع كان يف أول اإلســالم ال يوجــب الغســل.
(١٠) انظــر البحــر احمليــط ١٣٨/٤، شــرح احمللــي علــى مجــع اجلوامــع ٨٤/٢، شــرح الكوكــب املنــري 

الفحــول ص١٧٠. إرشــاد   ،٥٧٩/٣
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الصحيــح(١). املذهــب 
رابعا : المخالفون

إن املخالفني أليب منصور ومن معه يف هذه املسألة هم فريقان من العلماء :
األول : الذيــن ال يــرون االســتدالل مبفهــوم املخالفــة وهــم احلنفيــة، وبالتــايل ال ميكــن 
علــى رأيهــم أن يكــون مفهــوم املخالفــة ناســخا ومنســوخا. قــال صاحــب مســلم الثبــوت: 
(اختلــف يف نســخ مفهــوم املخالفــة بــدون األصــل وبالعكــس، ويف كونــه ناســخا)(٢). وقــال 

شــارحه عقــب هــذا الــكالم: (واملختلفــون هــم القائلــون بــه ســوى احلنفيــة)(٣).
الثــاين : الذيــن ذهبــوا إىل االســتدالل مبفهــوم املخالفــة ولكــن قــد خالفــوا أبــا منصــور يف 

الشــطر الثــاين مــن هــذه املســألة حيــث يــرون عــدم جــواز النســخ بــه.
وقــد صــرح بــه ابــن الســمعاين -رمحــه اهللا- يف القواطــع(٤)  وابــن الســبكي يف مجــع 

اجلوامع(٥)  والفتوحي يف شرح الكوكب املنري (٦).
خامسا : التعليق

بعد النظر يف األقوال الواردة يف املسألة يظهر ما يلي:
١- أن منشأ اخلالف بني احلنفية وغريهم هو هل يصح االستدالل مبفهوم املخالفة 
أوال؟ فمــن رأى االســتدالل بــه أجــاز يف اجلملــة نســخه أو النســخ بــه، ومــن رأى عــدم 

االســتدالل -وهــم احلنفيــة- مل جيــز ذلــك مطلقــا.
٢- أن القائلني مبفهوم املخالفة اتفقوا على جواز نسخه ونسخ أصله معا، واختلفوا 
يف بقيــة الصــور مــن بقائــه مــع نســخ أصلــه، ونســخه دون أصلــه، ونســخ غــريه بــه، والــذي 
يظهر أنه مىت ما صح االســتدالل به جاز نســخه والنســخ به مطلقا وال يقال إن املنطوق 

أقــوى منــه كمــا ال يقــال إن القــرآن أقــوى مــن الســنة يف جــواز نســخه هبــا. واهللا أعلــم.

انظر اللمع ص١٧٤.  (١)
انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرمحوت ٨٩/٢.  (٢)

انظر فواتح الرمحوت  ٨٩/٢.  (٣)
.٩٣/٣  (٤)
.٨٤/٢  (٥)

.٥٨٠/٣  (٦)
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المطلب السادس : آراؤه في طرق معرفة النسخ
عقــد األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- البــاب الثــاين مــن كتابــه (الناســخ واملنســوخ) يف 
طــرق معرفــة الناســخ مــن املنســوخ، وذكــر أن (الداللــة املميــزة بــني الناســخ واملنســوخ تكــون 

مــن وجهــني : لفــظ ومعــىن)(١)  مث بــنيَّ عشــرة طــرق لذلــك.
ومــن هــذه الطــرق مــا هــو متفــق عليــه بــني األصوليــني ومنهــا مــا هــو خمتلــف فيــه وإليــك 

بيــان هــذه الطــرق فيمــا يلــي:

الفرع األول : الطرق المتفق عليها
١- (أن يــرد النــص بــأن أحدمهــا ناســخ لآلخــر)(٢) أي أن يوجــد يف النــص لفــظ 

النســخ بــأن يقــول : (هــذا ينســخ ذلــك) أو يقــول (هــذا ناســخ أو هــذا منســوخ(٣) .
وقــد مثــل لــه األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- بقــول عائشــة رضــي اهللا عنهــا وهــو (إن 

الرضعات العشــر نســخن خبمس).
٢- أن يشــتمل لفظ النص على ما يدل على النســخ(٤)، ويف هذا يقول األســتاذ أبو 

منصور -رمحه اهللا- : (أن يقرتن هبا لفظ يدل على أنه ناســخ لألول)(٥).
ُ َعنُ�ــۡم ﴾ (٦)  وقولــه تعــاىل  ــَف ٱ�َّ لــه بقولــه تعــاىل ﴿ ٱۡل�ــَن َخفَّ ومثــل 
ــا  ــۡم وََ�َف ــاَب َعلَۡيُ� ــُ�ۡم َ�َت نُفَس

َ
ــوَن أ ــۡم َ�َۡتانُ ــۡم ُكنُت نَُّ�

َ
� ُ ــَم ٱ�َّ ﴿ َعلِ

ــَن﴾ يف اآليتــني يــدل علــى  ــنَّ ﴾ (٧) فقولــه تعــاىل ﴿ٱۡل� وُه ــَن َ�ِٰ�ُ ــۡمۖ فَٱۡل� َعنُ�

الناسخ واملنسوخ له ص١٣٤.  (١)
املصدر السابق .  (٢)

احملصــول   ،١٢٧/٣ األدلــة  قواطــع   ،٤٨٨/٤ حــزم  البــن  اإلحــكام   ،٤٤٩/١ املعتمــد  انظــر   (٣)
لآلمــدي١٦٣/٣.  اإلحــكام   ،٥٧١/١

انظر العدة ٨٢٩/٣، شرح اللمع ٢٣٥/٢، قواطع األدلة ١٢٧/٣، البحر احمليط ١٥٢/٤.  (٤)
الناسخ واملنسوخ ص١٣٤.  (٥)

األنفال : ٦٦  (٦)
البقرة : ١٨٧  (٧)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٧٦

أن احلكــم الــذي جــاء فيهمــا متأخــر عــن الــذي قبلهمــا، واملعــارض لــه هــو ثبــوت الواحــد 
للعشــرة لآليــة األوىل، والنهــي عــن الــوطء يف ليــايل رمضــان بالنســبة للثانيــة، ومــن هــذا 
القبيــل قولــه :((كنــت هنيتكــم عــن زيــارة القبــور أال فزوروهــا))، ألن قولــه  (كنــت 
هنيتكــم) يــدل علــى أن النهــي عــن زيــارة القبــور متقــدم علــى األمــر هبــا الــذي أفــاده قولــه 

 ((أال فزوروهــا)).
٣- (أن يــرد الشــرع بــأن أحدمهــا ناســخ لآلخــر مــع إمــكان اجلمــع بينهمــا لــورود اخلــرب 

بــأن آيــة الوصيــة للوالديــن واألقربــني منســوخة بآيــة مواريثهــم)(١).
وهــذا الطريــق ذكــره ابــن الســمعاين -رمحــه اهللا- بقولــه : (إذا أمكــن اســتعمال االثنــني 
أو ختصيــص إحدامهــا باألخــر يصــار إىل االســتعمال والتخصيــص إال أن يقــوم دليــل علــى 
النســخ فيعــدل بالدليــل عــن التخصيــص إىل النســخ، وهــذا كآيــة الوصايــا وآيــة املواريــث، قــد 
كان ميكن اســتعماهلما من غري نســخ، لكن روي عن الصحابة أهنم قالوا: (لقد نســخت 
آيــة املواريــث آيــَة الوصيــة)(٢)، وروي عــن النــيب  أنــه قــال: ((إن اهللا  قــد أعطــى كل 

ذي حــق حقــه فــال وصيــة لــوارث)). فعــدل بالدليــل عــن التخصيــص إىل النســخ)(٣).
ويف هذا يقول اإلمام الشافعي -رمحه اهللا-: (وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة 

بآي املواريث وأن ال وصية لوارث مما ال أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خالفا)(٤).
٤- أن يتعــارض نصــان وال ســبيل إىل اجلمــع بينهمــا، وعــرف تقــدم أحدمهــا علــى 
اآلخــر فيعلــم أن املتأخــر ناســخ ملتقــدم(٥)، ويف هــذا يقــول األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه 
اهللا- : (ومــىت مل يكــن اجلمــع بينهمــا وعــرف تارخيهمــا، فاآلخــر منهمــا ناســخ لــألول)(٦). 

الناسخ واملنسوخ ص١٣٤.  (١)
هــذا خالصــة مــا أثــر عــن الصحابــة رضــي اهللا عنهم،فقــد روى البخــاري يف صحيحــه (٣٧٢/٥   (٢)
مــع الفتــح) يف كتــاب الوصايــا بــاب ال وصيــة لــوارث، عــن ابــن عبــاس  أنــه قــال : (كان املــال 
للولــد وكانــت الوصيــة للوالديــن فنســخ اهللا مــن ذلــك مــا أحــب، فجعــل للذكــر مثــل حــظ األنثيــني 
وجعــل لألبويــن لــكل واحــد منهمــا الســدس، وجعــل للمــرأة الثمــن والربــع  وللــزوج الشــطر والربــع).

قواطع األدلة ١٢٣/٣-١٢٤.  (٣)
األم ٩٩/٤.  (٤)

انظــر العــدة ٨٣١/٣، املعتمــد ٤٥٠/١، شــرح اللمــع٢٣٦/١، قواطــع األدلــة ١٢٤/٣-١٢٥،   (٥)
اإلحــكام لآلمــدي  ١٦٢/٣-١٦٣، شــرح الكوكــب املنــري ٥٦٥/٣.

الناسخ واملنسوخ له ص١٣٤.  (٦)



٨٧٧آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

ِيــَن ُ�َتَوفَّــۡوَن ِمنُ�ــۡم  وقــد مثــل لــه ابــن الســمعاين - رمحــه اهللا – بــأن قولــه تعــاىل ﴿ َوٱ�َّ
�﴾ (١) ناســخ لقولــه  ۡشــُهرٖ وََعــۡ�ٗ

َ
ۡرَ�َعــَة أ

َ
نُفِســِهنَّ أ

َ
�َّۡصــَن بِأ ۡزَ�ٰٗجــا َ�َ�َ

َ
َوَ�ــَذُروَن أ

ــۡوِل َ�ــۡ�َ إِۡخــَراٖج﴾(٢) ؛ ألن اآليــة األوىل متأخــرة يف التنـــزيل  َ�ًٰعــا إَِ� ٱۡ�َ تعــاىل ﴿ مَّ
عــن الثانيــة(٣).

املتعارضــني شــرع مبكــة واآلخــر شــرع  أحــد احلكمــني  البــاب أن يكــون  هــذا  ومــن 
باملدينــة، فيثبــت تأخــر املــدين، فيكــون ناســخا للمكــي(٤)، ويف هــذا يقــول أبــو منصــور (وإذا 

تعارضت اآليتان واخلربان ومل ميكن اجلمع بينهما فالظاهر أن املدين ناسخ للمكي)(٥).
٥- أن جتمع األمة يف حكم على أنه منسوخ، ومن باب أوىل إمجاع الصحابة على 
أن هــذا ناســخ وهــذا منســوخ، كنســخ فرضيــة صــوم يــوم عاشــوراء بفرضيــة صــوم رمضــان، 
وكذلــك إذا اجتمعــت األمــة يف عصــر مــن العصــور علــى خــالف مــا ورد بــه نــص اخلــرب، 
علم بذلك أن ذلك النص منسوخ(٦)،  ويف ذلك يقول األستاذ أبو منصور-رمحه اهللا- : 
(فــإذا أمجعــت األمــة علــى حكــم ووجــد خــرب خبالفــه اســتدللنا باإلمجــاع علــى ســقوط اخلــرب 
أو نســخه أو تأويلــه…)(٧)، أقــول : إن اخلــرب إذا كان صحيحــا ال يقبــل التأويــل فحينئــذ 

البقرة : ٢٣٤  (١)
البقرة : ٢٤٠   (٢)

انظر قواطع األدلة ١٢٥/٣.  (٣)
انظر قواطع األدلة ١٣٠/٣.   (٤)

الناســخ واملنســوخ ص١٣٤، أود أن أنبــه هنــا علــى نقطــة وهــي أنــه ينطبــق كالم األســتاذ أيب   (٥)
منصــور علــى مــا قلنــا إذا كان مــراده باملكــي مــا نــزل قبــل اهلجــرة وإن كان بغــري مكــة، وباملــدين مــا 
نــزل بعــد اهلجــرة وإن كان بغــري املدينــة. أمــا علــى أن املكــي مــا نــزل مبكــة واملــدين مــا نــزل باملدينــة، 
أو أن املكــي مــا وقــع خطابــا ألهــل مكــة واملــدين مــا وقــع خطابــا ألهــل املدينــة فــال يصــح القــول بــأن 
املــدين ناســخ للمكــي؛ إذ قــد نزلــت بعــض اآليــات مبكــة بعــد نــزول مجــع كبــري مــن القــرآن باملدينــة 

كمــا قــد يقــع يف الســور املدنيــة خطابــا ألهــل مكــة وبالعكــس.
األدلــة  قواطــع  اللمــع ٢٣٦/٢،  العــدة٨٣١/٣، شــرح  انظــر: اإلحــكام البــن حــزم ٤م٤٨٨،   (٦)
١٢٧/٣، شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ١٩٦/٢، البحــر احمليــط  ١٥٣/٤، شــرح 
احمللــي علــى مجــع اجلوامــع ٩٣/٢، شــرح الكوكــب املنــري ٥٦٣/٣، فواتــح الرمحــوت ٩٥/٢، إرشــاد 

الفحــول ص١٧٠.
الناسخ واملنسوخ  له ٢٠.  (٧)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٨٧٨

يتعــني كونــه منســوخا عنــد مــا يتعــارض مــع اإلمجــاع، (ألنــه لــو مل يكــن منســوخا ملــا أمجعــت 
األمــة علــى خالفــه؛ ألن األمــة ال جتتمــع علــى الضاللــة واخلطــأ)(١)، فاإلمجــاع هنــا دليــل 

علــى النســخ أي أنــه طريــق مــن طــرق معرفــة النســخ وليــس ناســخا.
فيكــون  املتعارضــني دون اآلخــر  بأحــد اخلربيــن  األمــة  تعمــل  أن  القبيــل  هــذا  ومــن 
املعمــول بــه ناســخا لآلخــر، ويف هــذا يقــول األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- : (وإذا 

بــه ناســخ ملــا تركــوه)(٢). تعارضــا وعملــت األمــة بأحدمهــا دون اآلخــر فاملعمــول 

الفرع الثاني : الطرق المختلف فيها
وفيه أربع مسائل :

المسألة األولى : هل يعرف نسخ الشيء بإيجاب ما يضاده وال يصح اجتماعه معه؟
أوًال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع 

املســألة هــي أن يــرد اخلــرب ضــد حكــم أوجبــه الشــارع، ويكــون بينهمــا تعــارض حبيــث 
ال يصــح اجتماعهمــا، فهــل ورود اخلــرب املذكــور ضــد مــا أوجبــه الشــارع يــدل علــى أن ذاك 
اخلــرب منســوخ ؟ وحمــل اخلــالف يف هــذه املســالة إذا مل يعلــم تأخــر أحــد األمريــن، أمــا إذا 

علــم املتأخــر منهمــا مــن املتقــدم كان املتأخــر ناســخا للمتقــدم كمــا ســبق.
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن مــا يضــاد اخلــرب إذا كان واجبــا حبيــث ال 
ميكــن اجلمــع بينهمــا كان ذلــك داال علــى نســخ هــذا اخلــرب، قــال -رمحــه اهللا- : (ومنهــا 
أن نعلــم نســخ الشــيء بإجيــاب مــا يضــاده وال يصــح اجتماعــه معــه)(٣) وقــد أطلــق األســتاذ 

كالمه هذا مما يوحي أن هذا رأيه سواء علم املتأخر منهما أو مل يعلم.

شرح اللمع ٢٣٦/٢.  (١)
الناسخ واملنسوخ ص١٣٥.  (٢)
الناسخ واملنسوخ ص١٣٤.  (٣)



٨٧٩آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

ثالثا : الموافقون 
مل أقــف علــى مــن وافــق أبــا منصــور يف هــذه املســألة إذا مل يعلــم تأخــر أحدمهــا، أمــا 

إذا علــم ذلــك فذكــرت آنفــا أنــه ال خــالف يف كــون املتأخــر ناســخا.
رابعا: المخالفون

يــرى اآلمــدي -رمحــه اهللا- أنــه إذا مل يعلــم تأخــر أحدمهــا مــن اآلخــر فاحلكــم إمــا 
الوقــف عــن العمــل بأحدمهــا أو التخيــري بينهمــا إن أمكــن، ســواء علــم اقرتاهنمــا أو مل يعلــم، 
قــال - رمحــه اهللا -: (وأمــا إن علــم اقرتاهنمــا مــع تعــذر اجلمــع بينهمــا فعنــدي أن ذلــك غــري 
متصــور الوقــوع وإن جــوزه قــوم، وبتقديــر وقوعــه، فالواجــب إمــا الوقــف عــن العمــل بأحدمهــا 

أو التخيــري بينهمــا إن أمكــن، وكذلــك احلكــم فيمــا إذا مل يعلــم شــيء مــن ذلــك)(١).
ويــرى ابــن احلاجــب -رمحــه اهللا- أن احلكــم يف هــذه احلالــة يكــون الوقــف ال التخيــري، 

قــال -رمحــه اهللا- : (وإذا مل يعلــم ذلــك فالوجــه الوقــف ال التخيــري)(٢).

المسألة الثانية : إذا تعارض خبران ال يعرف تاريخهما فهل رواية المتأخر 
صحبة ناسخة لرواية المتقدم في الصحبة؟

أوال : التعريف بالمسألة 
املســألة هــي أن يــرد خــربان متعارضــان وال ميكــن اجلمــع بينهمــا وكان راوي أحدمهــا 
أقــدم صحبــة مــن راوي اآلخــر فهــل روايــة متأخــر الصحبــة تعتــرب ناســخا لروايــة متقــدم 

الصحبــة؟
ثانيا : رأي أيب منصور يف املسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن ذلــك طريــق صحيــح ملعرفــة النســخ وعلــى 
ذلــك فروايــة متأخــر الصحبــة عنــده كانــت ناســخة لروايــة متقــدم الصحبــة مطلقــا، قــال 
-رمحــه اهللا -: (إذا تعــارض خــربان ال يعــرف تارخيهمــا واحتيــج إىل نســخ أحدمهــا باآلخــر 
وكان راوي أحدمهــا أقــدم صحبــة مــن راوي اآلخــر، كانــت روايــة املتأخــر صحبــة ناســخة 

اإلحكام لآلمدي ١٦٣/٣.  (١)
خمتصر ابن احلاجب مع رفع احلاجب ٨٦/٤، ومع شرح العضد ١٩٦/٢.  (٢)
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لروايــة املتقــدم يف الصحبــة)(١).
ونقلــه عنــه الزركشــي -رمحــه اهللا- يف فصــل دالئــل النســخ حيــث قــال : (وأطلــق 
األســتاذ أبــو منصــور … أن روايــة املتأخــر صحبــة ناســخة لروايــة املتقــدم) (٢). كمــا نقلــه يف 
بــاب ترجيــح الظواهــر مــن األخبــار املتعارضــة فقــال : (قــال األســتاذ أبــو منصــور: إن جهــل 

تارخيهمــا، يف الغالــب أن روايــة متأخــر اإلســالم ناســخ)(٣).
وقــد مثــل لــه أبــو منصــور بــأن حديــث أيب هريــرة  يف إجيــاب الوضــوء مــن مــس 
الفــرج(٤) ناســخ خلــرب طلــق بــن علــي(٥)  يف ســقوطه(٦)؛ ألن إســالم أيب هريــرة تأخــر 

عن إسالم طلق بن علي، وعلى هذا فرواية أيب هريرة ناسخة لرواية طلق(٧).
ثالثا : الموافقون

وافــق أبــا منصــور يف هــذه املســألة ابــن برهــان كمــا نقــل عنــه الزركشــي -رمحــه اهللا- 
حيــث قــال: (وأطلــق األســتاذ أبــو منصــور وابــن برهــان أن روايــة املتأخــر صحبــة ناســخة 

الناسخ واملنسوخ ص١٣٤.  (١)
البحر احمليط  ١٥٨/٤.  (٢)

املصدر السابق.  (٣)
أخرجــه احلاكــم يف املســتدرك (١٣٨/١) والبيهقــي يف الســنن الكــربى (١٣٠/١) ولفظــه عنــد   (٤)
احلاكــم : (مــن مــس فرجــه فليتوضــأ) قــال احلاكــم: هــذا احلديــث صحيــح، وقــال اهليثمــي يف جممــع 
الزوائــد (٣٤/١) : (رواه أمحــد والطــرباين يف األوســط الصغــري والبــزار وفيــه يزيــد بــن عبــد امللــك 

النوفلــي وقــد ضعفــه أكثــر النــاس). 
هــو طلــق بــن علــي بــن طلــق بــن عمــرو، يكــىن أبــا علــي لــه صحبــة وروايــة عــن النــيب ، قــدم علــى   (٥)
النــيب  وهــو يبــين املســجد، فقــال رســول اهللا  : ((قربــوا لــه الطــني فإنــه أعــرف)) حــدث عنــه 

ابنــه قيــس وابنتــه خالــدة وغريمها.(انظــر اإلصابــة ٢٣٢/٢، االســتيعاب ٧٧٦/٢).
احلديــث رواه أبــو داود يف ســننه (١٢٧/١)يف كتــاب الطهــارة بــاب الرخصــة يف ذلــك، والرتمــذي   (٦)
يف ســننه (١٣١/١) يف أبــواب الطهــارة، بــاب مــا جــاء يف تــرك الوضــوء مــن مــس الذكــر  و 
النســائي يف ســننه (١٠١/١) يف كتــاب الطهــارة، بــاب تــرك الوضــوء مــن ذلــك، وابــن ماجــه يف 
ســننه (١٦٣/١) يف كتــاب الطهــارة بــاب الرخصــة يف ذلــك، ورواه البيهقــي يف الســنن الكــربى 
١٣٤/١. وصححــه الشــيخ األلبــاين يف صحيــح ســنن الرتمــذي ٢٦/١، وصحيــح ســنن النســائي 

.٣٧/١
انظر الناسخ واملنسوخ  له ص١٣٤، البحر احمليط ١٥٨/٦.  (٧)
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لروايــة املتقــدم)(١).
رابعا : المخالفون

خالف أبا منصور يف هذه املسألة كثري من العلماء وهم فريقان :
الفريــق األول : الذيــن أطلقــوا أن روايــة املتأخــر صحبــة ال تكــون ناســخة لروايــة متقــدم 
الصحبــة ســواء انقطعــت صحبــة األول عنــد صحبــة الثــاين أومل تنقطــع، وممــن ذهــب إليــه 
القاضــي أبــو بكــر(٢) والشــريازي(٣) والغــزايل(٤) واآلمــدي(٥) وابــن الســبكي(٦) والشــوكاين(٧).

دليل هذا القول :
قالــوا : ال جنعــل خــرب مــن تأخــرت صحبتــه ناســخا ملــن تقدمــت صحبتــه عنــد عــدم 

انقطــاع صحبــة األول، جلــواز احتمالــه ألمريــن(٨) :
أ- أن متقــدم الصحبــة مسعــه مــن رســول اهللا  بعــد متأخــر الصحبــة، وحينئــذ ال 

عــربة بتأخــر الصحبــة؛ ألن روايــة متقــدم الصحبــة متأخــرة.
ب- أن متأخــر الصحبــة مسعــه عمــن تقدمــت صحبتــه مث أرســله؛ ألن الصحابــة رضــي 
اهللا عنهم يرســل بعضهم عن بعض فيقولون قال رســول اهللا  كذا وهم مل يســمعوا منه، 

ففــي هــذه احلالــة حيتمــل أن تكــون روايــة متأخــر الصحبــة متقدمــة.
ومــع هذيــن االحتمالــني ال يتعــني تأخــر روايــة متأخــر الصحبــة فــال يصــح أن يكــون 

ناســخة لروايــة متقــدم الصحبــة.
أمــا إذا انقطعــت صحبــة األول عنــد صحبــة الثــاين(٩) فــال تكــون روايــة الثــاين ناســخا 

البحر احمليط ١٥٨/٤.  (١)
انظر املرجع املتقدم.  (٢)

انظر شرح اللمع٢٣٧/٢.  (٣)
انظر املستصفى  ١٢٧/١.  (٤)

انظر اإلحكام لآلمدي  ١٦٣/٣.  (٥)
انظر مجع اجلوامع مع شرح احمللي٩٤/٢.  (٦)

انظر إرشاد الفحول ص١٧٣.  (٧)
انظــر شــرح اللمــع ٢٣٧/٢، املســتصفى١٢٩/١، اإلحــكام لآلمــدي١٦٣/٣، مجــع اجلوامــع مــع   (٨)

شــرح احمللــي٩٤/٢، البحــر احمليــط ١٥٧/٤-١٥٨، إرشــاد الفحــول ص١٧٣.
وذلك مبوت األول أو بانقطاع لقائه مع النيب  كليا.  (٩)
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لروايــة األول أيضــا الحتمــال أن الثــاين مسعــه عمــن تقدمــت صحبتــه مث أرســله أو مســع يف 
حالــة كفــره مث روى بعــد اإلســالم، فــال يتعــني تأخــر روايــة الثــاين وعلــى هــذا ال يصــح كوهنــا 

ناســخة لروايــة األول(١).
الفريــق الثــاين : ذهبــوا إىل التفريــق بــني مــن انقطعــت صحبتــه عنــد صحبــة الثــاين وبــني 
مــن مل تنقطــع، فقالــوا إن انقطعــت صحبــة األول عنــد صحبــة الثــاين (فيكــون احلكــم الــذي 
رواه الثــاين ناســخا ملــا رواه األول كالــذي رواه … طلــق بــن علــي  قــال : أتيــت النــيب 
 وهــو يؤســس مســجد قبــاء، فســألته عــن مــس الذكــر، فقــال : ((هــل هــو إال بضعــة 
منــك)) وروى أبــو هريــرة وجــوب الوضــوء مــن مــس الذكــر، وقــد أســلم وهاجــر عــام خيــرب 
بعــد بنــاء مســجد قبــاء بســت ســنني فــكان حديــث أيب هريــرة ناســخا حلديــث طلــق)(٢). 
أمــا إن مل تنقطــع املتقــدم عنــد صحبــة املتأخــر فــال تكــون روايــة متأخــر الصحبــة ناســخة 

لروايــة متقــدم الصحبــة.
وممن ذهب إىل هذا القول ابن السمعاين(٣)  وإلكيا اهلراسي(٤) والرازي(٥)  واهلندي(٦).

دليل هذا القول :
قالــوا : إن انقطعــت صحبــة األول للرســول  عنــد ابتــداء اآلخــر بصحبتــه فهــذا 
يقتضــي أن يكــون خــرب األول متقدمــا علــى خــرب الثــاين، فــكان خــرب األول ناســخا، أمــا لــو 
دامــت صحبــة املتقــدم مــع الرســول  احتمــل أن يكــون املتقــدم راويــا ملــا تأخــر كمــا جيــوز 

أن يكــون راويــا ملــا تقــدم، وإثبــات النســخ مبجــرد االحتمــال ال جيــوز(٧).

انظر شرح اللمع٢٣٨/٢، املستصفى١٢٩/١، اإلحكام لآلمدي١٦٣/٣.  (١)
قواطع األدلة ١٣٣/٣-١٣٤.  (٢)

املصدر السابق.  (٣)
انظر البحر احمليط  ١٥٧/٤.  (٤)

انظر احملصول ٥٧١/١.  (٥)
انظر هناية الوصول ٢٤١٥/٦.  (٦)

احمليــط  البحــر  الوصــول ٢٤١٥/٦،  هنايــة  احملصــول ٥٧١/١،  األدلــة ١٣٤/٣،  قواطــع  انظــر   (٧)
.١٥٧/٤
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المسألة الثالثة : هل الخبر الذي يثبت حكما شرعيا يكون ناسخا لما يوافق 
العادة أو البراءة األصلية عند التعارض؟

أوال : التعريف بالمسألة
املســألة هــي أن يــرد خــربان متعارضــان ال يعــرف تارخيهمــا وكان حكــم أحــد اخلربيــن 
شــرعيا وحكــم اآلخــر موافقــا للعــادة والــرباءة األصليــة فهــل يعتــرب الشــرعي ناســخا للخــرب 

الــذي يوافــق العــادة والــرباءة األصليــة أو ال؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن ممــا يعــرف بــه الناســخ واملنســوخ تعــارض 
خربيــن أحدمهــا شــرعي واآلخــر موافــق للعــادة، وال ميكــن اجلمــع بينهمــا، فيكــون الشــرعي 
ناســخا ملــا يوافــق العــادة، فقــد قــال: (وإذا كان أحــد اخلربيــن شــرعيا واآلخــر موافقــا للعــادة 

كان الشــرعي ناســخا ملــا يوافــق العــادة)(١).
ثالثا : الموافقون 

إن القــول الــذي اختــاره األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- هــو مذهــب احلنفيــة(٢)   
واختيار بعض املعاصرين(٣).

قــال صاحــب فواتــح الرمحــوت : (واحلنفيــة خيالفــون فيــه ويؤخــرون املخالــف للــرباءة 
األصليــة لئــال يتكــرر الرفــع فإنــه لــو تقــدم املخالــُف رفــَع الــرباءَة مث املوافــق يرفعــه فيتكــرر 
الرفــع،  ويف التعبــري بالرفــع والعــدول عــن النســخ إميــاٌء إىل أنــه ال يلــزم تكــرر النســخ؛ ألن 
رفــع اإلباحــة األصليــة ليــس نســخا، وإميــاٌء إىل أن املــراد يف عبــارات املشــايخ رمحهــم اهللا 
تعــاىل بتكــرر النســخ تكــرر الرفــع)(٤)، وملــا تنبــه علــى أن هــذا القــول أيضــا يــؤدي إىل النســخ 
باالجتهــاد حــاول أن يوجــه كالم مشــاخيه بقولــه: (وهــذا القــول منهــم ليــس حكمــا بالنســخ 
يف احلقيقــة بــل هــو ترجيــح ألحــد املتعارضــني يف التعــارض لضــرورة العمــل ال تعيــني للناســخ 

الناسخ واملنسوخ له ص١٣٤، وانظر أيضا البحر احمليط ١٥٨/٤.  (١)
انظر تيسري التحرير ٢٢٣/٣، فواتح الرمحوت٩٦/٢.  (٢)

أصول الفقه اإلسالمي ٩٩٦/٢.  (٣)
فواتح الرمحوت٩٦/٢.  (٤)
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يف احلقيقــة، وال شــك أن هــذا القــدر مــن الرتجيــح يكفــي لرتجيــح العمــل باملخالــف، فتدبــر 
وال تــزل فإنــه مزلــة)(١).

دليل هذا القول :
١- (االنتقــال مــن الــرباءة الشــتغال الذمــة يقــني، والعــودة إىل اإلباحــة ثانيــا شــك، 

فقــدم الــذي مل يوافــق األصــل)(٢).
ورد (بأنــه يعــارض مبثلــه؛ إذ عــود املوافــق إىل اإلباحــة يقــني وتأخــر املخالــف شــك)(٣)  

وعلــى هــذا ينبغــي أن يكــون املوافــق هــو الناســخ.
٢- مــا اســتدل بــه احلنفيــة بــأن يف تأخــري اخلــرب املخالــف للــرباءة والعــادة عــدم تكــرر 
الرفــع وهــذا أرجــح؛ ألنــه لــو تقــدم اخلــرب املخالــف رفــع الــرباءة والعــادة، مث يرفعــه املوافــق 

وتكــرار الرفــع ال يستحســن(٤).
وميكــن أن يناقــش بــأن الرفــع هــو حقيقــة النســخ ومــا ذكــروه هنــا هــو نســخ باالجتهــاد 

مــع أن النســخ ال يثبــت باالجتهــاد.
رابعا : المخالفون

خالــف أبــا منصــور ومــن معــه يف هــذه املســألة مجــع مــن العلمــاء، قالــوا إن تقــدم 
الشــرعي علــى املوافــق للــرباءة األصليــة والعــادة وكــذا عكســه عنــد تعارضهمــا ليــس مــن 

واملنســوخ. الناســخ  ملعرفــة  الصحيحــة  الطــرق 
وهذا القول اختاره كثري من العلماء منهم القاضي أبو بكر(٥) والغزايل(٦)  واآلمدي(٧) 

فواتح الرمحوت ٩٦/٢.  (١)
شرح الكوكب املنري ٥٦٩/٣، وانظر حاشية البناين على شرح احمللي على مجع اجلوامع ٩٤/٢.  (٢)

حاشية البناين على شرح احمللي ٩٤/٢.  (٣)
انظر تيسري التحرير ٢٢٣/٣، فواتح الرمحوت  ٩٦/٢.  (٤)
انظر البحر احمليط ١٥٨/٤، إرشاد الفحول ص١٧٣.  (٥)

انظر املستصفى  ١٢٩/١.  (٦)
انظر اإلحكام لآلمدي  ١٦٣/٣.  (٧)
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وابن السبكي(١) والفتوحي(٢) والكمال ابن اهلمام(٣) وصاحب مسلم الثبوت(٤).
دليل هذا القول :

نســخ  هــذا  وألن  املخالــف(٥)  مــن  أوىل  لذلــك  املوافــق  تقــدم  ليــس  بأنــه  اســتدلوا 
باالجتهاد(٦). وهبذا تظهر قوة هذا القول؛ ألن النسخ ال يثبت مبجرد االجتهاد.

المســألة الرابعــة :  إذا كان تاريــخ أحــد الخبريــن معلومــا وتاريــخ اآلخــر 
مجهــوال، فــإن كان المعلــوم تاريخــه فــي آخــر حيــاة النبــي  فهــل هــو ناســخ 

للمجهــول تاريخه؟
أوال : التعريف بالمسألة

أن يــرد خــربان متعارضــان حبيــث ال ميكــن اجلمــع بينهمــا  وعلــم تاريــخ أحدمهــا وجهــل 
التاريــخ يف اآلخــر، فــإن كان املؤخــر منهمــا يتعلــق مبــا وقــع يف آخــر أيــام النــيب  فهــل يعتــرب 

ناســخا ملــا جهــل تارخيــه؟
فمثــال أمــر النــيب  املأمومــني بالصــالة قعــودا إذا صلــى اإلمــام قاعــدا بقولــه : ((ائتمــوا 
بأئمتكــم فــإن صلــى قائمــا فصلــوا قيامــا وإن صلــى قاعــدا فصلــوا قعــودا))(٧)، وجهــل تاريــخ 
هــذا احلديــث : هــل كان يف ســقطته عــن الفــرس أو مرضــه األخري،وقــد صلــى أصحابــه 
قيامــا خلفــه وهــو يصلــي قاعــدا يف مرضــه الــذي مــات فيــه(٨)، فعلــم أن هــذا احلديــث  كان 

انظر مجع اجلوامع مع شرح احمللي٩٣/٢.  (١)
انظر شرح الكوكب املنري ٥٦٩/٣.  (٢)

انظر تيسري التحرير ٢٢٣/٣.  (٣)
انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرمحوت ٩٦/٢.  (٤)

انظر اإلحكام لآلمدي  ١٦٣/٣.  (٥)
انظر مسلم الثبوت ٩٦/٢.  (٦)

متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٧٣/٢ مــع الفتــح) يف كتــاب األذان، بــاب   (٧)
إمنــا جعــل اإلمــام ليــؤمت بــه، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٣٣/٤ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب 

الصــالة، بــاب ائتمــام املأمــوم باإلمــام.
متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (١٧٣/٢ مــع الفتــح) يف كتــاب األذان، بــاب =   (٨)
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يف آخر أيامه   وعلى هذا فهل هو ناسخ للحديث األول أو ال؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن املعلــوم تارخيــه إن كان يف آخــر أيــام النــيب 
 فإنــه ينســخ اجملهــول تارخيــه حيــث قــال - رمحــه اهللا -: (إذا تعارضــا وتاريــخ أحدمهــا 
معلــوم وتاريــخ اآلخــر جمهــول، فــإن كان املعلــوم تارخيــه يف آخــر أيــام النــيب  فهــو الناســخ 
للمجهــول تارخيــه، كنســخ قــول النــيب  ((إذا صلــى اإلمــام قاعــدا فصلــوا قعــودا)) بصــالة 

أصحابــه قيامــا خلفــه وهــو يصلــي قاعــدا يف مرضــه الــذي قبــض فيــه)(١).
وقــال الرزكشــي :(قــال األســتاذ أبــو منصــور …وإن علــم التاريــخ يف أحدمهــا وجهــل 
يف اآلخــر نظــر، فــإن كان املــؤرخ منهمــا يف آخــر أيــام النــيب  فهــو الناســخ ملــا ال يعلــم 
تارخيــه، فينســخ قولــه عليــه الســالم : ((إذا صلــى اإلمــام قاعــدا فصلــوا قعــودا)) بصــالة 

أصحابــه قيامــا خلفــه وهــو يصلــي قاعــدا يف مرضــه الــذي مــات فيــه)(٢).
ثانيا : الموافقون

إن القــول بــأن املعلــوم تارخيــه إن كان يف آخــر حيــاة النــيب  كان ناســخا للمجهــول، 
مل أطلع على من صرح به إال أن املثال الذي أورده األستاذ أبو منصور-رمحه اهللا- ببيان 

الناســخ مــن املنســوخ تعــرض لــه العلمــاء باملوافقــة والــرد.
العلمــاء إىل أن قولــه  ((وإن صلــى قاعــدا فصلــوا قعــودا))  فقــد ذهــب مجهــور 
منســوخ بإقــرار النــيب  بصــالة الصحابــة قيامــا خلفــه وهــو يصلــي قاعــدا يف مرضــه الــذي 

مــات فيــه.
قــال اإلمــام الشــافعي -رمحــه اهللا-: (فلمــا كانــت صــالة النــيب  يف مرضــه الــذي 
مــات فيــه قاعــدا والنــاُس خلفــه قيامــا اســتدللنا علــى أن أمــَره النــاَس باجللــوس يف ســقطته 
عــن الفــرس  قبــل مرضــه الــذي مــات فيــه، فكانــت صالتــه يف مرضــه الــذي مــات فيــه قاعــدا 

إمنــا جعــل اإلمــام ليــؤمت بــه، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٤١/٤ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب 
الصــالة، بــاب اســتخالف اإلمــام إذا عــرض لــه عــذر.

الناسخ واملنسوخ له ص١٣٤-١٣٥.  (١)
البحر احمليط ١٥٨/٤.  (٢)
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والنــاس خلفــه قيامــا ناســخة ألن جيلــس النــاس جبلــوس اإلمــام)(١).
نقــل اإلمــام البخــاري -رمحــه اهللا- عــن شــيخه احلميــدي(٢) –رمحــه اهللا- فقــال: (قــال 
احلميــدي : قولــه «إذا صلــى جالســا فصلــوا جلوســا» هــو يف مرضــه القــدمي، مث صلــى بعــد 
ذلــك النــيب  جالســا والنــاس خلفــه قيامــا، مل يأمرهــم بالقعــود، وإمنــا يؤخــذ باآلخــر)(٣).

قــال النــووي -رمحــه اهللا-: (قــال أبــو حنيفــة والشــافعي ومجهــور الســلف رمحهــم اهللا 
تعــاىل : ال جيــوز لقــادر علــى القيــام أن يصلــي خلــف القاعــد إال قائمــا واحتجــوا بــأن النــيب 

 صلــى يف مــرض وفاتــه بعــد هــذا قاعــدا وأبــو بكــر  والنــاس خلفــه قيامــا)(٤).
وذكــر ابــن حجــر -رمحــه اهللا- أن حديــث صــالة النــيب  يف مــرض موتــه قاعــدا 
والنــاس خلفــه قيامــا اســتدل بــه علــى نســخ األمــر بصــالة املأمــوم قاعــدا إذا صلــى اإلمــام 
قاعــدا لكونــه  أمــر الصحابــة علــى القيــام خلفــه وهــو قاعــد، قــال : (وهكــذا قــرره 

الشــافعي… وبذلــك يقــول أبــو حنيفــة وأبــو يوســف(٥) واألوزاعــي(٦) .....)(٧).
دليل هذا القول :

أن مــا قالــه النــيب  أو فعلــه يف آخــر حياتــه يــدل علــى أنــه متأخــر عــن اخلــرب الــذي 
يعارضــه فــكان ناســخا لــه.

رابعا : المخالفون
مل أطلــع علــى مــن صــرح خبــالف مــا اختــاره أبــو منصــور -رمحــه اهللا- يف هــذه املســألة، 
لكــن املثــال الــذي ســاقه فيهــا قــد أنكــر النســخ فيــه اإلمــام أمحــد -رمحــه اهللا- ومجاعــة مــن 

الرسالة ص٢٥٤.  (١)
هــو أبــو بكــر عبــد اهللا بــن الزبــري بــن عيســى القرشــي، األســدي ،احلميــدي، املكــي، ثقــة حافــظ   (٢)

فقيــه، تــويف مبكــة ســنة ٢١٩هـــ . (انظــر تقريــب التهذيــب ص٥٠٦). 
انظر صحيح البخاري مع الفتح ١٧٣/٢ يف آخر باب «إمنا جعل اإلمام ليؤمت به».  (٣)

شرح النووي على صحيح ١٣٣/٤.  (٤)
األوزاعــي: هــو أبــو عمــرو عبــد الرمحــن بــن عمــرو األوزاعــي، الفقيــه، ثقــة جليــل، تــويف ســنة ١٥٧هـ.   (٥)

(انظــر تقريــب التهذيــب ص٥٩٣). 
أبــو يوســف : هــو يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن حبيــش األنصــاري الكــويف، اإلمــام اجملتهــد،   (٦)
العالمــة احملــدث، قاضــي القضــاة، تلميــذ وصاحــب أيب حنيفــة، مــن آثــاره : اخلــراج، ولــد ســنة 

١١٣هـــ وتــويف ســنة ١٨٢هـــ (انظــر ســري أعــالم النبــالء ٥٣٥/٨، تذكــرة احلفــاظ ٢٩٢/١). 
فتح الباري ١٧٦/٢.  (٧)
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حمدثــي الشــافعية، وذهبــوا إىل اجلمــع بــني احلديثــني، ويف هــذا يقــول ابــن حجــر -رمحــه اهللا- 
: (وأنكــر أمحــد نســخ األمــر املذكــور بذلــك، ومجــع بــني احلديثــني بتنـــزيلهما علــى حالتــني : 
إحدامهــا إذا ابتــدأ اإلمــام الراتــب الصــالة قاعــدا ملــرض يرجــى بــرؤه فحينئــذ يصلــون خلفــه 
قعــودا، ثانيتهمــا إذا ابتــدأ اإلمــام الراتــب قائمــا لــزم املأمومــني أن يصلــوا خلفــه قيامــا ســواء 
طــرأ مــا يقتضــي صــالة إمامهــم قاعــدا أم ال، كمــا يف األحاديــث الــيت يف مــرض مــوت النــيب 
، فــإن تقريــره هلــم علــى القيــام دل علــى أنــه ال يلزمهــم اجللــوس يف تلــك احلالــة؛ ألن 
أبــا بكــر ابتــدأ الصــالة هبــم قائمــا وصلــوا معــه قيامــا، خبــالف احلالــة األوىل، فإنــه  ابتــدأ 
الصــالة جالســا فلمــا صلــوا خلفــه قيامــا أنكــر عليهــم)(١)، مث قــال: (وقــد قــال بقــول أمحــد 

مجاعــة مــن حمدثــي الشــافعية كابــن خزميــة وابــن املنــذر وابــن حبــان)(٢).
خامسا : التعليق

بعد التأمل فيما ورد يف هذه املسألة يالحظ ما يلي :
١- أن مــا اختــار أبــو منصــور -رمحــه اهللا- يتقــوى إذا كان املعلــوم تارخيــه مــن آخــر 
مــا قالــه أو فعلــه النــيب  ويعضــده مــا ذهــب إليــه اجلمهــور يف املثــال املذكــور، ويظهــر يل 
أن إنــكار اإلمــام أمحــد -رمحــه اهللا- ومــن معــه للنســخ يف هــذا املثــال كان ألجــل إمــكان 

اجلمــع بينهمــا يف رأيهــم، ال ألجــل إنــكار القاعــدة.
٢- إذا كان املعلــوم تارخيــه ليــس مــن آخــر قولــه أو فعلــه  وإن كان يف آخــر أيامــه 

مل يكــن ناســخا - فيمــا يظهــر يل- الحتمــال تأخــر اجملهــول تارخيــه عنــه. واهللا أعلــم.

فتح الباري ١٧٦.  (١)
املصدر السابق.  (٢)
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المبحث الثاني :  آراؤه في الترجيح
وفيه تمهيد ومطلبان :

التمهيد : في معنى الترجيح
معنى الترجيح لغة :

الزيــادة وامليــل  يرجــح ترجيحــا، ويرجــع معنــاه إىل  اللغــة مصــدر رجــح  الرتجيــح يف 
والتمييــل والثقــل والتثقيــل، قــال يف معجــم مقاييــس اللغــة (الــراء واجليــم واحلــاء أصــل واحــد 
يــدل علــى رزانــة وزيــادة)(١)، يقــال : رجــح امليــزان مــال ورجــح أعطــاه راجحــا، وترجحــت بــه 
األرجوحــة : مالــت مبــن فيهــا(٢)، وجــاء يف لســان العــرب : (رجــح الشــيء بيــده رزنــه ونظــر 
 .(٣)( مــا ثقلــه وأرجــح امليــزان أي أثقلــه حــىت مــال … ورجــح يف جملســه يرجــح: ثقــل فلــم خيــفَّ

فالرتجيــح إذا هــو التمييــل والتثقيــل والتغليــب.
معنى الترجيح اصطالحا :

اختلف األصوليون يف بيان املعىن االصطالحي للرتجيح، وإليك مناذج من ذلك :
أ- عرفه الرازي -رمحه اهللا- بأنه (تقوية أحد الطريقني على اآلخر ليعلم األقوى فيعمل به 

ويطرح اآلخر) (٤)، وقريب منه تعريف ابن السبكي والزركشي والفتوحي وغريهم(٥) .
وعرفــه اآلمــدي -رمحــه اهللا- بأنــه (عبــارة عــن اقــرتان أحــد الصاحلــني للداللــة علــى 

املطلــوب، مــع تعارضهمــا مبــا يوجــب العمــل بــه وإمهــال اآلخــر) (٦).
وعرفــه ابــن احلاجــب -رمحــه اهللا- بأنــه (اقــرتان األمــارة مبــا تقــوى بــه علــى معارضهــا)

معجم مقاييس اللغة ٤٨٩/٢.  (١)
انظر: القاموس احمليط  ٣٣٢/١.  (٢)

لسان العرب٤٤٥/٢.  (٣)
احملصول  ٤٤٣/٢-٤٤٤.  (٤)

انظــر مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي٣٦٠/٢-٣٦١، البحــر احمليــط ١٣٠/٦، شــرح الكوكــب املنــري   (٥)
٦١٦/٤، وانظــر احلاصــل مــن احملصــول ٩٦٧/٢.

اإلحكام لآلمدي٤٦٠/٤.  (٦)
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(١). وهــو تعريــف ابــن مفلــح أيضــا(٢).

وعرفــه عبــد  العزيــز  البخــاري  بأنــه (إظهــار قــوة ألحــد الدليلــني املتعارضــني لــو انفــردت 
عنه ال تكون حجة معارضة)(٣).

معتــربة ألحــد  مزيــة  اجملتهــد  (تبيــني  أنــه  هــو  الرتجيــح  تعريــف  قيــل يف  مــا  وأحســن 
اآلخــر)(٤). علــى  تقدميــه  تقتضــي  املتعارضــني 

المطلب األول : آراؤه في الترجيح بين األدلة النقلية
وفيه مسألتان :

المسألة األولى : هل يرجح أحد النصين باتفاق رواته؟
أوال : التعريف بالمسألة 

املســألة هــي أن يــرد خــربان متعارضــان ويكــون راوي أحدمهــا قــد اتفقــت عنــه الروايــة واآلخــر 
اختلفــت عنــه الروايــة، فهــل اتفــاق روايــة اخلــرب يكــون مرجحــا لــه علــى مــن اختلفــت عنــه الروايــة؟

مثال ذلك : ما رواه أنس بن مالك  يف صدقة اإلبل : ((فإذا زادت على عشرين 
ومائــة ففــي كل أربعــني بنــت لبــون ويف كل مخســني حقــة))(٥)  قــال احلازمــي (… رواه 
عنهمــا مجاعــة كلهــم اتفقــوا علــى هــذا احلكــم مــن غــري اختــالف بينهــم)(٦)، ويعــارض اخلــرب 
املذكــور مــا ورد عــن علــي  عــن النــيب  : ((إذا زادت اإلبــل علــى عشــرين ومائــة تــرد 
الفرائــض إىل أوهلــا فــإذا كثــرت اإلبــل ففــي كل مخســني حقــة))(٧) وهنــاك روايــة أخــرى وردت 

خمتصر ابن احلاجب  مع شرح العضد٣٠٩/٢.  (١)
انظر أصول الفقه البن مفلح ١٥٨١/٤، شرح الكوكب املنري ٦١٦/٤.  (٢)

كشف األسرار ١٣٤/٤.  (٣)
تقريب الوصول ص٤٦٨ هامش ١.  (٤)

رواه البخاري يف صحيحه (٣١٧/٣ مع الفتح) يف كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.  (٥)
االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار ص ٣٧.      (٦)

رواه أبــو داود يف ســننه (١٠٠/٢) يف كتــاب الــزكاة، بــاب زكاة الســائمة، وقــد صححــه الشــيخ   (٧)
األلبــاين يف صحيــح ســنن أيب داود ٢٩٥/١، ورواه البيهقــي يف الســنن الكــربى(٩٢/٤)، ورواه = 
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عــن علــي  بلفــظ : (إذا زادت اإلبــل علــى عشــرين ومائــة ففــي كل مخســني حقــة ويف 
كل أربعــني ابنــة لبــون)(١)؛ فاختلفــت الروايــة عــن علــي  يف صدقــة اإلبــل وروايــة أنــس 
بــن مالــك مل ختتلــف فيهــا، فهــل يرجــح حديــث أنــس بــن مالــك  التفــاق روايتــه يف 

صدقــة اإلبــل علــى حديــث علــي  الختــالف روايتــه فيهــا؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أنــه إذا اختلــف رواة أحــد احلديثــني يف الروايــة، 
واتفــق رواة اآلخــر، فحديــث مــن مل ختتلــف رواياتــه أوىل بالرتجيــح.

قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (سادســها : أن خيتلــف رواة أحــد احلديثــني ويتفــق رواة 
اآلخــر، قــال أبــو منصــور : فروايــة مــن مل ختتلــف طــرق رواياتــه أوىل وذلــك كروايــة أكثــر 
الصحابــة حديــث نصــب الــزكاة أوىل مــن ذكــر االســتئناف بعــد مائــة وعشــرين مــن اإلبــل؛ 

ألن االســتئناف يف إحــدى روايــيت علــي، والروايــة األخــرى عنــه خبالفــه)(٢).
ثالثا : الموافقون

إن القــول الــذي اختــاره أبــو منصــور -رمحــه اهللا- هــو مذهــب مجهــور العلمــاء(٣) وممــن 
ذهــب إليــه الباجــي والشــريازي وابــن الســمعاين والغــزايل واآلمــدي والقــرايف والصفــي اهلنــدي 
وابــن تيميــة وابــن جــزي والفتوحــي -رمحهــم اهللا- وغريهــم، فهــؤالء مجيعــا يــرون أن الروايــة 

املتفــق عليهــا مرجحــة علــى الروايــة املختلــف فيهــا(٤).

ابــن خزميــة (١٦/٤-١٧) يف كتــاب الــزكاة بــاب ذكــر الدليــل علــى أن صغــار اإلبــل والغنــم وكبارمهــا 
تعــد علــى مالكهــا … قــال الدكتــور حممــد مصطفــى األعظمــي إســناده حســن أو صحيــح بغــريه. 

انظــر هامــش صحيــح ابــن خزميــة ١٦/٤.
رواه البيهقي يف السنن الكربى٩٣/٤.  (١)

البحر احمليط ١٦٠/٦.  (٢)
انظر التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية ١٨٣/٢.  (٣)

انظر إحكام الفصول ص٦٥٦، شرح اللمع٦٦٠/٢، قواطع األدلة ٣٦/٣، املستصفى٣٩٥/٢،   (٤)
اإلحــكام لآلمــدي  ٤٦٩/٤، شــرح تنقيــح الفصــول ص٤٢٣، هنايــة الوصــول إىل درايــة األصــول 
٣٦٩١/٨، املســودة ص٣٠٦، تقريــب الوصــول ص٧٧/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٦٥٢/٤-
٦٥٣، وانظــر أيضــا العــدة ١٠٢٩/٣-١٠٣١، روضــة الناظــر ٤٦٠/٢، وشــرح خمتصــر الروضــة 

٦٩٢/٣-٦٩٩، شــرح خمتصــر التحريــر ٤١٦٣/٨.
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دليل هذا القول :
قالــوا : إن مــا اختلــف يف روايتــه يضعــف ويضطــرب بالنســبة إىل احلديــث اخلــايل مــن 

ذلــك، فهــو أوىل مــن الروايــة املختلــف فيهــا(١).
رابعا : المخالفون

خالــف يف هــذه املســألة بعــض العلمــاء منهــم ابــن حــزم - رمحــه اهللا – فــريى أن ترجيــح 
الروايــة املتفــق عليهــا علــى الروايــة املختلــف فيهــا مــن أجــل االختــالف غــري ســديد، فإنــه 
بعــد أن مثــل حبديــث ابــن عمــر  وحديــث علــي  قــال: (وهــذا بــنيِّ ليــس مــن أجــل 
االختــالف –فقــد أبطلنــا ذلــك يف الفصــل الــذي قبــل هــذا(٢) - ولكــن ألن حديــث ابــن 

عمــر هــو الزائــد حكمــا علــى حديــث علــي رضــي اهللا عنهمــا)(٣).
و-حكــى الشــريازي -رمحــه اهللا- اخلــالف بقولــه: (ومنهــم مــن قــال: ال يرجــح)(٤)، 

ومل ينســبه إىل أحــد.
وقــد حكــى الشــريازي وايــن الســمعاين -رمحهمــا اهللا- وجهــني للشــافعية(٥)، يرجــع كل 

منهمــا يف احلقيقــة إىل ترجيــح الروايــة املتفــق عليهــا كمــا يقــول الزركشــي -رمحــه اهللا-(٦).
خامسا : التعليق

إذا نظر إىل ما ورد يف املسألة يالحظ ما يلي:
١- أنــه جيــوز أن تكــون إحــدى الروايتــني املختلفتــني موافقــة للروايــة املتفــق عليهــا كمــا 

تقــدم يف تعريــف املســألة، وكذلــك جيــوز أن تكــون كلتــا الروايتــني معارضــة هلــا.
٢- أن بعــض األصوليــني األحنــاف نصــوا علــى أن الروايــة املتفــق علــى رفعهــا ترجــح 
على املختلف يف رفعها(٧)، وقد يســتنتج من هذا موافقتهم للجمهور يف املســألة اليت حنن 

بصددهــا، ملــا بــني املســألتني مــن تقــارب وتشــابه. واهللا تعــاىل أعلــم.

انظر إحكام الفصول ص٦٥٦، املستصفى٣٩٥/٢.  (١)
انظر اإلحكام البن حزم١٧٩/٢.  (٢)

املصدر السابق  ١٨١/٢.  (٣)
شرح اللمع٦٦٠/٢.  (٤)

انظر املرجع السابق، قواطع األدلة ٣٦/٣.  (٥)
انظر البحر احمليط ١٦٠/٦.  (٦)

انظر تيسري التحرير ١٦٦/٣، فواتح الرمحوت ٢٠٥/٢.  (٧)
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المسألة الثانية : هل يرجح الخبر المقتضي للتحريم على الخبر المقتضي 
لإليجاب إذا تعارضا أو ال؟

أوال : التعريف بالمسألة 
املســألة هــي أن يــرد خــربان متعارضــان، مقتضــى أحدمهــا التحــرمي واآلخــر اإلجيــاب، 

فهــل يرجــح خــرب التحــرمي علــى خــرب اإلجيــاب أو ال يرجــح شــيء منهمــا؟
مثــال ذلــك : مــا روى نافــع عــن ابــن عمــر  قــال: قــال رســول اهللا  : ((إمنــا الشــهر 
تســع وعشــرون فــال تصومــوا حــىت تــروه وال تفطــروا حــىت تــروه فــإن غــم عليكــم فاقــدروا لــه))(١).

قال نافع : (فكان عبد اهللا إذا مضى من شــعبان تســع وعشــرون بعث من ينظر فإن رأى 
فذاك، وإن مل ير ومل ُحيل دون منظره سحاب وال قرت أصبح مفطرا، وإال أصبح صائما)(٢)، وهذا 
يســتدل بــه مــن يقــول بوجــوب صــوم يــوم الشــك ويعارضــه خصمــه حبديــث : ((مــن صــام اليــوم 
الــذي يشــك فيــه فقــد عصــى أبــا القاســم))(٣)،  فهــذا يقتضــي حتــرمي صــوم يــوم الشــك(٤).وحينئذ 

هــل يرجــح حديــث عمــار علــى حديــث ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا أو ال؟
ثانيا : رأي أيب منصور يف املسألة

ذهب األســتاذ أبو منصور -رمحه اهللا- إىل أنه ال يقدم أحد اخلربين يف هذه املســألة 
علــى اآلخــر إال بدليــل آخــر مرجــح.

قــال الزركشــي -رمحــه اهللا- بعــد أن ذكــر أن البيضــاوي رجــح التســاوي بــني اخلربيــن 

أخرجــه مســلم يف صحيحــه (١٩٠/٧ مــع شــرح النــووي) يف كتــاب الصيــام، بــاب وجــوب صــوم   (١)
رمضــان لرؤيــة اهلــالل والفطــر لرؤيــة اهلــالل .

فتح الباري١٢٢/٤.  (٢)
أخرجــه أبــو داود يف ســننه (٣٠٠/٢) يف كتــاب الصــوم، بــاب كراهيــة صــوم يــوم الشــك، والرتمــذي   (٣)
يف ســننه (٧٠/٣) يف كتــاب الصــوم، بــاب مــا جــاء يف كراهيــة يــوم الشــك، قــال الرتمــذي : 
حديــث عمــار حديــث حســن صحيــح، وأخرجــه النســائي يف ســننه (١٥٣/٤)، يف كتــاب الصــوم 
بــاب صيــام يــوم الشــك، وأخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه (٥٢٧/١) يف كتــاب الصيــام، بــاب مــا 
جــاء يف صيــام يــوم الشــك كلهــم عــن صلــة عــن عمــار ، وصححــه األلبــاين يف صحيــح ســنن 
النســائي ٤٧٠/١، وقــد رواه البخــاري معلقــا يف كتــاب الصــوم بــاب ١١، انظــر صحيــح البخــاري 

مــع الفتــح١١٩/٤.
انظر اإلهباج ٢٣٤/٣، البحر احمليط ١٧٢/٤.  (٤)
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(وهــي أقــرب لتعــذر االحتيــاط… وجــزم بــه األســتاذ أبــو منصــور وقــال : ال تقــدم أحدمهــا 
علــى اآلخــر إال بدليــل)(١).

ثالثا : الموافقون
الــرازي  منهــم  العلمــاء  مــن  اختــاره مجــع  منصــور  أبــو  إليــه  الــذي ذهــب  القــول  إن 
مجيعــا-(٢)،  اهللا  -رمحهــم  والزركشــي  واألســنوي  األصفهــاين  الديــن  ومشــس  والبيضــاوي 

مبرجــح. إال  بأحدمهــا  يعمــل  وال  يتعــادالن  اخلربيــن  أن  يــرون  جيمعــا  فهــؤالء 
دليل هذا القول :

قالــوا إن اخلــرب احملــرم يقتضــي اســتحقاق العقــاب علــى الفعــل، واملوجــب يقتضــي ذلــك علــى 
الرتك، فكالمها يوقع يف العقاب، فيتعذر األخذ باالحتياط، وهلذا ال يعمل بأحدمها إال بدليل آخر 

مرجــح(٣).
رابعا : المخالفون

خالف يف هذه املسألة أبا منصور ومن معه مجٌع من العلماء منهم اآلمدي وابن احلاجب 
والصفي اهلندي وابن مفلح واملرداوي والفتوحي وصاحبا تيسري التحرير و فواتح الرمحوت(٤).

فهؤالء ذهبوا إىل أن اخلرب املتقضي للتحرمي أوىل بالرتجيح.
دليل هذا القول:

استدلوا مبا يلي(٥) :
١-أن الغالــب مــن التحــرمي إمنــا هــو دفــع مفســدة مالزمــة للفعــل أو تقليلهــا، ويف 

البحر احمليط  ١٦٢/٦.  (١)
انظــر احملصــول ٤٦٨/٢، املنهــاج مــع شــرح األصفهــاين ٨٠/٢، شــرح األصفهــاين علــى املنهــاج   (٢)

٨٠٧/٢، التمهيــد لألســنوي ص٥١٠، البحــر احمليــط ١٧٢/٦.
انظــر شــرح األصفهــاين علــى املنهــاج٨٠٧/٢، اإلهبــاج ٢٣٤/٣، التمهيــد لألســنوي ص٥١٠.   (٣)

البحــر احمليــط  ١٧٢/٦، فواتــح الرمحــوت٢٠٦/٢.
انظــر اإلحــكام لآلمــدي٤٧٩/٤، منتهــى األصــول واألمــل ص٢٢٥، هنايــة الوصــول إىل درايــة   (٤)
األصــول ٣٧٣١/٨، أصــول الفقــه البــن مفلــح ١٦٠٢/٤، شــرح التحريــر ٤١٨٥/٨، شــرح 

الكوكــب املنــري ٦٨١/٤، تيســري التحريــر ١٥٩/٣، فواتــح الرمحــوت ٢٠٦/٢.
انظر املصادر السابقة.  (٥)
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اإلجياب حتصيل مصلحة مالزمة للفعل أو تكميلها، واهتمام الشــارع والعقالء بدفع املفاســد 
أكثــر وأمت مــن اهتمامهــم بتحصيــل املصــاحل، وهلــذا فــإن مــن أراد فعــال لتحصيــل مصلحــة ينفــر 
عنــه إذا عارضــه يف نظــره لــزوم مفســدة مســاوية للمصلحــة، كمــن رام حتصيــل درهــم علــى وجــه 
يلــزم منــه فــوات مثلــه. وإذا كان مــا هــو املقصــود مــن التحــرمي أشــد وآكــد منــه يف الواجــب كانــت 

احملافظــة عليــه أوىل.
وأيضــا فــإن الشــارع رتــب مــن العقوبــات والزواجــر علــى فعــل احملــرم مــا مل يرتبــه علــى 
تــرك الواجــب، فــإن الرجــم والقتــل مرتــب علــى زنــا احملصــن والقتــل العمــد العــدوان، واجللــد 
والتغريــب مرتــب علــى الزنــا، وقطــع اليــد علــى الســرقة، ومل يرتتــب مثلــه علــى تــرك احلــج 

والصــوم والــزكاة، وعلــى هــذا فرتجيــح خــرب التحــرمي أوىل.
٢- إن مــا هــو املقصــود مــن التحــرمي حيصــل بالــرتك بســهولة مــن غــري كلفــة عمــل 
ومــن غــري قصــد، خبــالف مــا هــو املقصــود مــن الواجــب، فإنــه ال حيصــل إال بكلفــة العمــل 
والقصــد، وهلــذا كان حتــرمي الشــيء يقتضــي االمتنــاع عنــه دائمــا خبــالف إجيابــه؛ فإنــه ال 
يقتضــي فعلــه دائمــا، وإذا كان كذلــك كان املصــري إىل األخــذ مبــا يقتضــي التحــرمي أوىل 

لنفــي احلــرج واملشــقة ولكونــه أفضــى إىل حصــول مقصــود الشــارع.

المطلب الثاني : آراؤه في الترجيح بين المعقوالت (األقيسة)
وفيه أربع مسائل:

المسألة األولى : هل يرجح المعلل بالمتعدية على المعلل بالقاصرة؟
أوال : التعريف بالمسألة 

املســألة هــي أن تــرد علتــان متعارضــان يف نــص واحــد، أحدمهــا قاصــرة والثانيــة متعديــة، 
وذلــك مثــل أن يقــول أحــد : إن علــة حتــرمي اخلمــر أنــه شــراب فيــه شــدة مطربــة مث يتعــدى 
هــذا إىل النبيــذ فيحــرم، ويقــول آخــر: إن علــة حترميهــا كوهنــا مخــرا وحينئــذ تكــون العلــة 
قاصــرة، وال تتعــدى إىل غــري اخلمــر، فهــل يرجــح هنــا التعليــل باملتعديــة أو التعليــل بالقاصــرة، 
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أو ال ترجــح إحــدى العلتــني علــى األخــرى؟(١). 
وجيــدر يب أن أشــري إىل نقطــة مهمــة وهــي أن تعــارض العلــة القاصــرة واملتعديــة مبنيــان 
علــى أن احلكــم الواحــد هــل يعلــل بأكثــر مــن علــة واحــدة أو ال؟ فعلــى القــول جبــواز تعــدد 
العلــل ال حيصــل التعــارض بــني العلــة القاصــرة واملتعديــة جلــواز التعليــل بــكل منهمــا، فــال 

معــىن حينئــذ لرتجيــح إحــدى العلتــني علــى األخــرى.
أمــا علــى القــول مبنــع تعــدد العلــل فــإن وجــدت يف أصــل القيــاس علــة قاصــرة وعلــة 
متعديــة فإمنــا تتعارضــان لعــدم جــواز األخــذ بــكل منهمــا(٢)، فحينئــذ هــل تكــون الراجحــة 
هــي العلــة القاصــرة فيؤخــذ هبــا فقــط، أو العلــة املتعديــة فيؤخــذ هبــا ويقــاس عليــه فــروع أخــر، أو ال 

يرجــح شــيء منهمــا؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يرى األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- أن التعليل بالعلة املتعدية أوىل بالرتجيح.
قــال الغــزايل -رمحــه اهللا -: (وحاصــل مــا يذكــر مــن فنــون الرتجيــح أنــواع)(٣)، مث قــال: 

(خامســها تقــدمي املتعديــة علــى القاصــرة بزعــم األســتاذ أيب منصــور والقاضــي …)(٤).
وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (يرجــح املعلــل باملتعديــة علــى املعلــل بالقاصــرة يف قــول 

القاضــي واألســتاذ أبــو منصــور…)(٥).
وقــال الشــوكاين -رمحــه اهللا -: (يرجــح املعلــل بالتعديــة علــى املعلــل بالقاصــرة، قالــه 

القاضــي و األســتاذ أبــو منصــور)(٦).
ثالثا : الموافقون

إن ما اختاره أبو منصور -رمحه اهللا- هو مذهب مجهور العلماء.
قــال إمــام احلرمــني اجلويــين -رمحــه اهللا-: (أمــا اجلمهــور مــن أربــاب األصــول فذاهبــون 

انظر إحكام الفصول ٦٧٨، شرح اللمع٩٥٩/٢.  (١)
انظر الربهان ٨٢٣/٢، التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية ٢٦٤/٢.  (٢)

املنخول ص٥٤٩.  (٣)
املصدر السابق ص٥٥٢.  (٤)

البحر احمليط ١٨٢/٦.  (٥)
إرشاد الفحول ص٢٤٨.  (٦)
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إىل ترجيــح املتعديــة)(١).
وقــال الــرازي -رمحــه اهللا-: (أن العلــة املتعديــة أوىل مــن القاصــرة عنــد األكثريــن، خالفــا 

لبعض الشافعية)(٢).
اخلطــاب  وأبــو  الســمعاين  وابــن  والشــريازي  والباجــي  يعلــى  أبــو  القاضــي  واختــاره 
الكلــوذاين والــرازي وابــن قدامــة وابــن احلاجــب والقــرايف والفتوحــي وغريهــم(٣)، فهــؤالء يــرون 

تقــدمي املتعديــة علــى القاصــرة عنــد حصــول التعــارض.
دليل هذا القول :

استدلوا مبا يلي :
١- أن العلــة املتعديــة أكثــر فائــدة مــن القاصــرة(٤) (كالتعليــل يف الذهــب والفضــة 
بالــوزن، فيتعــدى احلكــم إىل كل مــوزون، كاحلديــد والنحــاس والصفــر وحنوهــا، خبــالف 
التعليــل بالثمنيــة أو النقديــة فإنــه ال يتعدامهــا، فــكان التعليــل بالــوزن الــذي هــو وصــف متعــد 

حملــل النقديــن إىل غريمهــا أكثــر فائــدة مــن الثمنيــة القاصــرة عليهمــا)(٥).
٢- أن الصحابــة رضــي اهللا عنهــم كانــوا يتمســكون بالعلــة املتعديــة دون القاصــرة، 

لعــدم الفائــدة فيهــا(٦).
٣- أن املتعديــة جممــع علــى صحتهــا خبــالف القاصــرة فإهنــا خمتلــف فيهــا، واجملمــع عليــه 

أقــوى مــن املختلــف فيه(٧).
الربهان ٨٢٣/٢.  (١)

احملصول ٤٨٦/٢.  (٢)
األدلــة  قواطــع  اللمــع٩٥٩/٢،  شــرح  ص٦٧٨،  الفصــول  إحــكام   ،١٥٣٣/٥ العــدة  انظــر   (٣)
٤٣٢/٤، التمهيــد أليب اخلطــاب ٢٤٣/٤، احملصــول ٤٨٦/٢، روضــة الناظــر ٤٦٨/٢، منتهــى 
الوصــول واألمــل ص٢٢٧، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد٣١٧/٢، شــرح تنقيــح الفصــول 
ص٤٢٦، شــرح الكوكــب املنــري ٧٢٣/٤ وأيضــا انظــر مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي٣٧٧/٢، 

املســودة ص٣٧٨، إرشــاد الفحــول ص٢٤٨، نزهــة اخلاطــر العاطــر ٤٦٨/٢.
انظــر املنخــول ص٥٥٢، التمهيــد أليب اخلطــاب ٢٤٣/٤، احملصــول ٤٨٦/٢، شــرح الكوكــب   (٤)

املنــري ٧٢٣/٤.
شرح الكوكب املنري ٧٢٣/٤.  (٥)

انظر املنخول ص٥٥٢.  (٦)
انظر شرح اللمع٩٥٩/٢، قواطع األدلة ٤٣٢/٤، احملصول ٤٨٦/٢.  (٧)
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رابعا : المخالفون
خالف أبا منصور يف هذه املسألة فريقان من العلماء.

الفريــق األول : قالــوا إن العلــة القاصــرة تقــدم علــى املتعديــة، وإليــه ذهــب األســتاذ أبــو 
إســحاق اإلســفراييين(١)، ورحجــه الغــزايل يف املســتصفى(٢).

الفريق الثاين : قالوا بالتسوية بينهما وعدم الرتجيح بواحدة منهما، وهو اختيار القاضي أيب 
بكر الباقالين(٣)، واختاره إمام احلرمني حيث قال : (وقول القاضي يف املسلك الذي ذكره أوجه 

األقوال يف مقتضى األصول)(٤)، وهو أيضا اختيار الغزايل يف املنخول (٥) وغريه(٦).

المسألة الثانية : إذا تعارضت علتان متعديتان وفروع أحدهما أكثر من فروع 
األخرى فهل يرجح ما مجال تعديته أكثر أو ال(٧) ؟

أوال : رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أنــه إذا تعارضــت علتــان فــروُع إحدامهــا أكثــُر 
مــن فــروع األخــرى، ومهــا مجيعــا متعديتــان، فكثــرية الفــروع منهمــا مقدمــة علــى األخــرى.

قــال الغــزايل -رمحــه اهللا-: (سادســها أن يكــون فــروع أحدمهــا أكثــر مــن اآلخــر فريجــح 
بــه كمــا قــال األســتاذ أبــو منصــور)(٨). وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (إذا فرعنــا علــى تقــدمي 

انظر الربهان ٨٢٢/٢، املنخول ص٥٥٣.  (١)
.٤٠٣/٢-٤٠٤  (٢)

انظر الربهان  ٨٢٣/٢، التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية ٢٦٥/٢.  (٣)
الربهان ٨٢٤/٢ .  (٤)

ص٥٥٣، هــذا إذا تــواردت العلتــان علــى حكــم واحــد، فــإن تناقضتــا فــال يلتقيــان، وإن فــرض   (٥)
ازدحــام علــى حكــم مــع تقريــر االتفــاق علــى احتــاد العلــة فاملعتديــة عنــده يف هــذه احلالــة أوىل. انظــر 

ص٥٥٣.
انظر املسودة ص٣٧٨.  (٦)

هــذه املســالة يصــح تصورهــا علــى القــول بتقــدمي املتعديــة علــى القاصــرة فقــط؛ ألن القائلــني بتقــدمي   (٧)
القاصــرة أو القائلــني بعــدم ترجيــح أحدمهــا علــى اآلخــر ينفــون أن يكــون أصــل التعديــة مرجحــا فــال 

عــربة عندهــم إذاً بالتعديــة إىل فــروع أكثــر أو أقــل.
املنخول ص٥٥٣.  (٨)
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التعديــة، فتعارضــت علتتــان متعديتــان، وفــروع إحدامهــا أكثــر مــن فــروع األخــرى، يقــدم 
مــا جمــال تعديتــه أكثــر لكثــرة الفائــدة، قالــه األســتاذ أبــو منصــور)(١). وقــال أيضــا (أمــا إذا 
كانــت إحدامهــا أكثــر فروعــا مــن األخــرى فهــل الكثــرية أوىل لكثــرة فائدهتــا، أو مهــا ســيان، 

فيــه وجهــان حكامهــا ابــن الســمعاين وجــزم األســتاذ أبــو منصــور بتقــدمي الكثــرية)(٢).
وقــال الشــوكاين -رمحــه اهللا-: (ترجــح العلــة املتعديــة الــيت فروعهــا أكثــر علــى العلــة 

املتعديــة الــيت فروعهــا أقــل لكثــرة الفائــدة، قالــه األســتاذ أبــو منصــور)(٣).
دليله :

استدل أبو منصور -رمحه اهللا- بكثرة الفائدة يف ذلك(٤) أي (أهنا إذا كثرت فروعها 
كثرت فوائدها فكانت أوىل)(٥).

ثالثا : الموافقون
أبــو منصــور -رمحــه اهللا- كثــري مــن  الــذي ذهــب إليــه األســتاذ  لقــد اختــار القــول 
القائلــني برتجيــح املتعديــة علــى القاصــرة يف املســألة الســابقة، منهــم الباجــي والشــريازي 

. والفتوحــي -رمحهــم اهللا- وغريهــم(٦)  والقــرايف  احلاجــب  وابــن  واآلمــدي  والــرازي 
دليل هذا القول :

اســتدلوا بــأن أكثرَمهــا فروعــا تفيــد مــن األحــكام مــا ال تفيــده األخــرى، فكانــت أوىل، ويــدل 
عليــه أن الفــروع جتــري جمــرى شــهادة األصــول هلــا بالصحــة، فوجــب أن تكــون أوىل مــن 

األخــرى)(٧).
البحر احمليط  ١٨٣/٦.  (١)
املصدر السابق١٩٣/٦.  (٢)
إرشاد الفحول ص٢٤٨.  (٣)

انظر البحر احمليط  ١٨٣/٦، إرشاد الفحول ص٢٤٨.  (٤)
احملصول ٤٨٦/٢.  (٥)

انظــر إحــكام الفصــول ص٦٧٨، التبصــرة ص٤٨٨، شــرح اللمــع٩٥٨/٢، احملصــول ٤٨٦/٢-  (٦)
٤٨٧، اإلحــكام لآلمــدي٤٩٢/٤، منتهــى الوصــول واألمــل ص٢٢٧، شــرح تنقيــح الفصــول 
ص٤٢٦، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي٣٧٥/٢، البحــر احمليــط ١٨٣/٦، شــرح الكوكــب املنــري 

٧٢٣/٤-٧٢٤، إرشــاد الفحــول ص٢٤٨.
شرح اللمع٩٥٨/٢، وانظر التبصرة ص٤٨٨.  (٧)
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رابعا : المخالفون
خالف أبا منصور يف هذه املسألة احلنفية(١) وبعض الشافعية منهم اجلويين والغزايل(٢)  

وبعض احلنابلة منهم أبو اخلطاب(٣)، فهؤالء يرون عدم ترجيح العلة هبذا املرجح.
دليل هذا القول :

استدلوا مبا يلي(٤) :
١- أن كثــرة الفــروع ترجــع إىل كثــرة مــا خلقــه اهللا تعــاىل مــن ذلــك النــوع، وليــس ذلــك 

أمــرا شــرعيا حــىت يرجــح بــه.
٢- أنــه لــو كان أعــم العلتــني أوىل باألخــذ مــن أخصهمــا لــكان العمــل بأعــم اخلطابــني 

أوىل مــن أخصهمــا، وليــس كذلــك بــل مهــا ســيان.
٣- أن العلــة إمنــا تصــح وتثبــت إذا شــهد علــى صحتهــا دليــل أو أمــارة، وإذا تســاويا 

يف ذلــك مل يلتفــت إىل قلــة الفــروع وكثرهتــا.

المسألة الثالثة : هل يقدم ما كان فروعه أكثر على ما كان شواهده أكثر؟
أوال : التعريف بالمسألة

املســألة هــي أن تــرد علتــان متعارضتــان إحدامهــا فروُعهــا أكثــر واألخــرى فروعهــا أقــل 
ولكــن نظائرهــا وشــواهدها أكثــر، كأن يعلِّــل شــخٌص وجــوَب الكفــارة يف رمضــان هبتــك 
حرمــة الصــوم مبقصــود اجلنــس وقــد كثــر فروعــه، ويعلــل اآلخــر بالــوطء يف هنــار رمضــان، 
فهــذه فروعهــا أقــل ولكــن يشــهد هلــا اختصــاص الــوطء مبــن أتــى يف احلــج وغــريه بــه(٥)، فهــل 
يقــدم مــا فروعــه أكثــر علــى مــا شــواهده أكثــر أو العكــس أو ال يقــدم أحدمهــا علــى اآلخــر؟

نســب إليهــم هــذا القــول الشــريازي يف شــرح اللمــع٩٥٨/٢، وهــو صحيــح، انظــر أيضــا كشــف   (١)
الرمحــوت٣٢٩/٢. فواتــح  األســرار١٨٢/٤، 
انظر الربهان ٨٢٧/٢، املنخول ص٥٥٣.  (٢)

التمهيد٢٤٨/٤.  (٣)
انظر التمهيد٢٤٨/٤، احملصول  ٤٨٧/٢.  (٤)

انظر الربهان  ٨٢٨/٢، املنخول ص٥٥٤، البحر احمليط ١٨٣/٦.  (٥)
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ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن مــا كان شــواهده أكثــر يقــدم علــى مــا كان 

فروعــه أكثــر.
قــال الغــزايل -رمحــه اهللا-: (أن مــا كان فروعــه أكثــر يقــدم عليــه مــا كان شــواهده أكثــر 

فيمــا قالــه األســتاذ أبــو منصــور)(١).
ثالثا : المخالفون 

خالــف أبــا منصــور يف هــذه املســألة إمــام احلرمــني والغــزايل حيــث ذهــب إىل عــدم 
ترجيــح أحدمهــا علــى اآلخــر(٢).

المسألة الرابعة : هل ترجح العلة المثبتة على العلة النافية أو ال؟
أوال : التعريف بالمسألة

أن يقــول أحــد يف الفواكــه (إنــه مطعــوم جنــس) فأشــبه الــرب، فوصــُف العلــة هنــا إثبــاُت 
صفــة وهــي الطعــم، ويعلــل آخــر بأنــه ليــس مبكيــل وال مــوزون، فوصــُف العلــة هنــا نفــُي صفــة 
وهــي الكيــل والــوزن، فهــل تقــدم املثبتــة علــى النافيــة أو ال تقــدم إحدامهــا علــى األخــرى؟(٣) 

ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة
يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن الرتجيــح بــني العلــة املثبتــة والنافيــة إحدامهــا 
على األخرى ال يصح، قال الزركشي -رمحه اهللا-: (قال األستاذ أبو منصور : الصحيح  

أن الرتجيــح يف العلــة ال يقــع بذلــك، الســتواء املثبــت والنــايف يف االفتقــار إىل الدليــل)(٤).
دليله :

أن كال من املثبتة والنافية يستوي يف كونه دليال شرعيا فيفتقر إىل دليل مرجح(٥).

املنخول ص٥٥٤.  (١)
انظر الربهان ٨٢٨/٢، املنخول ص٥٥٤.  (٢)

انظر شرح اللمع٩٥٧/٢.  (٣)
البحر احمليط ١٩٢/٦ وقد نقله أيضا الشوكاين يف إرشاد الفحول ص٢٥٠.  (٤)

املصدر السابق.  (٥)



آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه ٩٠٢

ثالثا : الموافقون
لقــد اختــار القــول الــذي ذهــب إليــه أبــو منصــور -رمحــه اهللا- كل مــن إمــام احلرمــني 

اجلويــين والغــزايل -رمحهمــا اهللا-. 
قــال إمــام احلرمــني : (إذا تضمنــت إحــدى العلتــني نفيــا واألخــرى إثباتــا فقــد صــار 
بعــض النــاس إىل تقــدمي العلــة املثبتــة، وهــذا قــول مــن ال يتثبــت يف مــا يــأيت بــه، فــإن الرتجيــح 

ال ينشــأ مــن النفــي واإلثبــات)(١).
وقــال الغــزايل : (الرابــع عشــر النافيــة واملثبتــة، وقــد اختلــف النــاس فيهمــا علــى التناقــض، 

وعندنا أن ال ترجيح هبما، وإمنا ينقدح الرتجيح باإلثبات يف الروايات)(٢).
وقــال يف املســتصفى : (اخلامــس عشــر: تقــدمي العلــة املثبتــة علــى النافيــة، قــال بــه قــوم 

وهــو غــري صحيــح)(٣).
دليل هذا القول :

استدلوا مبا يلي :
أغلــب يف  اإلثبــات  يكــون  فرمبــا  واإلثبــات،  النفــي  مــن  ينشــأ  ال  الرتجيــح  ١-(أن 
مســالك الفنــون، ورمبــا يكــون األمــر علــى الظــن يف العكــس، فليتبــع املتبــع طريــق التغليــب 
علــى الظــن، مــع [أن] االحنصــار يف مســالك الشــريعة غــري معــرج علــى نفــي أو إثبــات)(٤).
٢-(أن النفــي الــذي ال  يثبــت إال شــرعا كاإلثبــات)(٥)  فــال ترجيــح ألحدمهــا علــى 

اآلخــر.
رابعا : المخالفون

لقد خالف يف أبا منصور هذه املسالة فريقان من العلماء :
أبــو  النافيــة، وإليــه ذهــب األســتاذ  املثبتــة علــى  العلــة  بتقــدمي  قالــوا  الفريــق األول : 

الربهان ٨٣٩/٢.  (١)
املنخول ص٥٥٦.  (٢)

.٤٠٥/٢  (٣)
الربهان ٨٣٩/٢.  (٤)

املستصفى٤٠٥/٢.  (٥)



٩٠٣آراؤه في مباحث التعارض وطرق دفعه

إســحاق اإلســفراييين(١) والقاضــي أبــو يعلــى والشــريازي وابــن الســمعاين وأبــو اخلطــاب وابــن 
الســبكي والفتوحــي وغريهــم(٢).

دليل هذا القول :
١- أن اإلثبــات جممــع علــى جــواز التعليــل بــه والنفــي خمتلــف يف جــواز التعليــل بــه، فمــا 

كانت صحته باتفاق القائلني بالقياس أوىل مما وقع فيه اخلالف بينهم(٣) .
٢- (أن العلــة املقتضيــة للثبــوت تفيــد حكمــا شــرعيا مل يعلــم بالــرباءة األصليــة خبــالف 
املقتضيــة للنفــي فإهنــا تفيــد مــا علــم بالــرباءة األصليــة، ومــا فائدتــه شــرعية راجــح علــى غــريه)

.(٤)

الفريق الثاين : قالوا بتقدمي العلة النافية على املثبتة، وهو مذهب اآلمدي وابن احلاجب وغريمها(٥).
دليل هذا القول :

١-أن مقتضــى النافيــة علــى تقديــر رجحاهنــا وعلــى تقديــر مســاواهتا، ومقتضــى املثبتــة 
ال يتــم إال علــى تقديــر رجحاهنــا، ومــا يتــم مطلوبــه علــى تقديــر مــن تقديريــن يكــون أغلــب 

علــى الظــن ممــا ال يتــم مطلوبــه إال علــى تقديــر واحــد معــني(٦).
٢-أن املقتضية للنفي متأيدة بالنفي األصلي، فهي أوىل بالرتجيح من املثبتة(٧).

انظر البحر احمليط  ١٩٢/٦.  (١)
انظــر العــدة١٥٣١/٥، شــرح اللمــع٩٥٦/٢، قواطــع األدلــة ٤٣١/٤، التمهيــد أليب اخلطــاب   (٢)

٢٤٠/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٧٣٢/٤، رفــع احلاجــب ٦٤٤/٤.
انظر شرح اللمع٩٥٧/٢، التمهيد أليب اخلطاب٢٤٠/٤.  (٣)

شرح الكوكب املنري ٧٣٢/٤-٧٣٣.  (٤)
انظــر اإلحــكام لآلمــدي٤٩٦/٤، منتهــى الوصــول واألمــل ص٢٢٨، شــرح العضــد علــى خمتصــر   (٥)

ابــن احلاجــب  ٣١٨/٢.
انظر املصادر السابقة.  (٦)

انظــر شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن احلاجــب ٣١٨/٢، رفــع احلاجــب ٦٤٤/٤، شــرح الكوكــب   (٧)
املنــري ٧٣٣/٤.
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٩٠٧آراؤه في االجتهاد والتقليد والفتوى

الفصل األول  :  آراؤه في مباحث االجتهاد
وفيه تمهيد وثالثة مباحث :

التمهيد : في تعريف االجتهاد

تعريف االجتهاد لغة :
افتعــال مــن اجلهــد، بضــم اجليــم  اللغــة مصــدر اجتهــد جيتهــد، وهــو  االجتهــاد يف 
وفتحهــا، وهــو الوســع والطاقــة واملشــقة واملبالغــة، تقــول : (جهــد الرجــل فهــو جمهــود) إذا 

وجــد مشــقة، وتقــول : (أجهــد دابتــه) إذا محــل عليهــا يف الســري فــوق طاقتهــا(١). 
جــاء يف النهايــة يف غريــب احلديــث : (االجتهــاد بــذل الوســع يف طلــب األمــر وهــو 
افتعــال مــن اجلهــد… وهــو بالضــم الوســع والطاقــة وبالفتــح املشــقة)(٢). فاالجتهــاد هــو 
اســتفراغ الوســع واجملهود وحتصيل أمر من األمور، وال يســتعمل إال فيما يكون فيه مشــقة، 

يقــال : اجتهــد يف محــل الصخــرة وال يقــال : اجتهــد يف محــل خردلــة(٣).
تعريف االجتهاد اصطالحاً :

ُعــرِّف االجتهــاد يف االصطــالح بتعريفــات كثــرية، أذكــر فيمــا يلــي تعريفــني مهــا أحســن 
مــا وقفــت عليــه مــن تعريفــات االجتهــاد.

األول : تعريــف القاضــي البيضــاوي حيــث عرفــه بقولــه : (هــو اســتفراغ اجلهــد يف درك 
األحكام الشــرعية)(٤).

وقولــه (درك) أعــم مــن كونــه علمــا أو ظنــا، واالجتهــاد قــد يقــع بالظنيــات والقطعيــات، 
وكــون احلكــم الــذي يتوصــل إليــه باالجتهــاد قــد يكــون قطعيــا هــو مــا أيــده شــيخ اإلســالم 

انظر لســان العرب ١٣٣/٣-١٣٥،  املصباح املنري ٤٣، ٤٤، خمتار الصحاح ١١٤، القاموس   (١)
احمليــط  ٤٠٤/١.
.٣١٩/١-٣٢٠  (٢)

انظر املستصفى٣٥٠/٢، اإلحكام لآلمدي٣٩١/٤، إرشاد الفحول ص٢٢٠.  (٣)
املنهاج مع شرح األصفهاين ٨٢١/٢.  (٤)



آراؤه في االجتهاد والتقليد والفتوى ٩٠٨

ابــن تيميــة والكمــال ابــن اهلمــام – رمحهمــا اهللا-.
الثــاين : تعريــف الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي -رمحــه اهللا- حيــث عرفــه بأنــه (بــذل 
الفقيــه وســعه بالنظــر يف األدلــة ألجــل أن حيصــل لــه الظــن أو القطــع بــأن حكــم اهللا يف 

املســألة كــذا)(١).
واملــراد بالفقيــه عنــد األصوليــني هــو اجملتهــد وهــو قيــد خيــرج بــذل العامــي وســعه لتحصيل 
حكــم شــرعي؛ إذ ال يســمى ذلــك اجتهــادا يف االصطــالح، وقولــه (بــذل الفقيــه وســعه) 
يعــين بــذل اجملتهــد طاقتــه وجهــده حبيــث حيــس يف نفســه العجــز عــن مزيــد طلــب، والتعبــري 
بالوســع هنــا بــدال مــن اجلهــد يف التعريــف األول أوىل؛ ألن االجتهــاد مشــتق مــن اجلهــد، 

ففــي تعريفــه بــه دور، وبتعريفــه بالوســع يســلم التعريــف مــن هــذا النقــد.

المبحث األول  :  آراؤه في شروط المجتهد

مل يســلك األصوليــون مســلكا موحــدا يف عــرض شــروط اجملتهــد بــل مــن خلصهــا يف 
شــرط أو شــرطني، مث فــرع عــن كل منهمــا عــدة شــروط فرعيــة، ومنهــم مــن ذكرهــا منــذ 
البدايــة مفصلــة، وقــد هنــج املنهــج األول األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- واتبعــه كل مــن 
الغــزايل واآلمــدي والشــاطيب(٢)، وممــن هنــج املســلك الثــاين : ابــن الســمعاين وابــن الســبكي 

والشــوكاين(٣)  -رمحهــم اهللا مجيعــا-.
ويالحــظ يف العبــارات املنقولــة عــن األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أنــه ذكــر أربعــة 
شــروط للمجتهــد، منهــا شــرط ملخــص متفــق عليــه، ونقــل الســيوطي عنــه نصــا فيــه تفصيــل 
هــذا الشــرط، ومنهــا ثالثــة شــروط قــد اختلــف يف اشــرتاطها للمجتهــد، وإليــك بيــان ذلــك 

يف مطلبــني:

مذكرة أصول الفقه ص٣١١.  (١)
انظر املستصفى٣٥٠/٢، اإلحكام لآلمدي٣٩٧/٤، املوافقات ١٠٥/٤، ١٠٦.  (٢)

انظــر قواطــع األدلــة ٤/٥-٩، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي٣٨٢/٢، إرشــاد الفحــول ص٢٢١-  (٣)
.٢٢٢
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المطلب األول : رأيه فيما اتفق عليه من شروط المجتهد

قــال األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- فيمــا نقــل عنــه الزركشــي : (يشــرتط معرفــة مــا 
يتعلــق بأحــكام الشــرع)(١) ومعلــوم أن مــا يتعلــق بأحــكام الشــرع هــي األدلــة الشــرعية وعلــم 

اللغــة العربيــة.
وقــد نقــل الســيوطي كالمــا مــن كتــاب التحصيــل لألســتاذ أيب منصــور يشــرح الشــرط 
املذكــور مفصــال حيــث قــال : (قــال األســتاذ أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر التميمــي 
يف كتابــه «التحصيــل» : (مــن شــرط اجملتهــد يف األحــكام الشــرعية أن يكــون عاملــا بأصــول 
أحــكام الشــرع الــيت هــي الكتــاب والســنة واملقاييــس الشــرعية وأن يكــون عاملــا بأصــول هــذه 
األصــول مــن الدالئــل العقليــة وأن يكــون عاملــا جبملــة مــن اللغــة تفصــل بــني احلقيقــة واجملــاز، 
ويعــرف منهــا مراتــب اخلــالف وأن يكــون عاملــا بضــروب علــم النحــو والتصريــف ومعــاين 
حــروف املعــاين، وأن يكــون عارفــا جبمــل مــن األخبــار املتعلقــة بأحــكام الشــرع، وإذا دامهتــه 
عــن حفظــه مــا يتعلــق منهــا بالقصــص واملواعــظ جــاز، وأن يكــون عارفــا بطــرق األخبــار مــن 
تواتــر وآحــاد ومتوســط بينهمــا ليميــز مــا يقطــع بــه منهــا وبــني مــا ال يقطــع بــه، وأن يكــون 
عارفــا بشــروط الــرواة واألســباب الــيت تــرد هبــا الروايــة واألســباب الــيت تقبــل معهــا الروايــة، وأن 
يكــون عارفــا بوجــوه القيــاس ومواضعــه ووجــوه الرتجيــح وأقســامه، مث يكــون عارفــا بوجــوه 
ترتيــب اآليــات والســنن واجلمــع بينهمــا وختصيــص بعضهــا ببعــض، ونســخ بعضهــا ببعــض 
مــع علمــه بشــروط النســخ والتخصيــص، مث يكــون عاملــا جبمــل مــن أحــكام الصحابــة علــى 

اإلمجــاع واالختــالف حــىت ال يشــذ عنــه إال النــادر)(٢).
وهــذا الشــرط الــذي ذكــره األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- مل يكــن حمــل اختــالف 

بــني األصوليــني، وإن كانــت عباراهتــم ختتلــف يف التعبــري عنــه(٣).

البحر احمليط ٢٠٠/٦، وانظر هذا النقل أيضا يف إرشاد الفحول ص٢٢١.  (١)
تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد ص٤٣-٤٤.  (٢)

انظــر العــدة ١٥٩٤/٥-١٥٩٥، إحــكام الفصــول ٦٣٧، شــرح اللمــع١٠٣٣/٢، املســتصفى    (٣)
٣٥٠/٢، التمهيد أليب اخلطاب ٣٩٠/٤، احملصول ٤٩٦/٢، روضة الناظر ٤٠١/٢، اإلحكام 
لآلمــدي٤٩٧/٤، املســودة ص٥١٤، تيســري التحريــر ١٨٠/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٤٥٩/٤، 

فواتــح الرمحــوت ٣٦٣/٢، إرشــاد الفحــول ص٢٢١، نشــر البنــود ٣١٠/٢.
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فالغــزايل -رمحــه اهللا- عندمــا يعــرب عــن هــذا الشــرط بقولــه : (أن يكــون حميطــا مبــدارك 
الشــرع متمكنــا مــن اســتثارة الظــن بالنظــر فيهــا وتقــدمي مــا جيــب تقدميــه وتأخــري مــا جيــب 
تأخــريه)(١) يفصلــه فيمــا بعــد حيــث اســتخرج منــه شــروطا فرعيــة نلخصهــا كمــا يلــي : معرفــة 
كتــاب اهللا ومعرفــة الســنة واإلمجــاع والعقــل، مث فــرع عــن هــذه الشــروط األربعــة شــروطا 
متممــة هلــا وهــي : معرفــة نصــب األدلــة وشــروطها الــيت تصــري هبــا منتجــة، ومعرفــة اللغــة  
والنحــو علــى وجــه يتيســر بــه فهــم اخلطــاب ومعرفــة الناســخ واملنســوخ مــن الكتــاب والســنة 

ومعرفــة الروايــة ومتييــز الصحيــح  منهــا مــن الفاســد(٢).
وذكــر اآلمــدي -رمحــه اهللا- هــذا الشــرط بقولــه : (أن يكــون عاملــا عارفــا مبــدارك 
األحــكام الشــرعية وأقســامها، وطــرق إثباهتــا ووجــوه دالالهتــا علــى مدلوالهتــا، واختــالف 
مراتبهــا، والشــروط املعتــربة فيهــا… وأن يعــرف جهــات ترجيحهــا عنــد تعارضهــا، وكيفيــة 
االعرتاضــات  عــن  علــى حتريرهــا وتقريرهــا، واالنفصــال  قــادرا  منهــا،  األحــكام  اســتثمار 
الــواردة عليهــا. وإمنــا يتــم ذلــك بــأن يكــون عارفــا بالــرواة وطــرق اجلــرح والتعديــل والصحيــح 
والســقيم… وأن يكون عارفا بأســباب النزول والناســخ واملنســوخ يف النصوص األحكامية 

عاملــا باللغــة والنحــو)(٣).

المطلب الثاني : رأيه فيما اختلف عليه من شروط المجتهد
وفيه ثالث مسائل :

المسألة األولى : اشتراط العدالة في المجتهد
أوال : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن العدالــة شــرط يف اجملتهــد جلــواز االعتمــاد علــى 
قوله، أي أنه إذا اجتهد للحكم والفتيا كانت العدالة شرطا، أما إذا اجتهد لنفسه فال تشرتط.

املستصفى٣٥٠/٢.  (١)
املصدر السابق.  (٢)

اإلحكام ٣٩٧/٤.  (٣)
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قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (وشــرط األســتاذ أبــو منصــور والغــزايل وإلكيــا وغريهــم 
العدالــة بالنســبة إىل جــواز االعتمــاد علــى قولــه، قالــوا : وأمــا يف نفســه إذا كان عاملــا فلــه 
الفتــوى ال لصحــة  لقبــول  فالعدالــة شــرط  لنفســه،  باجتهــاده  لنفســه ويأخــذ  أن جيتهــد 

االجتهــاد)(١).
ثانيا : الموافقون

إن القــول الــذي اختــاره أبــو منصــور -رمحــه اهللا- ذهــب إليــه الغــزايل -رمحــه اهللا- 
حيــث قــال : (الشــرط الثــاين أن يكــون عــدال جمتنبــا للمعاصــي القادحــة يف العدالــة وهــذا 
يشــرتط جلــواز االعتمــاد علــى فتواه…فــكأن العدالــة شــرط القبــول للفتــوى ال شــرط صحــة 
االجتهــاد)(٢)، واختــار أيضــا هــذا القــول إلكيــا اهلراســي-رمحهم اهللا-(٣) وابــن جــزي يف 

تقريــب الوصــول(٤).
ثالثا : المخالفون

وقــد خالــف أبــا منصــور ومــن معــه يف هــذا املســألة وذهــب إىل عــدم اشــرتاط العدالــة 
يف اجملتهــد ابــن الســمعاين وابــن قدامــة وابــن الســبكي واحمللــي -رمحهــم اهللا-، قــال ابــن 
الســمعاين : (وليــس يعتــرب يف صحــة االجتهــاد أن يكــون رجــال وال أن يكــون حــرا وال أن 

يكــون عــدال …)(٥).
وقال ابن قدامة : (فأما العدالة فليست شرطا لكونه جمتهدا)(٦).

وقــال ابــن الســبكي : (وكــذا العدالــة علــى األصــح)(٧) وأوضــح قولَــه احمللــي بقولــه: 
(وكــذا العدالــة ال تشــرتط فيــه علــى األصــح جلــواز أن يكــون للفاســق قــوة االجتهــاد)(٨).

البحر احمليط ٢٠٤/٦.  (١)
املستصفى٣٥٠/٢.  (٢)

انظر البحر احمليط  ٢٠٤/٦.  (٣)
ص٤٢٧.  (٤)

قواطع األدلة ٩/٥.  (٥)
روضة الناظر ٤٠٢/٢.  (٦)

مجع اجلوامع مع شرح احمللي٣٨٥/٢.  (٧)
شرح احمللي على مجع اجلوامع٣٨٥/٢.  (٨)
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رابعا : التعليق
بعد النظر فيما ورد يف املسألة يالحظ ما يلي:

أن مــن اشــرتط العدالــة يف اجملتهــد مل يشــرتط ألجــل صحــة اجتهــاده، بــل ألجــل قبــول 
اآلخريــن اجتهــاده وفتيــاه، فالعدالــة إذا شــرط عندهــم لقبــول اجتهــاده، ومــن منــع اشــرتاطها 
ابــن  منــع كوهنــا شــرطا لصحــة االجتهــاد ومل مينــع اشــرتاطها يف حكــم الفتيــا كمــا قــال 

الســمعاين - رمحــه اهللا -: (إمنــا تعتــرب العدالــة يف احلكــم والفتــوى)(١).
وكمــا قــال صاحــب فواتــح الرمحــوت : (أمــا العدالــة فشــرط قبــول الفتــوى فــإن الفاســق 

واجــب التوقــف يف أخبــاره بالنــص وليــس شــرطا يف نفــس حتقــق االجتهــاد)(٢).
فلــم يتــوارد خالفهــم يف حمــل واحــد، مــع مالحظــة اتفاقهــم فيمــا قالــوه، وهبــذا يســتنتج 

أن خالفهــم هنــا خــالف يف اللفــظ والتعبــري فقــط. واهللا أعلــم.

المسألة الثانية : اشتراط علم فروع الفقه في المجتهد
أوال : رأي أبي منصور في المسألة

ذهــب األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- إىل أنــه يشــرتط يف اجملتهــد أن يكــون عاملــا 
بالفــروع الفقهيــة.

قــال ابــن الصــالح -رمحــه اهللا-: (مــا اشــرتطناه فيــه مــن كونــه حافظــا ملســائل الفقــه 
مل يعــد مــن شــروطه يف كثــري مــن الكتــب املشــهورة … واشــرتطه األســتاذ أبــو إســحاق 
اإلســفراييين وصاحبــه أبــو منصــور البغــدادي وغريمهــا)(٣). وقــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: 
(واختلفــوا يف اشــرتاط التفاريــع يف الفقــه… وذهــب األســتاذ أبــو إســحاق وأبــو منصــور 

اشــرتاطه)(٤). إىل 
 ونقــل الســيوطي أن األســتاذ أبــا منصــور يشــرتط يف اجملتهــد (أن يكــون عارفــا جبمــل 
مــن فــروع الفقــه حميطــا باملشــهور منهــا وببعــض مــا غمــض منهــا كفــروع احليــض والفرائــض 

قواطع األدلة ٩/٥.  (١)
فواتح الرمحوت ٣٦٤/٢، وانظر أيضا تيسري التحرير ١٨٣/٤.  (٢)

آداب املفيت واملستفيت ص٨٨.  (٣)
البحر احمليط ٢٠٥/٦.  (٤)
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والدور والوصايا والدين)(١). وقال الشوكاين -رمحه اهللا-: (واختلفوا أيضا يف اشرتاط علم 
الفــروع، فذهــب مجاعــة منهــم األســتاذ أبــو إســحاق واألســتاذ أبــو منصــور إىل اشــرتاطه)(٢).

ثانيا : الموافقون
إن القــول الــذي اختــاره أبــو منصــور يف هــذه املســألة موافــق ملــا ذهــب إليــه شــيخه 
األســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراييين كمــا تقــدم(٣)، حيــث قــال: (يشــرتط معرفتــه جبمــل مــن 
فــروع الفقــه حييــط باملشــهور وببعــض الغامــض كفــروع احليــض والرضــاع والــدور والوصايــا 
والعــني والديــن)(٤). واختــاره ابــن جــزي -رمحــه اهللا- حيــث ذكــر أن مــن شــروط اجملتهــد 
معرفــة مــا يتوقــف عليــه االجتهــاد مــن العلــوم وهــي مخســة(٥)، قــال : (وثالثهــا املعرفــة بالفقــه 

وحفــظ مذاهــب العلمــاء يف األحــكام الشــرعية)(٦).
ثالثا : المخالفون

لقــد خالــف أبــا منصــور وشــيَخه معظــُم األصوليــني حيــث اختــاروا عــدم اشــرتاط معرفــة 
الغــزايل والــرازي وابــن قدامــة والطــويف وابــن الســبكي والزركشــي  الفــروع الفقهيــة، منهــم 

والفتوحــي وغريهــم(٧).
دليل هذا القول :

قالــوا : إن اشــرتاط هــذا الشــرط يلــزم منــه الــدور؛ ألن الــذي يفرعهــا هــو اجملتهــد بعــد 
بلوغــه مرتبــة االجتهــاد، فهــي مثــرة لالجتهــاد، وال يتوقــف الشــيء علــى مثرتــه، فــال يصــح 

اشــرتاطه(٨).
تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد ص٤٤.  (١)

إرشاد الفحول ص٢٢٢.  (٢)
انظر املرجعني السابقني.  (٣)
البحر احمليط ٢٠٥/٦.  (٤)

انظر تقريب الوصول ص٤٢٨  (٥)
املصدر السابق ص٤٣٤.  (٦)

انظــر املســتصفى٣٥٣/٢، احملصــول ٤٩٩/٢، روضــة الناظــر ٤٠٦/٢، شــرح خمتصــر الروضــة   (٧)
٥٨٢/٣، مجــع اجلوامــع مــع شــرح احمللــي٣٨٥/٢، البحــر احمليــط ٢٠٥/٦، شــرح الكوكــب املنــري 

٤٦٦/٤، نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود ٣١٠/٢.
انظر املصادر السابقة.  (٨)
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رابعا : التعليق
مــن املمكــن أن حيمــل هــذا الشــرط علــى اشــرتاط ممارســة الفقــه كمــا صــرح بــه الغــزايل 
- رمحــه اهللا- حيــث قــال : (إمنــا حيصــل منصــب االجتهــاد يف زماننــا مبمارســته، فهــو طريــق 
حتصيــل الدربــة يف هــذا الزمــان ومل يكــن الطريــق يف زمــان الصحابــة ذلــك، وميكــن اآلن 
ســلوك طريــق الصحابــة أيضــا(١)، ومــن املمكــن أيضــا أن يكــون املــراد بــه العلــم مبــا مضــى 
مــن أقاويــل الســلف وفتاواهــم يف الفــروع، وقــد أشــار ابــن جــزي إىل ذلــك بعــد ذكــر هــذا 
الشــرط حيــث قــال: (…ليقتــدي يف مذاهبــه بالســلف الصــاحل وليختــار يف أقواهلــم مــا هــو 

أصــح وأرجــح ولئــال خيــرج عــن أقواهلــم بالكليــة فيخــرق اإلمجــاع)(٢).
وقــال الشــافعي -رمحــه اهللا-: (وال يكــون ألحــد أن يقيــس حــىت يكــون عاملــا مبــا مضــى 
قبلــه مــن الســنن وأقاويــل الســلف وإمجــاع النــاس واختالفهــم ولســان العــرب)(٣). ويتضــاءل 

اخلــالف هبذيــن التوجيهــني بــني املشــرتطني وغريهــم يف هــذه املســألة، واهللا أعلــم.

المسألة الثالثة : هل يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بوجوه الحساب؟
أوال : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- أن مــن شــرط اجملتهــد أن يكــون عارفــا بوجــوه 
احلســاب فهمــاً، فقــد نقــل عنــه الســيوطي -رمحــه اهللا- قولــه مــا نصــه: (واختلــف أصحابنــا 
يف التعلــق هبــا باحلســاب، فمنهــم مــن قــال : مــن شــرطه معرفــة وجــوه احلســاب فهمــا، وهــذا 

هــو الصحيــح؛ ألن منهــا مــا ال ميكــن اســتخراج اجلــواب فيهــا إال باحلســاب)(٤).
ثانيا : الموافقون

إن مــا اختــار األســتاذ أبــو منصــور يف هــذه املســألة موافــق ملــا ذهــب إليــه شــيخه أبــو 
إســحاق اإلســفراييين حيــث نقــل عنــه الزركشــي : (قــال األســتاذ أبــو إســحاق : معرفــة 

املستصفى٣٥٣/٢.  (١)
تقريب الوصول ص٤٣٤.  (٢)

الرسالة ص٥١٠.  (٣)
تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد ص٤٤.  (٤)
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أصــول الفرائــض واحلســاب والضــرب والقســمة ال بــد منــه)(١).
ثالثا : المخالفون 

قــال  حيــث  املســألة  يف  اخلــالف  وجــود  إىل  تشــري  منصــور  أيب  األســتاذ  عبــارة  إن 
(اختلــف أصحابنــا يف املتعلــق منهــا باحلســاب)(٢). ومل أطلــع علــى أمسائهــم بعــد البحــث.

رابعا : التعليق
إذا تؤمــل يف املســألة أمكــن القــول بــأن اشــرتاط هــذا الشــرط يليــق باجملتهــد املطلــق، 
وذلــك ألن مــن املســائل مــا فيهــا أمــور حســابية دقيقــة كالفرائــض مثــال، أمــا علــى القــول 
جبــواز جتــزئ االجتهــاد فــال ميكــن اشــرتاطه مطلقــا، ويف هــذا يقــول الزركشــي -رمحــه اهللا- 
(هــذا كلــه يف اجملتهــد املطلــق. أمــا اجملتهــد يف حكــم خــاص فإمنــا حيتــاج إىل قــوة تامــة يف 
النــوع الــذي هــو فيــه جمتهــد، فمــن عــرف طــرق النظــر القياســي، لــه أن جيتهــد يف مســألة 
قياســية وإن مل يعــرف غــريه. وكــذا العــامل باحلســاب والفرائــض، هــذا بنــاء علــى جــواز جتــزئ 

االجتهــاد وهــو الصحيــح)(٣).

البحر احمليط ٢٠٥/٦.  (١)
املصدرين السابقني.   (٢)

البحر احمليط ٢٠٥/٦.  (٣)
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 المبحث الثاني : رأيه في جواز االجتهاد لمن عاصر النبي
وفيه مسألة واحدة :

المسألة : هل يجوز االجتهاد لمن عاصر النبي  ؟
أوال : التعريف بالمسألة 

املســألة هــي أن حتــدث حادثــة يف زمــن النــيب  حتتــاج إىل أن يبــني حكــم اهللا فيهــا ومل 
يــرد نــص يف املســألة فهــل جيــوز ملــن كان يف ذلــك الوقــت مــن العلمــاء أن جيتهــد يف املســألة 

أو يتعــني عليهــم ســؤال النــيب  عــن حكــم تلــك الواقعــة؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يــرى األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- جــواز االجتهــاد للغائــب عــن النــيب   ويــدل 
عليــه أنــه قــد حكــى اإلمجــاع علــى جــواز االجتهــاد يف عصــره  للغائــب عنــه(١)، فهــذا 
اإلمجــاع الــذي نقلــه أبــو منصــور وإن كان فيــه نظــر، لوجــود مــن يقــول بعــدم جــواز االجتهــاد 
مطلقــا يف عصــره  إال أن األســتاذ أبــو منصــور ملــا حكــى هــذا اإلمجــاع دل علــى أن رأيــه 

موافــق لــه لعــدم جــواز خمالفــة اإلمجــاع.
أمــا بالنســبة ملــن كان حاضــرا مــع النــيب  فلــم أظفــر مبــا يــدل علــى رأي األســتاذ فيــه 
إثباتا أو نفيا. وهلذا من الصعب أن أحدد له املوافقني يف هذه املســألة : هل هم اجمليزون 

مطلقــا، أم هــم املفصلــون؟
فأذكر فيما يلي األقوال الواردة يف املسألة مع بيان أدلة اجلمهور فقط.

ثالثاً : األقوال الواردة في المسألة
اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:

القــول األول : جــواز االجتهــاد ملــن كان يف عصــر النــيب  مطلقــا ســواء كان حاضــرا 
نقــل حكايــة هــذا اإلمجــاع كل مــن أيب زرعــة العراقــي واملــرداوي والفتوحــي. انظــر الغيــث اهلامــع   (١)
شــرح مجــع اجلوامــع ٨٨٢/٣، التحبــري شــرح التحريــر ٣٩١٤/٨، شــرح الكوكــب املنــري ٤٨٢/٤.
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أو غائبــا عــن جملســه . وهــذا مذهــب مجهــور العلمــاء.
قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (ومنهــم مــن جــوزه مطلقــا وبــه قــال أكثــر أصحابنــا… 
وهــو املختــار عنــد األكثريــن)(١). وقــال الفتوحــي -رمحــه اهللا-: (جيــوز اجتهــاد مــن عاصــره 
 عقــال عنــد األكثريــن وشــرعا ووقــع) (٢). وجــاء يف فواتــح الرمحــوت : (وخمتــار األكثــر 
اجلــواز مطلقــا غيبــة وحضــورا)(٣). وقــال صاحــب مراقــي الســعود -رمحــه اهللا-: (وصحــح 
الوقــوع عصــره الســلف) قــال شــارحه -رمحــه اهللا- (يعــين أن الســلف مــن األصوليــني قالــوا 

.(٤)( ووقــع االجتهــاد منــه يف عصــر النــيب  إن الصحيــح جــواز اجتهــاد غــري النــيب
فهــذه النقــوالت مــن املذاهــب األربعــة تصــرح بــأن القــول باجلــواز مطلقــا أي ســواء كان 

للغائــب أو احلاضــر هــو قــول األكثريــن.
أدلة هذا القول :

استدلوا مبا يلي :
١- أنــه جيــوز عقــال أن يقــال ملــن كان يف عصــره  «اجتهــْد، ومــا تصــُل إليــه مــن 
العقلــي إال هــذا  اجلــواز  مــن  يــراد  أم أخطــأت» وال  األحــكام ال حــرج عليــك أصبــت 

املقــدار(٥).
٢- أن الصحابــة اجتهــدوا حبضــرة النــيب  أو قــال بعضهــم بأنــه ســيجتهد فأقــره النــيب 

 علــى ذلــك، يف وقائــع عديــدة والوقــوع دليــل اجلــواز (٦).ومــن تلــك الوقائــع :
 أ- قصة معاذ  حيث قال : (أجتهد رأيي وال آلو) فأقره النيب  على ذلك.

ب- قصــة بــين قريظــة حــني نزلــوا علــى حكــم ســعد بــن معــاذ(٧)  حيــث اجتهــد 

البحر احمليط  ٢٢٠/٦.  (١)
شرح الكوكب املنري ٤٨١/٤.  (٢)

.٣٧٤/٢  (٣)
نثر الورود ٦٣١/٢.  (٤)

انظر املستصفى٣٥٤/٢، احملصول ٤٩٤/٢، تيسري التحرير ١٩٤/٤.  (٥)
انظر العدة ١٥٩١/٥-١٥٩٣.  (٦)

هــو ســعد بــن معــاذ بــن النعمــان بــن امــرئ القيــس أبــو عمــرو األنصــاري  األوســي األشــهلي   (٧)
البــدري، الســيد الكبــري الشــهيد الــذي اهتــز عــرش الرمحــن مبوتــه، أســلم علــى يــد مصعــب بــن عمــري 
ودعا قومه فأســلموا. رمي بســهم يوم اخلندق، فعاش شــهرا مث مات على إثر ذلك اجلرح ســنة = 



آراؤه في االجتهاد والتقليد والفتوى ٩١٨

وحكــم فيهــم بــأن تقتــل مقاتلوهــم وتســيب ذراريهــم ونســاؤهم، فأقــره النــيب  وقــال: ((لقــد 
حكمــت حبكــم اهللا))(١) .

٣- عمــوم أدلــة جــواز االجتهــاد حيــث مل تفــرق بــني مــا كان حبضرتــه  ومــا كان 
غائبــا عنــه، ومــن ذلــك :

بَۡ�ٰرِ ٢ ﴾ (٢). 
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ واْ َ�ٰٓ أ- قوله تعاىل ﴿ فَٱۡ�َتِ�ُ

ب- قوله  ((إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران))(٣).
بعــض  قــول  العصــر مطلقــا، وهــو  ذلــك  عــدم جــواز االجتهــاد يف  الثــاين :  القــول 

العلمــاء(٤).
القول الثالث : التفصيل، والقول بالتفصيل أيضا على مذاهب :

١-أنــه جيــوز للغائــب الــذي ال ميكنــه املراجعــة وال جيــوز ملــن ميكنــه ذلــك، وبــه قــال 
إمــام احلرمــني(٥).

٢-أنه جيوز للغائب من أصحاب الواليات كالقضاة دون احلاضر(٦).
٣- أنــه جيــوز للغائــب مطلقــا ســواء كان واليــا أو قاضيــا أو غــري ذلــك مــن الــوالة أو مل 

يكــن مــن أصحــاب الواليــات وال جيــوز للحاضــر(٧).

٥هـــ ومناقبــه مشــهورة يف الصحــاح والســرية. (انظــر االســتيعاب ٢٥/٢-٣٠، ســري أعــالم النبــالء 
٢٧٩/١-٢٩٧، هتذيــب التهذيــب ٤١٧/٣-٤١٨).

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري  يف صحيحــه (١٢٢/٧، ٤٠٧ مــع الفتــح) يف كتــاب مناقــب   (١)
األنصــار بــاب مناقــب ســعد بــن معــاذ، ويف كتــاب املغــازي بــاب مرجــع النــيب  مــن األحــزاب 
وخمرجــه إىل بــين قريظــة، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه (٩٢/١٢-٩٣بشــرح النــووي) يف كتــاب 

اجلهــاد والســري بــاب قتــال مــن نقــض العهــد. 
احلشر : ٢  (٢)

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري (٣١٨/١٣مــع الفتــح) يف كتــاب االعتصــام، بــاب أجــر احلاكــم اذا   (٣)
اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ، ومســلم يف صحيحــه (١٣/١٢مــع شــرح النــووي) يف كتــاب األقضيــة، 

بــاب بيــان أجــر احلاكــم إذا اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ . 
انظر املعتمد ٧٢٢/٢، املستصفى٣٥٤/٢، اإلحكام لآلمدي٤٠٧/٤، البحر احمليط ٢٢٠/٦.  (٤)

انظر الربهان ٨٨٧/٢.  (٥)
انظر املستصفى٣٥٤/٢، البحر احمليط ٢٢٠/٦، تيسري التحرير ١٩٤/٤.  (٦)

انظر العدة ١٥٩٠/٥، املستصفى٣٥٤/٢، البحر احمليط ٢٢٠/٦.  (٧)
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٤-جيــوز وقــوع االجتهــاد للغائــب عنــه  مطلقــا، أمــا احلاضــر فــال جيــوز لــه إال بإذنــه 
وهــو اختيــار ابــن قدامــة والكمــال ابــن اهلمــام وغريمهــا(١).

انظر روضة الناظر ٤٠٧/٢، التحرير مع شرح التحرير ١٩٥/٤، وانظر أيضا املسودة ص٥٤٤،   (١)
فواتح الرمحوت  ٣٧٥/٢.
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المبحث الثالث  :  رأيه في إصابة المجتهد
وفيه مسألة واحدة :

المسألة : هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟
أوال : التعريف بالمسألة

املســألة هــي أن جيتهــد جمتهــدان فأكثــر يف مســألة فرعيــة ليــس عليهــا دليــل قاطــع، فيتوصــل 
كل واحد منهم على حكم يغلب على ظنه أنه الصواب، وحينئذ اتفق العلماء على أن كل 
جمتهد جيب عليه أن يعمل مبا أدى إليه اجتهاده وال يقلد غريه، واختلفوا بعد ذلك : هل كل 

جمتهــد مصيــب فيمــا ذهــب إليــه أو املصيــب واحــد ومــن عــداه خمطــئ ولكــن ال يــأمث؟(١). 
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يرى األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- أن احلق يف كل مسألة واحد، وعليه دليل منصوب، 
وعلى هذا فاملصيب من اجملتهدين واحد، وأما املخطئ فهو معذور ومثاب على قصده.

قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (قــال األســتاذ أبــو منصــور البغــدادي : اختلــف أصحابنــا 
يف تصويــب اجملتهديــن يف الفــروع، فمنهــم مــن قــال : «إن احلــق يف كلٍّ واحــٌد» وهــو 
املطلــوب وعليــه دليــل منصــوب والــذي يــؤدي إىل غــريه شــبهة وليــس بالدليــل، وهــؤالء 
يقولــون : إن اهللا كلــف اجملتهديــن إصابــة احلــق بالدليــل الــذي نصبــه عليــه، ومــن أخطــأه 
كان معــذورا علــى خطئــه مثابــا علــى قصــده، قــال: وهــذا هــو الصحيــح املشــهور مــن 

الشــافعي وأصحابــه)(٢). مذاهــب 
فهــو عندمــا نقــل هنــا مذهــب القائلــني بــأن احلــق واحــد يف كل مســألة وأن اهللا كلــف 
اجملتهديــن إصابــة احلــق بالدليــل الــذي نصبــه وأن املخطــئ معــذور مثــاب أيــده وصححــه 

انظــر شــرح اللمــع١٠٤٥/٢، املســتصفى٤٥٨/٢، تقريــر الوصــول ص٤٣٩-٤٤١،البحــر احمليــط   (١)
.٢٤٠/٦

البحر احمليط  ٢٤٦/٦-٢٤٧.  (٢)
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-كمــا هــو ظاهــر يف هــذا النقــل- ممــا يــدل علــى أن هــذا املذهــب هــو املختــار لديــه.
وقــد نقــل عبــد  العزيــز  البخــاري  عنــه أيضــا هــذا القــول حيــث قــال: (وذهــب كل مــن 
قــال اجملتهــد خيطــئ أو يصيــب مثــل أصحابنــا وعامــة أصحــاب الشــافعي وبعــض متكلمــي 
أهــل احلديــث كعبــداهللا بــن ســعيد واحلــارث احملاســيب وعبدالقاهــر البغــدادي وغريهــم… إىل 

أن هللا تعــاىل حكمــا معينــا يف احلادثــة اجملتهــد فيهــا)(١).
ثالثا : الموافقون

إن القــول بــأن احلــق يف كل مســألة واحــد وأن املصيــب مــن اجملتهديــن واحــد وأن مــن 
عــداه خمطــئ معــذور مثــاب علــى قصــده هــو مذهــب مجهــور العلمــاء، وقــد روي ذلــك عــن 
األئمــة األربعــة يف أصــح الروايــة عنهــم كمــا أنــه مذهــب مجهــور أتباعهــم، ويقولــون مجيعــا 
بــأن هللا يف املســألة االجتهاديــة حكمــا معينــا علــى اجملتهــد أن يطلبــه، املصيــب مأجــور 

بأجريــن واملخطــئ مأجــور بأجــر واحــد(٢).
أدلة هذا القول :

استدلوا بأدلة كثرية أمهها وأقواها ما يلي :
١- قولــه  ((إذا حكــم احلاكــم فاجتهــد فأصــاب فلــه أجــران وإذا حكــم فاجتهــد 

مث أخطــأ فلــه أجــر)).
وجــه الداللــة : أن النــيب  بــني أن اجملتهــد يصيــب تــارة وخيطــئ أخــرى، فلــو كان كل 

جمتهــد مصيبــا ملــا أخطــأ جمتهــد قــط وهــو خــالف مــا دل عليــه اخلــرب.
٢-إمجــاع الصحابــة علــى تســمية بعــض اجملتهديــن خمطئــا وبعضهــم مصيبــا وذلــك يف 

وقائــع كثــرية(٣) ومــن ذلــك :
أ- مــا روي عــن الصديــق  أنــه قــال يف الكاللــة (أقــول فيهــا برأيــي فــإن يكــن صوابــا 

فمــن اهللا وإن يكــن خطــأ فمــين وأســتغفر اهللا).

كشف األسرار ٣٣/٤.  (١)
األصــول ص٧٥٣،  ميــزان  اللمــع١٠٤٦/٢،  شــرح  الفصــول ص٦٢٢-٦٢٤،  إحــكام  انظــر   (٢)
شــرح تنقيــح الفصــول ص٤٣٩، كشــف األســرار للبخــاري ٣٢/٤-٣٣، شــرح الكوكــب املنــري 

الرمحــوت٣٨١/٢. فواتــح  التحريــر ٢٠٢/٤،  تيســري   ،٤٨٩/٤
انظر إحكام الفصول ص٦٢٧، شرح اللمع١٠٥٢/٢، اإلحكام لآلمدي٤١٦/٤.  (٣)
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ب- مــا روي عــن عمــر  أنــه قــال لكاتبــه : (اكتــب : هــذا رأي عمــر فــإن كان 
خطــأ فمنــه، وإن كان صوابــا فمــن اهللا)(١).

جـــ) مــا روي عــن علــي  أنــه قــال يف املــرأة الــيت أجهضــت (لــه بطنهــا) وقــد قــال 
عثمــان بــن عفــان  وعبــد الرمحــن بــن عــوف  ملــا ســأهلما عمــر: (إنــك مــؤدب فــال 

شــيء عليــك)، فقــال علــي  (إن اجتهــدا فقــد أخطــأ، عليــك الديــة)(٢).
د- مــا روي عــن عبــد اهللا  بــن مســعود  أنــه قــال ملــا ســئل عــن رجــل تــزوج امــرأة ومل 
يفــرض هلــا صداقــا ومل يدخــل هبــا حــىت مــات : (أقــول فيهــا برأيــي، فــإن كان صوابــا فمــن 

اهللا، وإن كان خطــأ فمــين أرى هلــا صــداق امــرأة مــن نســائها...)(٣).
فهــذه وغريهــا مــن اآلثــار املرويــة عــن الصحابــة يف إطــالق اخلطــأ علــى بعــض اجملتهديــن 
تــدل علــى أنــه ممــا اســتقر عندهــم وأمجعــوا عليــه أن احلــق يف املســائل االجتهاديــة واحــد، 

واجملتهــدون منهــم مــن يصيبــه ومنهــم مــن خيطئــه.
٣-قالــوا (إن ههنــا أقــواال متضــادة يف مســائل االجتهــاد كالتحليــل والتحــرمي واإلجيــاب 
واإلســقاط والتصحيــح واإلفســاد وال خيلــو هــذان القــوالن املتضــادان إمــا أن يكونــا صحيحــني 
أو فاســدين أو أحدمهــا صحيحــا واآلخــر فاســدا؛ بطــل أن يكونــا فاســدين، ألن ذلــك يــؤدي 
إىل اجتمــاع األمــة علــى اخلطــأ، وذلــك ال جيــوز، وبطــل أن يكونــا صحيحــني… ألن ذلــك 
يقتضــي أن يكــون الشــيء الواحــد حــالال وحرامــا، وصحيحــا وفاســدا، واجبــا وغــري واجــب 
يف حالــة واحــدة، وهــذا مــن مجلــة املســتحيالت، والشــرع ال يــرد مبســتحيالت العقــل، فــإذا 
بطل هذا القســمان بقي القســم الثالث وهو … أحدمها صحيح واآلخر فاســد باطل)(٤).

رواه البيهقي يف السنن الكربى ١١٦/١٠.  (١)
رواه عبــد الــرزاق يف مصنفــه ٤٥٨/٩ برقــم (١٨٠١٠)، ورواه ابــن حــزم يف احمللــى ٢٤/١١،   (٢)
وحكــم عليــه باالنقطــاع؛ ألن احلســن البصــري وهــو راوي األثــر مل يلــق عمــر  وفيــه أن الــذي 

قــال لعمــر إنــك مــؤدب مجاعــة ومل يســم واحــداً منهــم.
ســننه  يف  داود  أبــو  رواه  القصــة  وأصــل   ،٤٨٠/٦ مصنفــه  يف  الــرزاق  عبــد  اللفــظ  هبــذا  رواه   (٣)
(٢٣٧/٢) يف كتــاب النــكاح بــاب فيمــن تــزوج ومل يســم صداقــا حــىت مــات، ورواه الرتمــذي يف 
ســننه (٤٥٠/٣) يف كتــاب النــكاح بــاب مــا جــاء يف الرجــل يتــزوج املــرأة فيمــوت عنهــا قبــل أن 
يفــرض هلــا، وقــال الرتمــذي: (حديــث ابــن مســعود حديــث حســن صحيــح). وصححــه الشــيخ 

األلبــاين يف صحيــح ســنن الرتمــذي ٣٣٤/١.
شرح اللمع١٠٥٦/٢.  (٤)
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رابعا : المخالفون
لقــد خالــف القــول الــذي ذهــب إليــه أبــو منصــور مجــع مــن العلمــاء يســمون باملصوبــة، 

وهــؤالء يــرون أن كل جمتهــد يف املســائل االجتهاديــة مصيــب، وهــم فريقــان :
الفريــق األول : قالــوا إن كل جمتهــد مصيــب، ولكــن هللا تعــاىل يف الواقعــة حكــم معــني 
يتوجــه إليــه الطلــب، وعلــى اجملتهــد أن جيتهــد ويبحــث عنــه، وليــس عليــه إصابتــه، فــإن 
أصابــه فهــو املطلــوب، وإن مل يصبــه فهــو يعتــرب مصيبــا مــن حيــث إنــه اجتهــد وأدى مــا عليــه 
مــن التكليــف(١). وقــد نســب الشــريازي هــذا القــول إىل ابــن ســريج مــن الشــافعية ومجاعــة(٢) 
وأيــده الباجــي(٣). وهــذا القــول قريــب مــن الروايــة املنقولــة عــن اإلمــام أيب حنيفــة -رمحــه اهللا-
، فقــد قــال: (كل جمتهــد مصيــب واحلــق عنــد اهللا واحــد) ولكــن قــال بعــض أئمــة احلنفيــة 

بــأن مــا قالــه أبــو حنيفــة -رمحــه اهللا- هــو عــني مذهــب املخطــأة (٤). 
الفريــق الثــاين : قالــوا إنــه ليــس هللا يف املســألة االجتهاديــة حكــم معــني قبــل االجتهــاد، بــل 
احلــق فيهــا عنــد كل جمتهــد مــا أداه إليــه اجتهــاده، وبنــاء علــى هــذا فــكل جمتهــد عندهــم مصيــب 
عند اهللا مبعىن أنه أدى ما كلف ومصيب يف احلكم مبعىن أن احلكم الذي توصل إليه هو احلق 
يف املســألة وهــو حكــم اهللا فيهــا، وإىل هــذا ذهــب بعــض الشــافعية منهــم الغــزايل(٥)  وبعــض 
املالكيــة منهــم القاضــي الباقــالين(٦) ومجهــور املتكلمــني مــن األشــاعرة(٧) واملعتزلــة كاجلبائيــني 

وأيب اهلذيــل(٨).

انظر املستصفى٣٦٣/٢.  (١)
انظر شرح اللمع١٠٤٩/٢.  (٢)

انظر إحكام الفصول ص٦٢٣.  (٣)
أصــول البــزدوي مــع كشــف األســرار ٣٢/٤، وانظــر أيضــا كشــف األســرار ٣٤/٤، ميــزان األصــول   (٤)

ص٧٥٥.
انظر املستصفى٣٦٣/٢، ٣٧٥.  (٥)

انظر إحكام الفصول ص٦٢٢، شرح تنقيح الفصول ص٤٣٨.  (٦)
األصــول ص٧٥٤،  ميــزان  لآلمــدي٤١٣/٤-٤١٤،  اإلحــكام  اللمــع١٠٤٨/٢،  شــرح  انظــر   (٧)

األســرار٣٢/٤-٣٣. كشــف 
انظــر املعتمــد ٩٤٩/٢. وأبــو اهلذيــل هــو حممــد بــن اهلذيــل بــن عبــد اهللا  العبــدي مــوىل عبــد   (٨)
القيــس أبــو اهلذيــل العــالف، مــن أئمــة املعتزلــة، اشــتهر بعلــم الــكالم وكان حســن اجلــدل قــوي 
احلجــة ســريع اخلاطــر، ولــد بالبصــرة ١٣٥هـــ، وتــويف ســنة ٢٣٥هـــ، وقيــل تــويف ســنة٢٢٧هـ. =         
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وهــو قــول منســوب إىل األئمــة األربعــة(١) إال أن الروايــات الصحيحــة عــن األئمــة 
األربعــة تفيــد أهنــم مــع املخطئــة(٢). اخلالصــة أن هــذا القــول هــو مذهــب األقلــني مــن 

العلمــاء.
خامسا : التعليق

بعد النظر فيما ورد يف هذه املسألة يالحظ ما يلي :
١- أن هنــاك أوجــه اتفــاق عديــدة بــني قــول املخطئــة وبــني قــول الفريــق األول مــن 
املصوبــة، وذلــك ألن اجلميــع يقولــون بــأن احلــق عنــد اهللا واحــد، وأن مــن اجملتهديــن مــن 
يصيبــه ومنهــم مــن ال يصيبــه، وأن املصيــب منهمــا لــه أجــران ومــن مل يصــب لــه أجــر واحــد. 
وإمنــا اختلفــوا يف كــون اجملتهــد مكلفــا بإصابتــه أو ال؟ كمــا اختلفــوا يف تســمية اجملتهــد الــذي 
مل يصــل إىل هــذا احلــق فســماه املخطئــة خمطئــا اتباعــا للنــص، ومســاه هــذا الفريــق مــن املصوبــة 
مصيبــا لكونــه أصــاب مــا كلــف بــه وهــو االجتهــاد دون اإلصابــة. ويبــدو أن اخلــالف يف 
هاتــني النقطتــني ال أثــر لــه فالنتيجــة واحــدة. وعلــى هــذا فينحصــر اخلــالف احلقيقــي بــني 

قــول املخطئــة وبــني الفريــق الثــاين مــن املصوبــة.
٢- أن قــول املخطئــة هــو مــا يــدل عليــه النصــوص الشــرعية وآثــار الصحابــة، وبذلــك 

تظهــر قــوة هــذا القــول، واهللا أعلــم.

(انظــر فضــل االعتــزال وطبقــات املعتزلــة ص ٢٥٤، الفــرق بــني الفــرق ص١١٩، ســري أعــالم 
.(٥٤٢/١٠ النبــالء 

البــزدوي ٣٢/٤،  أصــول  اللمــع١٠٤٨/٢-١٠٤٩،  شــرح  الفصــول ص٦٢٢،  إحــكام  انظــر   (١)
والوجهــني ص٧٥. الروايتــني  مــن كتــاب  األصوليــة  املســائل  لآلمــدي  ٤١٤/٤،  اإلحــكام 

انظــر املراجــع الســابقة، وانظــر أيضــا ميــزان األصــول ص٧٥٣، شــرح تنقيــح الفصــول ص٤٣٩،   (٢)
كشــف األســرار للبخــاري ٣٣/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٤٨٩/٤، تيســري التحريــر ٢٠٢/٤.



٩٢٥آراؤه في االجتهاد والتقليد والفتوى

الفصل الثاني  :  آراؤه في مسائل التقليد
وفيه مسألتان :

المسألة األولى :  تعريف التقليد(١) اصطالحا
اختلفــت عبــارات األصوليــني يف تعريــف التقليــد، ويالحــظ أهنــم ســلكوا يف تعريفــه 

مســلكان(٢):
األول : تعريفه بأنه قبول القول من غري دليل.

الثاين : تعريفه بأنه قبول القول من غري معرفة مصدره ومرجعه.
وأذكــر فيمــا يلــي تعريــف أيب منصــور -رمحــه اهللا- مــع مــن وافقــه وخالفــه حســب 

النقــاط التاليــة :
أوال : رأي أبي منصور في تعريف التقليد اصطالحا

عرفــه األســتاذ أبــو منصــور -رمحــه اهللا- فيمــا نقــل عنــه الزركشــي والشــوكاين بأنــه (قبــول 
القــول  مــن غــري حجــة تظهــر علــى قولــه)(٣).

وهبذا يتضح أنه سلك املسلك األول يف تعريفه. 
وخــرج هبــذا التعريــف قبــول قــول النــيب  أو قــول اإلمجــاع، فإنــه ال يســمى تقليــدا 
ألنــه هــو الدليــل نفســه، وكذلــك قبــول قــول املــرء مــع معرفــة دليلــه، فإنــه ال يســمى تقليــدا 

بــل يســمى اتباعــا(٤).
التقليــد يف اللغــة مصــدر قلــد يقلــد ومعنــاه : جعــل القــالدة يف العنــق، ويــأيت مبعــىن اللــزوم والتحمــل   (١)
والتعليــق، يقــال : «قلــده األمــر» إذا ألزمــه إيــاه، و«تقلــد األمــر» إذا احتملــه، و«تقلــد الســيف» 
إذا علقــه علــى منكبيــه. (انظــر معجــم مقاييــس اللغــة ١٩/٥، لســان العــرب٣٦٧/٣، املصبــاح 

املنــري ص١٩٦، القامــوس احمليــط ٤٥٢/١، خمتــار الصحــاح ص٥٤٨).
انظر هذين املسلكني يف الربهان ٨٨٨/٢، البحر احمليط ٢٧٠/٦.  (٢)

انظر البحر احمليط  ٢٧٠/٦، إرشاد الفحول ص٢٣٤.  (٣)
شــرح  مــع  احلاجــب  ابــن  لآلمــدي٤٤٥/٤، خمتصــر  اإلحــكام  الناظــر ٤٥٠/٢،  روضــة  انظــر   (٤)

ص٣١٥. الفقــه  أصــول  مذكــرة   ،٤٠٠/٢ الرمحــوت  فواتــح  العضــد٣٠٥/٢، 
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ثانيا : الموافقون
لقــد وافــق أبــا مصنــور -رمحــه اهللا- يف هــذا التعريــف مجهــور األصوليــني منهــم القاضــي 
أبــو يعلــى والشــريازي وابــن الســمعاين والغــزايل وأبــو اخلطــاب وابــن قدامــة واآلمــدي وابــن 
احلاجــب وشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وغريهــم(١)، فهــؤالء مجيعــا يــرون أن التقليــد هــو قبــول 

القــول مــن غــري دليــل.
ثالثا : المخالفون

لقــد خالــف أبــا منصــور ومــن معــه الذيــن ذهبــوا إىل املســلك الثــاين حيــث عرفــوه بأنــه 
(قبــول قــول الغــري وأنــت ال تــدري مــن أيــن يقولــه)(٢).

ونســب الزركشــي -رمحــه اهللا- هــذا التعريــف إىل القفــال يف شــرح التلخيــص وقــال إنــه 
جــزم بــه(٣) ونســبه يف الربهــان إىل قائلــني غــري مســمني(٤).

رابعا : التعليق
إن العامــي إذا قبــل قــول جمتهــد وعــرف أنــه ناتــج عــن اجتهــاده ومل يعــرف دليلــه، فعلــى 
املســلك األول يســمى هــذا تقليــدا، وعلــى الثــاين ال يســمى تقليــدا لكونــه عــرف مــن أيــن 
قالــه. وهلــذا فــإن املســلك األول-وهــو اختيــار أيب منصــور- يف نظــري أقــرب إىل حقيقــة 
التقليــد، وأوضــح مــا ذكــر أصحــاب هــذا املســلك هــو تعريــف الكمــال بــن اهلمــام وهــو 
(التقليــد العمــل بقــول مــن ليــس قولــه إحــدى احلجــج بــال حجــة منهــا)(٥) وبتعبــري أدق (هــو 

قبــول قــول مــن ليــس قولــه دليــال مــن غريدليــل)(٦).

املســتصفى٣٨٧/٢،   ،٩٧/٥ األدلــة  قواطــع  اللمــع١٠٠٧/٢،  شــرح  العــدة١٢١٦/٤،  انظــر   (١)
التمهيــد أليب اخلطــاب ٣٩٥/٤، روضــة الناظــر ٤٥٠/٢، اإلحــكام لآلمــدي٤٤٥/٤، خمتصــر 
ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد٣٠٥/٢، املســودة ص٤٦٢، شــرح الكوكــب املنــري ٥٢٩/٤-
٥٣٠، تيســري التحريــر ٢٤٢/٤-٢٤٢، فواتــح الرمحــوت٤٠٠/٢، مذكــرة أصــول الفقــه ص٣١٤.

الربهان ٨٨٨/٢، البحر احمليط ٢٧٠/٦.  (٢)
انظر البحر احمليط ٢٧٠/٦.  (٣)

انظر الربهان ٨٨٨/٢.  (٤)
التحرير مع التيسري ٢٤١/٤.  (٥)

انظر هامش ١ من تقريب الوصول ص٤٤٤.  (٦)
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المسألة الثانية : حكم التقليد في مسائل أصول الدين
أوال : التعريف بالمسألة وتحرير محل النـزاع 

املراد مبســائل أصول الدين هي املســائل املتعلقة باإلميان باهللا تعاىل وصفاته ومالئكته 
هبــا    اهللا  أخــرب  الــيت  املغيبــات  والقــدر وســائر  والقضــاء  اآلخــر  واليــوم  وكتبــه ورســله 
ورســوله حممــد  (١)، وهــي معروفــة عنــد كثــري مــن علمــاء األصــول بالعلــوم العقليــة أو 
األحــكام العقليــة(٢)، فهــل جيــوز للعامــي التقليــد يف هــذه املســائل أو ال جيــوز بــل ال بــد أن 

يعــرف مــا يعرفــه منهــا بالنظــر والدليــل؟
ثانيا : رأي أبي منصور في المسألة

يرى األستاذ أبو منصور -رمحه اهللا- أن مسائل األصول املتعلقة مبعرفة اهللا ووحدانية 
والرســالة ومــا شــاكلها ال جيــوز فيهــا التقليــد، بــل جيــب حتصيلهــا بالنظــر والدليــل، ويــرى 
-رمحــه اهللا- أنــه يعتــرب عاصيــا برتكــه النظــر واالســتدالل املؤديــان إىل معرفــة أدلــة قواعــد 

الديــن.
قــال -رمحــه اهللا-: (قــال أصحابنــا : كل مــن اعتقــد أركان الديــن تقليــدا مــن غــري معرفــٍة 
بأدلتهــا، ننظــر فيــه، فــإن اعتقــد مــع ذلــك جــواز ورود شــبهة عليهــا وقــال ال آمــن أن يــرد 
عليهــا مــن الشــبه مــا يفســدها، فهــذا غــري مؤمــن بــاهللا وال مطيــع لــه، بــل هــو كافــر. وإن 
اعتقــد احلــق ومل يعــرف دليلــه واعتقــد مــع ذلــك أنــه ليــس يف الشــبه مــا يفســد اعتقــاده فهــو 
الــذي اختلــف فيــه أصحابنــا، فمنهــم مــن قــال : هــو مؤمــن، وحكــم اإلســالم لــه الزم وهــو 
مطيــع هللا تعــاىل باعتقــاده وســائر طاعتــه وإن كان عاصيــا برتكــه النظــر واالســتدالل املــؤدي 

إىل معرفــة قواعــد الديــن.
وإن مــات علــى ذلــك رجونــا لــه الشــفاعة وغفــران معصيتــه برمحــة اهللا، وإن عوقــب 
علــى معصيتــه مل يكــن عذابــه مؤبــدا وصــارت عاقبــة أمــره اجلنــة حبمــد اهللا ومنــه. هــذا قــول 
الشــافعي ومالــك واألوزاعــي والثــوري وأيب حنيفــة وأمحــد بــن حنبــل وأهــل الظاهــر وبــه قــال 

انظر التقليد يف الشريعة اإلسالمية ص٢٥.  (١)
انظــر شــرح اللمــع١٠٠٧/٢، قواطــع األدلــة ١١٢/٥، خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد   (٢)

البحــر احمليــط  ٢٧٧/٦.  ،٣٠٥/٢
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املتقدمــون مــن متكلمــي أهــل احلديــث… وبــه نقــول)(١).
قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (املســائل املتعلقــة بوجــود البــاري وصفاتــه : واختلفــوا 
فيهــا، واملختــار أنــه ال جيــوز التقليــد، بــل جيــب حتصيلهــا بالنظــر، وجــزم بــه األســتاذ أبــو 

منصــور)(٢).
وقــال أيضــا : (وجــزم األســتاذ أبــو منصــور بوجــوب النظــر مث قــال: فلــو اعتقــد مــن غــري 
معرفــة بالدليــل فاختلفــوا فيــه، فقــال أكثــر األئمــة إنــه مؤمــن مــن أهــل الشــفاعة وإن فســق 
بــرتك االســتدالل وبــه قــال أئمــة احلديــث، وقــال األشــعري ومجهــور املعتزلــة ال يكــون مؤمنــا، 

حــىت خيــرج فيهــا عــن مجلــة املقلديــن)(٣).
دليله :

إن العقــول تــدل علــى إدراك هــذه األمــور، قــال : (اعلمــوا أن العقــول تــدل علــى صحــة 
الصحيــح واســتحالة احملــال وعلــى حــدوث العــامل وتناهيــه وجــواز الفنــاء عليــه مجلــة وتفصيــال 

وعلى إثبات صانعه وتوحيده وصفاته وعلى جواز بعثه الرسل من غري وجوب لذلك)(٤).
وعلــى هــذا فــكل مــن لــه عقــل مشــرتك يف إدراك هــذه األمــور بعقلــه، جيــب عليــه 

تقليــدا. اعتقادهــا  لــه  بالنظــر واالســتدالل وال جيــوز  اعتقادهــا 
ثالثا : الموافقون

إن القــول الــذي اختــاره أبــو منصــور وجــزم بــه يف هــذه املســألة هــو مذهــب مجهــور 
العلمــاء(٥) حــكاه األســتاذ أبــو إســحاق عــن إمجــاع أهــل العلــم مــن أهــل احلــق وغريهــم مــن 

أصول الدين ٢٥٤-٢٥٥.  (١)
البحر احمليط  ٢٧٧/٦.  (٢)

املرجع السابق٢٧٨/٦، وانظر: أيضا إرشاد الفحول ٢٣٥.  (٣)
أصول الدين ٢٠٢، انظر: أيضا ص٢٤.  (٤)

املســتصفى٣٨٧/٢،  اللمــع١٠٠٧/٢،  شــرح   ،١٢١٧/٤ العــدة   ،٩٤١/٢ املعتمــد  انظــر   (٥)
الناظــر ٤٥٠/٢، اإلحــكام لآلمــدي٤٤٦/٤،  التمهيــد٣٩٦/٤، احملصــول  ٥٣٩/٢، روضــة 
خمتصــر ابــن احلاجــب مــع شــرح العضــد ٣٠٥/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ص٤٣٠، ٤٤٤، تقريــب 
الوصــول ص٤٤٤، غايــة الوصــول ص١٥٢، املســودة ص٤٥٧، ٤٦٠، شــرح احمللــي علــى مجــع 
اجلوامــع ٤٠٢/٢، تيســري التحريــر ٢٤٣/٤، شــرح الكوكــب املنــري ٥٣٣/٤، فواتــح الرمحــوت 

الفحــول ص٢٣٥. ٤٠١/٢، إرشــاد 
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الطوائف(١)، وحكاه ابن السمعاين عن مجيع املتكلمني وطائفة من الفقهاء(٢) .
قــال صاحــب تيســري التحريــر: (فمــا حيــل االســتفتاء فيــه األحــكاُم الظنيــة، ال العقليــة 
املتعلقــة باالعتقــاد، فــإن املطلــوب فيهــا العلــم علــى املذهــب الصحيــح، فــال جيــوز التقليــد 
فيهــا بــل جيــب حتصيلهــا بالنظــر الصحيــح وهــو قــول األكثريــن)(٣). وقــال ابــن احلاجــب 
-رمحــه اهللا-: (ال تقليــد يف العقليــات كوجــوب البــاري تعــاىل)(٤). وقــال اآلمــدي -رمحــه 
اهللا-: (اختلفــوا يف جــواز التقليــد يف املســائل األصوليــة املتعلقــة باالعتقــاد يف وجــود اهللا 
تعــاىل ومــا جيــوز عليــه ومــا ال جيــوز عليــه، ومــا جيــب لــه ومــا يســتحيل عليــه، … وذهــب 
الباقــون إىل املنــع منــه وهــو املختــار)(٥). وقــال الفتوحــي -رمحــه اهللا -: (وحيــرم التقليــد 
يف معرفــة اهللا - ســبحانه وتعــاىل- ويف التوحيــد والرســالة عنــد أمحــد واألكثــر وذكــره أبــو 

اخلطــاب عــن عامــة العلمــاء وذكــر غــريه أنــه قــول اجلمهــور)(٦).
فهــؤالء مجيعــا يــرون عــدم جــواز التقليــد يف مســائل أصــول الديــن ووجــوب معرفتهــا 
بالدليــل، أمــا لــو اعتقــد شــيئا مــن ذلــك مــن غــري معرفــة بالدليــل فاألكثــر علــى أنــه مؤمــن 
مــن أهــل الشــفاعة ولكنــه يــأمث لكونــه اكتفــى مبجــرد التقليــد وتــرك معرفــة الدليــل(٧)، وذهــب 
األشــعري ومجهــور املعتزلــة إىل أنــه ال يســتحق اســم املؤمــن إال بعــد معرفــة األدلــة(٨)، وقــال 
األســتاذ أبــو إســحاق: (مــن اعتقــد مــا جيــب عليــه مــن عقيــدة دينــه بغــري دليــل ال يســتحق 
بذلــك اســم اإلميــان وال دخــول اجلنــة واخللــوص مــن اخللــود يف النــريان، ومل خيالــف يف ذلــك 

إال أهــل الظاهــر)(٩).

انظر البحر احمليط ٢٧٧/٦، تيسري التحرير ٢٤٣/٤، إرشاد الفحول ص٢٣٥.  (١)
انظر قواطع األدلة ١١٢/٥.  (٢)

تيسري التحرير ٢٤٣/٤.  (٣)
املختصر مع شرح العضد ٣٠٥/٢.  (٤)

اإلحكام لآلمدي ص٤٤٦/٤.  (٥)
شرح الكوكب املنري ٥٣٣/٤.  (٦)

انظــر أصــول الديــن ص٢٥٤-٢٥٥، البحــر احمليــط ٢٧٨/٤، تيســري التحريــر ٢٤٣/٤، إرشــاد   (٧)
الفحــول ص٢٣٥.

املراجع السابقة.  (٨)
شرح تنقيح الفصول نقال عنه ص ٤٣٠.  (٩)
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أدلة هذا القول :
استدلوا بأدلة كثرية أمهها ما يلي :

  .(١) ﴾ ُ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
١-قوله تعاىل ﴿ فَٱۡعلَۡم �

وجــه الداللــة : أن اهللا تعــاىل أوجــب علــى الرســول  حتصيــل العلــم يف التوحيــد، 
ــوهُ  وملــا كان ذلــك واجبــا علــى الرســول  وجــب أيضــا علــى أمتــه لقولــه تعــاىل ﴿ َوٱتَّبُِع
لََعلَُّ�ــۡم َ�ۡهَتــُدوَن ١٥٨ ﴾ (٢) ويقــاس غــري التوحيــد عليــه يف وجــوب حتصيــل العلــم، 

واملعــروف أن التقليــد ال يفضــي إىل املعرفــة وال يقــع بــه العلــم(٣).
وميكــن أن يناقــش بأنــه ال يســلم منــع حصــول العلــم بالتقليــد، بــل قــد حيصــل للمقلِّــد 
العلــُم إذا كان املقلَّــد عاملــا جمتهــدا تقيــا، مث (إن االســتدالل والنظــر ليــس هــو املقصــود يف 
نفســه وإمنــا هــو طريــق إىل حصــول العلــم حــىت يصــري حبيــث ال يــرتدد، فمــن حصــل لــه هــذا 
االعتقــاد الــذي ال شــك فيــه مــن غــري داللــة قاطعــة فقــد صــار مؤمنــا وزال عنــه كلفــة طلــب 
األدلــة ومــن أحســن اهللا إليــه وأنعــم اهللا عليــه باالعتقــاد الصــايف مــن الشــبهة والشــكوك فقــد 
أنعــم اهللا عليــه بأكمــل أنــواع النعــم وأجلهــا حــني مل يكلــه إىل النظــر واالســتدالل ال ســيما 

العــوام، فــإن كثــريا منهــم جتــده يف صيانــة اعتقــاده أكثــر ممــن يشــاهد ذلــك باألدلــة)(٤).
وقــد يقــال أيضــاً : إنــه ال يضــر كــون التقليــد ال يفيــد العلــم يف صحــة إميــان املقلــد جلــواز 

قبول الظنيات يف مسائل أصول الدين على الصحيح، كأخبار اآلحاد الصحاح مثال.
ــ�ِيلََنا  ــواْ َس ــواْ ٱتَّبُِع ــَن َءاَمُن ِي ــُرواْ �ِ�َّ ــَن َ�َف ِي ــاَل ٱ�َّ ٢-قولــه تعــاىل ﴿ َوقَ
ــۡم  ُه ٍء� إِ�َّ ــن َ�ۡ ــم ّمِ ــۡن َخَ�َٰ�ُٰه ــَ� ِم ــم بَِ�ِٰملِ ــا ُه ــۡم َوَم ــۡل َخَ�َٰ�ُٰ� َوۡ�َۡحِم

لََ�ِٰذبُــوَن ١٢ ﴾(٥).
وجــه الداللــة : أخــرب تعــاىل يف هــذه اآليــة أن الكفــار ضمنــوا للمؤمنــني أعلــى مراتــب 
التقليــد وهــو محــل مــا يرتتــب علــى التقليــد مــن اخلطايــا، فــرد اهللا ســبحانه عليهــم قوَهلــم 

حممد : ١٩  (١)
األعراف : ١٥٨  (٢)

انظــر العــدة١٢١٨/٤، احملصــول  ٥٣٩/٢، شــرح تنقيــح الفصــول ٤٣٠، غايــة الوصــول ١٥٢،   (٣)
شــرح احمللــى علــى مجــع اجلوامــع٤٠٢/٢

إرشاد الفحول ص٢٣٥.  (٤)
العنكبوت : ١٢  (٥)
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وكذهبــم يف ذلــك، فثبــت أن التقليــد فيــه ال جيــوز(١).
وميكــن أن يناقــش بــأن املقلَّديــن هنــا هــم الكفــار فكذهبــم اهللا تعــاىل وذم تقليدهــم، أمــا 

إذا كان املقلَّــد مؤمنــا تقيــا عاملــا عــدال فــال مانــع مــن تقليــد العــوام لــه.
٣- أن اإلمجــاع مــن الســلف منعقــد علــى وجــوب معرفــة اهللا ســبحانه وتعــاىل وأهنــا ال 
حتصــل بالتقليــد؛ ألن املقلِّــد ليــس معــه إال األخــذ بقــول مــن يقلــده وال يــدري أهــو صــواب 

أم خطــأ(٢).
وجياب عنه مبا نوقش الدليل األول.

٤- (أن التقليــد مذمــوم شــرعا، فــال يكــون جائــزا غــري أنــا خالفنــا ذلــك يف وجــوب 
الدليــل املوجــب  الدليــل علــى ذلــك، واألصــل عــدم  لقيــام  العامــي للمجتهــد…  اتبــاع 
لالتبــاع فيمــا حنــن فيــه، فنبقــى علــى مقتضــى األصــل، وبيــان ذم التقليــد قولــه تعــاىل حكايــة 
ۡقَتــُدوَن ٢٣ ﴾ (٣)   ٰٓ َءاَ�ٰرِهِــم مُّ ــةٖ �نَّــا َ�َ مَّ

ُ
ٰٓ أ عــن قــوم ﴿ إِنَّــا وََجۡدنَــآ َءابَآَءنَــا َ�َ

ذكــر ذلــك يف معــرض الــذم هلــم)(٤).
وميكــن أن يناقــش بــأن تقليــد العامــي مذمــوم إذا كان ألهــل الشــرك والكفــر والضــالل 

والفســق، وأمــا ألهــل اإلميــان والعلــم والفضــل والتقــوى فليــس حمرمــا.
رابعا : المخالفون

لقد خالف أبا منصور واجلمهور يف هذه املسألة مجع من العلماء وهم فريقان :
الفريــق األول : قالــوا جيــوز التقليــد يف مســائل أصــول الديــن، بــل ال يصــح أن يكلــف 

العــوام باعتقــاد األصــول بدالئلهــا.
نســبه ابن الســمعاين ألكثر الفقهاء(٥) ونســبه الرازي إىل كثري منهم(٦)، ونقله األســتاذ 

انظر العدة ١٢١٨/٤، التمهيد أليب اخلطاب٣٩٦/٤.  (١)
التحريــر ٢٤٣/٤،  تيســري  املنــري ٥٣٧/٤،  الكوكــب  انظــر اإلحــكام لآلمــدي٤٤٧/٤، شــرح   (٢)

الفحــول ص٢٣٥. إرشــاد   ،٤٠١/٢ الرمحــوت  فواتــح 
الزخرف : ٢٣  (٣)

اإلحكام لآلمدي٤٤٧/٤.  (٤)
انظر قواطع األدلة ١١٣/٥.  (٥)

انظر احملصول  ٥٣٩/٢.  (٦)



آراؤه في االجتهاد والتقليد والفتوى ٩٣٢

أبــو إســحاق عــن قــوم مــن كتبــة احلديث(١)وحكــي عــن بعــض الشــافعية(٢) ونُِقــل يف املســودة 
قــوٌل بأنــه (إذا عــرف اهللا وصــدق رســوله وســكن قلبــه إىل ذلــك واطمــأن بــه، فــال علينــا مــن 
الطريــق،  تقليــدا كان أو نظــرا أو اســتدالال)(٣) وقــال يف فواتــح الرمحــوت : (إن االســتفتاء 
جيــوز يف هــذه املســائل علــى املذهــب الصحيــح لصحــة إميــان املقلــد عنــد األئمــة األربعــة(٤)، 

وهــو اختيــار ابــن الســمعاين والشــوكاين(٥).
أدلة هذا القول :

استدلوا مبا يلي :
للنظــر كان حيضــر ويتلفــظ بكلمــيت  أهــال  يكــن  الــذي مل  العامــي  األعــرايب  ١-أن 
الشــهادة وكان النيب  يصحح إميانه(٦)، بل يصحح إميان الشــخص الذي نطق بكلميت 

الشــهادة خوفــا مــن القتــل ويوبــخ القاتــل بقولــه : (أفــال شــققت عــن قلبــه)؟(٧). 
ونوقــش بأنــه ال يســلم أن األعــراب ليســوا أهــال للنظــر بــل هــم أهــال لذلــك؛ ألن املعتــرب 

مــن النظــر هنــا مــا هــو علــى طريــق العامــة(٨).
وميكــن أن جيــاب عنــه بــأن األعــراب لــو كانــوا أهــال للنظــر فلــم جــوزمت التقليــد هلــم يف 
الفــروع، بــل لــو جــاز هلــم النظــر واالجتهــاد يف هــذه املســائل مــع أن االحتيــاط فيهــا ينبغــي 
أن يكــون أشــد وأكثــر منــه يف الفــروع حــىت ال يضلــوا يف معرفــة التوحيــد، جلــاز هلــم النظــر 

يف مســائل الفــروع مــن بــاب أوىل.
٢-(أن النــيب عليــه الصــالة والســالم مل يقــل ألحــد ممــن تلفــظ بكلمــيت الشــهادة: هــل 

انظر البحر احمليط  ٢٧٨/٦، إرشاد الفحول ص٢٣٥.  (١)
انظــر شــرح اللمــع١٠٠٧/٢، التمهيــد أليب اخلطــاب ٣٩٦/٤. اإلحــكام لآلمــدي  ٤٤٦/٤،   (٢)
املســودة ٤٥٧-٤٦١، شــرح احمللــي علــى مجــع اجلوامــع ٤٠٢/٢، تيســري التحريــر ٢٤٣/٤، شــرح 

الكوكــب املنــري ٥٣٤/٤.
املسودة ص٤٥٧.  (٣)

انظر فواتح الرمحوت ٤٠١/٢.  (٤)
انظر قواطع األدلة ١١٣/٥-١١٤، إرشاد الفحول ص٢٣٥.  (٥)

انظر احملصول ٥٣٩/٢، شرح احمللي على مجع اجلوامع ٤٠٣/٢.  (٦)
أخرجــه مســلم يف صحيحــه، (٩٩/٢ مــع شــرح النــووي)، كتــاب اإلميان،بــاب حتــرمي قتــل الكافــر   (٧)

بعــد قولــه ال إلــه إال اهللا. 
انظر شرح احمللي على مجع اجلوامع ٤٠٣/٢.  (٨)
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علمــت حــدوث األجســام وأنــه تعــاىل خمتــار ال موجــب، فــدل هــذا علــى أن خطــور هــذه 
املســائل بالبــال غــُري معتــرب يف اإلميــان، ال تقليــدا وال علمــا)(١).

٣- أن الســلف أمجعــوا علــى قبــول الشــهادتني مــن غــري أن يقــال لقائلهمــا: هــل 
نظــرت؟(٢). 

٤- (أن العامــة يضعفــون عــن ترتيــب األدلــة مراتبهــا حــىت تثبــت هلــم املعرفــة هبــا، فــإذا 
منعــوا مــن التقليــد أفضــى ذلــك إىل القــول بضالهلــم، وهــم أكثــر األمــة، وهــذا ال جيــوز، 
ويوضــح هــذا أنــك لــو رجعــت إليهــم يف الطريــق الــذي منــه أخــذ التوحيــد والنبــوات مل يقومــوا 
ببيــان ذلــك وال يتهيــأ هلــم، فوجــب أن جيــوز هلــم التقليــد كمــا جيــوز يف فــروع الشــريعة هلــذه 

األمــة)(٣).
بــل إن دالئــل األصــول يف الغمــوض واخلفــاء أشــد مــن الدالئــل الفقهيــة يف الفــروع، 
وهلــذا خفيــت علــى كثــري مــن العقــالء مــع شــدة عنايتهــم يف ذلــك واهتمامهــم العظيــم بــه(٤).
اهللا وطــرق  معرفــة  العلمــاء يف  يشــاركون  العامــة  بــل  ذلــك،  يســلم  بأنــه ال  ونوقــش 
التوحيــد والنبــوات؛ ألن طريــق إدراك هــذه األمــور العقــل، ويدركهــا اإلنســان حبســه ويتفكــر 
فيهــا بعقلــه، ويعلــم مبــا يدركــه مــن صنائــع اهللا ســبحانه مــن خلــق الســماوات بغــري عمــد 
ومــا جعــل فيهــا مــن الشــمس والقمــر والنجــوم وســريها وغــري ذلــك مــن خملوقاتــه، فوجــب 
أال جيــوز لبعضهــم تقليــد آخريــن؛ ألن الــكل معــه مــن األدلــة مثــل الــذي مــع صاحبــه يف 
إدراك ذلــك، فصــار كإدراك حــوادث األرض بالنظــر واالجتهــاد فإنــه ال يدخلهــا التقليــد 

مــع التســاوي يف األدلــة(٥).
وميكــن أن جيــاب عنــه بأنــه ال يســلم مشــاركة العامــة للعلمــاء يف معرفــة علــوم التوحيــد 
والنبوات وحنو ذلك، والدليل على ذلك أن الناس - عامة وعلماء - متفاوتون يف إدراك 
التوحيــد والنبــوة، بــل ضلــت أفهــام الكثــري مــن الفــرق اإلســالمية الضالــة -ومنهــم املتكلمــون 
الذيــن يدعــون ختصصهــم بعلــم أصــول الديــن وأتباعهــم- يف بــاب التوحيــد، فالبعــض علــى 

احملصول  ٥٤٠/٢.  (١)
انظر شرح الكوكب املنري ٥٣٤/٤.  (٢)

التمهيد أليب اخلطاب ٣٩٧/٤، وانظر أيضا احملصول  ٥٣٩/٢-٥٤٠.  (٣)
انظر قواطع األدلة ١١٣/٥.  (٤)

انظر شرح اللمع١٠٠٨/٢، التمهيد أليب اخلطاب٣٩٧/٤.  (٥)
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ســبيل املثــال يعطلــون صفــات البــاري تعــاىل، وآخــرون يؤلوهنــا أو يشــبهوهنا أو ميثلوهنــا. فلــو 
أن طــرق إدراك هــذه األمــور متحــدة وأدلتهــا متســاوية لــدى اجلميــع ملــا اختلفــوا يف فهمهــا، 

ومل يتفاوتــوا يف إدراكهــا.
الفريــق الثــاين : إن حجــج العقــول باطلــة ألهنــا قــد تــؤدي إىل باطــل يف أمــور العقيــدة 
(نقلــه صاحــب  اهللا-  -رمحــه  الزركشــي  قــال  التقليــد،  فيهــا  وجيــب  النظــر  فيهــا  فيحــرم 
األحــوذي عــن األئمــة األربعــة)(١) ونقلــه الفتوحــي وأمــري بادشــاه -رمحهمــا اهللا- عــن قــوم 

مــن أهــل احلديــث وأهــل الظاهــر(٢)، ونقلــه آخــرون عــن طائفــة غــري مســمني(٣).
خامسا : التعليق

بعــد النظــر فيمــا ورد يف هــذه املســألة يظهــر يل-والعلــم عنــد اهللا- أنــه جيــوز للعامــي أن 
يقلــد العــامل الفاضــل التقــي املتبــع للقــرآن والســنة يف مســائل أصــول الديــن وذلــك ملــا يلــي:

١- أن هــذا القــول قــول وســط بــني طــريف نقيــض : املنــع واإلجيــاب مــع قــوة أدلتــه 
وضعــف أدلــة اآلخريــن.

٢- لو مل جيز التقليد يف أصول الدين ملا جاز االستفتاء فيها، مع أن بعض املانعني 
ذهب إىل جواز االســتفتاء فيها حيث قال: (واملســتفىت فيه األحكام الفرعية الظنية …. 

والعقلية مما يتعلق باالعتقاد)(٤).
٣- أن ذهاب كثري من املانعني إىل صحة إميان املقلد يدل على جواز التقليد؛ ألنه 
لــو مل جيــز التقليــد ملــا صــح إميــان املقلــد وملــا أدرك صاحــب فواتــح الرمحــوت هــذه النقطــة 
حــاول التوفيــق بقولــه : (وهــذا ال ينــايف مــا مــر مــن إمجــاع األئمــة األربعــة علــى صحــة إميــان 
املقلــد؛ ألن التقليــد املمنــوع هــو أن يعتمــد علــى قــول الغــري فيقــول حبســب قولــه وهــذا ال 
ينــايف صحــة اإلميــان والتصديــق إذا وجــد بقولــه لكــن رســخ حبيــث لــو ذهــب قولــه مــن البــني 

البحــر احمليــط  ٢٧٨/٦، قــال صاحــب تيســري التحريــر : إمنــا توهــم مــن هنيهــم عــن تعلــم علــم   (١)
الــكالم . انظــر ٢٤٣/٤ .

انظر شرح الكوكب املنري ٥٣٥/٤، تيسري التحرير ٢٤٣/٤.  (٢)
انظــر اإلحــكام لآلمــدي٤٤٦/٤، خمتصــر ابــن احلاجــب  مــع شــرح العضــد٣٠٥/٢، مجــع اجلوامــع   (٣)

مــع شــرح احمللــي٤٠٢/٢، فواتــح الرمحــوت ٤٠١/٢.
تيسري التحرير ٢٤٣/٤، وانظر فواتح الرمحوت ٤٠١/٢.  (٤)



٩٣٥آراؤه في االجتهاد والتقليد والفتوى

لبقــي هــو علــى التصديــق فافهــم)(١) مــع أن بعضهــم يــرى التنــايف بــني األمريــن، فذهــب إىل 
عدم إميان املقلد كما نسب إىل أيب احلسن األشعري واألستاذ أيب إسحاق(٢).

٤- أن هــذه املســألة تنبــين علــى أنــه هــل يقبــل يف مســائل أصــول الديــن مــا يفيــد الظــن 
أو ال يقبــل؟ فاملانعــون - وهــم املتكلمــون - يشــرتطون فيهــا العلــم، فــال يثبتوهنــا بالظنيــات 
مــن أخبــار اآلحــاد الصحــاح وغريهــا. وهلــذا ذهبــوا إىل أن التقليــد ال جيــوز أن يكــون طريقــا 
يف معرفــة علــم التوحيــد؛ ألنــه ال يفضــي إىل العلــم واملعرفــة مــع أن الصحيــح  عــدم اشــرتاط 

ذلك.
٥- أن البــن الســمعاين والشــوكاين -رمحهمــا اهللا- كالمــا نفيســا يف هــذه املســألة ممــا 

يوضــح رجحــان مــا ترجــح لــدي ولذلــك أحــب أن أورد كالمهمــا فيمــا يلــي :
يقولــه  مــا  إجيــاب معرفــة األصــول علــى  الســمعاين -رمحــه اهللا -: (وأمــا  ابــن  قــال 
مــن  العــوام  الصــواب، ومــىت أوجبنــا ذلــك فمــىت يوجــد يف  فبعيــد جــدا عــن  املتكلمــون 
يعــرف ذلــك ويصــدر عقيدتــه عنــه! بــل يكــون أكثــر العــوام حبيــث لــو عــرض عليهــم تلــك 
الدالئــل حباهلــا مل يفهموهــا أصــال، فضــال عــن أن يصــريوا أصحــاب دالئــل، ويقفــوا علــى 
العقائــد بالطــرق الربهانيــة وإمنــا غايــة العامــي هــو أن يتلقــى مــا يريــد أن يعتقــده ويلقــى بــه 
ربــه مــن العلمــاء ويتبعهــم يف ذلــك، ويقلدهــم مث يســلمون عليهــا بقلــوب ســليمة طاهــرة مــن 
األدغــال واألهــواء، مث يعضــون عليهــا بالنواجــذ، فــال حيولــون وال يزولــون عنهــا ولــو قطعــوا 
إربــا فهنيئــا هلــم الســالمة والبعــد عــن الشــبهات الداخلــة علــى أهــل الــكالم، والورطــات الــيت 
تورطــوا فيهــا حــىت أدت هبــم إىل املهــاوي واملهالــك، ودخلــت عليهــم الشــبهات العظيمــة 
وصــاروا يف اآلخــرة متحرييــن عمهــني، وهلــذا ال يوجــد منهــم متــورع متعفــف إال القليــل؛ 
ألهنــم أعرضــوا عــن ورع اللســان، وأرســلوها يف صفــات اهللا تعــاىل جبــرأة عظيمــة وعــدم مهابــة 
وحرمــة، ففاهتــم ورع ســائر اجلــوارح، وذهــب ذلــك عنهــم بذهــاب ورع اللســان، واإلنســان 
كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا، فــإذا خــرب جانــب منــه تداعــى ســائر جوانبــه للخــراب؛ 
وألنــه مــا مــن دليــل لفريــق منهــم يعتمــدون عليــه إال وخلصومهــم عليــه الشــبه القويــة، بــل 
يدعــون ألنفســهم مثــل ذلــك الدليــل ســواء، وغايــة الواحــد منهــم يف الفلــح والعلــو علــى 

فواتح الرمحوت ٤٠١/٢.  (١)
انظر شرح تنقيح الفصول ص٤٣٠، البحر احمليط ٢٧٨/٦.  (٢)
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صاحبــه، بزيــادة احلــذق يف طريقــة اجلــدل، وبينهــم أوضــاع يناظــرون عليهــا، ويطالبــون 
اخلصــم بطردهــا، فــإذا مل  يفــوا بطردهــا مسوهــا انقطاعــا وعجــزاً.

وعلــى أنــا ال ننكــر مــن الدالئــل العقليــة بقــدر مــا ينــال املســلم بــه بــرَد اليقــني ويــزداد بــه 
ثقــة فيمــا يعتقــده وطمأنينــة، وإمنــا ننكــر إجيــاب التوســل إىل العقائــد يف األصــول بالطريــق 
الــذي اعتقــدوه، وســاموا مجيــع اخللــق ســلوك طريقهــم، وزعمــوا أن مــن مل يفعــل ذلــك مل 
يعــرف اهللا تعــاىل، مث أدى هبــم ذلــك إىل تكفــري العــوام أمجــع. وهــذا هــو اخلطــة الشــنعاء 
والــداء العضــال. وإذا كان الســواد األعظــم هــم أعــوام وهبــم قــوام الديــن، وعليهــم مــدار 
رحــى اإلســالم، ولعلــه ال يوجــد يف البلــدة الواحــدة الــيت جتمــع املائــة ألــف واملائــيت ألــف ممــن 
ال يقوم بالشرائط اليت يعتربوهنا إال الفذ الفارد والشاذ النادر، ولعله ال يبلغ عقد العشرة، 
فمــىت جيــد املســلم مــن قلبــه أن حيكــم بكفــر هــؤالء النــاس أمجــع؟ ويعتقــد أنــه ال عقيــدة هلــم 

يف أصــول الديــن أصــال، وأهنــم أمثــال البهائــم والــدواب املســخرة؟!)(١).
وقــال الشــوكاين بعــد نقــل القــول بــأن املقلــد يف أصــول الديــن ال يكــون مؤمنــا : (فيــا هللا 
العجــب مــن هــذه املقالــة الــيت تقشــعر هلــا اجللــود وترجــف عنــد مساعهــا األفئــدة، فإهنــا جنايــة 
علــى مجهــور هــذه األمــة املرحومــة وتكليــف هلــم مبــا ليــس يف وســعهم وال يطيقونــه وقــد كفــى 
الصحابــة الذيــن مل يبلغــوا درجــة االجتهــاد وال قاربوهــا اإلميــان اجلملــي ومل يكلفهــم رســول 
اهللا  وهــو بــني أظهرهــم مبعرفــة ذلــك وال أخرجهــم عــن اإلميــان بتقصريهــم عــن البلــوغ 
إىل العلــم بذلــك بأدلتــه… ومــن أمعــن النظــر يف أحــوال العــوام وجدهــا صحيحــا، فــإن 
كثــريا منهــم جنــد اإلميــان يف صــدره كاجلبــال الرواســي وجنــد بعــض املتعلقــني بعلــم الــكالم 
املشــتغلني بــه اخلائضــني يف معقوالتــه الــيت يتخبــط فيهــا أهلهــا ال يــزال ينقــص إميانــه وتنتقــص 

منــه عــروة عــروة فــإن أدركتــه األلطــاف الربانيــة جنــا وإال هلــك)(٢).

قواطع األدلة ١١٤/٥-١١٦.  (١)
إرشاد الفحول ص٢٣٥.  (٢)
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الفصل الثالث : آراؤه في مباحث الفتوى
وفيه تمهيد ومسألة :

التمهيد : في تعريف الفتوى
تعريف الفتوى في اللغة :

الفتــوى بفتــح الفــاء أو الفتيــا بضمهــا اســم مــن «أفــىت العــامل يفــيت إفتــاء» إذا أبــان 
احلكــم وبينــه(١)، قــال يف معجــم مقاييــس اللغــة (الفــاء والتــاء واحلــرف املعتــل أصــالن أحدمها 

يــدل علــى طــراوة وجــدة، واآلخــر علــى تبيــني احلكــم)(٢).
وجــاء يف لســان العــرب (أفتــاه يف األمــر أبــان لــه، وأفــىت الرجــل يف املســألة، واســتفتيته 
فيهــا فأفتــاين إفتــاء … يقــال أفتيــت فالنــا رؤيــا رآهــا إذا عربهتــا لــه، وأفتيتــه يف مســألة إذا 
أجبتــه عنهــا… يقــال : أفتــاه يف املســألة يفتيــه إذا أجابــه ... والُفتيــا والُفتــوى والَفتــوى مــا 

أفــىت بــه الفقيــه)(٣) .
تعريف الفتوى في االصطالح :

(هو اإلخبار حبكم اهللا تعاىل من دليل شرعي ملن سأل عنه يف أمر نازل)(٤).
 

المسألة : هل يجوز للمفتي أن يفتي بقول بعض السلف وهو ال يعرف علته؟
أوًال : رأي أبي منصور في المسألة

بعــض  بقــول  للمفــيت اإلفتــاء  أنــه ال جيــوز  أبــو منصــور -رمحــه اهللا-  يــرى األســتاذ 
الســلف مــن دون معرفــة علتــه ودليلــه، قــال الزركشــي -رمحــه اهللا-: (ال جيــوز عندنــا للمفــيت 

انظر املصباح املنري ص١٧٥، النهاية يف غريب احلديث ٤١١/٣.  (١)
.٤٧٣/٤  (٢)

.١٤٧/١٥-١٤٨  (٣)
الفتيا ومناهج اإلفتاء حملمد األشقر ص٩.  (٤)
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أن يفــيت بقــول بعــض الســلف وهــو ال يعــرف علتــه خالفــا ألصحــاب الــرأي، قالــه األســتاذ 
أبــو منصــور)(١).

ثانيا : الموافقون
لقــد وافــق أبــا منصــور يف هــذه املســألة مجهــور األصوليــني مــن الشــافعية(٢)  واحلنابلــة(٣)، 
حيــث يشــرتطون يف املفــيت أن يكــون عارفــا بطــرق األحــكام وهــي الكتــاب والســنة واإلمجــاع 
والقيــاس، وكذلــك عارفــا باألصــول الــيت جيــوز تعليلهــا والــيت ال جتــوز التعليــل فيهــا، وبنــاء 

علــى ذلــك ال جيــوز عندهــم اإلفتــاء بقــوٍل ال تُعــرف علتُــه.
قــال الشــريازي -رمحــه اهللا-: (جيــب أن يكــون املفــيت عارفــا بطــرق األحــكام وهــي 

والقيــاس)(٤). والســنة واإلمجــاع  الكتــاب 
وقــال أيضــا : (وجيــب أن يكــون عارفــا بالقيــاس واالجتهــاد واألصــول الــيت جيــوز تعليلهــا 
والــيت ال جيــوز تعليلهــا واألصــول الــيت جيــوز أن يعلــل هبــا والــيت ال جيــوز وكيفيــة العلــل مــن 

النصــوص)(٥).
وقــال الفتوحــي -رمحــه اهللا -: (ال يفــيت إال جمتهــد عنــد أكثــر األصحــاب…. وقــال 

أكثــر العلمــاء جيــوز لغــري اجملتهــد أن يفــيت إن كان مطلعــا علــى املأخــذ أهــال للنظــر)(٦).
ثالثا : المخالفون

خالــف يف هــذه املســألة األحنــاف حيــث ذهبــوا إىل أن املفــيت غــري اجملتهــد إذا أفــىت 
مبذهب جمتهٍد منصوصا ســواء عرف احلجج أو مل يعرفها  جاز ويقبل بشــرائط الرواية إن 
مل يكــن متواتــرا وإال فيقبــل مطلقــا، أمــا إذا أفــىت مبذهبــه خترجيــا علــى  أصولــه اشــرتط جلــوازه 
أن يكــون املفــيت مطلعــا علــى مبــاين مذهــب اجملتهــد وأهــال للنظــر فيــه واملناظــرة للــذب عمــا 

يــرد عليــه.

البحر احمليط  ٣١٨/٦.  (١)
انظر: شرح اللمع ١٠٣٣/٢-١٠٣٥، البحر احمليط  ٣١٨/٦.  (٢)

انظر: املسودة  ٥٤٤-٥٤٥، شرح الكوكب املنري ٥٥٧/٤-٥٥٨.  (٣)
شرح اللمع١٠٣٣/٢.  (٤)

املرجع السابق ١٠٣٥/٢.  (٥)
شرح الكوكب املنري ٥٥٧/٤-٥٥٨.  (٦)



٩٣٩آراؤه في االجتهاد والتقليد والفتوى

واخلالصــة : أن األحنــاف جيــوزون اإلفتــاء بقــول بعــض اجملتهديــن مــن الســلف نصــا 
ولــو بغــري معرفــة احلجــج، أمــا خترجيــا فــال إال بالشــرط املذكــور.

قــال صاحــب فواتــح الرمحــوت : (إفتــاء غــري اجملتهــد فيمــا يفــيت بــه مبذهــب جمتهــد 
ال بــأن جيــده منصوصــا منــه بــل إمنــا يفــيت خترجيــا علــى أصولــه إن كان مطلعــا علــى مبانيــه 
أي مبــاين مذهــب اجملتهــد، أهــال للنظــر فيــه، واملناظــرة للــذب عمــا يــرد عليــه وهــو املســمى 
باجملتهــد يف املذهــب  يف االصطــالح جــاز … وأمــا النقــل لقوهلــم املنصــوص كاألحاديــث 

أي كنقلهــا فاتفــاق يف اجلــواز)(١).

.٤٠٤/٢  (١)
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احلمــد هللا الــذي بفضلــه تتــم الصاحلــات، والصــالة والســالم علــى املؤيــد باملعجــزات 
الباهــرات، وعلــى آلــه وصحبــه أفضــل الربيــات، وبعــد :

فقــد عشــت يف هــذه الرحلــة املباركــة مــع العالمــة األســتاذ أيب منصــور البغــدادي، 
منــذ أن كان البحــث فكــرة إىل أن ظهــر يف ثوبــه القشــيب، عشــت مــع هــذا اإلمــام أوقاتــا 
متتابعــة وأزمانــا متعاقبــة، باحثــا عــن أقوالــه ومســتقصيا ألحوالــه، أقلــب فيهــا النظــر وأطيــل 
فيهــا الفكــر، مظهــرا لغورهــا وكاشــفا لســرها، راجيــا مــن اهللا تعــاىل أن أكــون قــد بينــت أقوالــه 
وحــررت أفــكاره، وخدمــت فيــه علمــه وأبــرزت فيــه فنــه، وقدمــت شــيئا لألمــة يف خدمــة 

العلــم والعلمــاء.
وبعــد هــذه اجلولــة الطويلــة مــع هــذا اإلمــام حيســن يب أن أضــع خامتــة هلــذا البحــث كمــا 
هــي العــادة املتبعــة والســنة اجلاريــة يف مثــل هــذا العمــل، أبــني فيهــا النتائــج الــيت توصــل إليهــا 

علمــي احملــدود يف النقــاط التاليــة :
أوال : نتائج من دراسة عصره وحياته 

أبــو منصــور يف منتهــى حــاالت الفوضــى  الــيت عاشــها األســتاذ  الفــرتة  ١- كانــت 
واقتصاديــا. وأمنيــا  واجتماعيــا  سياســيا  واالضطــراب 

٢- أن االضطــراب السياســي واالجتماعــي يف هــذا العصــر مل يكــن لــه أثــر ســليب 
علــى احلركــة العلميــة والثقافيــة واألدبيــة إال قليــال ويســريا، بــل واصلــت هــذه احلركــة عطائهــا 
الــيت بــدأت مــن قبــل حيــث ظهــرت وازدهــرت يف هــذا العصــر شــىت أنــواع العلــوم واملعــارف.
٣- أن القرنــني الرابــع واخلامــس اللذيــن عــاش فيهمــا األســتاذ أبــو منصــور يعتــربان 
العهــد الذهــيب لعلــم أصــول الفقــه، فقــد تطــور فيهمــا هــذا العلــم واتســعت آفاقــه ونظرياتــه 
ونشــطت فيــه جهــود العلمــاء، األمــر الــذي كان ســببا يف إنتــاج علمــي كبــري يف علــم أصــول 

الفقــه.
٤- أن األســتاذ أبــا منصــور اســتفاد مــن األوضــاع العلميــة اجليــدة الــيت ســادت عصــره، 
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فنهل من علماء بلدته ورحل إىل أهم احلواضر العلمية يف ذلك الوقت كنيســابور واســتقر 
فيهــا متعلمــا علــى أيــدي كبــار العلمــاء كاألســتاذ أيب إســحاق اإلســفراييين وغــريه، ومعلمــا 
ألجيــال حــىت ختــرج علــى يــده علمــاء أجــالء كابــن القشــريي والبيهقــي وإمــام احلرمــني 

وغريهــم.
٥-كان األســتاذ أبــو منصــور شــافعي املذهــب يف الفقــه، أمــا يف العقيــدة فــكان مــن 

املناصريــن ملذهــب األشــاعرة بــل كان ممــن نشــروه ودافعــوا عنــه.
٦- أنــه اشــتهر باألخــالق احلســنة والصفــات احلميــدة وحبــه للعلــم وطالبــه حيــث 

أنفــق مجيــع أموالــه وثرواتــه علــى أهــل احلديــث حــىت افتقــر مــع أنــه كان ذا مــال وثــروة.
٧- أن غالــب مؤلفاتــه فيمــا يتعلــق بعلــم الــكالم، ويوجــد منهــا مــا ألفــه يف الفقــه 

واحلســاب. والفرائــض  وأصولــه 
ثانيا : نتائج من دراسة آرائه األصولية

١- أن األســتاذ أبــا منصــور كان أصوليــا متمكنــا، لــه قــول واختيــار صريــح يف كثــري مــن 
القضايــا األصوليــة كمــا هــو واضــح يف ثنايــا هــذه الرســالة. وقــد خالــف اجلمهــور يف كثــري 

مــن املســائل وإن كان وافقهــم يف أكثرهــا.
٢- أنه اهتم باملســائل األصولية اليت هلا عالقة بالعقيدة، كمســألة التحســني والتقبيح 

العقليني ومسألة كالم اهللا تعاىل وعصمة األنبياء وغريها.
٣- أنــه كان ذا رأي واضــح وثابــت يف كل القضايــا الــيت خيتارهــا حيــث مل يــرد لــه 
يف هــذه الرســالة قــوالن يف مســألة واحــدة كمــا أنــه مل يتناقــض ومل يتضــارب يف آرائــه الــيت 

خيتارهــا.
٥- أن معظــم آرائــه األصوليــة كانــت يف مباحــث األدلــة الشــرعية ومــا يتعلــق هبــا مــن 

دالالت األلفــاظ حيــث كان البــاب الثــاين الــذي عقدتــه هلــا أكــرب أبــواب هــذه الرســالة.
٦- حظيــت بعــض آرائــه يف مصطلــح احلديــث باهتمــام املصنفــني يف علــوم احلديــث 

كاحلديــث املســتفيض وكأصــح األســانيد حيــث تناقلوهــا يف كتبهــم.
هــذه أبــرز النتائــج الــيت توصلــت إليهــا مــن خــالل جتــوايل يف هــذه الرســالة مــع األســتاذ 
أيب منصور يف خدمة علم أصول الفقه، وختاما أسأل اهللا جلت عظمته وعز سلطانه أن 
يذكرنــا مــن اخلــري مــا نســينا ويعلمنــا مــا جهلنــا، ويتجــاوز عــن ســيئات أعمالنــا وجيعلنــا مــن 
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الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، ومــا توفيقنــا إال بــاهللا، هــو حســبنا ونعــم الوكيــل، 
وال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظيــم، أســتغفر اهللا الغفــور الرحيــم، وآخــر دعوانــا أن 
احلمــد هللا رب العاملــني. وصلــى اهللا وســلم علــى ســيدنا حممــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

تســليما كثــريا.



الفهارس

فهرس ا��يات ال��آنية
فهرس األحاديث النبوية 

فهرس ا��ثار
فهرس األبيات الشعرية

فهرس األعالم
فهرس األلفاظ الغريبة والمصطلحات

فهرس األماكن والبلدان
فهرس ال��ق والطوائف

فهرس المصادر والمراجع
 فهرس الموضوعات





٩٤٥الفهارس

فهرس اآليات القرآنية
الصفحةرقمهااآلية

سورة البقرة
ِي َها ٱ�َّاُس ٱۡ�ُبُدواْ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ٢١٢٠٦-٢٢

ٰ َ�ۡبِدنَا  ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ ٢٣٢٧٨،٢٨٢�ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّ�ِمَّ
نَُّه ٱۡ�َقُّ 

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َ�َيۡعلَُموَن � ا ٱ�َّ مَّ

َ
٢٦٢٩٠فَأ

٢٥٣، ٣٠١٦٦�ۡذ قَاَل َر�َُّك �ِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل
ۡسَمآَء ُ�ََّها ُ�مَّ َعَرَضُهۡم

َ
٦٩٤، ٣١٧٨٣وََعلََّم َءاَدَم ٱۡ�

٣٤٢٥٣�ۡذ قُۡلَنا �ِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱۡسُجُدواْ �َدَم
َكٰوةَ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱ�زَّ �ِيُمواْ ٱ�صَّ

َ
١١٨، ١٩٣، ١٣٦, ٥٠١، ٤٩٦، ٥٨٠، ٤٣َوأ

ِت
ۡ
ۡو نُ�ِسَها نَأ

َ
٧٨٨، ٨٠٨، ٨٣٥، ١٠٦٨٢٨َما نَ�َسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ءٖ قَِديٌر ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ نَّ ٱ�َّ

َ
�َۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
�١٠٦٨٣٦

ۡ�رِهِۦٓ
َ
ُ بِأ ِ�َ ٱ�َّ

ۡ
ٰ يَأ ١٠٩٨١٢فَٱۡ�ُفواْ َوٱۡصَفُحواْ َح�َّ

رَۡسۡلَ�َٰك بِٱۡ�َّقِ �َِشٗ�� َونَِذيٗر�
َ
آ أ ١١٩٤٥٣إِ�َّ

ٗة وََسٗطا مَّ
ُ
٦١٢، ١٤٣٣٧٦َوَ�َ�ٰ�َِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

ٗة وََسٗطا مَّ
ُ
١٤٣٦٣٠َوَ�َ�ٰ�َِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

٨٥٢، ٨٤٤، ١٤٤٨٠٨فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱ�َۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم
ِۡل َياَم إَِ� ٱ�َّ واْ ٱ�ّصِ تِمُّ

َ
٥٩٦، ٥٩٨، ٨٠٨، ١٧٨٨١١ُ�مَّ أ

َحَدُ�ُم ٱ�َۡمۡوُت
َ
٨٢٩، ١٨٠٨٤٠ُكتَِب َعلَۡيُ�ۡم إَِذا َحَ�َ أ

َياُم ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱ�ّصِ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ١٨٣٧٧٦

نُفَسُ�ۡم
َ
نَُّ�ۡم ُكنُتۡم َ�َۡتانُوَن أ

َ
� ُ ١٨٧٨٧٥َعلَِم ٱ�َّ

وُهنَّ ١٨٧٨٤٥فَٱۡل�َن َ�ِٰ�ُ
ٰ يُۡؤِمنَّ ٢٢١٤٨٥َوَ� تَنِكُحواْ ٱ�ُۡمۡ�َِ�ِٰت َح�َّ

٢٢٢٨١٠فَٱۡ�َ�ِ�ُواْ ٱلّ�َِسآَء ِ� ٱ�َۡمِحيِض
تُوُهنَّ

ۡ
ۡرَن فَ� ٢٢٢٨١٠فَإَِذا َ�َطهَّ
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الصفحةرقمهااآلية
ۡرَ�َعةِ

َ
ِيَن يُۡؤ�ُوَن ِمن �َِّسآ�ِِهۡم تََر�ُُّص أ ٢٢٦٥٨١ّلِ�َّ

�َّۡصَن ٢٢٨٤٧٣َوٱ�ُۡمَطلََّ�ُٰت َ�َ�َ
ٰ تَنِكَح َزوًۡجا ٢٣٠٤٠٢فََ� َ�ِلُّ َ�ُۥ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ
نَزَل

َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمآ أ ٢٣١٣٠٦َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱ�َّ

٢٣٣٤٧٤َوٱۡلَ�ٰلَِ�ُٰت يُۡرِضۡعَن
ۡزَ�ٰٗجا

َ
ِيَن ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن أ ٢٣٤٨٧٧َوٱ�َّ

َ�ًٰعا إَِ� ٱۡ�َۡوِل َ�ۡ�َ إِۡخَراٖج ٢٤٠٢٦٨مَّ
ٰ َ�ۡعٖض� ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ٢٥٣٦٢٨تِۡلَك ٱ�رُُّسُل فَضَّ

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ ٢٩٠، ٢٥٥٢٩٣َوَ� ُ�ِيُطوَن �َِ�ۡ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱۡلَ�ُّ ٱۡلَقيُّوُم ٢٥٥١٦٦ٱ�َّ

ْ َم ٱ�ّرَِ�ٰوا ُ ٱۡ�َۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱ�َّ
َ
١٨٩، ٥٧٠, ٥٧٣، ٢٧٥٥٧١َوأ

ۡشِهُدٓواْ إَِذا َ�َباَ�ۡعُتۡم
َ
٢٨٢٤٧٦َوأ

َهَدآءِ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱ�شُّ ٢٨٢٣٧٧ِ�مَّ
٢٨٢٣٧٧َوٱۡس�َۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِ�ۡم

ۡشِهُدٓواْ إَِذا َ�َباَ�ۡعُتۡم
َ
٢٨٢١٩٣َوأ

سورة آل عمران
نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب

َ
ِٓي أ ٧٢٨٩ُهَو ٱ�َّ

مُّ ٱۡلِكَ�ِٰب
ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ ٧٢٨٥ِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َي�َّبُِعوَن ا ٱ�َّ مَّ
َ
٢٨٩، ٧٢٩٠فَأ

ِٰسُخوَن ۗ َوٱل�َّ ُ ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَُه
ۡ
٧٢٨٧َوَما َ�ۡعلَُم تَأ

ِٰسُخوَن ِ� ٱۡلعِۡلِم َ�ُقو�ُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ ٧٢٩٠َوٱل�َّ
نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو

َ
� ُ ١٨١٦٦َشِهَد ٱ�َّ

َ فَٱتَّبُِعوِ� ٨٣٦، ٣١٣٢٠قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ
ْ قُوا ِ َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ١٠٣٦١٤َوٱۡ�َتِصُمواْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ



٩٤٧الفهارس

الصفحةرقمهااآلية
ۡخرَِجۡت �ِلنَّاِس

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
١١٠٦١٣ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ْ ا ُ�لُواْ ٱ�ّرَِ�وٰٓ
ۡ
١٣٠١٩٣َ� تَأ

ُ ُ�ِبُّ ٱ�ُۡمۡحِس�َِ�  ١٣٤٥٢٨َوٱ�َّ
سورة النساء

٥٨١، ٣٤٠٣فَٱنِ�ُحواْ َما َطاَب لَُ�م ّمَِن ٱلّ�َِسآءِ
َ َطاَع ٱ�َّ

َ
ن يُِطِع ٱ�رَُّسوَل َ�َقۡد أ ٨٣٠٥مَّ

ۡمَ�َٰل ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ ُظۡلًما
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ ١٠٦٧٢إِنَّ ٱ�َّ

َكرِ ِمۡثُل ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ �ِ�َّ
َ
ُ ِ�ٓ أ ١١٤٠٢يُوِصيُ�ُم ٱ�َّ

ٰ َ�َتَوفَّٮُٰهنَّ ۡ�ِسُكوُهنَّ ِ� ٱۡ�ُُيوِت َح�َّ
َ
٨١٢، ٨١١، ٨٣٩، ١٥٨١٢فَأ

٢٢١٨٩َوَ� تَنِكُحواْ َما نََ�َح َءابَآؤُُ�م ّمَِن
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم ِحلَّ لَُ�م مَّ

ُ
٢٤٤٠٣َوأ

َ�ۡ�َ بَِ�ِٰحَشةٖ َ�َعلَۡيِهنَّ نِۡصُف
َ
٥٦٥، ٥٦٢، ٢٥٥٨٤فَإِۡن �

٣١٣، ٣١٣١٥إِن َ�َۡت�ُِبواْ َكَبآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه
ْۚ ٰ َ�ۡغ�َِسلُوا ٤٣٥٩٧َح�َّ

َك بِهِۦ ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ ٤٨٣١٤إِنَّ ٱ�َّ

ِطيُعواْ ٱ�رَُّسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱ�َّ

َ
٢١٧، ٥٩٣٠٥أ

ٰ ُ�َّكُِموَك ٦٥٣٠٥فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ُؤَ�ٓءِ ٱۡلَقۡوِم َ� يََ�اُدوَن ٧٩١١٩َ�َماِل َ�ٰٓ

ِ �َوََجُدواْ �ِيهِ ٨٢٧٤٧َو�َۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ٱ�َّ
وِ ٱۡ�َۡوِف

َ
ۡمِن أ

َ
ۡ�ٞر ّمَِن ٱۡ�

َ
٨٣٦٦٢�َذا َجآَءُهۡم أ

ِيَن �َۡسَت�بُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡم ٨٣٢٣٩لََعلَِمُه ٱ�َّ

ۡ�رِ
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
٨٣٣٠٥َو�َۡو َردُّوهُ إَِ� ٱ�رَُّسوِل �َ�ٰٓ أ

�ِض فَلَۡ�َس َعلَۡيُ�ۡم
َ
ۡ�ُتۡم ِ� ٱۡ� ١٠١٥٩٣�َذا َ�َ

َ ١١٥٦١١َوَمن �َُشاقِِق ٱ�رَُّسوَل ِمۢن َ�ۡعِد َما تَ�َ�َّ



الفهارس ٩٤٨

الصفحةرقمهااآلية
١١٥٦٣٠َوَ��َّبِۡع َ�ۡ�َ َس�ِيِل ٱ�ُۡمۡؤِمنِ�

ُ ُ�وَ�ٰ تَۡ�لِيٗما ١٦٤٢٦٨َوَ�ََّم ٱ�َّ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن ِ�َّ� ٧، ١٦٥١٨٠رُُّسٗ� مُّ

ۥٓ ٥٦٥، ١٧٦٥٩٤إِِن ٱۡ�ُرٌؤاْ َهلََك لَۡ�َس َ�ُۥ َوَ�ٞ َوَ�ُ
سورة المائدة

ْ ٢٤٧٦�َذا َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ٦٤٩٣

يِۡدَ�ُهَما
َ
ارِقَُة فَٱۡ�َطُعٓواْ � ارُِق َوٱ�سَّ ٣٨٥٢٦َوٱ�سَّ
ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
َّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ٤٤١٦٨َوَمْن �

نَّ ٱ�َّۡفَس بِٱ�َّۡفِس
َ
٤٥٧٧٦َوَ�َتۡ�َنا َعلَۡيِهۡم �ِيَهآ أ

ٗقا �َِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب ٤٨٨ُ�َصّدِ
ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا

٤٨٧٧٠لُِ�ّ
ِۖ ٤٩١٦٨إِِن ٱۡ�ُۡ�ُم إِ�َّ ِ�َّ

نزَِل إَِ�َۡك
ُ
َها ٱ�رَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ٦٤٣٧١

ِيَن َءاَمُنٓواْ إِ�ََّما ٱۡ�َۡمُر َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ٦٥٣، ٩٠٦٥٤

ن يُوقَِع بَۡ�َنُ�ُم
َ
ۡيَ�ُٰن أ َما يُرِ�ُد ٱ�شَّ ٩١٧٥٤إِ�َّ

ۡيَد ِيَن َءاَمُنواْ َ� َ�ۡقُتلُواْ ٱ�صَّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ٩٥٧٣٤

سورة األنعام
٧٣٢٧٣َوَ�ۡوَم َ�ُقوُل ُ�ن َ�َيُكوُنۚ قَۡوُ�ُ ٱۡ�َقُّ

ۚ ءٖ فَٱۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ
١٠٢١٦٣َ�ٰلُِق ُ�ّ

ْ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ َمآ أ ١٠٧٤٧٢َو�َۡو َشآَء ٱ�َّ

ۚ ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ� ١١٥٢٦٨َوَ�مَّ
ن�ََيۡ�ِ

ُ
ِم ٱۡ�

َ
َم أ َكَرۡ�ِن َحرَّ ١٤٣٧٤٨قُۡل َءآ�َّ

ًما وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ِجُد ِ� َمآ أ

َ
ٓ أ ١٤٥٨٤٠قُل �َّ



٩٤٩الفهارس

الصفحةرقمهااآلية
١٦٢٤٤٦-١٦٣قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَ�َماِ�

سورة األعراف
١١٤٧٨-١٢ُ�مَّ قُۡلَنا �ِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱۡسُجُدواْ �َدَم

ۡرَ�ُٰ�ۡم ١١١٦٦َولََقۡد َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم ُ�مَّ َصوَّ
نُفَسَنا

َ
٣٢٥، ٢٣٣٢٣قَاَ� َر�ََّنا َظلَۡمَنآ أ

ۡخَرَج
َ
ِ ٱلَِّ�ٓ أ َم زِ�َنَة ٱ�َّ ٣٢١٧٩قُۡل َمۡن َحرَّ

َ ٱۡلَفَ�ِٰحَش َما َظَهَر َم َرّ�ِ ٣٣١٨٠قُۡل إِ�ََّما َحرَّ
ۖ ا ا وََعَد َر�ُُّ�ۡم َحّقٗ ٤٤٥٤٧َ�َهۡل وََجدتُّم مَّ

ا َجآَء ُ�وَ�ٰ �ِِميَ�ٰتَِنا َوَ�ََّمُهۥ َر�ُُّهۥ ١٤٣٢٦٨َو�َمَّ
نَُّهۥ َ� يَُ�ّلُِمُهۡم َوَ� َ�ۡهِديِهۡم

َ
�َۡم يََرۡواْ �

َ
�١٤٨٢٧٠

ِي َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَ�َّبُِعوَن ٱ�رَُّسوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ١٥٧٤٥٣ٱ�َّ

ّيَِ�ِٰت َوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم ١٥٧١٩٠َوُ�ِحلُّ �َُهُم ٱلطَّ
ۡغَ�َٰل ٱلَِّ�

َ
١٥٧٧٧٦َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم َوٱۡ�

ِ َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ٱ�َّ ُّ�
َ
� ١٥٨٨قُۡل َ�ٰٓ

١٥٨٩٣٠َوٱتَّبُِعوهُ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن
�ََّك ِ� َ�ۡفِسَك تََ�ُّٗ� ٢٠٥٢٥٧َوٱۡذُكر رَّ

سورة األنفال
َ َورَُسوَ�ُۥ ُهۡم َشآقُّواْ ٱ�َّ َّ�

َ
١٢٧٥٤-١٣َ�ٰ�َِك بِ�

َها ٱ�َِّ�ُّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ٦٤٥٨١

ُ َعنُ�ۡم َف ٱ�َّ ٦٦٨٧٥ٱۡل�َن َخفَّ
سورة التوبة

َحٞد ّمَِن ٱ�ُۡمۡ�ِ�َِ� ٱۡسَتَجاَرَك
َ
٦٢٦٨�ۡن أ

ٗة فَلَن ٨٠٥٩٠إِن �َۡسَتۡغفِۡر �َُهۡم َسۡبعَِ� َ�رَّ
١٢٢٣٧١َوَما َ�َن ٱ�ُۡمۡؤِمُنوَن ِ�َنفُِرواْ َكآفَّٗةۚ فَلَۡوَ�



الفهارس ٩٥٠

الصفحةرقمهااآلية
سورة يونس

َ�ُۥ ِمن تِۡلَقآيِٕ بَّدِ
ُ
ۡن �

َ
١٥٨٣٩قُۡل َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

�ِض
َ
َمآءِ َوٱۡ� ٣١٢٠٦قُۡل َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱ�سَّ

تُواْ �ُِسوَر�ٖ ّمِۡثلِهِۦ
ۡ
ٮُٰهۖ قُۡل فَ� ۡم َ�ُقو�ُوَن ٱۡ�َ�َ

َ
٢٨٢، ٣٨٢٧٨أ

ن �َۡسَتِمُعوَن إَِ�َۡكۚ ٤٢٥٣٣َوِمۡنُهم مَّ
ُ لَُ�م ّمِن ّرِۡزٖق نَزَل ٱ�َّ

َ
آ أ رََءۡ�ُتم مَّ

َ
٥٩١٨٦قُۡل أ

سورة هود
لَۡت ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتُهۥ ُ�مَّ فُّصِ

ُ
٢٨٥، ١٢٩٢كَِ�ٌٰب أ

َ�ٰٖت تُواْ بَِعۡ�ِ ُسَورٖ ّمِۡثلِهِۦ ُمۡفَ�َ
ۡ
٢٧٧ ١٣قُۡل فَ�

تُواْ بَِعۡ�ِ
ۡ
ٮُٰهۖ قُۡل فَ� ۡم َ�ُقو�ُوَن ٱۡ�َ�َ

َ
١٣٢٧٨أ

ٰلِِمَ� ِ َ�َ ٱل�َّ َ� لَۡعَنُة ٱ�َّ
َ
�١٨٣١٨

َراذُِ�َا
َ
ِيَن ُهۡم أ َبَعَك إِ�َّ ٱ�َّ ٢٧١٢٦َوَما نََرٮَٰك ٱ�َّ

اوِٓي إَِ�ٰ َجَبٖل َ�ۡعِصُمِ� ِمَن ٱ�َۡمآءِ ٤٣٣٠٨َسَٔ
لََك َما لَۡ�َس ۡسَٔ

َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ ٤٨٣٢٥َرّبِ إِّ�ِ

ِۡل� لَٰوةَ َطَرَ�ِ ٱ�ََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱ�َّ قِِم ٱ�صَّ
َ
١١٤٥٥٠َوأ

سورة يوسف
ٰٓ إِۡخَوتَِك ٥١٢٦َ�ُٰبَ�َّ َ� َ�ۡقُصۡص رُۡءيَاَك َ�َ
٣١٠، ٣٢٣٠٨َولََقۡد َ�َٰودتُُّهۥ َعن �َّۡفِسهِۦ فَٱۡسَتۡعَصَم

ِۖ ٤٠١٦٨إِِن ٱۡ�ُۡ�ُم إِ�َّ ِ�َّ
ۡ�ُتوِ� ِ� رُۡءَ�َٰي إِن ُكنُتۡم

َ
َها ٱ�َۡمَ�ُ أ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ٤٣١٢٦

ۥٓ َحَدنَا َمَ�نَُه
َ
ٗبا َشۡيٗخا َكبِٗ�� فَُخۡذ أ

َ
ۥٓ � ٧٨٧٤٨إِنَّ َ�ُ

ا َ�ُقوُل ٩١١١٩َما َ�ۡفَقُه َكثِٗ�� ّ�ِمَّ
وِ�ُل رُۡءَ�َٰي ِمن َ�ۡبُل قَۡد

ۡ
بَِت َ�َٰذا تَأ

َ
� ٰٓ�َ١٠٠١٢٦



٩٥١الفهارس

الصفحةرقمهااآلية
سورة الرعد

ۥٓ ُ َما �ََشآُء َوُ�ۡ�بُِتۖ وَِعنَدهُ ٣٩٧٩٧َ�ۡمُحواْ ٱ�َّ
سورة إبراهيم 

زِ�َدنَُّ�ۡمۖ َولَ�ِن
َ
٧١٨لَ�ِن َشَكۡرُ�ۡم َ�

١٥٣٧٩وََخاَب ُ�ُّ َجبَّاٍر َعنِيٖد
سورة الحجر 

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ ٩٨إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
سورة النحل

ْ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

٣٦٢٠٦َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
٤٠٤٧٧ُ�ن َ�َيُكوُن

ن �َُّقوَل َ�ُۥ
َ
َرۡدَ�ُٰه أ

َ
ٍء إَِذآ أ َما قَۡوُ�َا �َِ�ۡ ٤٠٢٦٨إِ�َّ

َ �ِلنَّاِس نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُ�َّ�ِ
َ
٣٠٦، ٤٤٨٣٨َوأ

ِِذي ِن ٱ�َّ
َ
وَۡ�ٰ َر�َُّك إَِ� ٱ�َّۡحِل أ

َ
٦٧١٦٧َوأ

ُ�ُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ
ۡ
َ يَأ ٩٠٢١٦إِنَّ ٱ�َّ

ۡعلَُم
َ
ُ أ َ�َن َءايَةٖ َوٱ�َّ ۡ�َآ َءايَٗة مَّ ١٠١٧٨٨�َذا بَدَّ
�ِۡس�َُتُ�ُم

َ
١١٤١٨٦َوَ� َ�ُقو�ُواْ �َِما تَِصُف �

سورة اإلسراء
ٰ َ�ۡبَعَث رَُسوٗ� �َِ� َح�َّ ١٧٣، ١٨٠، ١٥١٨٩َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ

ّفٖ
ُ
َُّهَمآ أ ٦٦٩، ٥٨٤، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٦٢، ٢٣٨٦٧فََ� َ�ُقل �

٢٤٥٨٧َوقُل رَّّبِ ٱرَۡ�ُۡهَما
ن َ�ۡفَقُهوهُ

َ
ِ�نًَّة أ

َ
ٰ قُلُو�ِِهۡم أ ٤٦١١٩وََجَعۡلَنا َ�َ

ن ثَ�َّۡتَ�َٰك لََقۡد كِدتَّ تَرَۡ�ُن
َ
٣١٠، ٧٥٣٢٣َو�َۡوَ�ٓ أ

ۡمِس إَِ�ٰ َغَسِق �ُوِك ٱ�شَّ لَٰوةَ ِ�ُ قِِم ٱ�صَّ
َ
٧٨٤٣٦أ

ََّك ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة � ِۡل َ�َتَهجَّ ٧٩٤٣٦َوِمَن ٱ�َّ



الفهارس ٩٥٢

الصفحةرقمهااآلية
نُّ �ُس َوٱۡ�ِ ٢٧٨، ٢٨٢، ٨٨٢٨١قُل لَّ�ِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡ�ِ

٨٨٢٧٧بِِمۡثِل َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن
سورة الكهف 

ءٖ َجَدٗ� ۡ�َ َ�َ�ۡ
َ
�َ�ُٰن أ ٥٤٥٥١َوَ�َن ٱۡ�ِ

َّۡو َ�َن ٱۡ�َۡحُر ِمَداٗدا ّلَِ�َِ�ِٰت َرّ�ِ ١٠٩٢٤٨قُل �
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
َمآ � ١١٠٣١٠قُۡل إِ�َّ

سورة مريم 
�َّ تَُ�ّلَِم ٱ�َّاَس ثََ�َٰث

َ
١٠٢٧١-١١قَاَل َءاَ�ُتَك �

َشاَرۡت إَِ�ۡهِ� قَا�ُواْ َكۡيَف
َ
٢٩٢٧١فَأ

سورة طه
تَٮَٰها نُودَِي ِمن َ�ِٰطيِٕ ٱ�َۡوادِ

َ
آ � ١١٢٥٢فَلَمَّ

٢٦٢٧١َ�ُقوِ�ٓ إِّ�ِ نََذۡرُت �ِلرَّ� َصۡوٗما فَلَۡن
�َّ يَرِۡجُع إَِ�ِۡهۡم قَۡوٗ�

َ
فََ� يََرۡوَن �

َ
٨٩٢٧٠أ

١٢١٣٢٣وََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َُّهۥ َ�َغَوٰى
سورة األنبياء 

َۡدٍث ّ�ِِهم �ُّ �ِيِهم ّمِن ذِۡكرٖ ّمِن رَّ
ۡ
٢٢٥٤َما يَأ

ٰلِِمَ� ٨٧٣٢٣ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ٱل�َّ
سورة المؤمنون 

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ
َ
٢٥٢٠٦َوَمآ أ

١٠٩٤٧٦َر�ََّنآ َءاَمنَّا فَٱۡغفِۡر َ�َا َوٱرَۡ�َۡنا
سورة الحج

ۡيَ�ُٰن ُ َما يُۡلِ� ٱ�شَّ ٥٢٧٨٨َ�َي�َسُخ ٱ�َّ
٧٨٦٨٧َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن ِمۡن َحَرٖج



٩٥٣الفهارس

الصفحةرقمهااآلية
سورة النور

واْ ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما اِ� فَٱۡجِ�ُ ا�َِيُة َوٱ�زَّ ٥٢٦، ٥٦٢، ٥٥٨، ٢٨٣٩ٱ�زَّ
ٰ ِيَن �َۡم َ�ۡظَهُرواْ َ�َ ۡفِل ٱ�َّ وِ ٱلّطِ

َ
٣١٥٣٠أ

� ٣٣٤٧٦فََ�تُِبوُهۡم إِۡن َعلِۡمُتۡم �ِيِهۡم َخۡ�ٗ
ۡ�رِهِۦٓ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ ٤٧٩، ٦٣٣٠٥فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

سورة الفرقان 
ٰ َ�ۡبِدهِۦ َل ٱۡلُفۡرقَاَن َ�َ ِي نَزَّ ١٧َ�َباَرَك ٱ�َّ

سورة النمل 

ۢن بُورَِك َمن ِ� ٱ�َّارِ
َ
ا َجآَءَها نُودَِي أ ٨٢٥٢فَلَمَّ

سورة القصص
تَٮَٰها نُودَِي َ�ُٰموَ�ٰٓ 

َ
آ � ٢٦٨، ٣٠٢٥٢فَلَمَّ

َ�ٓءَِي ۡ�َن ُ�َ
َ
٢٥٢ ٧٤َوَ�ۡوَم ُ�َنادِيِهۡم َ�َيُقوُل �

ا َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا مَّ
َ
٦٧٢٩٠فَأ

َجۡبُتُم
َ
٦٥٢٥٢َوَ�ۡوَم ُ�َنادِيِهۡم َ�َيُقوُل َماَذآ أ

سورة العنكبوت
ْ ِيَن َءاَمُنوا ِيَن َ�َفُرواْ �ِ�َّ ١٢٩٣٠َوقَاَل ٱ�َّ

سورة الروم 
وُم ٥٩٩، ١٢٦٩-٤ا�ٓٓم ُغلَِبِت ٱ�رُّ

سورة لقمان 
ُ�ۡر بِٱ�َۡمۡعُروِف

ۡ
١٧٢١٦َوأ

١٧٢٢٤َوٱنَۡه َعِن ٱ�ُۡمنَكرِ
ۡقَ�ٰٞم

َ
�ِض ِمن َشَجَرٍ� أ

َ
�ََّما ِ� ٱۡ�

َ
٢٧٢٤٨َو�َۡو �

سورة السجدة
١٠٧٤٧٢َو�َۡو ِشۡ�َنا �تَۡ�َنا ُ�َّ َ�ۡفٍس ُهَدٮَٰها



الفهارس ٩٥٤

الصفحةرقمهااآلية
سورة األحزاب

ۡسَوةٌ 
ُ
ِ أ ٢١٣٠٤لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

٣٤٣٠٦َوٱۡذُكۡرَن َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت
٣٦٤٧٩َوَما َ�َن �ُِمۡؤِمٖن َوَ� ُ�ۡؤِمَنٍة إَِذا قََ�

َ َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد ٣٦٣٠٥َوَمن َ�ۡعِص ٱ�َّ
َ ِ وََخاَ�َم ٱ�َّ�ِّ�ِۧ ٤٠٨َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ

ََّك ِمن ُدوِن ٱ�ُۡمۡؤِمنَِ� ٥٠٧٠١َخا�َِصٗة �
سورة سبأ

ّوِِ� َمَعُهۥ
َ
١٠١٦٧َ�ِٰجَباُل أ

َذٮُٰهۡم
َ
٤٨٨٢٧َوَدۡع أ

سورة فاطر
رَۡسۡلَ�َٰك بِٱۡ�َّقِ �َِشٗ�� َونَِذيٗر�

َ
آ أ ٢٤٤٥٣إِ�َّ

سورة يس 
ن َ�ُقوَل َ�ُۥ

َ
َراَد َشۡئًا أ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡ�ُرهُ

َ
َمآ أ ٨٢٢٧٣إِ�َّ

سورة الصافات
ۡذَ�َُك

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
َرٰى ِ� ٱ�َۡمَناِم �

َ
ٓ أ ١٠٢٤٧٠إِّ�ِ

بَِت ٱۡ�َعۡل َما تُۡؤَ�ُر
َ
� ٰٓ�َ١٠٢٤٧٠

سورة ص
٧٥٩٦َخلَۡقُت �َِيَديَّ

سورة الزمر 
�ََ�ٰبِٗها ۡحَسَن ٱۡ�َِديِث كَِ�ٰٗبا مُّ

َ
َل أ ُ نَزَّ ٢٣٢٨٥ٱ�َّ

ِيَن ِمن َ�ۡبلَِك  وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ٱ�َّ
ُ
٦٥٣٢٣َولََقۡد أ

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َ�ۡ
َ
٦٥٣٠٩لَ�ِۡن أ

�ُض َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ
َ
٦٧٢٧٩َوٱۡ�



٩٥٥الفهارس

الصفحةرقمهااآلية
سورة فصلت 

٤٠٤٧٦ٱۡ�َملُواْ َما ِشۡ�ُتۡم
٤١٢٤٦-٤٢�نَُّهۥ لَِكَ�ٌٰب َعزِ�ٞز 

�ِيهِ ٱۡلَ�ِٰطُل ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ
ۡ
٤٢٨�َّ يَأ

سورة الزخرف
ٰٓ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ

ُ
ٰٓ أ ٢٣٩٣١إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ

سورة الدخان 
نَت ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡلَكرِ�ُم 

َ
٤٩٤٧٧ُذۡق إِنََّك أ

سورة الجاثية 
٢٩٧٩٤إِنَّا ُكنَّا �َۡسَت�ِسُخ َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن 

سورة الفتح
َم ِمن َذ�بَِك ُ َما َ�َقدَّ َۡغفَِر �ََك ٱ�َّ ِ�ّ٢٣٢٣

ّقِ ُ رَُسوَ�ُ ٱ�رُّۡءيَا بِٱۡ�َ ٢٧١٢٦لََّقۡد َصَدَق ٱ�َّ
سورة محمد

ُ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
٩٣٠، ١٩٢٠١فَٱۡعلَۡم �

سورة الحجرات
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ٦٣٧٧

ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُ�ۡم َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ٤٢١، ٦٣٨٥

سورة ق 
١٢٧٩ٓقۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ٱ�َۡمِجيِد

سورة الذاريات
َخۡذَ�ُٰه وَُجُنوَدهُۥ

َ
٤٠٦٥١فَأ

ٰ بُِرۡكنِهِۦ ٣٩٦٥١َ�َتَو�َّ



الفهارس ٩٥٦

الصفحةرقمهااآلية
سورة الطور 

تُواْ ِ�َِديٖث ّمِۡثلِهِۦٓ
ۡ
٣٤٢٨٣فَۡلَي�

سورة النجم
٨٣٩، ٨٥١، ٨٤٢، ٣،٤٢٤٦َوَما يَنِطُق َعِن ٱ�َۡهَوىٰٓ

ثِۡم َوٱۡلَفَ�ِٰحَش �َِر ٱۡ�ِ ِيَن َ�َۡت�ُِبوَن َكَ�ٰٓ ٣١٣١٣ٱ�َّ
سورة القمر 

نَّ ٱ�َۡمآَء قِۡسَم� بَۡ�َنُهۡمۖ ُ�ُّ ِ�ٖۡب
َ
٢٧٧٧٦َونَّ�ِۡئُهۡم أ

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ  ٤٩٥٣٤إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

ُ�رِ ءٖ َ�َعلُوهُ ِ� ٱ�زُّ ٥٢٣١٣-٥٣َوُ�ُّ َ�ۡ

سورة الرحمن 
٢٧٩٥َوَ�ۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك

سورة الواقعة 
ُروَن ۥٓ إِ�َّ ٱ�ُۡمَطهَّ ُه ٧٩٤٧٣�َّ َ�َمسُّ

سورة المجادلة
ُ ُ�َنا ٱ�َّ نُفِسِهۡم �َۡوَ� ُ�َعّذِ

َ
٨٢٥٦َوَ�ُقو�ُوَن ِ�ٓ أ

ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َ�َٰجۡيُتُم ٱ�رَُّسوَل َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ١٢٨١٩

ُ�واْ َ�ۡ�َ يََدۡي َ�َۡوٮُٰ�ۡم ن ُ�َقّدِ
َ
ۡشَفۡقُتۡم أ

َ
١٣٨١٩َءأ

وَن ۡيَ�ِٰن ُهُم ٱۡلَ�ِٰ�ُ َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب ٱ�شَّ
َ
�١٩٣١٨

ِ ُهُم ٱ�ُۡمۡفلُِحوَن َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب ٱ�َّ
َ
�٢٢٣١٩

سورة الحشر

بَۡ�ٰرِ
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ واْ َ�ٰٓ ٩١٨، ٦٦١، ٢٧٣٢فَٱۡ�َتِ�ُ

٨٣٦، ٤٨٤، ٧٣٠٥َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ٱ�رَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم



٩٥٧الفهارس

الصفحةرقمهااآلية
سورة الممتحنة

١٠٨٤٤فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُ�ۡؤِمَ�ٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهنَّ
سورة المنافقون 

ِ ١٤٥٩�َۡشَهُد إِنََّك �َرَُسوُل ٱ�َّ
سورة الطالق

٢٣٧٧َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم
سورة الملك 

وِ ٱۡجَهُرواْ بِهِۦٓۖ
َ
واْ قَۡولَُ�ۡم أ ُّ�ِ

َ
١٣٢٥٧َوأ

ُدورِ  ١٣٢٥٨إِنَُّهۥ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱ�صُّ
سورة القلم

�َِ� ٨٥٢٨فََ� تُِطِع ٱ�ُۡمَكّذِ
سورة المزمل 

َۡل إِ�َّ قَلِيٗ� ٢٤٣٦-٤قُِم ٱ�َّ
سورة المدثر

٢١٢٨٣ُ�مَّ َ�َظَر
٢٥٢٦٦إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ قَۡوُل ٱۡل�ََ�ِ 

ۡصلِيهِ َسَقَر
ُ
٢٦٢٦٦َسأ

سورة القيامة 
ن ُ�ۡ�ََك ُسًدى

َ
�َ�ُٰن أ َ�َۡسُب ٱۡ�ِ

َ
�٣٤٦٦١-٤٠

سورة اإلنسان 
ا َكُفوًرا ا َشاكِٗر� �مَّ �ِيَل إِمَّ ٣٣١٠إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ٱ�سَّ

سورة المرسالت 
٤٨٤٧٩�َذا �ِيَل �َُهُم ٱۡرَكُعواْ َ� يَۡرَكُعوَن



الفهارس ٩٥٨

الصفحةرقمهااآلية
سورة النازعات 

تَٮَٰك َحِديُث ُ�وَ�ٰٓ
َ
١٠٢٥٢-١٦َهۡل �

سورة العاديات
١٢٨١َوٱۡلَ�ِٰدَ�ِٰت َضۡبٗحا

سورة التكاثر
ُونَّ ٱۡ�َِحيَم َ�ََ�٦،٧١٢٦

سورة العصر

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ ١٥٣٠-٢َوٱۡلَعۡ�ِ  إِنَّ ٱۡ�ِ
سورة المسد 

ِ� �ََهٖب َوتَبَّ
َ
١٢٦٤َ�بَّۡت يََدآ أ

سورة اإلخالص
َحٌد

َ
ُ أ ٢٦٤، ١٥٨١قُۡل ُهَو ٱ�َّ



٩٥٩الفهارس

فهرس األحاديث النبوية
الصفحةطرف الحديث

٨٨٥ائتموا بأئمتكم فإن صلى
٥٢٨األئمة من قريش

٢٥٣أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟
٢٦٩احتج آدم موسى

٧٠١أحلت يل ساعة من النهار
٢٠٥ادعهم إىل شهادة أن ال إله اهللا 

٥٨٩إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث
٢٥٣إذا تكلم اهللا بالوحي مسع أهل السماء

١٩٣إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه
٨٧٣إذا جلس بني شعبها 

٩١٨إذا حكم احلاكم فاجتهد
٨٩٠إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة ترد

٢٥٢إذا قضي األمر يف السماء ضربت
٥٧٦ارجع فصل فإنك مل تصل

٣٧٢ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم
٥٣٥أصدق كلمة قاهلا الشاعر : أال كل شيء ما خال اهللا باطل

٤٥١أصالة الصبح مرتني
٤٩٣أعمداً فعلت هذا يا رسول اهللا 

٩٣٢أفال شققت عن قلبه
٢٠٧أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا 

٢٢٠أمرنا رسول اهللا عليه السالم بسبع : بعيادة املريض



الفهارس ٩٦٠

الصفحةطرف الحديث
٢٥٧إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت

٢٥٤إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها
٦١٠إن اهللا ال جيمع أميت على ضاللة
٦١٤إن اهللا ال جيمع أميت على ضاللة

٥٣٨أن النيب  مجع بني الصالتني يف السفر
٤٠٥أن النيب  هنى عن املخابرة

٥٥٠أن رجًال أصاب من امرأة قبلة
٤٠٦أن رجًال أعتق ستة مملوكني له عند موته 

١٩٤إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ
٢٧١إن صالتنا هذه ال يصلح فيها 

٣٧٣إن هذه أيام طعام وشراب، فال يصومنَّ أحد
٨٢٣إن وجدمت فالناً وفالناً فاحرقومها بالنار

٧أنزلوا الناس منازهلم
٢٠٤إنك تقدم على قوم أهل كتاب

٣٢٨إمنا األعمال بالنيات
٨٩٣إمنا الشهر تسع وعشرون فال تصوموا

٨٧٣إمنا املاء من املاء 
٣٨٦إمنا أنا بشر وإنه ليأتيين اخلصم

٦٦٥إمنا جعل االستئذان
٦٦٤إمنا هنيتكم من أجل الدافة
٥٣٦أنه  صلى داخل الكعبة

٨٤٠أنه  هنى عن أكل ذي ناب من السباع
٣٠٢إنه أراد أن يكتب إىل رهط

٣٠٢إنه أشار إىل كعب بيده



٩٦١الفهارس

الصفحةطرف الحديث
٥٤٨أميا إهاب دبغ

٤٩٦أيها الناس قد فرض اهللا عليكم
٥٣١الرب بالرب والتمر بالتمر

٤٢١البيعان باخليار ما مل يتفرقا
٤٠٠بينما رسول اهللا  يصلي بالناس إذا دخل رجل

٤٤٧تتبعه  يف جوانب الصحفة
٦١٥ثالث ال يغل عليهن قلب املؤمن

٤٠٠مثرة طيبة وماء طهور
٧٣٤جاء أعرايب فقال : يا رسول اهللا 

٨٥٢جاءهم منادي رسول اهللا  فقال هلم : إن القبلة قد حولت 
٢٥٧حدثت به أنفسها ما مل تتكلم به
٨٣١حديث أيب أمامة يف نسخ السورة

٤٠٦حديث العرايا
٦١٠سألت ريب أن ال جتتمع أميت

٥٢٨السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني
٤٨٠سنوا هبم سنة أهل الكتاب
٤٣٧صلوا كما رأيتموين أصلي

٢١٣الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة
٥٣٦صلى بعد غيبوبة الشفق

٥٩٣عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهللا  عن ذلك فقال : صدقة
٢٠٥فادعهم إىل أن يوحدوا اهللا فإذا عرفوا اهللا

٨٩٠فإذا زادت على عشرين ومائة
٦٦٤فدين اهللا أحق أن يقضى

٢٦٩فضل كالم اهللا على سائر الكالم



الفهارس ٩٦٢

الصفحةطرف الحديث
٥٩١يف سائمة الغنم إذا كانت أربعني

٥٩٢يف سائمة الغنم زكاة
٥٩٠قال : ألزيدنَّ على السبعني

٥٣٦قضى بالشفعة باجلار
٢٦٩كان النيب  يعرض

٤٤٧كل مما يليك
٦٦٥كنت هنيتكم عن زيارة القبور
٦٦٢كيف تقضي إذا عرض لك

٤٠٠ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك
٣٩٤ال تنكح املرأة على عمتها

٤٠٣ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها
٤٠٢ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتِك

٥٧٤ال صالة إال بطهور
٥٧٥ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد

٥٧٤ال نكاح إال بويل
٤٠٣ال نورث ما تركناه صدقة

٥٧٥ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه
٤٠٢ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم

٣٢٨ال يصلني العصر إال يف بين قريظة
٣٧٢ألبعثن إليكم رجًال أميناً حق أمني

٤٣٧لتأخذوا مناسككم
٥٥٠جلميع أميت

٩١٨لقد حكمت حبكم اهللا 
٥٩٠لو أعلم أين إن زدُت



٩٦٣الفهارس

الصفحةطرف الحديث
٢١٧لو ال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك

٢٥٣ما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل
٨٢٤ما هذا النريان ؟ أي شيء توقدون

٥٤٨املاء طهور ال ينجسه شيء
٦٦٥مثل الصلوات اخلمس

٦٦٥مثل اجملاهد يف سبيل اهللا
٦٧٠من أعتق شركاً له يف عبد

٣١٥من اقتطع حق امرئ مسلم
٥٩١من باع خنًال مؤبراً فثمرهتا للبائع

٥٤٨من بدل دينه فاقتلوه
٦١٤من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة

٦١٦من سره حببة اجلنة فليلزم اجلماعة
٦١٤من سره حببحة اجلنة فليلزم اجلماعة

٨٩٣من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم
١٩من صنع إليكم معروفاً فكافئوه

٨٥٦من غسل ميتاً فليغتسل
٤٣٣من غشنا فليس منا

٦١٤من فارق اجلماعة شرباً فمات
٦١٤من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم

٨٨٠من مس فرجه
٦٨٠من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها

٨٢٣نسخ فرض مخسني صالة ليلة اإلسراء
٣٧٣نضر اهللا امرءاً مسع مقاليت فوعاها
٦٦٣نعم ، حجي عنها أرأيت لو كان 



الفهارس ٩٦٤

الصفحةطرف الحديث
٤٤٧هنى  عن االستلقاء ووضع إحدى الرجلني على األخرى

٤٤٧هنى  عن الشرب قائما
٥٣٩هنى رسول اهللا عن بيع الغرر

٦٧٠هذا ركس 
٦٦٤، ٧٣٤هل لك من إبل

٥٤٧هو الطهور ماؤه احلل ميتته
٣٧٢واغد يا أنيس إىل امرأة هذا 

٢٧٠واهللا ما كنت أظن أن اهللا ينـزل براءيت 
٤٠٤ويف كل أصبع مما هنالك عشرة من اإلبل

٨٨٥وقد صلى أصحابه قياماً خلفه
٥٧٩ولن جتزئ عن أحد بعدك

٧١٧ولو أهنا مل تكن ربيبيت يف حجري
٣٠١ومن الرتك تركه أكل الضب

٢٧٢وهل يكب الناس يف النار على مناخرهم 



٩٦٥الفهارس

فهرس اآلثار
 

الصفحةالراويطرف األثر
٣٧٢مالك بن احلويرثأتينا النيب  وحنن شبية متقاربون 
١٢٩علي بن أيب طالباجتمع رأيي ورأي عمر يف أم الولد
٦٧٩علي بن أيب طالبإذا شرب سكر، وإذا سكر هذي 

٧٣٥عمر بن اخلطاباعرف األشباه واألمثال
٤٥٤عبد اهللا بن عباسأقبلت راكباً على محار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت

١٢٨أبو بكر الصديقأقول يف الكاللة برأيي
٩٢٢عبد اهللا بن مسعودأقول فيها برأيي فإن يكن صواباً 

٩٢٢علي بن أيب طالبإن اجتهد فقد أخطأ
٤٣٥جابر بن عبد اهللاإن آخر الفعلني ترك الوضوء مما مست النار

٥٩٤عبد اهللا بن عباسإن األخوات ال يرثن مع البنات
١٢٩عثمان بن عفانإن تتبع رأيك فرأيك

٩٢٢عثمان وعبد الرمحنإنك أنت مؤدب 
١٢٩عمر بن اخلطابإياكم وأصحاب الرأي 
٧٣٥علي وزيد بن ثابتتوريث اجلد مع اإلخوة

٤٥٤جابر بن عبد اهللاحلف باهللا إن ابن صياد دجال
٤٠٥عمر بن اخلطابالدية على العاقلة وال ترث املرأة من دية زوجها

٢٥٨عمر بن اخلطابقد زورت مقالة أعجبتين
٣٥٠عمر بن اخلطابقدمك رسول اهللا يف أمر ديننا 

٢٥٩عائشة بنت أيب بكركان عمر يقول : واهللا ما أردت 
٨٣٠عائشة بنت أيب بكركان فيما أنزل اهللا تعاىل عشر رضعات معلومات

٨٣٠عمر بن اخلطابكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها



الفهارس ٩٦٦

الصفحةالراويطرف األثر
٤٥٤أنس بن مالككان يهل منا املهل فال ينكر عليه

٨٦٤عمر بن اخلطابكدنا أن نقضي برأينا
٨٥٠عمر بن اخلطابال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 

٩٢٢علي بن أيب طالبله بطنها
٨٦٤علي بن أيب طالبلو كان الدين بالرأي 

١٣٠علي بن أيب طالبلو كان الدين يؤخذ بالرأي 
٨٣٠عمر بن اخلطابلو ال أن يقول الناس زاد ابن اخلطاب



٩٦٧الفهارس

فهرس األبيات الشعرية
الصفحة البيتم
٣٠٠تقريره كذي احلديث واخلربوالقول والفعل يف الفعل احنصر١
٣٩وحق هلا مـين سالم مضاعـفسالم على بغداد فـي كل موطن٢
٣٩وإنـي بشطـي جانبيها لعارففوا اهللا ما فارقتها على قلـى هلـا٣
١٠٢مث انتهى مث ارعـوى ثـم اعرتفيا من عدى مث اعتدى ثـم اقرتف٤
١٠٢إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلـفأبشـر بقـول اهللا فـي آياتـه٥
٣٩ومل تكن األرزاق فيهـا تساعفولكنها ضاقـت علـي أسرهـا٦
٣٩للمفـاليس دار الضنك والضيـقبغـداد دار ألهل املـال طيـبة٧
٣٩كأين مصحف فـي بيت زنديقظللت حريان أمشـي يف أزقتهـا٨
١٠٣فسمعـا لـذلك وذا من دليـلشبايب وشيـيب دليـال رحيلـي٩

١٠٣وحسيب دليال رحيـل العديـلوقد مات من كان لـي من عديل١٠
١٠٣وكأنـين هبـم وقـد رحلـوامجـع اخليــام ورت اإلبـل١١
١٠٣وأقـول ذنـب ليـس حيتمـلقد كنت أشكو أخلف موعـدها١٢
١٠٣قصد الـمواعد ثـم ال تصـليا ليتـها والـدار جـامـعـة١٣
٦٢١، ٢٥٩جعل السان علـى الفؤاد دليـالإن الكـالم لفـي الفؤاد وإمنـا١٤
٢٦١حىت يكون مـع الكالم أصيـالال يعجـنب مـن أثـري لفظـه١٥
٢٦١معـىن الكالم وما اهتـدوا لبيانيا قوم قد غلط النصارى قبل يف١٦
٢٦١إذ قيل كلمـة خـالق رمحـانوألجل ذا جعل املسـيح إهلهـم١٧
٢٦١هـوتا قـدميـا بعد متحـدانوألجـل ذا جعلوه ناسـوتا وال١٨
٢٦١معـىن قديـم غري ذي حدثـانونظري هـذا من يقول كالمـه١٩
٢٦١نـاسوته لـكنهمـا غيــرانوالسطر خملـوق وتلك حروفـه٢٠
٢٦١عجب وطالـع سنـة الرمحـنفانـظر إىل ذاك االتفـاق فإنـه٢١



الفهارس ٩٦٨

الصفحة البيتم
٢٦٧وحممـد وأئــمة اإلميــأنواآلخرون أولوا احلديث كأمحـد٢٢
٢٦٧متكلــما مبشيــئة وبيـانقالـوا بأن اهللا حقـا لـم يزل٢٣
٢٦٧خيلو عنـه يف أزل بـال إمكـانإن الكـالم هو الكمـال فكيف٢٤
٢٦٧ماذا اقـتضاه لـه من اإلمكـانويصيـر فيما مل يزل متكلـما٢٥
٢٦٧بالنقــل واملعقـول والربهـانواهللا جـل جاللـه متـكلـم٢٦
٢٦٧ينـكره مـن أتباعـه رجـالنقد أمجعت رسـل اإلله عليـه مل٢٧
٢٦٧مل يكـن متـكلمـا بقـرآنفكالمـه حقـا يقـوم بـه وإال٢٨
٢٦٧مسع النـداء يف اجلنـة األبـوانواهللا قـد نادى الكلـيم وقبلـه٢٩
٢٦٧وصفـا فراجعـه من القـرآنوأتى النداء فـي تسـع آيات له٣٠
٢٦٧فـهو النجـا وكالمها صوتـانإن النداء الصوت الرفيـع ضـده٣١
٢٦٧هذا احلديـث وحمكـم القـرآنواهللا موصـوف بذاك حقيقـة٣٢
٣٩فقد طال وجدي بعدها وحنيـينأنست هبا عشرين حوال وبعتهـا٣٣
٣٩ولو خلدتين يف السجون ديونـيوما كان ظنـي أننـي سأبيعهـا٣٤
٣٩صغار عليهـم تستهل جفونـيولكن لضعف وافتقـار وصبـة٣٥
١٠٢على صغـر مـن القـد البهـيطلبت من احلبيب زكـاة حسن٣٦
١٠٢علـى قول العراقـي الكمـيفقال وهل علـى منكر زكـاة٣٧
١٠٢وقد فرض الزكاة على الصبـيفقلت الشـافعـي لنـا إمـام٣٨
١٠٢دعـين أمت فـي غصــيتيـا سائلـي عـن قصــيت٣٩
١٠٢واليـأس منـه حصـــيتاملـال فـي أيدي الــورى٤٠



٩٦٩الفهارس

فهرس األعالم المترجم لهم
الصفحةاالسمم

٣١آرسالن البساسريي الرتكي ١
٨٨إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد اهللا، مجال الدين الشريازي٢
٢٠٣إبراهيم بن حممد بن أمحد الباجوري الشافعي ٣
٨٢إبراهيم بن حممد، األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين ٤
٣٠٣إبراهيم بن موسى، اإلمام الشاطيب ٥
٦٠أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي البغدادي ٦
٦٧أبو القاسم علي بن احلسن الدمشقي ٧
٨ ٨٣١أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف
٩ ٥٧٩أبو بردة بن نيار

٧٣أبو بكر بن هداية اهللا املريواين الكوراين احلسيين ١٠
٨٨٧أبو بكر عبد اهللا بن الزبري األسدي احلميدي١١
٦٠أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل القفال الكبري الشاشي١٢
٣٣٧أبو بكر حممد بن حممد الدقاق ١٣
٤١٣أبو بكر حممد بن موسى احلازمي ١٤
٥٨٩أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ١٥
٦٢أبو زيد عبيد اهللا بن عمر بن عيسى الدبوسي ١٦
٥٧٦أبو عبد اهللا احلسني بن علي البصري املعتزيل ١٧
٨٨٧أبو عمرو عبد الرمحن األوزاعي١٨
٦٢أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد الظاهري األندلسي ١٩
٨٢أمحد بن إبراهيم احلافظ، أبو بكر اإلمساعيلي ٢٠
١٨٨أمحد بن أيب طاهر حممد اإلسفراييين ٢١



الفهارس ٩٧٠

الصفحةاالسمم
١٦١أمحد بن إدريس، شهاب الدين القرايف ٢٢
٨٤أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي ٢٣
٢٧أمحد بن بويه الديلمي، أبو احلسن معز الدولة ٢٤
١٧٨أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، تقي الدين ابن تيمية ٢٥
٢٩أمحد بن عضد الدولة بن بويه الديلمي، أبو نصر ٢٦
٦٠أمحد بن علي الرازي احلنفي، أبو بكر اجلصاص ٢٧
٢٢٩أمحد بن علي بن تغلب ٢٨
٢٣أمحد بن علي بن ثابت، اخلطيب البغدادي ٢٩
٢٠٤أمحد بن علي بن حجر العسقالين ٣٠
٣١٤أمحد بن علي بن حممد بن بَرهان ٣١
١٨٨أمحد بن عمر بن سريج ، أبو العباس البغدادي ٣٢
١٢٥أمحد بن فارس بن زكريا ٣٣
١٠٣أمحد بن حممد بن إبراهيم ، ابن خلكان ٣٤
٥٧أمحد بن حممد بن حنبل ٣٥
٩٨أمحد بن حممد بن عمر ، ابن قاضي شهبة٣٦
٧٩٨أمحد بن حممد بن منصور، بابن املنري ٣٧
٣٠٣إسحاق بن إبراهيم املروزي، ابن راهويه ٣٨
٣٩إمساعيل بن القاسم، أبو علي القايل ٣٩
١٠٠إمساعيل بن عبد الرمحن ، أبو عثمان الصابوين٤٠
٣٧إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، أبو الفداء ابن كثري٤١
٨١إمساعيل بن جنيد ٤٢
٤٩١إمساعيل بن حيىي بن إبراهيم املزين ٤٣
٤٤ ٤٥٤أنس بن مالك األنصاري اخلزرجي الصحايب
٤٥ ٣٧٢أُنيس األسلمي



٩٧١الفهارس

الصفحةاالسمم
٢٨خبـتيار بن معز الدولة ٤٦
١٣٦بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي ٤٧
٤٨ ٢٢٠الرباء بن عازب الصحايب
٢١٧بريرة رضي اهللا عنها٤٩
٣٨٨احلارث بن أسد احملاسيب ٢٠
٦٠حسان بن حممد بن أمحد بن هارون، أبو الوليد الشافعي٥١
٩٧احلسن بن أيب احلسن ، أبو سعيد البصري ٥٢
١٨٨احلسن بن احلسني بن أيب هريرة، أبو علي البغدادي ٥٣
٦١احلسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد اهللا البغدادي ٥٤
٢٨٩احلسن بن مسعود، البغوي ٥٥
٣٨٨احلسني بن علي بن يزيد، أبو علي الكرابيسي ٥٦
٥٧ ٤٠٤محل بن مالك بن النابغة
٧٠٠خزمية بن ثابت األنصاري األوسي ٥٨
٦٨خليل بن أيبك الصفدي ٥٩
٤١٣خليل بن كيكلدي، أبو سعيد العالئي ٦٠
٣٨٧داود بن علي الظاهري٦١
٤٦دعلج بن أمحد بن دعلج ٦٢
٦٣ ٤٠٥رافع بن خديج
٣٤ركن الدولة بويه ٦٤
٢٤٧زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري٦٥
٥٣سابور بن أردشري٦٦
٢٨سبكتكني حاجب الرتكي، موىل معز الدولة ٦٧
٣٣سبكتكني، والد حممود بن سبكتكني ٦٨
٩١٧سعيد بن معاذ األنصاري األوسي األشهلي٦٩



الفهارس ٩٧٢

الصفحةاالسمم
٢٨٦سفيان بن سعيد الثوري الكويف ٧٠
٨٢٣سلمة بن عمرو بن األكوع ٧١
٦٢سليم بن أيوب بن سليم الرازي ٧٢
١٢٧سليمان بن خلف ، أبو الوليد الباجي ٧٣
٢١٢سليمان بن عبد القوي الطويف ٧٤
٨٩سهل بن حممد أبو الطيب الصعلوكي ٧٥
٤٢٩شعبة بن احلجاج ٧٦
١٠٥شهفور بن طاهر، أبو املظفر اإلسفراييين ٧٧
٤٥٤صايف ، عبد اهللا بن صياد ، ابن صياد ٧٨
٧٩ ٤٠٥الضحاك بن سفيان الكاليب
٨٨طاهر بن عبد اهللا، القاضي أبو الطيب الطربي ٨٠
٨١ ٨٨٠طلق بن علي بن طلق
٢٨٩عائشة بنت أيب بكر الصديقة رضي اهللا عنها ٨٢
٢٥٠عاصم بن أيب النجود ٨٣
٢٨٦عامر بن شراحيل الشعيب ٨٤
٨٥ ٣٧٢عامر بن عبد اهللا بن اجلراح، أبو عبيدة
٦١عبد اجلبار بن أمحد بن عبد الغفار، القاضي ٨٦
٨٩عبد اجلبار بن علي، أبو القاسم اإلسفراييين ٨٧
١٠٦عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ، جالل الدين السيوطي ٨٨
٢٢٤عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار، العضد اإلجيي ٨٩
٨١٣عبد الرمحن بن علي، ابن اجلوزي ٩٠
٦٧٨عبد الرمحن بن عوف القرشي الزهري ٩١
٦٣عبد الرمحن بن حممد اإلشبيلي٩٢
٧٣عبد الرحيم بن احلسن بن علي، األسنوي ٩٣



٩٧٣الفهارس

الصفحةاالسمم
٤١٢عبد الرحيم بن احلسني، زين الدين العراقي٩٤
٤٦٥عبد السالم بن عبد اهللا، جمد الدين أبو الربكات ابن تيمية اجلد ٩٥
٢٠٨عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب، أبو هاشم اجلبائي ٩٦
٢١٩عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد، ابن الصباغ ٩٧
١٤٨عبد العزيز بن أمحد، عالء الدين البخاري ٩٨
٢٦٣عبد العزيز بن عبد السالم، عز الدين ابن عبد السالم ٩٩

١٩٤عبد العلي بن حممد بن نظام الدين األنصاري ١٠٠
٦٧عبد الغافر بن حممد بن عبد الغافر الفارسي ١٠١
٨٦عبد الغفار بن حممد الشريازي ١٠٢
٣٣٨عبد القادر بن أمحد، ابن بدران ١٠٣
٨٥عبد الكرمي بن هوازن، أبو القاسم القشريي ١٠٤
٩١عبد اهللا بن أمحد القفال املروزي ١٠٥
١٩٢عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، ابن قدامة ١٠٦
٢٢٩عبد اهللا بن أمحد بن حممود الكعيب البلخي١٠٧
٥٢٤عبد اهللا بن أمحد بن حممود، حافظ الدين النسفي ١٠٨
٢٦٠عبد اهللا بن أمحد بن نصر البغدادي ، أبو حممد اخلشاب١٠٩
٩٣عبد اهللا بن سعيد بن حممد القطان١١٠
١١١ ٢٨٨عبد اهللا بن عباس
٤٠عبد اهللا بن عبدان، أبو الفضل ١١٢
١٢٩عبد اهللا بن عثمان أبو بكر القرشي التيمي الصحايب ١١٣
٨١عبد اهللا بن عدي، احلافظ أبو أمحد ١١٤
٢٧عبد اهللا بن علي أبو القاسم ١١٥
١١٦ ٩٦عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب
١٢٣عبد اهللا بن عمر بن علي البيضاوي ١١٧



الفهارس ٩٧٤

الصفحةاالسمم
٤٧عبد اهللا بن حممد بن نافع أبو العباس ١١٨
١١٩ ٢٨٨عبد اهللا بن مسعود
٤١١عبد اهللا بن مسلمة، أبو عبد الرمحن القعنيب احلارثي ١٢٠
٤١١عبد اهللا بن وهب، أبو حممد املصري  ١٢١
٦٠عبد اهللا بن يوسف بن حيويه أبو حممد اجلويين ١٢٢
٦٣عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف، إمام احلرمني اجلويين١٢٣
٣٥٩عبد الواحد بن إمساعيل، الروياين ١٢٤
٤٧٥عبد الواحد بن عبد الكرمي، ابن الزملكاين ٢٢٥
٣٩عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو حممد ١٢٦
٦٨عبد الوهاب بن علي، تاج الدين ابن السبكي١٢٧
٦٠عبيد اهللا بن احلسن، أبو احلسن الكرخي ١٢٨
٨٦٦عثمان بن سعيد بن بشار ١٢٩
٢٥٠عثمان بن سعيد بن عثمان األموي ١٣٠
٦٨عثمان بن عبد الرمحن الكردي، ابن الصالح ١٣١
١٣٢ ١٢٩عثمان بن عفان
١٤٧عثمان بن عمرو، مجال الدين ابن احلاجب١٣٣
٢٦٨عكرمة موىل ابن عباس ١٣٤
١٣٥ ٩٣علي بن أيب طالب
١٤٠علي بن أيب علي، سيف الدين اآلمدي ١٣٦
١٤٨علي بن إمساعيل، أبو احلسن األبياري ١٣٧
٩٣علي بن إمساعيل، أبو احلسن األشعري ١٣٨
٤٨١علي بن احلسني بن موسى العلوي احلسيين املرتضى ١٣٩
١١٦علي بن عبد الكايف ، تقي الدين أبو احلسن ١٤٠
٤١٢علي بن عبد اهللا، أبو احلسن ابن املديين ١٤١



٩٧٥الفهارس

الصفحةاالسمم
١٤٠علي بن عقيل، أبو الوفاء البغدادي ١٤٢
٦١علي بن عمر بن أمحد، أبو احلسن ابن القصار ١٤٣
٤١١علي بن عمر، أبو احلسن الدارقطين ١٤٤
٣٥٩علي بن حممد ، أبو احلسن املاوردي ١٤٥
٥٢٢علي بن حممد بن احلسني، أبو احلسن البزدوي ١٤٦
٢١٩علي بن حممد بن علي، إلكيا اهلراسي ١٤٧
٣٧علي بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي، أبو احلسن اجلزري ١٤٨
٧١علي بن يوسف بن إبراهيم الشيـباين، أبو احلسني القاضي١٤٩
١٥٠ ٤٤٧عمر بن أيب سلمة، أبو حفص املدين
١٥١ ١٢٩عمر بن اخلطاب
٤٦٩عمر بن حممد بن عمر اخلبازي ١٥٢
٣٣٠عمرو بن حبر بن حمبوب، اجلاحظ ١٥٣
١٥٤ ٤٠٤عمرو بن حزم األنصاري
٢٣٠عمرو بن حممد بن عمرو، أبو الفرج الليثي البغدادي ١٥٥
٤٠٧عيسى بن أبان بن صدقة ١٥٦
٢٥٩غياث بن غوث التغليب، األخطل النصراين ١٥٧
٤٠٢فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها١٥٨
٢٩فناخسرو بن  ركن الدولة أبو شجاع ١٥٩
١٦٠ ٣٠١كعب بن مالك األنصاري اخلزرجي
١٦١ ٣٧٢مالك بن احلويرث بن أشيم الليثي
٩٨مالك بن أنس، أبو عبد اهللا إمام دار اهلجرة ١٦٢
٧٣٠حمب اهللا بن عبد الشكور البهاري ١٦٣
١٤٠حمفوظ بن أمحد، أبو اخلطاب الكلوذاين١٦٤
٢١٠حممد األمني الشنقيطي ١٦٥



الفهارس ٩٧٦

الصفحةاالسمم
٤٤١حممد أمني بن حممود، أمري بادشاه  ١٦٦
٢٠٧حممد بن إبراهيم بن املنذر، ابن املنذر ١٦٧
١٢٨حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي، ابن القيم١٦٨
٨٩حممد بن أمحد القاضي العبادي  ١٦٩
٢٥٨حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب ١٧٠
١٩٢حممد بن أمحد بن جزي، ابن جزي ١٧١
٣٨٨حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن خويزمنداد ١٧٢
٤٦٧حممد بن أمحد بن علي بن حيىي التلمساين ١٧٣
٣١٤حممد بن أمحد بن حممد، جالل الدين احمللي١٧٤
١٤٧حممد بن أمحد، ابن النجار الفتوحي ١٧٥
٥٩حممد بن أمحد، أبو زهرة ١٧٦
٣٣٤حممد بن أمحد، مشس األئمة السرخسي١٧٧
٧١حممد بن أمحد، مشس الدين أبو عبد اهللا الرتكماين الدمشقي١٧٨
٥٧حممد بن إدريس الشافعي     ١٧٩
٣٧٥حممد بن إسحاق ، أبو بكر القاساين ١٨٠
٩٨حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، أبو عبد اهللا البخاري ١٨١
٩٠حممد بن احلسن بن فورك ١٨٢
٩١حممد بن احلسن، أبو منصور األيويب ١٨٣
٥٤حممد بن احلسني بن حممد الكاتب أبو الفضل١٨٤
٦٣حممد بن احلسني بن حممد بن خلف املعروف بابن الفراء ١٨٥
٦١حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر، أبو بكر بالباقالين ١٨٦
٨٠٥حممد بن حبر، أبو مسلم األصفهاين١٨٧
١٩٦حممد بن خبيت بن حسني املطيعي ١٨٨
٢٨٦حممد بن جرير بن يزيد الطربي ١٨٩



٩٧٧الفهارس

الصفحةاالسمم
٨٠حممد بن جعفر أبو عمرو النيسابوري ١٩٠
٧٠٥حممد بن شجاع الثلجي ١٩١
٧١٦حممد بن عبد احلميد األمسندي ١٩٢
٤١٧حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ١٩٣
١٩٩حممد بن عبد الرحيم، صفي الدين اهلندي ١٩٤
٥٩حممد بن عبد اهللا ، أبو بكر الصرييف ١٩٥
٦٠حممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكريا، أبو بكر اجلوزقي١٩٦
٦١حممد بن عبد اهللا بن حممد، أبو بكر األهبري١٩٧
٨٧حممد بن عبد اهللا، أبو عبد اهللا احلاكم ١٩٨
٤٥٨حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ١٩٩
٣٣٥حممد بن عبد الوهاب بن سالم، أبو علي اجلبائي  ٢٠٠
٥٨حممد بن عفيفي الباجوري، الشيخ اخلضري بك٢٠١
١٥٦حممد بن علي الشوكاين ٢٠٢
٧١حممد بن علي بن الداودي ٢٠٣
٦٢حممد بن علي بن الطيب البصري ٢٠٤
٢٢٠حممد بن علي بن عمر، أبو عبد اهللا املازري ٢٠٥
٥٠٤حممد بن علي بن وهب املنفلوطي املصري ٢٠٦
١٠٣حممد بن عمر بن احلسن، فخر الدين الرازي٢٠٧
٧٨٣حممد بن حممد احلسيين الزبيدي ٢٠٨
٥٢٣حممد بن حممد بن احلسني ، أبو اليسر القاضي صدر اإلسالم٢٠٩
٦٣حممد بن حممد بن حممد بن أمحد، أبو حامد الغزايل ٢١٠
٤٨٢حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي ٢١١
٩٧حممد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري ٢١٢
٣٤حممد بن ميكائيل بن سلجوق الرتكي ٢١٣



الفهارس ٩٧٨

الصفحةاالسمم
٨٦٥حممد بن يوسف بن عبد اهللا، اإلمام اجلزري ٢١٤
٧٧٧حممود بن أمحد الزجناين ٢١٥
٣٣حممود بن سبكتكني ٢١٦
١٤٨حممود بن عبد الرمحن، أبو الثناء مشس الدين األصفهاين٢١٧
٤٤١مسعود بن عمر، سعد الدين التفتازاين ٢١٨
٤٥مسعود بن حممود بن سبكتكني ٢١٩
٢٨١مسيلمة بن مثامة الكذاب (مدعي النبوة) ٢٢٠
٢٢١ ٢٠٤معاذ بن جبل األنصاري
٤١١مغلطاي بن قليج، أبو عبد اهللا عالء الدين ٢٢٢
٨١٤مكي بن أيب طالب ٢٢٣
١٣٩منصور بن حممد بن عبد اجلبار، أبو املظفر ابن السمعاين ٢٢٤
٨٣ناصر بن احلسني املروزي ٢٢٥
٩٩نافع أبو عبد اهللا املدين موىل ابن عمر ٢٢٦
٩٨النعمان بن ثابت بن زوطى، أبو حنيفة ٢٢٧
٥٣نوح بن منصور بن نوح أبو القاسم ٢٢٨
٣٨٦هند بنت أيب أمية ، أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنها٢٢٩
٢٩٢حييىب بن شرف، النووي ٢٣٠
٨٨٧يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف ٢٣١
٢٣٢ ٥٩٣يعلى بن أمية احلنظلي
٣٧٢يوسف بن عبد اهللا بن حممد، ابن عبد الرب ٢٣٣



٩٧٩الفهارس

فهرس األلفاظ الغريبة والمصطلحات
الصفحةالكلمةم
٦٠٥اإلمجاع ١
٢٢٧األدلة ٢
٥٥٥االستثناء ٣
٢٤٠االستحسان ٤
٢٤٠االستصحاب ٥
٦٩١االستقراء ٦
١١٦، ١١٨األصل ٧
١٢٢أصول الفقه ٨
٢٧٥اإلعجاز ٩

١٦٢اإلهلام ١٠
٦١٤البحبحة ١١
٨٠٦البداء ١٢
٤٢٦التدليس ١٣
٤٣١التدليس يف املنت ١٤
٧٨٣التعارض ١٥
١٥٥التقسيم ١٦
٩٢٥التقليد ١٧
٢٣٢تكليف ١٨
٤٣٩اجلبلة ١٩
١٤٥اجلِنس ٢٠
١٥١اجلوهر ٢١



الفهارس ٩٨٠

الصفحةالكلمةم
١٤٤احلد ٢٢
١٤٦احلد احلقيقي ٢٣
١٤٦احلد الرمسي ٢٤
١٤٦احلد اللفظي ٢٥
٢٠٩احلرام ٢٦
٢١٤احلقيقة ٢٧
٢٣٨احلقيقة العرفية ٢٨
١٦٥احلكم ٢٩
٥٥٣اخلاص ٣٠
٣٦٦اخلرب ٣١
٣٦٦خرب الواحد٣٢
٥٥٣اخلصوص ٣٣
٣٨دبيقى ٣٤
١٤٥الذاتيات ٣٥
١٢٥، ١٢٦الرأي ٣٦
٦١٤الربقة ٣٧
٦٣٦الرخصة ٣٨
٦٨٠الردء ٣٩
٢٩٧السنة ٤٠
٣٨٢الشك ٤١
٢٤١الصحايب ٤٢
٣٨٢الضبط ٤٣
٦٧٣الطردي ٤٤
٣٨٢الظن ٤٥



٩٨١الفهارس

الصفحةالكلمةم
٥٢١العام ٤٦
٣٨عتايب ٤٧
٣٧٦العدالة ٤٨
٣٨٠العدول ٤٩
٤٠٦العرايا٥٠
١٤٦العرضيات ٥١
٢٤٠العرف ٥٢
١٥٣الِعلم ٥٣
١٢٤علم اجلدل ٥٤
١٢٤علم اخلالف ٥٥
١٣٦الغرض ٥٦
٩٣٧الفتوى ٥٧
٦١٤الفذ ٥٨
١٤٥الفصل ٥٩
١١٩، ١٢٠الفقه ٦٠
٢٤٥القرآن ٦١
٦٤٧القياس ٦٢
٢٤٥الكتاب ٦٣
٢٢٦املباح ٦٤
٤١٧املبتدع ٦٥
٥٧٩املبني ٦٦
٢٨٤املتشابه ٦٧
٣٣١املتواتر ٦٨
١٥٥املثال٦٩



الفهارس ٩٨٢

الصفحةالكلمةم
٢١٤اجملاز ٧٠
٥٧٠اجململ ٧١
٢٠٩احملظور ٧٢
٢٨٤احملكم ٧٣
٤٠٥املخابرة ٧٤
٥٥٥املخصصات ٧٥
٤١٢املدبج٧٦
٦٩٩املزابنة ٧٧
٣٥٦املستفيض ٧٨
٢١١مسنون ٧٩
٢٤٠املصاحل املرسلة ٨٠
٣٧٧املطلق ٨١
٣٨معكومة ٨٢
٥٨٣املفهوم ٨٣
٥٨٣مفهوم املوافقة ٨٤
١٣٥املقدمات ٨٥
٣٧٧املقيد٨٦
٢٢١املكروه ٨٧
٧٠٢امللفوف٨٨
٢١١املندوب ٨٩
٧٨٨النسخ ٩٠
٥٧٩النص ٩١
١٣٩النظر ٩٢
٦٥١اهلوية٩٣



٩٨٣الفهارس

الصفحةالكلمةم
١٩٦الواجب ٩٤
٣٦٦الواحد٩٥
٣٨٢الوهم ٩٦

فهرس األماكن والبلدان
الصفحةالمكان أو البلد

٢٦إسفرايني
٥١البصرة

٧٤بلخ
٧٩جرجان
٤٢احلجاز
٣٢خراسان

٤٢الشام
٩٠غزنة

٢٨فارس
٥١الكوفة

٧٥٣ما وراء النهر
٤٢املغرب

٢٦نيسابور
٤٠واسط



الفهارس ٩٨٤

فهرس الفرق والطوائف
الصفحةالفرقة أو الطائفة

٤٩األشاعرة
٦١٨اإلمامية
١٨٢الربامهة

٢٧البويهيني
٤٢احلمدانيون
٣٢السامانيون
٣١السالجقة

٣٣٦السوفسطائية
٤٩الشيعة

٦١الصوفية
٤٤العيارون
٣٣الغزنويون

٤٢الفاطميون
٤١املعتزلة



فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكرمي ١
آداب البحــث والمناظــرة :  للشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي (١٣٩٣ هـــ)، ٢

مكتبــة العلــم جبــدة ومكتبــة ابــن تيميــة بالقاهــرة.
اآليــات البينــات :  علــى شــرح مجــع اجلوامــع للمحلــي: ألمحــد بــن قاســم ٣

هـــ. هـــ)، ط/ ١٢٨٩  العبــادي (٩٩٤ 
أبجــد العلــوم الوشــي المرقــوم فــي بيــان أحــوال العلــوم : لصديــق حســن ٤

خــان (ت١٣٠٧هـــ)، ط/ وزارة الثقافــة بدمشــق.
الســبكي ٥ علــي  الديــن  لتقــي   : للبيضــاوي  المنهــاج  شــرح  فــي  اإلبهــاج 

(ت٧٧١هـــ),  الســبكي  الوهــاب  عبــد  الديــن  تــاج  وابنــه  (ت٧٥٦هـــ) 
ط/  وكذلــك  األزهريــة،  الكليــات  مكتبــة  ط/١٤٠١هـــ،١٩٨١م، 

بــريوت. العلميــة  الكتــب  لــدار  ١٤٠٤هـــ،١٩٨٤م، 
أبو حنيفة : حملمد أيب زهرة، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب.٦
(ت٩١١هـــ)، ٧ الســيوطي  الديــن  جلــالل   : القــرآن  علــوم  فــي  اإلتقــان 

احلســيين. املشــهد  مكتبــة  ط/١٣٨٧هـــ، 
االجتهاد فيما ال نص فيه :  للطيب خضري السيد، مكتبة احلرمني.٨
األوىل ٩ الطبعــة  محــد،  أمحــد  للدكتــور   : والتطبيــق  النظريــة  بيــن  اإلجمــاع 

الكويــت.  - القلــم  دار  ١٩٨٢م،  ١٤٠٣هـــ/ 
إحــكام الفصــول : أليب الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي (٤٧٤ هـــ) حتقيــق ١٠

الدكتــور عبــد اهللا حممــد اجلبــوري الطبعــة األوىل ١٤٠٩ هـــ مؤسســة الرســالة، 
بــريوت.



الفهارس ٩٨٦

أحــكام القــرآن :  لعمــاد الديــن بــن حممــد الطــربي املعــروف بإلكيــا اهلراســي ١١
(٥٠٤ هـــ) حتقيــق موســى حممــد علــي والدكتــور عــزت علــي عيــد عطيــة، دار 

الكتــب احلديثــة - القاهــرة.
اإلحــكام فــي أصــول األحــكام :  أليب حممــد بــن حــزم (٤٥٦ هـــ)، الطبعــة ١٢

األوىل ١٤٠٤ هـــ دار احلديــث القاهــرة.
اإلحــكام لآلمــدي : لســيف الديــن علــي بــن أيب علــي اآلمــدي (٦٣١ هـــ) ١٣

الطبعــة األوىل ١٤٠٥ هـــ دار الكتــب العلميــة بــريوت - لبنــان، ضبــط الشــيخ 
إبراهيــم العجــوز.

إحيــاء علــوم الديــن :  أليب حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل (٥٠٥ هـــ) الطبعــة ١٤
الثالثــة دار القلــم بــريوت - لبنــان.

أدب القاضي : أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي (ت٤٥٠هـ)، ١٥
اإلرشــاد،  مطبعــة  ١٩٧١م،  ط/١٣٩١هـــ،  الســرحان،  هــالل  حمــي  حتقيــق 

بغــداد.
أدلــة التشــريع المختلــف فــي االحتجــاج بهــا : للدكتــور عبــد العزيــز بــن عبــد ١٦

الرمحن بن علي الربيعة، الطبعة الثالثة ١٤٠٢ هـ، مؤسسة الرسالة - بريوت.
األربعيــن فــي أصــول الديــن : أليب حامــد حممــد الغــزايل (ت٥٠٥هـــ)، الطبعــة ١٧

الثانيــة ١٩٧٩م، دار اآلفــاق اجلديــدة، بــريوت - لبنــان.
األربعيــن فــي أصــول الديــن : للفخــر الــرازي (ت٦٠٦هـــ)، الطبعــة األوىل ١٨

١٣٥٣هـــ، دائــرة املعــارف العثمانيــة يف اهلنــد.   
إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول : حملمــد بــن علــي بــن ١٩

حممــد الشــوكاين (١٢٥٥ هـــ) دار املعرفــة، بــريوت.
اإلرشــاد إلــى قواطــع األدلــة فــي أصــول االعتقــاد : إلمــام احلرمــني اجلويــين ٢٠

(ت٤٨٧هـ)، حتقيق أسعد متيم، الطبعة األوىل ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م، مؤسسة 
الكتــب الثقافيــة، بــريوت - لبنــان.



٩٨٧الفهارس

الزخمشــري (ت ٢١ عمــر  بــن  القاســم حممــود  أيب  اهللا  جلــار   : البالغــة  أســاس 
٥٣٨هـ)،الطبعــة الثانيــة ١٩٧٢م، مطبعــة دار الكتــب، دار الكتــب والوثائــق 

القوميــة، مجهوريــة مصــر العربيــة.
االســتثناء عنــد األصولييــن: د. أكــرم بــن حممــد أوزيقــان، ط ـ ٢، ١٤١٨هـــ، ٢٢

دار املعــراج الدوليــة ، الريــاض. 
إبراهيــم ٢٣ بــن  بــن علــي  الديــن حممــد  لرتبــة االجتهــاد : جلمــال  االســتعداد 

الشــعيب النمــري املوزعــي (٨٢٥ هـــ) حتقيــق عبــد الرمحــن صــاحل إبراهيــم عبــد 
املنــورة. باملدينــة  اللطيــف، رســالة ماجســتري يف اجلامعــة اإلســالمية 

االســتغناء فــي أحــكام االســتثناء : لشــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس القــرايف ٢٤
(ت٦٨٤هـــ)، حتقيــق طــه حمســن ،طبــع مبطبعــة اإلرشــاد، بغــداد. 

االســتيعاب فــي معرفــة األصحــاب : أليب عمــر يوســف بــن عبــد اهللا بــن ٢٥
حممــد بــن عبــد الــرب (٤٦٣ هـــ)، حتقيــق علــي حممــد البجــاوي، مكتبــة هنضــة 

مصــر ومطبعتهــا. 
أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة: لعــز الديــن بــن األثــري أيب احلســني علــي بــن ٢٦

حممــد اجلــزري (٦٣٠ هـــ) دار الشــعب - القاهــرة. 
األســماء والصفــات : أليب بكــر أمحــد بناحلســني البيهقــي (ت ٤٥٨هـــ)، ٢٧

تصحيــح حممــد زاهــد الكوثــري، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت - لبنــان. 
اإلشارة في  أصول الفقه : أليب الوليد الباجي الذهيب (ت ٤٧٤هـ)، حتقيق ٢٨

عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعلــي حممــد معــوض، الطبعــة األوىل ١٤١٧هـــ/ 
١٩٩٦هـــ، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، مكــة املكرمــة.

األشــباه والنظائــر علــى مذهــب أبــي حنيفــة النعمــان : للشــيخ زيــن العابديــن ٢٩
الكتــب  دار  ١٤٠٥هـــ،  األوىل  الطبعــة  (ت٩٧هـــ)،  جنيــم  بــن  إبراهيــم  بــن 

العلميــة بــريوت.



الفهارس ٩٨٨

األشــباه والنظائــر فــي قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية :  جلــالل الديــن عبــد ٣٠
الرمحــن الســيوطي (ت٩١١هـ)،الطبعــة األوىل ١٤٠٣هـــ، دار الكتــب العلميــة 

بــريوت.
اإلصابــة فــي تمييــز الصحابــة: للحافــظ ابــن حجــر العســقالين (٨٥٢ هـــ) ٣١

دار الفكــر، بــريوت. 
احلنبلــي ٣٢ املقدســي  مفلــح  بــن  حممــد  الديــن  لشــمس   : مفلــح  ابــن  أصــول 

(٧٦٣هـ)، حتقيق الدكتور فهد بن حممد السدحان، الطبعة األوىل ١٤٢٠هـ/ 
١٩٩٩م، مكتبــة العبيــكان الريــاض.

أصــول اإليمــان : لألســتاذ أيب منصــور البغــدادي (ت٤٢٩هـ)بشــرح ومراجعــة ٣٣
دار  ١٩٨٩م،  ١٤٠٩هـــ/  األوىل  الطبعــة  رمضــان،  حممــد  إبراهيــم  الشــيخ 

ومكتبــة اهلــالل بــريوت. 
أصــول البــزدوي : أليب احلســن علــي بــن حممــد البــزدوي (٤٨٢ هـــ) وهــو ٣٤

مطبــوع مــع شــرحه كشــف األســرار للبخــاري، الطبعــة األوىل ١٤١١ هـــ دار 
الكتــاب العــريب.

 أصــول الحديــث علومــه ومصطلحاتــه : للدكتــور حممــد عجــاج اخلطيــب، ٣٥
الطبعــة الرابعــة ١٤٠١هـــ/ ١٩٨١م، بــريوت - لبنــان.

أصــول الديــن : لألســتاذ أيب منصــور البغــدادي (ت٤٢٩هـــ)، الطبعــة األوىل ٣٦
١٣٤٦هـــ/ ١٩٢٨هـــ، مطبعــة الدولــة، اســتانبول.

أصــول السرخســي :  أليب بكــر حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل السرخســي( ٣٧
٤٩٠ هـــ)، حتقيــق أيب الوفــاء األفغــاين، جلنــة إحيــاء املعــارف النعمانيــة حبيــدر 

آبــاد الدكــن باهلنــد.
أصول الفقه :  للشيخ حممد أيب النور زهري، دار الطباعة احملمدية، القاهرة.٣٨
أصول الفقه : للدكتور حممد زكريا الربديسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع.٣٩
أصول الفقه : للشيخ حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب بدون تاريخ.٤٠



٩٨٩الفهارس

أصــول الفقــه : للشــيخ حممــد خضــري بــك، الطبعــة األوىل ١٤٠٧ هـــ، دار ٤١
القلــم، بــريوت.

أصــول الفقــه اإلســالمي :  للدكتــور وهبــة الزحيلــي، الطبعــة األوىل ١٤٠٦ ٤٢
هـــ دار الفكــر، بــريوت.

أصــول الفقــه الحــد والموضــوع والغايــة : الدكتــور يعقــوب بــن عبــد الوهــاب ٤٣
الباحســني الطبعــة األوىل ١٤٠٨هـــ/ ١٩٨٨م، مكتبــة الرشــد، الريــاض.

أصــول الفقــه تاريخــه ورجالــه : للدكتــور شــعبان حممــد إمساعيــل، الطبعــة ٤٤
ســنة  املكرمــة  مبكــة  املكيــة  واملكتبــة  والنشــر،  للطباعــة  الســالم  دار  الثانيــة، 

١٩٩٠م.
أصــول مذهــب اإلمــام أحمــد :  للدكتــور عبــد اهللا بــن عبــد احملســن الرتكــي، ٤٥

الطبعــة الثالثــة ١٤١٠ هـــ، مؤسســة الرســالة.
األصــول مــن علــم األصــول مــع شــرحه: لفضيلــة الشــيخ حممــد بــن صــاحل ٤٦

العثيمــني، دار البصــرية، مصــر.
أضــواء البيــان :  يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن: حملمــد األمــني بــن حممــد املختــار ٤٧

اجلكــين الشــنقيطي (١٣٩٣ هـــ) ط. ١٤٠٨-١٩٨٨، مكتبــة ابــن تيميــة - 
القاهــرة.

أطلس التاريخ اإلسالمي: هلاري وهازارد، ط/ مكتبة النهضة املصرية.٤٨
أطلــس تاريــخ اإلســالم :للدكتــور حســني مؤنــس، الطبعــة األوىل ١٤٠٧هـــ، ٤٩

الزهــراء لإلعــالم العــريب بالقاهــرة. 
االعتبــار فــي الناســخ والمنســوخ مــن اآلثــار : حملمــد بــن موســى بــن حــازم ٥٠

مبطبعــة  حبمــص  طبــع  ١٩٦٦م،   - ط/١٣٨٦هـــ  (ت٥٨٤هـــ)،  اهلمــذاين 
األندلــس.

االعتصــام للشــاطبي : أليب إســحاق إبراهيــم الشــاطيب (٧٩٠ هـــ) الطبعــة ٥١
الثانيــة ١٤١١ هـــ دار الكتــب العلميــة بــريوت.



الفهارس ٩٩٠

إعجاز القرآن : أليب بكر الباقالين (ت٤٠٣هـ)،حتقيق السيد أمحد الصقر، ٥٢
الطبعة الرابعة ١٩٧٧م، دار املعارف - القاهرة.

األعالم (قاموس تراجم ألشــهر الرجال والنســاء من العرب والمســتعربين ٥٣
والمستشــرقين) : خلــري الديــن الزركلــي، الطبعــة اخلامســة ١٩٨٠م، دار العلــم 

للماليــني، بــريوت - لبنــان.
إعــالم الموقعيــن  عــن رب العالميــن : البــن قيــم اجلوزيــة (٧٥١ هـــ) الطبعــة ٥٤

األوىل ١٤١١ هـــ دار الكتــب العلميــة، بــريوت. 
أفعــال الرســول  وداللتهــا علــى األحــكام : للدكتــور حممــد العروســي، ٥٥

جــدة،  والتوزيــع،  للنشــر  اجملتمــع  دار  ١٩٩١م،  ١٤١١هـــ/  الثانيــة  الطبعــة 
الســعودية. العربيــة  اململكــة 

أفعــال الرســول  وداللتهــا علــى األحــكام الشــرعية : للدكتــور حممــد ٥٦
الكويــت.  اإلســالمية -  املنــار  مكتبــة  األوىل ١٣٩٨هـــ،  الطبعــة  األشــقر، 

األقــوال األصوليــة : أليب احلســن الكرخــي (ت٣٤٠ هـــ) حتقيــق د. حســني ٥٧
خلــف اجلبــوري، الطبعــة األوىل ١٤٠٩ هـــ مطابــع الصفــا - مكــة املكرمــة.

أقيســة النبــي المصطفــى محمــد  : لناصــح الديــن عبــد الرمحــن األنصــاري ٥٨
املعــروف بابــن احلنبلــي (ت٦٣٤هـــ) حتقيــق وتقــدمي أمحــد حســن جابــر وعلــي 

أمحــد اخلطيــب، ط. ١٤١٥هـــ ١٩٩٤م  املكتبــة العصريــة بــريوت لبنــان. 
إكمــال ‘المْعِلــم بفوائــد مســلم للمــازري’ (وهــو شــرح لصحيــح مســلم) ٥٩

: للقاضــي عيــاض بــن موســى (ت٥٤٤هـــ)، حتقيــق الدكتــور حيــىي إمساعيــل، 
الطبعــة األوىل ١٤١٩هـــ/ ١٩٩٨م، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر، املنصــورة، 

مصــر. 
األم : لإلمــام أيب عبــد اهللا حممــد بــن إدريــس الشــافعي (ت٢٠٤ هـــ) طبعــة ٦٠

مصــورة عــن طبعــة بــوالق ١٣٢١ هـــ الــدار املصريــة للتأليــف والرتمجــة.



٩٩١الفهارس

اإلنبــاء فــي تاريــخ الخلفــاء : حملمــد بــن علــي بــن حممــد املعــروف بابــن العمــراين ٦١
الطبعــة األوىل ١٤١٩هـــ/  الســمرائي،  قاســم  الدكتــور  (ت٥٨٠هـــ)، حتقيــق 

١٩٩٩م، دار اآلفــاق العربيــة، القاهــرة.
إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة : للوزيــر مجــال الديــن أيب احلســن علــي بــن ٦٢

الطبعــة  إبراهيــم،  الفضــل  أيب  القفطــي (ت٦٢٤هـــ)، حتقيــق حممــد  يوســف 
األوىل ١٤٠٦هـــ/١٩٨٦م، دار الفكــر العــريب - القاهــرة، ومؤسســة الكتــب 

الثقافيــة - الكويــت.
األنســاب : أليب ســعد عبــد الكــرمي الســمعاين (ت٥٦٢هـــ)، حتقيــق عبــد اهللا ٦٣

عمــر البــارودي، الطبعــة األوىل ١٤٠٨هـــ، دار اجلنــان بــريوت. 
اإلنصــاف فيمــا يجــب اعتقــاده وال يجــوز الجهــل بــه: أليب بكــر الباقــالين ٦٤

١٤٠٧هـــ/  األوىل  الطبعــة  حيــدر،  أمحــد  الديــن  عمــاد  حتقيــق  (٤٠٣هـــ)، 
لبنــان.  بــريوت  ١٩٨٦م، عــامل الكتــب، 

إيضــاح المحصــول مــن برهــان األصــول :  حملمــد بــن علــي املــازري (ت ٦٥
٥٣٦هـــ)، تقيــق الدكتــور عمــار الطالــيب، الطبعــة األوىل ٢٠٠١م، دار الغــرب 

اإلســالمي.
إيضــاح المكنــون فــي الذيــل علــى كشــف الظنــون : إلمساعيــل باشــا بــن ٦٦

حممــد أمــني، مــن منشــورات مكتبــة املثــىن ببغــداد، بــدون تاريــخ.
اإليضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه:  ملكــي بــن أيب طالــب (ت٤٣٧هـــ)، ٦٧

حتقيــق الدكتــور أمحــد حســن فرحــات، طبــع جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســالمية ســنة ١٣٩٦هـــ/ ١٩٧٦م.

املنتــدى ٦٨  ، ـ ١٤١١هـــ  العبــدة، ط  حممــد  للشــيخ   : نفســه  التاريــخ  أيعيــد 
لنــدن.  اإلســالمي، 

اإليمــان : لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة (ت٧٢٨هـــ)، الطبعــة الثانيــة ١٣٩٢هـــ، ٦٩
املكتــب اإلســالمي.



الفهارس ٩٩٢

الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحديــث  البــن كثيــر : تأليــف ٧٠
أمحــد حممــد شــاكر، الطبعــة الثالثــة ١٣٩٩هـــ/ ١٩٧٩م، دار الــرتاث، القاهــرة.

البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه : لبــدر الديــن حممــد بــن هبــادر بــن عبــد ٧١
اهللا الزركشــي (٧٩٤ هـــ)، الطبعــة الثانيــة ١٤١٣هـــ دار الصفــوة حتــت إشــراف 

وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية بالكويــت.
بدائــع التفســير الجامــع لتفســير اإلمــام ابــن القيــم الجوزية:مجعــه ووثــق ٧٢

نصوصه وخرج أحاديثه يسري السيد حممد، الطبعة األوىل ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، 
دار ابــن اجلــوزي، اململكــة العربيــة الســعودية.

ــة :  للحافــظ عمــاد الديــن أيب الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن ٧٣ ــة والنهاي البداي
كثري (ت:٧٧٤هـ)، حتقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، بالتعاون 
مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة واإلســالمية بــدار هجــر، الطبعــة األوىل 

١٤١٩هـــ/١٩٩٨م، دار هجــر.
البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن التاســع : حملمــد بــن علــي الشــوكاين ٧٤

(ت١٢٥٥هـــ)، الطبعــة األوىل ١٣٤٨هـــ، مطبعــة الســعادة - القاهــرة.
بــذل النظــر فــي األصــول : حملمــد بــن عبــد احلميــد األمسنــدي (٥٥٢هـــ) ٧٥

حتقيــق الدكتــور حممــد زكــي عبــد الــرب، ط ـ ١، ١٤١٢هـــ ، مكتبــة دار الــرتاث 
، القاهــرة. 

البرهــان فــي أصــول الفقــه: إلمــام احلرمــني أيب املعــايل عبــد امللــك اجلويــين، ٧٦
(٤٧٨هـــ) ، حتقيــق الدكتــور عبــد العظيــم حممــد الديــب، ط ـ ٢، ١٤١٢هـــ، 

دار الوفــاء ، املنصــورة، مصــر. 
الزركشــي (ت٧٩٤هـــ)، ٧٧ الديــن حممــد  القــرآن : لبــدر  فــي علــوم  البرهــان 

حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الطبعــة الثانيــة ١٣٩١هـــ/ ١٩٧٢م، دار 
املعرفــة، بــريوت - لبنــان.



٩٩٣الفهارس

بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغوييــن والنحــاة : للحافــظ جــالل الديــن عبــد ٧٨
الرمحــن الســيوطي (ت:٩١١هـــ)، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الطبعــة 

األوىل ١٣٨٤هـــ/١٩٦٥م، طبــع مبطبعــة عيســى البــايب احللــيب وشــركاه.
البلبــل فــي أصــول الفقــه: لســليمان بــن عبــد القــوي الطــويف، (٧١٦هـــ)، ٧٩

مكتبــة ابــن تيميــة ، ومكتبــة العلــم، جبــدة، ط ـ ١، ١٤١٤هـــ. 
بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب : لشــمس الديــن أيب الثنــاء ٨٠

حممــود األصفهــاين، (٧٤٩هـــ) حتقيــق : د. حممــد مظهــر بقــا، معهــد البحــوث 
العلميــة وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة. 

تــاج التراجــم : أليب الفــداء زيــن الديــن قاســم قطلوبغــا (ت٨٧٩هـــ)، حتقيــق ٨١
حممــد خــري رمضــان يوســف، ط/١٤١٣هـــ، دار القلــم بدمشــق.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: حملمــد مرتضــى الزبيــدي (١٢٥٠هـــ) دار ٨٢
مكتبــة احليــاة ، بــريوت ، لبنــان. 

تاريــخ ابــن خلــدون المســمى بكتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي ٨٣
أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان األكبــر: 
لعبــد الرمحــن بــن خلــدون، (٨٠٨هـــ)، الطبعــة األوىل ١٤١٣، دار الكتــب 

العلميــة، بــريوت، لبنــان. 
العباســي ٨٤ فــي العصــر  تاريــخ اإلســالم السياســي والثقافــي واالجتماعــي 

الثانــي: للدكتــور حســن إبراهيــم حســن، الطبعــة الســابعة ١٩٦٥م، مكتبــة 
املصريــة. النهضــة 

تاريــخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم : للحافــظ املــؤرخ مشــس الديــن ٨٥
حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــيب (ت:٧٤٨هـــ)، حتقيــق الدكتــور عمــر عبــد 
العــريب،  الكتــاب  دار  األوىل ١٤١٤هـــ/١٩٩٣م،  الطبعــة  تدمــري،  الســالم 

بــريوت - لبنــان.



الفهارس ٩٩٤

تاريــخ التشــريع اإلســالمي : للشــيخ حممــد اخلضــري بــك، الطبعــة األوىل ٨٦
لبنــان. بــريوت -  العلميــة،  الكتــب  دار  ١٤٠٨هـــ/ ١٩٨٨م، 

تاريــخ الخلفــاء : جلــالل الديــن الســيوطي، (٩١١هـــ)، اعتــىن بــه ونقحــه وعلــق ٨٧
عليــه حممــود ريــاض حلــيب، الطبعــة الثانيــة ١٤١٧هـــ/ ١٩٩٦م، دار املعرفــة، 

بــريوت، لبنــان. 
تاريــخ الفقــه اإلســالمي : للدكتــور عمــر ســليمان األشــقر، الطبعــة األوىل ٨٨

بالكويــت. الفــالح  مكتبــة  ١٤٠٢هـــ/ ١٩٨٢م، 
البغــدادي ٨٩ للخطيــب   : الســالم  مدينــة  بتاريــخ  المســمى  بغــداد  تاريــخ 

لبنــان.  بــريوت،  العــريب،  الكتــاب  دار  (٤٦٣هـــ)، 
عســاكر ٩٠ بابــن  املعــروف  احلســن  بــن  علــي  القاســم  أليب   : دمشــق  تاريــخ 

(ت٥٧١هـــ)، بتحقيــق مجاعــة مــن العلمــاء، مــن مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة 
بدمشــق.

تأويــل مشــكل القــرآن : البــن قتيبــة الدينــوري (٢٧٦ هـــ) دار الكتــاب العــريب ٩١
- بــريوت. 

التبصــرة فــي أصــول الفقــه: أليب إســحاق الشــريازي، (٤٧٦هـــ)، حتقيــق : د. ٩٢
حممــد حســن هيتــو، دار الفكــر ، دمشــق. 

التبصيــر فــي الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكيــن: أليب ٩٣
 ،١ ـ  ط  الكوثــري،  زاهــد  حممــد  بتعليــق  (٤٧١هـــ)،  اإلســفراييين،  املظفــر 

األنــوار.  مطبعــة  ١٩٤م،   ،١٣٥٩
تبيين كذب المفتري فيما نســب إلى اإلمام أبي الحســن األشــعري : أليب ٩٤

القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة اهللا بــن عســاكر الدمشــقي (ت:٥٧١هـــ)، 
الطبعــة الثانيــة ١٣٩٩هـــ، دار الفكر،دمشــق.

التحبير شرح التحرير: لعالء الدين أيب احلسن علي املرداوي (٨٨٥هـ)، دراسة ٩٥
وحتقيق : د. أمحد حممد السراج، طـ  ١، ١٤٢١هـ ، مكتبة الرشد، الرياض .  



٩٩٥الفهارس

التحريــر فــي أصــول الفقــه:  للكمــال ابــن اهلمــام، (٨٦١هـــ)، وهــو مطبــوع ٩٦
مــع شــرحه التيســري ومــع التقريــر والتحبــري. 

التحريــر والتنويــر : حملمــد الطاهــر بــن عاشــور (١٣٩٣ هـــ)، ط/ ١٣٩٧هـــ، ٩٧
الــدار التونســية للنشــر.

التحصيــل مــن المحصــول : لســراج الديــن حممــود األرمــوي (٦٨٢هـــ)، حتقيق ٩٨
: د. عبــد احلميــد أيب زنيــد، الطبعــة األوىل، ١٤٠٨هـــ، مؤسســة الرســالة ، 

بــريوت. 
الرمحــن ٩٩ عبــد  حممــد  للحافــظ  الترمــذي:  جامــع  بشــرح  األحــوذي  تحفــة 

احملســن  عبــد  حممــد  الناشــر:  ١٣٨٤هـــ،  طبعــة  (١٣٥٣هـــ)،  املباركفــوري، 
املنــورة.   املدينــة   ، الســلفية  املكتبــة  صاحــب  الكتــيب، 

تحفــة الحــكام فــي نكــت العقــود واألحــكام : البــن عاصــم، مطبعــة الفجالــة ١٠٠
اجلديــدة، الناشــر عبــد احلميــد أمحــد حنفــي، مصــر. 

تحفــة الطالــب بمعرفــة أحاديــث مختصــر ابــن الحاجــب: للحافــظ ابــن كثــري ١٠١
الدمشــقي (ت٧٧٤هـ)، حتقيق عبد الغين بن محيد الكبيســي، ط/١٤٠٦هـ، 

دار حــراء مبكــة املكرمــة.
تحفــة المريــد شــرح جوهــرة التوحيــد : إبراهيــم بــن حممــد الباجــوري، الطبعــة ١٠٢

األوىل ١٤٠٣هـــ/ ١٩٨٣م، دار الكتــب العلميــة - بــريوت.
التحقيــق فــي أصــول الفقــه شــرح المنتخــب : لعــالء الديــن عبــد العزيــز ١٠٣

بــن أمحــد بــن حممــد البخــاري (٧٣٠ هـــ) القســم الثــاين مــن الســنة إىل آخــر 
الكتــاب، حتقيــق ودراســة فضــل اهللا األمــني فضــل اهللا، رســالة دكتــوراه، اجلامعــة 

اإلســالمية باملدينــة املنــورة.
تخريــج أحاديــث كتــاب اللمــع : لعبــد اهللا حممــد الغمــاري، الطبعــة األوىل،  ١٠٤

١٤٠٥هـــ، عــامل الكتــب، بــريوت. 



الفهارس ٩٩٦

تخريــج الفــروع علــى األصــول : أليب املناقــب شــهاب الديــن حممــد بــن أمحــد ١٠٥
الطبعــة اخلامســة  أديــب صــاحل،  الدكتــور حممــد  هـــ) حتقيــق  الزجنــاين (٦٥٦ 

١٤٠٧ هـــ مؤسســة الرســالة - بــريوت.
الســيوطي ١٠٦ الديــن  جلــالل   : النــواوي  تقريــب  شــرح  فــي  الــراوي  تدريــب 

اخلامســة  الطبعــة  الفاريــايب،  حممــد  نظــر  قتيبــة  أبــو  حققــه  (ت٩١١هـــ)، 
الريــاض.  والتوزيــع،  للنشــر  طيبــة  دار  ١٤٢٢هـــ، 

تذكــرة الحفــاظ : للحافــظ أيب عبــد اهللا مشــس الديــن حممــد الذهــيب (٧٤٨ هـــ) ١٠٧
دار إحيــاء الــرتاث العــريب بــريوت - لبنــان.

التذكــرة والتبصــرة (وهــو شــرح ألفيــة العراقــي) : لزيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن ١٠٨
احلســني بــن عبــد الرمحــن العراقــي (ت٨٠٦هـــ)، ط/١٣٥٤هـــ، طبــع باملطبعــة 

احلديــدة بفــاس علــى نفقــة احلــاج حممــد عبــد الســالم احللــو.
تيميــة ١٠٩ ابــن  اإلســالم  لشــيخ   : الكبــرى)  الفتــاوى  (ضمــن  التســعينية 

(ت٧٢٨هـــ)، حتقيــق وتعليــق حممــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر 
عطــا، الطبعــة األوىل ١٤٠٨هـــ/ ١٩٨٧م، دار الكتــب العلميــة – بــريوت.

تســهيل المنطــق : لعبــد الكــرمي بــن مــراد األثــري، الطبعــة الثانيــة، بــدون ذكــر ١١٠
التاريــخ واســم املطبعــة. 

تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع : لبــدر الديــن حممــد بــن هبادرالزركشــي ١١١
(ت٧٩٤هـــ)، حتقيــق د. عبــد اهللا ربيــع ود. ســيد عبــد العزيــز، الطبعــة األوىل 
١٤١٩هـــ/ ١٩٩٩م، مؤسســة القرطبــة بالقاهــرة واملكتبــة املكيــة مبكــة املكرمــة. 

التصــورات األوليــة للمبــادئ األصوليــة : للدكتــور موســى بــن حممــد القــرين، ١١٢
الطبعــة األوىل ١٤١٤هـــ، دار حافــظ، جــدة. 

التعريفــات : لعلــي بــن حممــد اجلرجــاين (٨١٦ هـــ) الطبعــة األوىل ١٤٠٣ هـــ ١١٣
دار الكتــب العلميــة، بــريوت - لبنــان.



٩٩٧الفهارس

تفســير أبــي حيــان المســمى بالبحــر المحيــط : ألثــري الديــن أيب عبــد اهللا ١١٤
حممــد بــن يوســف األندلســي الغرناطــي (ت٧٥٤هـــ)، مكتبــة ومطابــع النصــر 

احلديثــة، الريــاض.
تفســير البغــوي المســمى بمعالــم التنـــزيل : أليب حممــد احلســني بــن مســعود ١١٥

الفــراء البغــوي (٥١٦ هـــ) حتقيــق خالــد عبــد الرمحــن العــك ومــروان ســوار، 
الطبعــة األوىل ١٤٠٦ هـــ دار املعرفــة، بــريوت. 

تفســير الخــازن المســمى لبــاب التأويــل فــي معانــي التنـــزيل: لعــالء الديــن ١١٦
علــي بــن حممــد بــن إبراهيــم البغــدادي املعــروف باخلــازن (ت ٧٤١هـــ)، دار 

املعرفــة، بــريوت. 
تفســير الطبــري المســمى جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن : أليب جعفــر ١١٧

حممــد بــن جريــر الطــربي (٣١٠هـــ)، الطبعــة األوىل ١٤١٢هـــ/١٩٩٢م، دار 
الكتــب العلميــة، بــريوت لبنــان.

تفســير القــرآن العظيــم : للحافــظ ابــن كثــري (ت٧٧٤هـــ)، قــدم لــه الدكتــور ١١٨
دار  الثانيــة ١٤٠٨هـــ/ ١٩٨٨م،  الطبعــة  املرعشــيلي،  الرمحــن  عبــد  يوســف 

املعرفــة، بــريوت - لبنــان.
التفســير الكبير : لفخر الدين حممد بن عمر بن احلســني الرازي (٦٠٦ هـ) ١١٩

الطبعــة الثالثــة، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت.
تفســير المنــار المســمى بتفســير القــرآن الحكيــم : حملمــد رشــيد رضــا، ١٢٠

القاهــرة.   مكتبــة 
تقريــب التهذيــب : للحافــظ أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين (٨٥٢ هـــ) ١٢١

حتقيق أيب األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين، الطبعة األوىل ١٤١٦ هـ 
دار العاصمة للنشــر والتوزيع، الرياض - اململكة العربية الســعودية.

تقريــب النــووي (مطبــوع مــع تدريــب الــراوي) : لإلمــام حيــىي بــن شــرف ١٢٢
الريــاض.  طيبــة،  دار  اخلامســة، ١٤٢٢هـــ،  الطبعــة  (ت٦٧٦هـــ)،  النــووي 



الفهارس ٩٩٨

تقريــب الوصــول إلــى علــم األصــول : أليب القاســم حممــد بــن أمحــد بــن جــزي ١٢٣
الكليب (ت٧٤١هـ)، حتقيق ودراســة وتعليق الدكتور حممد املختار بن الشــيخ 

حممــد األمــني الشــنقيطي، مكتبــة ابــن تيميــة بالقاهــرة، ومكتبــة العلــم جبــدة.
التقريــب واإلرشــاد «الصغيــر»: للقاضــي أيب بكــر الباقــالين (ت٤٠٣هـــ)، ١٢٤

حتقيــق الدكتــور عبــد احلميــد علــي أبــو زنيــد، الطبعــة الثانيــة ١٤١٨هـــ، مؤسســة 
الرســالة، بــريوت - لبنــان. 

تقريــر االســتناد فــي تفســير االجتهــاد: جلــالل الديــن الســيوطي، حتقيــق : ١٢٥
الدكتــور فــؤاد عبــد املنعــم أمحــد، الطبعــة األوىل ١٤٠٣هـــ، دار الدعــوة للطبــع 

والنشــر، اإلســكندرية، مصــر. 
التقريــر والتحبيــر شــرح التحريــر فــي علــم األصــول : البــن أمــري احلــاج ١٢٦

(ت٨٧٩ هـــ)، الطبعــة األوىل ١٣١٦، املطبعــة الكــربى األمرييــة ببــوالق مصــر 
احملميــة. 

التقليــد فــي الشــريعة اإلســالمية : للدكتــور عبــد اهللا بــن عمــر حممــد األمــني ١٢٧
الشــنقيطي، الطبعة األوىل ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، دار البخاري للنشــر والتوزيع، 

املدينــة املنــورة.
تقويــم أصــول الفقــه وتحديــد أدلــة الشــرع : أليب زيــد عبيــد اهللا بــن عمــر ١٢٨

الدبوســي (ت٤٣٠هـــ)، مــن أول القيــاس إىل آخــر الكتــاب بتحقيــق الدكتــور 
ســنة  اإلســالمية  باجلامعــة  الدكتــوراه  رســالة  األفغــاين،  صــاحل  الرحيــم  عبــد 

١٤٠٣هـــ، مطبوعــة باآللــة الكاتبــة.
التقييــد واإليضــاح لمــا أطلــق وأغلــق مــن مقدمــة ابــن الصــالح: لزيــن الديــن ١٢٩

عبــد الرحيــم بــن احلســن العراقــي (ت٨٠٦هـــ)، مؤسســة الكتــب الثقافيــة.
تلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر: للحافــظ أمحــد بــن ١٣٠

حجــر العســقالين (٨٥٢ هـــ) حتقيــق د. شــعبان حممــد إمساعيــل ط. ١٣٩٩ 
هـــ مكتبــة الكليــات األزهريــة.



٩٩٩الفهارس

التلخيــص فــي أصــول الفقــه : إلمــام احلرمــني اجلويــين (ت٤٧٨هـــ)، حتقيــق ١٣١
عبد اهللا جومل وشــبري أمحد، الطبعة األوىل ١٤١٧هـ، دار البشــائر اإلســالمية، 

بــريوت - لبنــان، الناشــر : مكتبــة دار البــاز، مكــة املكرمــة.
بــن كيكلــدي ١٣٢ للحافــظ خليــل  العمــوم:  تنقيــح صيــغ  فــي  الفهــوم  تلقيــح 

العالئــي (ت٧٦١هـــ)، حققــه وعلــق عليــه الدكتــور عبــد اهللا بــن حممــد بــن 
١٩٨٣م. ١٤٠٣هـــ/  األوىل  الطبعــة  شــيخ،  آل  إســحاق 

املكتبــة ١٣٣ ط/١٩٥٧م،  (٤٠٣هـــ)،  الباقــالين  بكــر  أيب  للقاضــي   : التمهيــد 
املشــرقية، بــريوت، وطبعــة أخــرى بتحقيــق اخلضــريي، ط/١٣٦٦هـــ، دار الفكــر 

العــريب، القاهــرة.
بــن احلســن أيب اخلطــاب ١٣٤ بــن أمحــد  التمهيــد فــي أصــول الفقــه : حملفــوظ 

الكلــوذاين (٥١٠ هـــ) حتقيــق الدكتــور مفيــد حممــد أيب عمشــة الطبعــة األوىل 
١٤٠٦ هـــ، دار املــدين - جــدة، نشــر مركــز البحــث العلمــي - جامعــة أم 

القــرى.
التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى األصــول : جلمــال الديــن عبــد الرحيــم ١٣٥

األســنوي (ت٧٧٢هـــ)، حتقيــق الدكتــور حممــد حســن هيتــو، الطبعــة الثالثــة 
بــريوت.  الرســالة،  ١٤٠٤هـــ/ ١٩٨٤م، مؤسســة 

التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي واألســانيد : أليب عمــر ابــن عبــد الــرب ١٣٦
(ت٤٦٣هـــ)، حتقيــق جمموعــة مــن الباحثــني، ط/١٣٩٤هـــ، وزارة األوقــاف 

والشــئون اإلســالمية، الربــاط. 
بــن مســعود (ت ١٣٧ الشــريعة عبيــد اهللا  لصــدر  الفقــه :  فــي أصــول  التنقيــح 

٧٤٧هـــ)، مطبــوع مــع شــرحه التوضيح،الطبعــة األوىل ١٤١٦هـــ/ ١٩٩٦م، 
دار الكتــب العلميــة، بــريوت لبنــان. 

الرمحــن ١٣٨ عبــد  الديــن  جلــالل   : مالــك  موطــأ  علــى  شــرح  الحوالــك  تنويــر 
السيوطي (ت٩١١هـ)، ط/ دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، بدون تاريخ.



الفهارس ١٠٠٠

تهذيــب األســماء واللغــات : لإلمــام أيب زكريــا حمــي الديــن بــن شــرف النــووي ١٣٩
(ت:٦٧٦هـــ)، دار الكتــب العلميــة، بــريوت - لبنــان، بــدون تاريــخ.

تهذيب التهذيب : البن حجر العسقالين (٨٥٢ هـ) الطبعة األوىل ١٣٢٦ ١٤٠
هـ مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية الكائنة يف اهلند - حيدرآباد الدكن.

تهذيــب اللغــة : أليب منصــور حممــد بــن أمحــد األزهــري (ت)، حتقيــق أمحــد ١٤١
البجــاوي، طبــع مبطابــع ســجل  الــربدوين، مراجعــة علــي حممــد  العليــم  عبــد 

العــرب بالقاهــرة، مصــر.
تهذيــب ســنن أبــي داود المســمى بمختصــر ســنن أبــي داود : للحافــظ ١٤٢

املنــذري (ت٦٥٦هـــ)، مطبــوع مــع معــامل الســنن أليب اخلطــاب وهتذيــب اإلمــام 
ابــن قيــم اجلوزيــة، حتقيــق حممــد حامــد الفقــي، ط/ دار املعرفــة، بــريوت لبنــان.

توجيــه النظــر إلــى أصــول األثــر : لطاهــر بــن صــاحل بــن أمحــد اجلزائــري، دار ١٤٣
املعرفــة، بــريوت - لبنــان.

التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب عــز وجــل : البــن خزميــة (ت٣١١هـــ)، ١٤٤
حتقيــق ودراســة د. عبــد العزيــز إبراهيــم الشــهوان، الطبعــة األوىل ١٤٠٨هـــ/ 

الريــاض. الرشــد،  دار  ١٩٨٨م، 
التوضيــح فــي حــل غوامــض التنقيــح : لصــدر الشــريعة األصغــر عبيــد اهللا ١٤٥

بــن مســعود(ت٧٤٧هـ)، مطبــوع مــع شــرحه التلويــح لســعد الديــن التفتــازاين، 
الطبعــة األوىل ١٤١٦هـــ/ ١٩٩٦م، دار الكتــب العلميــة، بــريوت لبنــان.

احلنفــي ١٤٦ احلســيين  بادشــاه  بأمــري  املعــروف  أمــني  حملمــد   : التحريــر  تيســير 
اخلرســاين البخــاري املكــي (٩٧٢ هـــ) تقريبــا، دار الكتــب العلميــة، بــريوت - 

لبنــان بــدون تاريــخ.
تيســير العزيــز الحميــد فــي شــرح كتــاب التوحيــد: للشــيخ ســليمان آل ١٤٧

املكتــب  ١٩٨٨م،  ١٤٠٨هـــ/  الســابعة  الطبعــة  (ت١٢٣٣هـــ)،  الشــيخ 
لبنــان.     - بــريوت  اإلســالمي، 



١٠٠١الفهارس

الثامنــة ١٤٨ الطبعــة  الطحــان،  حممــود  الدكتــور  الحديــث:  مصطلــح  تيســير 
الريــاض.   املعــارف،  مكتبــة  ١٩٨٧م،  ١٤٠٧هـــ/ 

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن : أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي ١٤٩
(٣١٠هـــ)، الطبعــة الثالثــة ١٣٨٨هـــ/١٩٦٨م، شــركة ومطبعــة مصطفــى البــايب 

احللــيب وأوالده مبصــر.
جامــع بيــان العلــم وفضلــه : أليب عمــر يوســف بــن عبــد الــرب النمــري القرطــيب ١٥٠

(٤٦٣ هـــ)، مبراجعــة عبــد الرمحــن حممــد عثمــان، الطبعــة الثانيــة ١٣٨٨ هـــ، 
املكتبــة الســلفية - املدينــة املنــورة.

الجامــع ألحــكام القــرآن : أليب عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطــيب ١٥١
(٦٧١هـ)، ط/١٩٦٥-١٩٦٦م، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان.

الجــرح والتعديــل : لإلمــام أيب حممــد عبدالرمحــن ابــن أيب حــامت (ت٣٢٧هـــ)، ١٥٢
الطبعــة األوىل ١٣٧١هـــ، مطبعــة دائــرة املعــارف اإلســالمية حبيــدر آبــاد اهلنــد، 

دار الكتــب العلميــة، بــريوت.
جمــع الجوامــع : لتــاج الديــن عبــد الوهــاب ابــن الســبكي (٧٧١ هـــ) مطبــوع ١٥٣

مــع حاشــية البنــاين علــى شــرح احمللــي علــى مجــع اجلوامــع، ط. /١٣٥٦ هـــ، 
مطبعــة مصطفــى البــايب احللــيب وأوالده مبصــر، ومطبــوع مــع حاشــية العطــار، 

املكتبــة التجاريــة الكــربى مبصــر.
جمهــرة اللغــة : أليب بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد البصــري (٣٢١ هـــ) ١٥٤

الطبعــة األوىل ١٣٤٥ هـــ مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة الكائنــة ببلــدة 
حــري آبــاد الدكــن. 

جهــود العلمــاء فــي الحفــاظ علــى كيــان أهــل الســنة فــي العصــر البويهــي : ١٥٥
خلالــد بــن حممــد الصاعــدي، رســالة ماجســتري يف اجلامعــة اإلســالمية، مطبوعــة 

باآللــة الكاتبــة. 



الفهارس ١٠٠٢

الجواهــر المضيــة فــي طبقــات الحنفيــة : حمليــي الديــن أيب حممــد عبــد القــادر ١٥٦
بــن حممــد بــن حممــد بــن نصــر اهللا بــن ســامل بــن أيب الوفــاء القرشــي احلنفــي 
(٧٧٥ هـــ) حتقيــق د. عبــد الفتــاح حممــد احللــو، الطبعــة الثانيــة ١٤١٢ هـــ 

مؤسســة الرســالة بــريوت - لبنــان.
حتقيــق ١٥٧ (ت٧٥١هـــ)،  القيــم  البــن   : األفــراح  بــالد  إلــى  األرواح  حــادي 

الدكتــور الســيد اجلميلــي، الطبعــة الثانيــة ١٤٠٦هـــ/ ١٩٨٦م، دار الكتــاب 
لبنــان. العــريب، 

حاشــية البنانــي علــى شــرح المحلــى علــى جمــع الجوامــع : للعالمــة البنــاين ١٥٨
(ت١١٩٧ هـــ) علــى شــرح احمللــي علــى مــنت مجــع اجلوامــع، الطبعــة الثانيــة 

١٣٥٦ هـــ مطبعــة مصطفــى البــايب احللــيب وأوالده مبصــر.
حاشــية التفتازانــي : للعالمــة ســعد الديــن التفتــازاين (٧٩١ هـــ)، علــى شــرح ١٥٩

القاضــي عضــد امللــة والديــن (٧٥٦ هـــ) علــى خمتصــر ابــن احلاجــب، مراجعــة 
وتصحيــح شــعبان حممــد إمساعيــل ط. ١٣٩٣ هـــ مكتبــة الكليــات األزهريــة 

باألزهــر. 
حاشــية العطــار علــى شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــع : للعالمــة الشــيخ ١٦٠

مطبعــة  مبصــر،  الكــربى،  التجاريــة  املكتبــة  هـــ)  (ت١٢٥٠  العطــار  حســن 
مصطفــى حممــد بــدون تاريــخ.

العلمــاء منهــا: للدكتــور حممــد حممــود فرغلــي، ١٦١ حجيــة اإلجمــاع وموقــف 
القاهــرة. اجلامعــي،  الكتــاب  دار  ١٩٧١م،  ط/١٣٩١هـــ/ 

الحــدود : أليب الوليــد الباجــي (ت٤٧٤هـــ)، حتقيــق د. نزيــه محــاد، الطبعــة ١٦٢
األوىل ١٣٩٢هـــ، مؤسســة الزعــيب للطباعــة والنشــر.

الحضارة اإلســالمية في القرن الرابع الهجري : آلدم متز، نقله إىل العربية ١٦٣
حممــد عبــد اهلــادي أبــو ريــدة، الطبعــة الرابعــة ١٣٨٧هـــ/ ١٩٦٧م، مكتبــة 

اخلاجنــي، القاهــرة، ودار الكتــاب العــريب، بــريوت.



١٠٠٣الفهارس

الفتــح ١٦٤ أيب  للدكتــور حممــد   : اإلســالمية  الشــريعة  فــي  التكليفــي  الحكــم 
دمشــق. القلــم،  دار  ١٩٨٨م،  ١٤٠٩هـــ/  األوىل  الطبعــة  البيانــوين، 

حليــة الفقهــاء : أليب احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي (ت٣٩٥هـــ)، ١٦٥
حتقيــق د. عبــد اهللا عبــد احملســن الرتكــي، الطبعــة األوىل ١٤٠٣هـــ/ ١٩٨٣م، 

الشــركة املتحــدة للتوزيــع، بــريوت.
خبــر الواحــد وحجيتــه : للدكتورأمحــد حممــود عبــد الوهــاب الشــنقيطي، الطبعــة ١٦٦

األوىل ١٤١٣هـــ، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي باجلامعــة 
اإلســالمية باملدينــة املنــورة. 

الخرشــي علــى مختصــر خليــل : أليب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا بــن علــي ١٦٧
اخلرشــي، ط/ دار صــادر، بــريوت، بــدون تاريــخ.

الخصائــص : أليب الفتــح عثمــان بــن جــين (ت٣٩٢هـــ) حتقيــق حممــد علــي ١٦٨
النجــار، دار اهلــدى للطباعــة والنشــر، الطبعــة الثانيــة بــدون تاريــخ، بــريوت - 

لبنــان. 
الــدر المنثــور فــي التفســير بالمأثــور: جلــالل الديــن الســيوطي (ت٩١١هـــ)، ١٦٩

ط/ دار املعرفــة، بــريوت لبنــان، بــدون تاريــخ.
درء تعــارض العقــل والنقــل : لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة (ت٧٢٨هـــ)، حتقيــق ١٧٠

د. حممد رشــاد ســامل، الطبعة األوىل ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م، ط/ جامعة اإلمام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض. 

الشــيخ ط/ ١٧١ الفتــاح حســيين  للدكتــور عبــد  الفقــه :  فــي أصــول  دراســات 
للطباعــة. العــريب  االحتــاد  دار  هـــ،   ١٤٠١

دراســة حديــث «نضــر اهللا امــرأ ســمع مقالتــي « روايــة ودرايــة : للشــيخ ١٧٢
عبــد احملســن بــن محــد العبــاد، الطبعــة األوىل ١٤٠١هـــ، طبــع يف مطابــع الرشــيد 

باملدينــة املنــورة.



الفهارس ١٠٠٤

الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة: لشــيخ اإلســالم شــهاب الديــن ١٧٣
أمحــد بــن حجــر العســقالين (٨٥٢ هـــ) حتقيــق حممــد ســيد جــاد احلــق، دار 

الكتــب احلديثــة، بــدون تاريــخ.
الــدرر اللوامــع بتحريــر شــرح جمــع الجوامــع: لكمــال ابــن أيب شــريف، ١٧٤

اجلــزء األول مــن بدايــة الكتــاب إىل مــا قبــل مباحــث األمــر، رســالة ماجســتري، 
بتحقيــق ســليمان بــن حممــد احلســن، مــن أصــول الفقــه، جامعــة اإلمــام حممــد 

بــن ســعود اإلســالمية عــام ١٤٠٧هـــ.
الديبــاج المذهــب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب: إلبراهيــم بــن علــي ١٧٥

بــن فرحــون (ت٧٩٩هـــ)، حتقيــق د. حممــد األمحــدي أبــو النــور، ط/١٩٧٢م، 
دار الــرتاث للطبــع والنشــر، القاهــرة. 

الذخيــرة : لشــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس القــرايف (٦٨٤ هـــ) حتقيــق الدكتــور ١٧٦
حممد حّجي، الطبعة األوىل ١٩٩٤، دار الغرب اإلسالمي بريوت.

الدمشــقي ١٧٧ للحافــظ أيب احملاســن احلســيين  للذهبــي:  الحفــاظ  ذيــل تذكــرة 
العــريب.  الــرتاث  إحيــاء  دار  هـــ)  (ت٧٦٥ 

الذيــل علــى طبقــات الحنابلــة: لزيــن الديــن أيب الفــرج عبــد الرمحــن بــن أمحــد ١٧٨
بــن رجــب احلنبلــي (٧٩٥ هـــ) ط/ ١٣٧٢ هـــ، مطبعــة الســنة احملمديــة - 

القاهــرة.
الــرأي وأثــره فــي مدرســة المدينــة : للدكتــور أيب بكــر إمساعيــل حممــد ميقــا، ١٧٩

الطبعــة األوىل ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م، مؤسســة الرســالة، بــريوت – لبنــان.
الرد على المنطقيين : لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، ط/١٣٩٦هـ، ١٨٠

١٩٧٦م، مطبعة معارف، الهور باكستان.
الــردود والنقــود شــرح مختصــر ابــن الحاجــب: حملمــد بــن حممــد بــن حممــود ١٨١

رســالة  الدوســري،  ربيعــان  بــن  ترحيــب  حتقيــق  هـــ)   ٧٨٦) احلنفــي  البابــريت 
دكتــوراه، اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة.



١٠٠٥الفهارس

الرســالة : لإلمــام حممــد بــن إدريــس الشــافعي (٢٠٤ هـــ)، حتقيــق أمحــد حممــد ١٨٢
شــاكر، دار الكتــب العلميــة، بــريوت.

رســالة إلــى أهــل الثغــر : لإلمــام أيب احلســن األشــعري (ت:٣٢٤هـــ)، حتقيــق ١٨٣
ودراسة عبد اهللا شاكر حممد اجلنيدي، الطبعة األوىل - ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، 

مكتبــة العلــوم باملدينــة املنــورة، مؤسســة علــوم القــرآن، بــريوت.
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : لتاج الدين ابن السبكي (ت٧٧١هـ)، ١٨٤

حتقيق وتعليق ودراسة الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، 
الطبعة األوىل ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م، عامل الكتب بريوت لبنان.

روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي: أليب الفضــل ١٨٥
دار  الثانيــة،  الطبعــة  اآللوســي (ت١٢٧٠)،  حممــود  الســيد  الديــن  شــهاب 

إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت.
روضــة الناظــر : وجنــة املناظــر: ملوفــق الديــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن قدامــة ١٨٦

املقدســي (٦٢٠ هـــ) مكتبــة الكليــات األزهريــة القاهــرة.
الريــاض النضــرة فــي مناقــب العشــرة: أليب جعفــر أمحــد الشــهري باحملــب ١٨٧

الطــربي، الطبعــة األوىل ١٤٠٥ هـــ، دار الكتــب العمليــة بــريوت - لبنــان.
البيهقــي ١٨٨ احلســني  بــن  أمحــد  بكــر  أيب  احلافــظ  لإلمــام   : الكبيــر  الزهــد 

ومؤسســة  اجلنــان  دار  ١٤٠٨هـــ/١٩٨٧م،  األوىل  الطبعــة  (ت:٤٥٨هـــ)، 
لبنــان.  - بــريوت  الثقافيــة،  الكتــب 

الزواجــر عــن اقتــراف الكبائــر: أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن ١٨٩
الثانيــة ١٣٩٠هـــ/ ١٩٧٠م،  الطبعــة  (ت٩٧٤هـــ)،  اهليتمــي  املكــي  حجــر 

شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللــيب وأوالده مبصــر.
ســبل الســالم شــرح بلــوغ المــرام: حملمــد بــن إمساعيــل الصنعــاين (١١٨٢ هـــ) ١٩٠

تعليــق فــواز أمحــد زمــريل وإبراهيــم حممــد اجلمــل، الطبعــة الرابعة ١٩٨٧/١٤٠٧ 
دار الريــان للــرتاث، القاهــرة.



الفهارس ١٠٠٦

الســحب الوابلــة علــى ضرائــح الحنابلــة : حملمــد بــن عبــد اهللا بــن محيــد ١٩١
النجــدي مث املكــي (ت١٢٩٥هـــ)، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه الشــيخ بكــر 
بــن عبــد اهللا أبــو زيــد والدكتــور عبــد الرمحــن بــن ســليمان العثيمــني، الطبعــة 

لبنــان. بــريوت  األوىل ١٤١٦هـــ/ ١٩٩٦م، مؤسســة الرســالة، 
سالســل الذهــب : لبــدر الديــن حممــد الزركشــي (٧٩٤ هـــ) حتقيــق الدكتــور ١٩٢

حممــد املختــار بــن حممــد األمــني الشــنقيطي، الطبعــة األوىل ١٤١١ هـــ مكتبــة 
العلــم جبــدة، مكتبــة ابــن تيميــة بالقاهــرة.

سلســلة األحاديــث الصحيحــة : للشــيخ حممــد ناصــر الديــن األلبــاين، الطبعــة ١٩٣
الرابعة ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م، املكتب اإلســالمي ، بريوت لبنان.

الديــن ١٩٤ ناصــر  حممــد  للشــيخ  والموضوعــة:  الضعيفــة  األحاديــث  سلســلة 
األلبــاين، الطبعــة الثانيــة، ١٤٠٨هـــ، مكتبــة املعــارف الريــاض اململكــة العربيــة 

الســعودية. 
املطيعــي، وهــو ١٩٥ للشــيخ حممــد خبيــت  الســول:  لشــرح هنايــة  الوصــول  ســلم 

الكتــب. عــامل  الســول،  مــع هنايــة  مطبــوع 
الثالثــة ١٩٦ الطبعــة  خطيــب،  عجــاج  حممــد  للدكتــور   : التدويــن  قبــل  الســنة 

لبنــان. بــريوت  والنشــر،  للطباعــة  الفكــر  دار  ١٤٠٠هـــ، 
الســنة ومكانتهــا فــي التشــريع اإلســالمي: للدكتــور مصطفــى الســباعي، ١٩٧

لبنــان. بــريوت  الرابعــة ١٤٠٥هـــ، املكتــب اإلســالمي،  الطبعــة 
ســنن ابــن ماجــة : أليب عبــد اهللا حممــد بــن يزيــد القزويــين (٢٧٥ هـــ)، حتقيــق ١٩٨

فــؤاد عبــد الباقــي، دار الريــان للــرتاث.
ســنن أبي داود : لإلمام أيب داود ســليمان بن األشــعث السجســتاين األزدي ١٩٩

(٢٧٥ هـــ) حتقيــق حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، املكتبــة العصريــة - بــريوت.
ســنن الترمــذي (الجامــع الصحيــح) : أليب عيســى حممــد بــن عيســى بــن ٢٠٠

ســورة (٢٧٩ هـــ) حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر، دار الفكــر.



١٠٠٧الفهارس

ســنن الــدار قطنــي : لإلمــام علــي بــن عمــر الدارقطــين (٣٨٥ هـــ) حتقيــق ٢٠١
الســيد عبــد اهللا هاشــم ميــاين املــدين ط/ ١٩٦٦/١٣٨٦ دار احملاســن للطباعــة 

- القاهــرة.
ســنن الدارمــي : للحافــظ أيب حممــد عبــد اهللا بــن عبــد الرمحــن بــن الفضــل ٢٠٢

الــداراين، الطبعــة األوىل  بــن هبــرام الدارمــي (٢٥٥هـــ)، حســني ســليم أســد 
الســعودية. العربيــة  اململكــة   - الريــاض  املغــين،  دار  ١٤٢١هـــ/٢٠٠٠م، 

الســنن الكبــرى : لإلمــام احلافــظ أيب بكــر أمحــد بــن حســني بــن علــي البيهقــي ٢٠٣
(٤٥٨ هـ) دار الفكر، بريوت - لبنان.

ســنن النســائي (المجتبــى) : أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن علــي بــن ٢٠٤
حبــر النســائي (٣٠٣ هـــ) دار الريــان للــرتاث.

عثمــان ٢٠٥ بــن  أمحــد  بــن  حممــد  الديــن  مشــس  لإلمــام   : النبــالء  أعــالم  ســير 
الذهيب(ت٧٤٨هـــ)، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه : شــعيب األرنــؤوط، 
لبنــان. بــريوت -  الرســالة،  الســابعة ١٤١٠هـــ/١٩٩٠م، مؤسســة  الطبعــة 

الشافعي : حملمد أيب زهرة، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب.٢٠٦
شــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات المالكيــة: حملمــد بــن حممــد خملــوف، الطبعــة ٢٠٧

األوىل ١٣٤٩ هـــ دار الكتــاب العــريب ( املطبعــة الســلفية ومكتبتهــا ) بــريوت.
شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب: لإلمــام شــهاب الديــن أيب الفــالح ٢٠٨

عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي الدمشــقي املعروف بابن العماد 
(ت١٠٨٩ هـــ) حتقيــق حممــود األرنــاؤوط بإشــراف عبــد القــادر األرنــاؤوط دار 
ابــن كثــري، دمشــق وبــريوت، الطبعــة األوىل ١٤١٢ هـــ، وطبعــة أخــرى مــن طــار 

امليســرة بــريوت.
شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة مــن الكتــاب والســنة وإجمــاع ٢٠٩

الصحابــة: لاللكائــي (ت٤١٨هـــ)، حتقيــق د. أمحــد ســعد محــدان، الطبعــة 
األوىل ١٤٠٩هـــ/ ١٩٨٨م، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض.



الفهارس ١٠٠٨

شــرح األصفهانــي علــى المنهــاج للبيضــاوي: لشــمس الديــن حممــود بــن عبــد ٢١٠
الرمحــن األصفهــاين (٧٤٩ هـــ) حتقيــق د. عبــد الكــرمي بــن حممــد النملــة، مكتبــة 

الرشد-الرياض، الطبعة األوىل ١٤١٠ هـ.
شرح األصول الخمسة : للقاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين (ت٤١٥هـ)، ٢١١

حتقيق الدكتور عبد الكرمي عثمان، الطبعة األوىل ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م، مكتبة 
وهبة – القاهرة.

شــرح البدخشــي المســمى بمناهــج العقــول علــى منهــاج الوصــول فــي ٢١٢
علــم األصــول للبيضــاوي : حملمــد بــن احلســن البدخشــي ومعــه هنايــة الســول 
لألســنوي، الطبعــة األوىل ١٤٠٥ هـــ دار الكتــب العلميــة بــريوت - لبنــان. 

شــرح التلويــح علــى التوضيــح لمتــن التنقيــح فــي أصــول الفقــه: تأليــف ٢١٣
ســعد الديــن التفتــازاين (٧٩٢ هـــ) مكتبــة ومطبعــة حممــد علــي صبيــح وأوالده 

مبصــر، مبيــدان األزهــر، بــدون تاريــخ.
اإلجيــي ٢١٤ الديــن  لعضــد   : الحاجــب  ابــن  مختصــر  علــى  العضــد  شــرح 

ط/١٣٩٣هـــ،  إمساعيــل،  حممــد  شــعبان  وتصحيــح  مراجعــة  (ت٧٥٦هـــ)، 
باألزهــر. األزهريــة  الكليــات  مكتبــة  ١٩٧٣م، 

ــة : للقاضــي علــي بــن علــي بــن حممــد بــن أيب العــز ٢١٥ شــرح العقيــدة الطحاوي
الرتكــي  احملســن  عبــد  بــن  اهللا  عبــد  الدكتــور  حتقيــق  هـــ)،   ٧٩٢) الدمشــقي 
وشــعيب األرنــاؤوط. الطبعــة األوىل ١٤٠٨ هـــ، مؤسســة الرســالة، بــريوت.

شــرح العمــد: أليب احلســني حممــد بــن علــي بــن الطيــب البصــري (٤٣٦ هـــ) ٢١٦
حتقيــق الدكتــور عبــد احلميــد بــن علــي أبــو زنيــد، الطبعــة األوىل ١٤١٠ هـــ دار 

املطبعــة الســلفية - القاهــرة.
ــة الشــافية فــي االنتصــار للفرقــة ٢١٧ ــة المســماة الكافي ــدة النوني شــرح القصي

ــة : البــن القيــم (ت٧٥١هـــ)، شــرحها وحققهــا الدكتــور حممــد خليــل  الناجي
هــراس، دار الفــاروق احلديثــة، مصــر.



١٠٠٩الفهارس

الشــرح الكبيــر علــى الورقــات إلمــام الحرميــن: ألمحــد بــن قاســم العبــادي ٢١٨
(ت٩٩٤هـ)، حتقيق عبد اهللا ربيع وسيد عبد العزيز، الطبعة األوىل ١٤١٦هـ، 

مؤسســة القرطبة.
شــرح الكوكــب المنيــر : حملمــد بــن أمحــد بــن عبــد العزيــز الفتوحــي (٩٧٢ هـــ) ٢١٩

حتقيــق الدكتــور حممــد الزحيلــي والدكتــور نزيــه محــاد الطبعــة األوىل ١٤٠٨ هـــ 
مركــز البحــث العلمــي - جامعــة أم القــرى.

شــرح اللمــع : أليب إســحاق إبراهيــم الشــريازي (ت٤٧٦ هـــ) حتقيــق عبــد ٢٢٠
اجمليــد تركــي، الطبعــة األوىل ١٤٠٨، دار الغــرب اإلســالمي بــريوت، وطبعــة 
أخــرى بتحقيــق الدكتــور علــي بــن عبــد العزيــز العمرييــين، ط/١٤٠٧هـــ، دار 

البخــاري، القصيــم.
شــرح المحلــى علــى جمــع الجوامــع: حملمــد بــن أمحــد الشــافعي (٨٦٤ هـــ) ٢٢١

مطبــوع مــع حاشــية البنــاين، الطبعــة الثانيــة ١٣٥٦ هـــ، مطبعــة مصطفــى البــايب 
احللــيب وأوالده مبصــر، ومطبــوع مــع حاشــية العطــار، املكتبــة التجاريــة الكــربى 

مبصــر.
شــرح المقاصد : لســعد الدين التفتازاين (ت٧٩٣هـ)، حتقيق وتعليق د. عبد ٢٢٢

الرمحــن عمــرية، الطبعــة األوىل ١٤٠٩هـــ/ ١٩٨٨م، عــامل الكتــب، بــريوت.
شــرح المنــار البــن ملــك : لعــز الديــن عبــد اللطيــف بــن عبــد العزيــز بــن ملــك ٢٢٣

(ت٨٠١ هـ) ط/ ١٣١٥، مطبعة عثمانية.
شــرح المنهــاج للبيضــاوي فــي أصــول الفقــه : لشــمس الديــن حممــود بــن ٢٢٤

عبــد الرمحــن األصفهــاين (ت٧٤٩هـــ)، حتقيــق الدكتــور عبــد الكــرمي بــن علــي 
بــن النملــة، الطبعــة األوىل ١٤١٠هـــ، مكتبــة الرشــد، الريــاض، اململكــة العربيــة 

الســعودية.
شــرح المواقــف : للســيد الشــريف اجلرجــاين علــي بــن حممــد (٨١٦هـــ)، دار ٢٢٥

الطباعــة العامــرة.
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شــرح الورقــات : ألمحــد بــن قاســم العبــادي (ت ٩٩٤هـــ)، مطبــوع هبامــش ٢٢٦
إرشــاد الفحــول، دار املعرفــة ، بــريوت لبنــان. 

السادســة ٢٢٧ الطبعــة  الفــوزان،  اهللا  لعبــد  الفقــه:  أصــول  فــي  الورقــات  شــرح 
الريــاض.   ، والتوزيــع  للنشــر  املســلم  دار  ١٤٢٢هـــ، 

شــرح تنقيــح الفصــول فــي اختصــار المحصــول فــي األصــول : لشــهاب ٢٢٨
الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن إدريــس القــرايف (٦٨٤ هـــ) حتقيــق طــه عبــد الرؤوف 

ســعد، دار الفكــر، مكتبــة الكليــات األزهريــة، الطبعــة األوىل ١٣٩٣ هـــ. 
شــرح صحيــح مســلم : لإلمــام أيب زكريــا حميــي الديــن حيــىي بــن شــرف النــووي ٢٢٩

(٦٧٦ هـ)، الطبعة األوىل ١٣٤٧هـ/ ١٩٢٩م، املطبعة املصرية ومكتبتها.
شــرح مختصــر الروضــة : لنجــم الديــن أيب الربيــع ســليمان الطــويف (٧١٦ ٢٣٠

هـــ) حتقيــق الدكتــور عبــد اهللا بــن عبــد احملســن الرتكــي، الطبعــة األوىل ١٤٠٩ هـــ 
مؤسســة الرســالة - بــريوت.

شــرح مشــكل اآلثــار : أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة الطحــاوي ٢٣١
ت(٣٢١هـــ)، حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط، الطبعــة األوىل ١٤٠٨هـــ، ١٩٨٧م، 

مؤسســة الرســالة، بــريوت لبنــان.
النظــر: البــن حجــر (ت٨٥٢هـــ)، ٢٣٢ بنـــزهة  المســمى  الفكــر  شــرح نخبــة 

مطبــوع مــع أصلــه «خنبــة الفكــر» وشــرحه «النكــت علــى نزهــة النظــر»، الطبعــة 
السادســة ١٤٢٢هـــ، دار ابــن اجلــوزي، الدمــام.

شــرح خنبــة الفكــر يف مصطلحــات أهــل األثــر: لعلــي بــن ســلطان بــن حممــد ٢٣٣
اهلــروي القــاري (١٠١٤ هـــ) ط/ ١٣٩٨ هـــ، دار الكتــب العلميــة بــريوت.

شــفاء الغليــل فــي بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل: أليب حامــد ٢٣٤
حممــد بــن حممــد بــن حممــد الغــزايل (٥٠٥ هـــ) حتقيــق الدكتــور محــد الكبيســي 

ط/ ١٣٩٠ هـــ مطبعــة اإلرشــاد بغــداد. 
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الشــفاء بتعريــف حقــوق المصطفــى : للقاضــي أيب الفضــل عيــاض اليحصــيب ٢٣٥
الفكــر  دار  توزيــع  الكــربى،  التجاريــة  املكتبــة  منشــورات  مــن  (ت٥٤٤هـــ)، 

بــريوت بــدون تاريــخ.
الصحــاح : إمساعيــل بــن محــاد اجلوهــري (٤٠٠ هـــ) تقريبــا، حتقيــق أمحــد عبــد ٢٣٦

بــريوت  الثانيــة:  الطبعــة  القاهــرة،  هـــ  األوىل ١٣٧٦  الطبعــة  الغفــور عطــار، 
١٣٩٩ هـــ دار العلــم للماليــني - بــريوت.

صحيــح ابــن خزيمــة : أليب بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزميــة الســلمي ٢٣٧
األعظمــي،  مصطفــة  حممــد  الدكتــور  حتقيــق  (٣١١هـــ)،  النيســابوري 

لبنــان. بــريوت  اإلســالمي،  املكتــب  ط/١٤٠٠هـــ/١٩٨٠م، 
صحيــح البخــاري : لإلمــام حممــد بــن إمساعيــل البخــاري (٢٥٦ هـــ) مــع فتــح ٢٣٨

البــاري البــن حجــر العســقالين، دار املعرفــة، بــريوت - لبنــان.
صحيــح ســنن ابــن ماجــة : مــن وضــع الشــيخ حممــد ناصــر الديــن األلبــاين ٢٣٩

لــدول  العــريب  الرتبيــة  مكتــب  الناشــر:  هـــ/١٩٨٨م،  األوىل ١٤٠٨  الطبعــة 
اخلليــج.

صحيــح ســنن أبــي داود : مــن وضــع الشــيخ حممــد ناصــر الديــن األلبــاين: ٢٤٠
الطبعــة األوىل ١٤٠٩ هـــ الناشــر: مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج.

صحيــح ســنن الترمــذي : مــن وضــع الشــيخ حممــد ناصــر الديــن األلبــاين ٢٤١
اخلليــج. لــدول  العــريب  الرتبيــة  الناشــر: مكتــب  هـــ،  الطبعــة األوىل ١٤٠٨ 

صحيح ســنن النســائي : من وضع الشــيخ حممد ناصر الدين األلباين الطبعة ٢٤٢
األوىل ١٤٠٩ هـ/١٩٨٨م، الناشر: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

صحيح مســلم : لإلمام أيب احلســني مســلم بن احلجاج القشــريي النيســابوري ٢٤٣
(٢٦١ هـــ)، مطبــوع مــع شــرح النــووي، الطبعــة األوىل ١٣٤٧هـــ/ ١٩٢٩م، 

املطبعــة املصريــة ومكتبتهــا.
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صفــة الصفــوة : جلمــال الديــن أيب الفــرج ابــن اجلــوزي (٥٩٧ هـــ) حتقيــق حممــد ٢٤٤
فخوري، الطبعة األوىل ١٣٨٩، دار الواعي حبلب - سوريا.

ضحــى اإلســالم : ألمحــد أمــني، الطبعــة العاشــرة، دار الكتــاب العــريب، بــريوت ٢٤٥
لبنان.

ضعيــف ســنن الترمــذي : مــن وضــع الشــيخ حممــد ناصــر الديــن األلبــاين ٢٤٦
لبنــان. بــريوت  اإلســالمي،  املكتــب  هـــ/١٩٩١م،   ١٤١١ األوىل  الطبعــة 

ضوابــط الجــرح والتعديــل : للدكتــور عبــد العزيــز بــن حممــد بــن إبراهيــم العبــد ٢٤٧
اللطيــف، الطبعــة األوىل ١٤١٢هـــ، مــن منشــورات اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة 

املنورة.
الرمحــن ٢٤٨ للشــيخ عبــد  المعرفــة وأصــول االســتدالل والمناظــرة :  ضوابــط 

القلــم دمشــق. الثالثــة ١٤٠٨ هـــ، دار  الطبعــة  امليــداين،  حســن حبنكــة 
الضيــاء الالمــع شــرح جمــع الجوامــع فــي أصــول الفقــه : للشــيخ أمحــد بــن ٢٤٩

عبــد الرمحــن بــن موســى الزليطــين حلولــو (ت٨٩٨هـــ)، حتقيــق الدكتــور عبــد 
الكــرمي بــن علــي بــن حممــد النملــة، الطبعــة الثانيــة ١٤٢٠هـــ/ ١٩٩٩م، مكتبــة 

الرشــد، الريــاض.
طبقات الشافعية : أليب بكر ابن هداية اهللا احلسيين (ت١٠١٤هـ)، مطبوع ٢٥٠

مــع طبقــات الفقهــاء للشــريازي، تصحيــح ومراجعــة الشــيخ خليــل امليــس، دار 
القلــم، بــريوت لبنــان. 

طبقــات الشــافعية : أليب بكربــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر بــن حممــد تقــي الديــن ٢٥١
ابــن قاضــي شــهبة (ت:٨٥١هـ)،تصحيــح وتعليــق الدكتــور احلافــظ عبــد العليــم 

خــان، الطبعــة األوىل ١٤٠٧هـــ/ ١٩٨٧م، عــامل الكتــب، بــريوت - لبنــان.
طبقــات الشــافعية : جلمــال الديــن عبــد الرحيــم األســنوي (ت:٧٧٢هـــ)، ٢٥٢

حتقيــق عبــد اهللا اجلبــوري، الطبعــة األوىل ١٣٩٠هـــ/١٩٧٠م، إحيــاء الــرتاث 
اإلســالمي – رئاســة ديــوان األوقــاف، اجلمهوريــة العراقيــة.
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طبقــات الشــافعية الكبــرى : لتــاج الديــن أيب نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن ٢٥٣
عبــد الــكايف الســبكي (ت:٧٧١هـــ) ، حتقيــق عبــد الفتــاح حممــد احللــو وحممــود 

حممــد الطناحــي ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، بــدون تاريــخ.
طبقات الفقهاء : ألبي إسحاق الشيرازي (ت٤٧٦هـ)، تصحيح ومراجعة ٢٥٤

الشــيخ خليل امليس، دار القلم، بريوت لبنان. 
الرمحــن ٢٥٥ عبــد  بــن  عثمــان  أيب عمــرو  لإلمــام   : الشــافعية  الفقهــاء  طبقــات 

الشــهرزوري املعــروف بابــن الصالح(ت:٦٤٣هـــ)، هذبــه ورتبــه واســتدرك عليــه 
اإلمــام حيــىي النووي(٦٧٦هـــ) وبيــض أصولــه ونقحــه اإلمــام يوســف بــن عبــد 
الرمحــن املزي(٧٤٢هـــ)، حتقيــق وتعليــق حمــي الديــن علــي جنيب،الطبعــة األوىل 

١٤١٣هـــ/١٩٩٢م، دار البشــائر اإلســالمية، بــريوت- لبنــان.
طبقــات الفقهــاء الشــافعيين : للحافــظ عمــاد الديــن أيب الفــداء إمساعيــل ٢٥٦

بــن عمــر بــن كثــري (ت:٧٧٤هـــ)، حتقيــق وتعليــق الدكتــور أمحــد عمــر هاشــم 
والدكتــور حممــد زينهــم حممــد عــزب، ط/١٤١٣هـــ-١٩٩٣م، مكتبــة الثقافــة 

الدينيــة.
دار صــادر ٢٥٧ هـــ  هـــ) ط. ١٣٧٧  ســعد (٢٣٠  البــن   : الكبــرى  الطبقــات 

بــريوت.
طبقــات المفســرين : جلــالل الديــن عبــد الرمحــن الســيوطي (٩١١ هـــ) حتقيــق ٢٥٨

علــي حممــد عمــر ط. ١٣٩٦ هـــ مكتبــة وهبــة.
طبقــات المفســرين : للحافــظ مشــس الديــن حممــد بــن علــي بــن أمحــد الــداودي ٢٥٩

العلميــة،  الكتــب  دار  ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م،  األوىل  الطبعــة  (ت:٩٤٥هـــ)، 
بــريوت - لبنــان.

إبراهيــم ٢٦٠ العباســي األول : للدكتــور  العصــر  فــي  بغــداد  طبقــات مجتمــع 
احمليــط  مؤسســة  ١٩٨٣م،  ١٤٠٣هـــ/  األوىل  الطبعــة  الكــروي،  ســلمان 

الكويــت. اإلعالميــة، 
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ــي فــي مصطلــح ٢٦١ ظفــر األمانــي بشــرح مختصــر الســيد الشــريف الجرجان
الحديــث : للشــيخ حممــد عبــد احلــي اللكنــوي اهلنــدي (ت١٣٠٤هـــ)، اعتــىن 
املطبوعــات  مكتــب  ١٤١٦هـــ،  الثالثــة  الطبعــة  غــدة،  أبــو  الفتــاح  عبــد  بــه 

اإلســالمية حبلــب.
ظهــر اإلســالم : ألمحــد أمــني، الطبعــة اخلامســة ١٣٨٨هـــ/ ١٩٦٩م، دار ٢٦٢

الكتــاب العــريب، بــريوت لبنــان.
العبــر فــي خبــر مــن غبــر : لإلمــام مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان ٢٦٣

الذهــيب (ت٧٤٨هـــ)، حققــه وضبطــه علــى املخطوطــني : أبــو هاجــر حممــد 
الســعيد بــن بيســوين زغلــول، الطبعــة األوىل ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م، دار الكتــب 

العلميــة.
العبوديــة : ألمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد اهللا بــن تيميــة ٢٦٤

(٧٢٨ هـــ) الطبعــة السادســة ١٤٠٧ هـــ بــريوت - لبنــان.
الفــراء ٢٦٥ بــن احلســني  يعلــى حممــد  أيب  للقاضــي   : الفقــه  أصــول  فــي  العــدة 

البغــدادي احلنبلــي (٤٥٨ هـــ) حتقيــق د. أمحــد بــن علــي ســري املباركــي الطبعــة 
األوىل ١٤٠٠ هـــ مؤسســة الرســالة - بــريوت.

عصمــة األنبيــاء : لفخــر الديــن الــرازي (ت٦٠٦هـــ)، نشــر وتوزيــع املكتبــة ٢٦٦
اإلســالمية، محــص - ســوريا، بــدون تاريــخ.

العقــد المنظــوم فــي الخصــوص والعمــوم : أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد ٢٦٧
بــن إدريــس الصنهاجــي القــرايف (ت٦٨٤هـــ)، دراســة وحتقيــق األســتاذ حممــد 
علــوي بنصــر، ط/١٤١٨هـــ- ١٩٩٧م، وزارة الشــئون اإلســالمية، اململكــة 

املغربيــة.
العقيــدة الســلفية فــي كالم رب البريــة وكشــف أباطيــل المبتدعــة الرديــة : ٢٦٨

لعبــد اهللا بــن يوســف اجلديــع، الطبعــة الثانيــة ١٤١٦هـــ/١٩٩٥م، دار اإلمــام 
مالــك ودار الصميعــي بالريــاض.  



١٠١٥الفهارس

العقيدة الواســطية : لشــيخ اإلســالم ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، ط/ دار العربية ٢٦٩
للطباعــة والنشــر، بــريوت لبنــان، بــدون تاريــخ.

عقيــدة عبــد القاهــر البغــدادي فــي صفــات اهللا وأفعالــه عــرض ونقــد : لعبــد ٢٧٠
اهللا بــن ناصــر ســعد الســرحاين، رســالة ماجســتري يف جامعــة أم القــرى، وهــي 

مطبوعــة باحلاســوب.
علــم أصــول البــدع : لعلــي بــن حســن بــن علــي بــن عبــد احلميــد احللــيب ٢٧١

الريــاض. والتوزيــع،  للنشــر  الرايــة  دار  ١٤١٧هـــ،  الثانيــة  الطبعــة  األثــري، 
علــم أصــول الفقــه : حقيقتــه ومكانتــه وتاريخــه ومادتــه : للدكتــور عبــد ٢٧٢

العزيــز بــن عبــد الرمحــن الربيعــة، الطبعــة األوىل ١٤١٦هـــ، ١٩٩٦م، الريــاض. 
علم أصول الفقه : للشيخ عبد الوهاب خالف، الطبعة التاسعة ١٣٩٠هـ/ ٢٧٣

١٩٧٠م، دار القلم بالكويت.
غايــة المــرام فــي تخريــج أحاديــث الحــالل والحــرام : للشــيخ حممــد ناصــر ٢٧٤

الديــن األلبــاين، الطبعــة الثالثــة ١٤٠٥هـــ، املكتــب اإلســالمي بــريوت.
ــة المــرام فــي علــم الــكالم : لســيف الديــن اآلمــدي (٦٣١ هـــ) حتقيــق ٢٧٥ غاي

حممــود عبــد اللطيــف، الطبعــة األوىل ١٣٩١ هـــ نشــر اجمللــس األعلــى للشــئون 
اإلســالمية - جلنــة إحيــاء الــرتاث اإلســالمي، القاهــرة.

غايــة الوصــول إلــى دقائــق علــم األصــول : للدكتــور جــالل الديــن عبــد ٢٧٦
١٩٩٩م.  ١٤١٩هـــ/  األوىل  الطبعــة  الرمحــن، 

غايــة الوصــول شــرح لــب األصــول : أليب حيــىي زكريــا األنصــاري، مــن علمــاء ٢٧٧
القــرن الســابع، الطبعــة األخــرية ١٣٦٠هـــ/ ١٩٤١م، شــركة ومكتبــة ومطبعــة 

مصطفــى البــايب احللــيب وأوالده مبصــر.
الفتــاوى الكبــرى : لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة (ت٧٢٨هـــ)، ط/ دار الكتــب ٢٧٨

احلديثــة، مصــر بــدون تاريــخ.  



الفهارس ١٠١٦

فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري: ألمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين ٢٧٩
(٨٥٢ هـــ)، ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، إخــراج وتصحيــح حمــب الديــن 

اخلطيــب، دار املعرفــة، بــريوت - لبنــان.
فتــح الغفــار بشــرح المنــار: لزيــن الديــن بــن إبراهيــم الشــهري بابــن جنيــم املتــوىف ٢٨٠

ســنة (٩٧٠ هـ)، ط./١٣٥٥، مطبعة البايب احلليب وأوالده مبصر. 
الطبعــة ٢٨١ بــن حممــد الشــوكاين (١٢٥٠ هـــ)  بــن علــي  فتــح القديــر : حملمــد 

الثانيــة ١٣٨٣ هـــ، راجعــه وعلــق عليــه الشــيخ هشــام البخــاري والشــيخ خضــر 
عــكاري، الطبعــة األوىل ١٤١٨هـــ، ١٩٩٧م، املكتبــة العصريــة، بــريوت لبنــان.

الفتــح المبيــن فــي طبقــات األصولييــن : لعبــد اهللا مصطفــى املراغــي، الطبعــة ٢٨٢
الثانيــة ١٣٩٤هـــ، الناشــر حممــد أمــني دمــج وشــركاه، دار الكتــب العلميــة، 

بــريوت - لبنــان.
فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث للعراقــي : لإلمــام أيب عبــد اهللا حممــد ٢٨٣

بــن عبــد الرمحــن الســخاوي (ت٩٠٢هـــ)، حتقيــق الشــيخ علــي حســني علــي، 
باجلامعــة  اإلســالمية  البحــوث  إدارة  ١٩٨٧م،  ١٤٠٧هـــ/  األوىل  الطبعــة 

اإلســالمية ببنــارس، اهلنــد.
بــن حممــد املختــار ٢٨٤ بــن حيــىي  الــودود علــى مراقــي الســعود : حملمــد  فتــح 

العليــا.  بفــاس  املولويــة  باملطبعــة  ١٣٣٧هـــ،  األوىل  الطبعــة  الــواليت، 
الفتيــا ومناهــج اإلفتــاء : للدكتــور حممــد ســليمان األشــقر، ط ـ ١، ١٣٩٦، ٢٨٥

مكتبــة املنــارات اإلســالمية ، الكويــت. 
الفــرق بيــن الفــرق : أليب منصــور البغــدادي (ت٤٢٩هـــ)، اعتــىن هبــا وعلــق ٢٨٦

عليهــا الشــيخ إبراهيــم رمضــان، الطبعــة األوىل ١٤١٥هـــ، دار املعرفــة بــريوت 
لبنــان.

العواجــي، ٢٨٧ علــي  غالــب  للدكتــور   : إلــى اإلســالم  تنتســب  فــرق معاصــرة 
مصــر. بدمنهــور،  والتوزيــع  للنشــر  لينــة  مطبعــة  األوىل ١٤١٤هـــ،  الطبعــة 



١٠١٧الفهارس

الفروع : لشــمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن مفلح املقدســي (ت٧٦٣هـ)، ٢٨٨
ومعــه تصحيــح الفــروع أليب احلســن علــي بــن ســليمان املــرداوي (ت٨٨٥هـــ)، 

الطبعــة الثالثــة ١٤٠٢هـــ، عــامل الكتــب، بــريوت لبنــان.
الفــروق : لشــهاب الديــن القــرايف (٦٨٤ هـــ) دار املعرفــة للطباعــة والنشــر، ٢٨٩

بــريوت.
بــن ٢٩٠ بــن أمحــد  الملــل واألهــواء والنحــل : أليب حممــد علــي  فــي  الفصــل 

حــزم الظاهــري (ت٤٥٦هـــ)، الطبعــة الثانيــة ١٣٩٥هـــ/ ١٩٧٥م، دار املعرفــة 
بــريوت لبنــان.

الفصــول فــي األصــول : ألمحــد بــن علــي الــرازي احلصــاص (ت٣٧٠هـــ)، ٢٩١
دراســة وحتقيــق الدكتــور عجيــل جاســم النشــمي، الطبعــة الثانيــة ١٤١٤هـــ/ 
واإلفتــاء  العامــة  اإلدارة  اإلســالمية،  والشــئون  األوقــاف  وزارة  ١٩٩٤م، 

الكويــت.  دولــة  الشــرعية،  والبحــوث 
فصــول مــن كتــاب االنتصــار ألصحــاب الحديــث : أليب املظفــر منصــور ٢٩٢

بــن حممــد الســمعاين (٤٨٩هـــ)، مجــع فصوهلــا وعلــق عليهــا حممــد بــن حســني 
بــن حســن اجليــزاين، الطبعــة األوىل ١٤١٤هـــ/١٩٩٦م، مكتبــة أضــواء املنــار، 

املدينــة املنــورة، اململكــة العربيــة الســعودية.
فضــل االعتــزال وطبقــات المعتزلــة : أليب القاســم البلخــي (ت٣١٩هـــ) ٢٩٣

والقاضــي عبــد اجلبــار (٤١٥هـــ) واحلاكــم اخلبشــمي (٤٩٤هـــ)، حتقيــق فــؤاد 
ســيد، ط/ ١٣٩٣هـــ، الــدار التونســية للنشــر.

الفقيــه والمتفقــه : أليب بكــر أمحــد بــن علــي بــن ثابــت اخلطيــب البغــدادي ٢٩٤
(٤٦٣هـــ)، قــام تصحيحــه والتعليــق عليــه فضيلــة الشــيخ إمساعيــل األنصــاري، 
لبنــان،  بــريوت –  العلميــة،  الكتــب  الثانيــة ١٤٠٠هـــ/١٩٨٠م دار  الطبعــة 
وطبعــة أخــرى بتحقيــق عــادل بــن يوســف الغــرازي، ط/١٤١٧هـــ، دار ابــن 

اجلــوزي، الدمــام.



الفهارس ١٠١٨

الفكــر األصولــي دراســة تحليليــة نقديــة : للدكتــور عبــد الوهــاب إبراهيــم أبــو ٢٩٥
ســليمان، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م، دار الشــروق، جدة.

الفكــر الســامي فــي تاريــخ الفقــه اإلســالمي : حملمــد بــن احلســن احلجــوي ٢٩٦
الثعالــيب الفاســي (ت١٣٧٦هـــ)، خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه د. عبــد العزيــز بــن 
عبــد الفتــاح القــارئ، الطبعــة األوىل ١٣٩٦هـــ، املكتبــة العلميــة باملدينــة املنــورة.

احلــي ٢٩٧ عبــد  حممــد  احلســنات  : أليب  الحنفيــة  تراجــم  فــي  البهيــة  الفوائــد 
لبنــان.   - بــريوت  املعرفــة  دار  اهلنــدي،  اللكنــوي 

فــوات الوفيــات : حملمــد بــن شــاكر الكتــيب (ت٧٦٤هـــ)، حتقيــق الدكتــور ٢٩٨
إحســان عبــاس، دار صــادر، بــريوت - لبنــان، بــدون تاريــخ.

فواتــح الرحمــوت شــرح مســلم الثبــوت للبهــاري: لعبــد العلــي حممــد بــن نظــام ٢٩٩
الديــن األنصــاري (١١٨٠ هـــ)، وهــو مطبــوع بذيــل املســتصفى، الطبعــة األوىل 

١٣٢٤ هـــ، املطبعــة األمرييــة ببــوالق مصــر. 
في علم الكالم ـ دراســة فلســفية آلراء الفرق اإلســالمية في أصول الدين ٣٠٠

ـ األشــاعرة : للدكتــور أمحــد حممــود صبحــي، الطبعــة اخلامســة ١٤٠٥هـــ/ 
١٩٨٥م، دار النهضــة العربيــة، بــريوت لبنــان.

القاضــي أبــو يعلــى الفــراء وكتابــه األحــكام الســلطانية : للدكتــور حممــد عبــد ٣٠١
القــادر أبــو فــارس، الطبعــة الثانيــة ١٤٠٣هـــ، مؤسســة الرســالة بــريوت لبنــان.

القاضــي أبــي  الطيــب الطبــري وآراؤه األصوليــة : لســعيد بــن برهــان عبــد ٣٠٢
اهللا، رســالة دكتــوراه يف اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة.

القاموس المحيط : جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي (ت٨١٧هـ)، ٣٠٣
١٤١٧هـــ/  األوىل  الطبعــة  املرعشــلي،  الرمحــن  عبــد  حممــد  وتقــدمي  إعــداد 

١٩٩٧م، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت لبنــان.
القطعيــة مــن األدلــة األربعــة : حملمــد دوكــوري، الطبعــة األوىل ١٤٢٠هـــ، مــن ٣٠٤

مطبوعــات اجمللــس العلمــي، اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة.



١٠١٩الفهارس

قواطــع األدلــة فــي أصــول الفقــه : أليب مظفــر منصــور بــن حممــد الســمعاين ٣٠٥
(ت٤٨٩هـــ)، حتقيــق الدكتــور عبــد اهللا بــن حافــظ احلكمــي والدكتــور علــي بــن 

عبــاس احلكمــي، الطبعــة األوىل ١٤١٨هـــ/١٩٩٨م.
قواعــد األصــول ومعاقــد الفصــول مختصــر تحقيــق األمــل فــي علمــي األصــول ٣٠٦

والجدل : لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق بن عبد اهللا (ت٧٣٩هـ)، حتقيق 
وتعليق علي بن عباس احلكمي، من منشورات جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

قواعــد التحديــث مــن فنــون مصطلــح الحديــث: للشــيخ حممــد مجــال الديــن ٣٠٧
القامســي، حتقيــق حممــد هبجــة البيطــار، الطبعــة األوىل ١٤٠٧هـــ، دار النفائــس، 

بــريوت لبنــان. 
٣٠٨ : الفرعيــة  األحــكام  مــن  بهــا  يتعلــق  ومــا  األصوليــة  والفوائــد  القواعــد 

للشــيخ أيب احلســن عــالء الديــن علــي بــن عبــاس البعلــي املشــهور بابــن اللحــام 
(ت٨٠٣هـــ)، حتقيــق الشــيخ حممــد حامــد الفقــي، الطبعــة األوىل ١٤٠٣هـــ، 

دار الكتــب العلميــة، بــريوت لبنــان.
ناديــة حممــد ٣٠٩ التشــريع اإلســالمي دراســة أصوليــة: للدكتــورة  فــي  القيــاس 

شــريف العمــري، الطبعــة األوىل ١٤٠٧هـــ/ ١٩٨٧م، هجــر للطباعــة والنشــر. 
اجلامعــة ٣١٠ املاجســتري،  يف  رســاليت   : وأثــره  حكمــه  العبــادات  فــي  القيــاس 

املنــورة. باملدينــة  اإلســالمية 
الكاشــف عــن المحصــول فــي علــم األصــول : أليب عبــد اهللا مشــس الديــن ٣١١

حممــد بــن حممــود األصبهــاين (٦٨٨هـــ)، القســم األول، بتحقيــق ســعيد بــن 
غالــب بــن كامــل اجمليــدي، مطبوعــة باآللــة الكاتبــة، رســالة املاجســتري (عــام 

١٤٠٦هـــ)، مــن شــعبة أصــول الفقــه، اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة.
الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة : لإلمــام الذهــيب ٣١٢

(٧٤٧ هـــ) حتقيــق عــزت علــي عيــد عطيــة وموســى حممــد علــي املوشــى، الطبعــة 
األوىل ١٣٩٢ هـــ دار الكتــب احلديثــة - القاهــرة.



الفهارس ١٠٢٠

الكامل في التاريخ :  لعز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد ٣١٣
بــن عبــد الكــرمي بــن عبــد الواحــد الشيـــباين املعــروف بابــن األثري(ت٦٣٠هـــ)، 

ط/١٣٨٦هـ- ١٩٦٦م، دار صادر، بريوت لبنان.
الكبائــر : لشــمس الديــن الذهــيب (ت٧٤٨هـــ)، حتقيــق عبــد الرمحــن فاخــوري، ٣١٤

الطبعــة الثانيــة ١٣٩٨هـــ/ ١٩٧٨م، دار الســالم للطباعــة والنشــر، بــريوت.
املتــوىف ٣١٥ التهانــوي  الفاروقــي  علــي  حملمــد   : الفنــون  اصطالحــات  كشــاف 

يف القــرن الثــاين عشــر اهلجــري، حتقيــق الدكتــور لطفــي عبــد البديــع، ترجــم 
ط/١٣٨٢هـــ،  حســنني،  حممــد  النعيــم  عبــد  الدكتــور  الفارســية  النصــوص 

العامــة. املصريــة  املؤسســة  ١٩٦٣م، 
ــاع عــن متــن اإلقنــاع : ملنصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــويت ٣١٦ كشــاف القن

(١٠٥١ هـــ) ط. ١٣٩٤، مطبعــة احلكومــة مبكــة. 
كشــف األســرار عــن أصــول فخــر اإلســالم البــزدوي : لعــالء الديــن عبــد ٣١٧

العزيــز بــن أمحــد البخــاري (٧٣٠ هـــ) ضبــط وتعليــق وختريــج حممــد املعتصــم 
بــاهللا البغــدادي، الطبعــة األوىل ١٤١١ هـــ دار الكتــاب العــريب، بــريوت - 

لبنــان.
كشــف األســرار فــي شــرح المنــار : كالمهــا أليب الــربكات عبــد اهللا بــن ٣١٨

أمحــد النســفي (٧١٠ هـــ)، الطبعــة األوىل ١٤٠٦ هـــ دار الكتــب العلميــة، 
بــريوت.

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون: ملصطفــى بــن عبــد اهللا الشــهري ٣١٩
حباجــي خليفــة (ت١٠٦٧هـــ)، الطبعــة الثالثــة ١٣٨٧هـــ/ ١٩٦٧م، املكتبــة 

اإلســالمية بطهــران، أعــادت طبعــه باألوفســت مكتبــة املثــىن ببغــداد.
اخلطيــب ٣٢٠ علــي  بــن  أمحــد  بكــر  أيب  للحافــظ   : الروايــة  علــم  فــي  الكفايــة 

البغــدادي (ت٤٦٣هـــ)، طبعــة دار الكتــب العلميــة، بــريوت، مــن منشــورات 
املكتبــة العلميــة باملدينــة املنــورة.



١٠٢١الفهارس

البقــاء ٣٢١ أليب   : اللغويــة)  والفــروق  المصطلحــات  فــي  (معجــم  الكليــات 
أيــوب بــن موســى احلســيين الكفــوي (ت١٠٩٤هـــ)، الطبعــة الثانيــة ١٤١٣هـــ/ 

١٩٩٣م، مؤسســة الرســالة، بــريوت لبنــان.
لسان العرب : أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي ٣٢٢

املصري (ت٧١١هـ)، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ، دار صادر، بريوت لبنان.
لســان الميــزان : ألمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين (٨٥٢ هـــ)، الطبعــة ٣٢٣

الثانيــة ١٣٩٠ هـــ، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، بــريوت.
اللمــع فــي أصــول الفقــه : أليب إســحاق إبراهيــم الشــريازي (٤٧٦ هـــ)، وهــو ٣٢٤

مطبــوع مــع كتــاب ختريــج أحاديــث اللمــع لعبــد اهللا الغمــاري، الطبعــة األوىل 
١٤٠٥ هـــ، عــامل الكتــب، بــريوت.

مــا اختلــف فــي إجــراء القيــاس فيــه عنــد األصولييــن : للشــيخ محــود بــن ٣٢٥
حممــد بــن عامــر املباركــي، رســالة ماجســتري، اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة.

مالك بن أنس : حملمد أيب زهرة، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب، القاهرة.٣٢٦
مباحــث العلــة فــي القيــاس عنــد األصولييــن : للدكتــور عبــد احلكيــم عبــد ٣٢٧

الرمحــن أســعد الســعدي اهليــيت العراقــي، الطبعــة األوىل ١٤٠٦ هـــ دار البشــائر 
اإلســالمية بــريوت - لبنــان.

السادســة ٣٢٨ الطبعــة  القطــان،  منــاع  للشــيخ   : القــرآن  علــوم  فــي  مباحــث 
القاهــرة.    الوهبــة،  مكتبــة  ١٩٨٨م،  ١٤٠٨هـــ/ 

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد : للحافــظ نــور الديــن علــي بــن أيب بكــر ٣٢٩
القاهــرة. القــدس -  هـــ مكتبــة  هـــ) ط/ ١٣٥٢  اهليثمــي (٨٠٧ 

مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة (٧٢٨ هـــ): مجــع وترتيــب عبــد ٣٣٠
الرمحــن بــن قاســم وابنــه حممــد، ط/ ١٤١٢ هـــ، دار عــامل الكتــب، الريــاض.

العباســية : للشــيخ حممــد ٣٣١ ـ الدولــة  محاضــرات تاريــخ األمــم اإلســالمية 
اخلضــري بــك، حتقيــق حممــد عثمــان، الطبعــة األوىل، دار القلــم، بــريوت لبنــان.



الفهارس ١٠٢٢

المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه : لفخرالديــن الــرازي (ت٦٠٦هـــ)، دار ٣٣٢
الكتــب العلميــة، الطبعــة األوىل ١٤٠٨هـــ/ ١٩٨٨م، دار الكتــب العلميــة، 

بــريوت لبنــان. 
المحصــول فــي علــم األصــول : أليب بكــر حممــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد ٣٣٣

املعافــري اإلشــبيلي (٥٤٣ هـــ) حتقيــق الشــيخ عبــد اللطيــف بــن أمحــد احلمــد، 
رســالة ماجســتري يف اجلامعــة اإلســالمية.

المحقــق مــن علــم األصــول فيمــا يتعلــق بأفعــال الرســول  : لشــهاب الدين ٣٣٤
أيب حممــد عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل املقدســي املعــروف بــأيب شــامة (ت٦٦٥هـــ)، 

حتقيق أمحد الكوييت، الطبعة االثنية ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م، مؤسسة قرطبة.
المحكــم والمتشــابه فــي القــرآن العظيــم : للدكتــور عبــد الرمحــن بــن إبراهيــم ٣٣٥

املطــرودي، الطبعــة األوىل ١٤١٦هـــ/ ١٩٩٥م.
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم : حملمد التومي ، ط/١٤٠١هـ، ١٩٨١م.٣٣٦
مختــار الصحــاح : حملمــد بــن أيب بكــر الــرازي (ت٦٦٦هـــ)، ط/١٤٠٦هـــ، ٣٣٧

١٩٨٦م، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، دمشق.
مختصــر ابــن اللحــام (المختصــر فــي أصــول الفقــه) : لعلــي بــن عبــاس ٣٣٨

البعلــي احلنبلــي املعــروف بابــن اللحــام (ت٨٠٣هـــ)، حتقيــق دز حممــد مظهــر 
بقــا، ط/١٤٠٠هـــ، مركــز البحــث العلمــي جبامعــة امللــك عبــد العزيــز. 

مختصــر الصواعــق المرســلة علــى الجهميــة المعطلــة البــن قيــم الجوزيــة: ٣٣٩
حملمــد بــن املوصلــي، مكتبــة املتنــيب بالقاهــرة، بــدون تاريــخ.

مختصــر منتهــى الوصــول واألمــل فــي علمــي األصــول والجــدل العــروف ٣٤٠
بمختصــر ابــن الحاجــب : جلمــال الديــن ابــن احلاجــب املالكي (ت٦٤٦هـ)، 
مكتبــة  هـــ،  ط./١٣٩٣  التفتــازاين  وحاشــية  عليــه  العضــد  شــرح  مــع  طبــع 
الكليــات األزهريــة. ومطبــوع مــع بيــان املختصــر لألصفهــاين بتحقيــق الدكتــور 

مظهــر بقــا، معهــد البحــوث العلميــة، جامعــة أم القــرى. 



١٠٢٣الفهارس

مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين: البــن قيــم اجلوزيــة ٣٤١
(ت ٧٥١ هـــ) حتقيــق حممــد حامــد الفقــي ط. ١٣٩٨ هـــ دار الفكــر.

المدخــل إلــى الســنن الكبــرى : للحافــظ أيب بكــر البيهقــي (٤٥٨ هـــ) حتقيــق ٣٤٢
حممــد ضيــاء الرمحــن األعظمــي، دار اخللفــاء للكتــاب اإلســالمي - الكويــت، 

بــدون تاريــخ.
بــدران ٣٤٣ بــن  القــادر  عبــد  للشــيخ   : أحمــد  اإلمــام  مذهــب  إلــى  المدخــل 

الدمشــقي، صححــه وقــدم لــه وعلــق عليــه الدكتــور عبــد اهللا بــن عبــد احملســن 
بــريوت. الرســالة،  الثانيــة، ١٤٠١هـــ، مؤسســة  الطبعــة  الرتكــي، 

مذاهب اإلســالميين : للدكتور عبد الرمحن بدوي، الطبعة األوىل ١٩٩٦م، ٣٤٤
دار العلــم للماليــني، بــريوت - لبنــان.

مذكــرة أثــر القواعــد األصوليــة فــي اختــالف الفقهــاء: للدكتــور عمــر بــن عبــد ٣٤٥
العزيــز حممــد، مذكــرة مطبوعــة باآللــة الكاتبة.

مذكــرة أصــول الفقــه علــى روضــة الناظــر البــن قدامــة : للشــيخ حممــد أمــني ٣٤٦
الشــنقيطي (ت١٣٩٣هـــ)، دار القلــم، بــريوت لبنــان. 

مــرآة األصــول فــي شــرح مرقــاة الوصــول: ملــال خســرو (٨٨٠ هـــ) ومعــه ٣٤٧
حاشــية اإلزمــريي (١١٠٢ هـــ) معــارف نظــارت جليلــه ســنك رخصتيلــه طبــع 

أوملشــدر. بــدون تاريــخ.
مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمــان ٣٤٨

اليمــين  اليافعــي  ســليمان  بــن  علــي  بــن  أســعد  بــن  اهللا  عبــد  حممــد  أليب   :
املكــي (ت:٧٦٨هـــ)، الطبعــة الثانيــة ١٣٩٠هـــ/١٩٧٠م، مؤسســة األعلمــي 

لبنــان. بــريوت -  للمطبوعــات، 
الشــنقيطي، ٣٤٩ العلــوي  إبراهيــم  بــن  اهللا  عبــد  لســيدي   : الســعود   مراقــي 

مطبــوع مــع كل مــن نشــر البنــود، وفتــح الــودود ونثــر الــورود ومراقــي الســعود 
(الشــرح).



الفهارس ١٠٢٤

مراقــي الســعود إلــى مراقــي الســعود : حملمــد األمــني اجلكــين املعــروف باملرابــط ٣٥٠
األوىل ١٤١٣هـــ،  الطبعــة  املختــار،  حممــد  الدكتــور  حتقيــق  (ت١٣٢٥هـــ)، 

مكتبــة ابــن تيميــة القاهــرة.
مرتقــى الوصــول إلــى تاريــخ علــم األصــول : للدكتــور موســى بــن حممــد ٣٥١

جــدة. حافــظ،  دار  األوىل ١٤١٤هـــ،  الطبعــة  القــرين، 
مســائل أصــول الديــن المبحوثــة فــي علــم أصــول الفقــه - عــرض ونقــض ٣٥٢

علــى ضــوء الكتــاب والســنة : أعدهــا خالــد عبــد اللطيــف حممــد نــور عبــد 
اهللا، رســالة الدكتــوراه (عــام ١٤١٩هـــ) مــن قســم العقيــدة، اجلامعــة اإلســالمية 

باملدينــة املنــورة.
المســائل األصوليــة مــن كتــاب الروايتيــن والوجهيــن : للقاضــي أيب يعلــى ٣٥٣

حممــد بــن احلســني الفــراء (ت٤٥٨هـــ)، حتقيــق عبــد الكــرمي حممــد الالحــم، 
الطبعــة األوىل ١٤٠٥هـــ/ ١٩٨٥م، مكتبــة املعــارف بالريــاض.

المســائل المشــتركة بيــن أصــول الفقــه وأصــول الديــن : للدكتــور حممــد ٣٥٤
العروســي عبــد القــادر، الطبعــة األوىل ١٤١٠هـــ/ ١٩٩٠م، دار حافــظ للنشــر 

والتوزيــع، جــدة.
بــن ٣٥٥ الحديــث : أليب عبــد اهللا حممــد  فــي  المســتدرك علــى الصحيحيــن 

عبــد اهللا املعــروف باحلاكــم النيســابوري (٤٠٥هـــ)، بذيلــه تلخيــص املســتدرك 
للذهــيب، دار الكتــب العلميــة، بــريوت – لبنــان، بــدون تاريــخ، وطبعــة دار 
املعرفــة بــريوت لبنــان، ط/أوىل ١٤١٨هـــ- ١٩٩٨م، بتحقيــق أيب عبــد اهللا 

عبــد الســالم بــن حممــد بــن عمــر علــوش.
المســتصفى مــن علــم األصــول: أليب حامــد حممــد بــن حممــد بــن حممــد ٣٥٦

الغــزايل (٥٠٥ هـــ) ومعــه كتــاب فواتــح الرمحــوت شــرح مســلم الثبــوت، الطبعــة 
األوىل باملطبعــة األمرييــة ببــوالق مصــر ســنة ١٣٢٢ هـــ.



١٠٢٥الفهارس

مســلم الثبــوت : للعالمــة حمــب اهللا بــن عبــد الشــكور البهــاري (١١١٩ هـــ) ٣٥٧
مــع شــرحه فواتــح الرمحــوت لعبــد العلــي حممــد بــن نظــام الديــن األنصــاري ومعــه 
املســتصفى للغزايل، الطبعة األوىل باملطبعة األمريية ببوالق مصر، ١٣٢٢ هـ.

مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل : الطبعــة الثانيــة ١٣٩٨هـــ/١٩٧٨م، املكتــب ٣٥٨
اإلســالمي، بــريوت لبنــان، وطبعــة مؤسســة الرســالة بتحقيــق الشــيخ شــعيب 

األرنــاؤوط ومجاعتــه، الطبعــة األوىل ١٤١٨هـــ/١٩٩٧م.
مســند اإلمــام الشــافعي (نشــر باســم ترتيــب اإلمــام المعظــم والمجتهــد ٣٥٩

الكتــاب  الشــافعي) : عــرف  بــن إدريــس  أبــي عبــد اهللا محمــد  المقــدم 
وترجــم للمؤلــف حممــد زاهــد بــن احلســن الكوثــري، وتــوىل نشــره وتصحيحــه 
الســيد يوســف علــي الــزواوي والســيد عــزت العطــار احلســيين، ط/١٣٧٠هـــ، 

١٩٥١م، دار الكتــاب العلميــة بــريوت لبنــان.
المســودة فــي أصــول الفقــه: تأليــف ثالثــة مــن أئمــة آل تيميــة وهــم عبــد ٣٦٠

الســالم بــن عبــد اهللا (٦٥٢ هـــ) وعبــد احلليــم بــن عبــد الســالم (٦٨٢ هـــ) 
وشــيخ اإلســالم أمحــد بــن عبــد احلليــم (٧٢٨ هـــ). حتقيــق حممــد حميــي الديــن 

عبــد احلميــد، مطبعــة املــدين بالقاهــرة.
مشــكل الحديــث وبيانــه : لإلمــام أيب بكــر بــن فــورك (ت:٤٠٦هـــ)، حتقيــق ٣٦١

وتعليــق موســى حممــد علــي، الطبعــة الثانيــة ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م، عــامل الكتــب، 
بــريوت- لبنــان.

المصبــاح المنيــر : ألمحــد بــن حممــد بــن علــي الفيومــي املقــرئ (ت٧٧٠هـــ)، ٣٦٢
ط/١٩٨٧م، مكتبــة لبنــان.

ــار : لإلمــام احلافــظ عبــد اهللا بــن حممــد بــن ٣٦٣ المصنــف فــي األحاديــث واآلث
أيب شيبة الكويف العبسي (٢٣٥ هـ) الطبعة األوىل ١٤٠٢ هـ الدار السلفية، 

بومبائــى - اهلنــد.



الفهارس ١٠٢٦

المصنــف لعبــد الــرزاق : للحافــظ أيب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام الصنعــاين ٣٦٤
(٢١١ هـــ) حتقيــق حبيــب الرمحــن األعظمــي، الطبعــة األوىل ١٣٩٢ هـــ مــن 

منشــورات اجمللــس العلمــي، يطلــب مــن املكتــب اإلســالمي بــريوت.
معالــم أصــول الفقــه عنــد أهــل الســنة والجماعــة : حملمــد بــن حســني بــن ٣٦٥

حسن اجليزاين، الطبعة األوىل ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م، دار ابن اجلوزي، الدمام.
المعتبــر فــي تخريــج أحاديــث المنهــاج والمختصــر: لبــدر الديــن حممــد بــن ٣٦٦

عبــد اهللا الزركشــي (٧٩٤ هـــ)، حتقيــق محــدي بــن عبــد احلميــد الســلفي، دار 
األرقــم، الطبعــة األوىل ١٤٠٤ هـــ.

الطيــب ٣٦٧ بــن  علــي  بــن  احلســني حممــد  الفقــه : أليب  أصــول  فــي  المعتمــد 
البصري (٤٣٦ هـ) ط/ ١٣٨٥ هـ املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 

بدمشــق.
معجم األدباء : أليب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي البغدادي، ٣٦٨

الطبعة األخرية، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان. بدون تاريخ.
معجــم األصولييــن : د. حممــد مظهــر بقــا، ط. ١٤١٤ هـــ معهــد البحــوث ٣٦٩

العلميــة وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي جامعــة أم القــرى - مكــة املكرمــة.
معجــم البلــدان : أليب عبــد اهللا شــهاب الديــن ياقــوت احلمــوي (ت٦٢٦هـــ)، ٣٧٠

ط/١٣٧٦هـــ، دار صــادر، بــريوت لبنان.
معجــم المؤلفيــن تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة : لعمــر رضــا كحالــة، ٣٧١

لبنــان.  بــريوت  الــرتاث العــريب،  لبنــان، ودار إحيــاء  مكتبــة املثــىن 
معجــم المناهــي اللفظيــة : للشــيخ بكــر بــن عبــد اهللا أبــو زيــد، الطبعــة الثالثــة ٣٧٢

١٤١٧هـــ/ ١٩٩٦م، دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض.
معجــم مصطلحــات الحديــث ولطائــف األســانيد : للدكتــور حممــد ضيــاء ٣٧٣

الرمحــن األعظمــي، الطبعــة األوىل ١٤٢٠هـــ/١٩٩٩م، مكتبــة أضــواء الســلف، 
الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية.



١٠٢٧الفهارس

معجــم مقاييــس اللغــة : أليب احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا (٣٩٥هـــ)، ٣٧٤
حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون، الطبعــة الثانيــة ١٣٩١هـــ/١٩٧١م، شــركة 

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللــيب وأوالده مبصــر.
معرفــة علــوم الحديــث : أليب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا احلاكــم النيســابوري ٣٧٥

(٤٠٥هـــ)، اعتــىن بــه د. معظــم حســني، الطبعــة الثانيــة ١٣٩٧هـــ/ ١٩٧٧م، 
دار الكتــب العلميــة، بــريوت لبنــان.

المعيــن فــي طبقــات المحدثيــن : : للحافــظ مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد ٣٧٦
بــن عثمــان الذهــيب (ت:٧٤٨هـــ)، حتقيــق الدكتــور حممــد زينهــم حممــد عــزب، 

الطبعــة األوىل ١٤٠٧هـــ/١٩٨٧م، دار الصحــوة للنشــر ، القاهــرة.
المغنــي : ملوفــق الديــن ابــن قدامــة (ت٦٢٠هـــ)، حتقيــق الدكتــور عبــد اهللا عبــد ٣٧٧

احملســن الرتكــي والدكتــور عبــد الفتــاح حممــد احللــو، الطبعــة الثانيــة ١٤١٢هـــ/ 
١٩٩٢م، هجــر للطباعــة والنشــر، القاهــرة.

اهلمــذاين ٣٧٨ اجلبــار  عبــد  للقاضــي   : والعــدل  التوحيــد  أبــواب  فــي  المغنــي 
املصريــة. الثقافــة  وزارة  حســني،  طــه  الدكتــور  بإشــراف  (ت٤١٥هـــ)، 

المغنــي فــي أصــول الفقــه : جلــالل الديــن أيب حممــد عمــر بــن حممــد بــن ٣٧٩
عمــر اخلبــازي (ت٦٩١هـــ)، حتقيــق الدكتــور حممــد مظهــر بقــا، الطبعــة األوىل 
١٤٠٣هـــ، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي، جامعــة أم القــرى 

مبكــة املكرمــة.
مفاتيــح علــوم الحديــث وطــرق تخريجــه : حملمــد عثمــان اخلشــت، بــدون ٣٨٠

ذكــر تاريــخ النشــر ودار النشــر.
مفتــاح الســعادة ومصبــاح الســيادة فــي موضوعــات العلــوم : ألمحــد بــن ٣٨١

زادة (ت:٩٦٨هـ)،مراجعــة وحتقيــق كامــل  بطــاش كــربي  الشــهري  مصطفــى 
كامــل بكــري وعبــد الوهــاب أبــو النــور، دار الكتــب احلديثــة، مجهوريــة مصــر 

العربيــة.



الفهارس ١٠٢٨

مفتــاح الوصــول إلــى بنــاء الفــروع علــى األصــول: أليب عبــد اهللا حممــد بــن ٣٨٢
أمحــد التلمســاين املالكــي (ت٧٧١هـــ)، حتقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، 

ط/١٤٠٣هـــ، ١٩٨٣م، دار الكتــب العلميــة، بــريوت لبنــان.
مفتــاح دار الســعادة ومنشــور واليــة أهــل العلــم واإلرادة : لشــمس الديــن ٣٨٣

أيب عبــد اهللا حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة (٧٥١هـــ)، بتقــدمي وضبــط 
وتعليــق علــي بــن حســن بــن علــي بــن عبــد احلميــد احللــيب األثــري، الطبعــة 

األوىل ١٤١٦هـــ/١٩٩٦م، دار ابــن عفــان، اخلــرب، الســعودية.
المفــردات فــي غريــب القــرآن : أليب القاســم احلســني بــن حممــد املعــروف ٣٨٤

بالراغــب األصفهــاين (٥٠٢ هـــ)، ضبطــه وراجعــه حممــد خليــل عيتــاين، الطبعــة 
الثانيــة ١٤٢٠هـــ، ١٩٩٠م، دار املعرفــة، بــريوت لبنــان.

المقاصد الحســنة في بيان كثير من األحاديث المشــتهرة على األلســنة : ٣٨٥
لشــمس الديــن أيب اخلريحممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي (٩٠٢هـــ)، تصحيــح 
وتعليــق عبــد اهللا حممــد الصديــق، الطبعــة الثانيــة ١٤١٢هـــ/ ١٩٩١م، الناشــر 

: مكتبــة اخلاجنــي بالقاهــرة.
مقاالت اإلسالميين وطبقات المصلين : أليب احلسن األشعري (ت٣٣٠هـ)، ٣٨٦

حتقيق حممد حمي الدين، الطبعة الثانية ١٣٨٩هـ، مكتبة النهضة املصرية.
مقدمــة ابــن الصــالح المســمى بعلــوم الحديــث : أليب عمــرو عثمــان بــن ٣٨٧

عبــد الرمحــن املعــروف بابــن الصــالح (ت٦٤٣هـــ)، مطبــوع مــع شــرحه التقييــد 
واإليضــاح، مؤسســة الكتــب الثقافيــة.

مقدمة ابن خلدون : لعبد الرمحن بن خلدون (ت٨٠٨هـ)، الطبعة اخلامسة ٣٨٨
١٩٨٤م، دار القلم، بريوت لبنان.

ملخــص إبطــال القيــاس والــرأي واالستحســان والتقليــد والتعليــل: أليب ٣٨٩
حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم (٤٥٦ هـــ)، حتقيــق ســعيد األفغــاين 

ط/ ١٣٧٩ هـــ مطبعــة جامعــة دمشــق.



١٠٢٩الفهارس

الملــل والنحــل : لعبــد الكــرمي الشهرســتاين (٥٤٨ هـــ) حتقيــق األســتاذ عبــد ٣٩٠
العزيــز حممــد الوكيــل، مؤسســة احللــيب وشــركاه للنشــر والتوزيــع.

الملــل والنحــل : لألســتاذ أيب منصــور عبــد القاهــر البغــدادي (ت:٤٢٩هـــ)، ٣٩١
نــادر، الطبعــة األوىل ١٣٩٠هـــ/١٩٧٠م، دار املشــرق  البــري نصــرى  حتقيــق 

بــريوت - لبنــان.
بــن ٣٩٢ الغافــر  عبــد  احلســن  أليب  نيســابور  لتاريــخ  الســياق  مــن  المنتخــب 

إمساعيــل بــن غبــد الغافــر بــن حممــد الفارســي (ت:٥٢٩هـــ) : انتخبــه إبراهيــم 
بــن حممــد بــن األزهــر الصريفيــين، حتقيــق حممــد أمحــد عبــد العزيــز، الطبعــة األوىل 

١٤٠٩هـــ/١٩٨٩م، دار الكتــب العلميــة، بــريوت - لبنــان. 
المنتظــم فــي تاريــخ األمــم والملــوك : أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن علــي ٣٩٣

املعــروف بابــن اجلــوزي (ت٥٩٧هـــ)، حتقيــق حممــد عبــد القــادر عطــا ومصطفى 
عبــد القــادر عطــا، الطبعــة األوىل ١٤١٢هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــريوت 

لبنــان.
المنتقى من أخبار المصطفى  : جملد الدين أيب الربكات عبد الســالم بن ٣٩٤

تيميــة احلــراين، تصحيــح وتعليــق حممــد حامــد الفقــي، ط/ دار املعرفــة للطباعــة 
والنشــر، بــريوت لبنــان.

منتهــى الســول فــي علــم األصــول : لســيف الديــن اآلمــدي (ت٦٣١هـــ)، ٣٩٥
طبــع مبطبعــة حممــد علــي صبيــح باألزهــر.

الديــن ٣٩٦ فــي علمــي األصــول والجــدل: جلمــال  الوصــول واألمــل  منتهــى 
عثمــان بــن عمــرو املعــروف بابــن احلاجــب املتــوىف ســنة ٦٤٦ هـــ. الطبعــة األوىل 

١٤٠٥ هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــريوت.
المنخــول مــن تعليقــات األصــول : أليب حامــد حممــد بــن حممــد بــن حممــد ٣٩٧

الغــزايل (٥٠٥ هـــ) حتقيــق حممــد حســن هيتــو، الطبعــة األوىل، والطبعــة الثالثــة 
١٤١٩هـــ، دار الفكــر بدمشــق.



الفهارس ١٠٣٠

المنطــق المنظــم فــي شــرح الملــوي علــى الســلم : لعبــد املتعــال الصعيــدي، ٣٩٨
الطبعــة الثانيــة، الناشــر: أمحــد خبيــت الرافعــي صاحــب مكتبــة اجلامعــة األزهريــة 

مبصــر، بــدون تاريــخ.
منهــاج الســنة النبويــة فــي نقــض كالم الشــيعة والقدريــة : لإلمــام أمحــد بــن ٣٩٩

تيميــة (٧٢٨ هـــ) دار الكتــب العلميــة بــريوت - لبنــان.
اجلامعــة ٤٠٠ عــوين، مكتبــة  لألســتاذ حامــد   : البالغــة  فــي  الواضــح  المنهــاج 

للنشــر. األزهريــة 
منهــاج الوصــول إلــى علــم األصــول : للقاضــي البيضــاوي (ت٦٨٥هـــ)، ٤٠١

الطبعــة  للبدخشــي،  العقــول  ومناهــج  لألســنوي،  الســول  هنايــة  مــع  مطبــوع 
لبنــان. بــريوت  العمليــة،  الكتــب  األوىل ١٤٠٥ هـــ، دار 

المنهــاج فــي ترتيــب الحجــاج : أليب الوليــد الباجــي (٤٧٤ هـــ) حتقيــق عبــد ٤٠٢
اجمليــد تركــي، دار الغــرب اإلســالمي الطبعــة الثانيــة ١٩٨٧ م.

مــوارد الخطيــب البغــدادي فــي تاريــخ بغــداد : للدكتــور أكــرم ضيــاء العمري، ٤٠٣
الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، دار طيبة، الرياض.

الموافقــات يف أصــول الشــريعة: أليب إســحاق إبراهيــم بــن موســى الشــاطيب ٤٠٤
(٧٩٠ هـــ) دار املعرفــة بــريوت لبنــان. 

حجــر ٤٠٥ البــن  المختصــر:  أحاديــث  تخريــج  فــي  الخبــر  الخبــر  موافقــة 
الســيد جاســم  الســلفي وصبحــي  (ت٨٥٢هـــ)، حتقيــق محــدي عبــد اجمليــد 

الريــاض. الرشــد،  مكتبــة  ١٤١٢هـــ،  األوىل  الطبعــة  الســمرائي، 
األوىل ٤٠٦ الطبعــة  العســريي،  معمــور  ألمحــد   : اإلســالمي  التاريــخ  موجــز 

النشــر. دار  ذكــر  بــدون  ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م، 
الموســوعة العربيــة العالميــة : الطبعــة الثانيــة ١٤١٩هـــ/١٩٩٩م، الناشــر : ٤٠٧

مؤسســة أعمال املوســوعة للنشــر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية الســعودية.



١٠٣١الفهارس

الموســوعة الميســرة فــي األديــان والمذاهــب المعاصــرة : النــدوة العامليــة ٤٠٨
للشــباب اإلســالمي، الطبعــة الثانيــة ١٤٠٩هـــ/ ١٩٨٩م، الريــاض.

الموطــأ : لإلمــام مالــك بــن أنــس (١٧٩ هـــ) برتقيــم وتعليــق حممــد فــؤاد عبــد ٤٠٩
الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ط/١٣٧٠هـــ- ١٩٥١م، وطبعــة أخــرى 
بتحقيــق د. بشــار عــواد معــروف وحممــود حممــد خليــل، الطبعــة األوىل ١٤١٢ 

هـــ مؤسســة الرســالة بــريوت - لبنــان.
موقــف ابــن تيميــة مــن األشــاعرة : للدكتــور عبــد الرمحــن بــن صــاحل احملمــود، ٤١٠

الطبعــة األوىل ١٤١٥هـــ/ ١٩٩٥م، مكتبــة الرشــد، الريــاض.
ميــزان األصــول فــي نتائــج العقــول : لعــالء الديــن أيب بكــر حممــد بــن أمحــد ٤١١

الســمرقندي (٥٣٩هـــ)، حتقيــق الدكتــور حممــد زكــي عبــد الــرب، الطبعــةاألوىل 
١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م.

ميزان االعتدال في نقد الرجال: للحافظ مشس الدين الذهيب (ت٧٤٨هـ)، ٤١٢
حتقيق علي حممد البيجاوي، مكتبة عيسى البايب احلليب مبصر.

الناســخ والمنســوخ : أليب جعفــر حممــد بــن أمحــد املــرادي املعــروف بالنحــاس ٤١٣
(ت)، الطبعــة األوىل ١٤٠٩هـــ، مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بــريوت.

الناســخ والمنســوخ : أليب منصــور البغــدادي (ت٤٢٩هـــ)، الطبعــة األوىل ٤١٤
البــاز، مكــة املكرمــة، وطبعــة أخــرى  نــزار مصطفــى  ١٤١٨هـــ، مــن مكتبــة 
بتحقيــق الدكتــور حلمــي كامــل أســعد عبــد اهلــادي، الطبعــة األوىل ١٤٠٧هـــ، 

دار العــدوى، عمــان - األردن. 
النبــأ العظيــم : للدكتــور حممــد عبــد اهللا دراز، الطبعــة الثانيــة ١٣٩٠هـــ، دار ٤١٥

القلــم بالكويــت.
نبــراس العقــول فــي تحقيــق القيــاس عنــد علمــاء األصــول: لعيســى منــون ٤١٦

(١٣٧٦ هـــ) دار العدالــة - مطبعــة التضامــن األخــوي مبصــر، بــدون تاريــخ.



الفهارس ١٠٣٢

نثــر الــورود علــى مراقــي الســعود : للشــيخ حممــد األمــني بــن حممــد املختــار ٤١٧
الشــنقيطي، حتقيق وإكمال تلميذه حممد ولد ســيدي ولد حبيب الشــنقيطي، 

الطبعــة األوىل ١٤١٥هـــ، دار املنــارة للنشــر والتوزيــع، جــدة.
النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقاهــرة: جلمــال الديــن أيب احملاســن يوســف ٤١٨

بــن تغــري بــردى األتابكــي (٨٧٤ هـــ) نســخة مصــورة عــن طبعــة دار الكتــاب 
حتت إشراف وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، املؤسسة العامة للتأليف والرتمجة 

والطباعــة والنشــر.
نزهــة األلبــاب فــي األلقــاب : البــن حجــر العســقالين (ت٨٥٢هـــ)،  حتقيــق ٤١٩

عبــد العزيــز بــن حممــد بــن صــاحل ســديري، الطبعــة األوىل ١٤٠٩هـــ، ١٩٨٩م، 
مكتبــة الرشــد، الريــاض.

نزهــة الخاطــر العاطــر : للشــيخ عبــد القــادر بــن أمحــد بــن مصطفــى بــدران ٤٢٠
الدومــي الدمشــقي، مــع روضــة الناطــر البــن قدامــة، مكتبــة الكليــات األزهريــة 

- القاهــرة، بــدون تاريــخ.
نزهــة النظــر فــي توضيــح نخبــة الفكــر : البــن حجــر (ت٨٥٢هـــ)، مطبــوع ٤٢١

مــع النكــت عليــه، الطبعــة السادســة ١٤٢٢هـــ، دار ابــن اجلــوزي، الدمــام. 
الثانيــة ٤٢٢ الطبعــة   ، زيــد  مصطفــى  للدكتــور   : الكريــم  القــرآن  فــي  النســخ 

لبنــان. بــريوت  الفكــر،  دار  ١٣٩١هـــ، 
النســخ فــي دراســات األصولييــن : للدكتــورة ناديــة شــريف العمــري، الطبعــة ٤٢٣

األوىل ١٤٠٥هـــ/ ١٩٨٥م، مؤسســة الرســالة، بــريوت لبنــان. 
العلــوي ٤٢٤ إبراهيــم  بــن  اهللا  عبــد  لســيدي  الســعود:  مراقــي  علــى  البنــود  نشــر 

بــريوت.  - العلميــة  الكتــب  دار  هـــ   ١٤٠٩ األوىل  الطبعــة  الشــنقيطي، 
نفائــس األصــول فــي شــرح المحصــول : لشــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس ٤٢٥

القــرايف (ت٦٨٤هـــ)، حتقيــق عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعلــي حممــد معــوض، 
الطبعــة األوىل ١٤١٦هـــ/ ١٩٩٥م، مكتبــة نــزار البــاز.



١٠٣٣الفهارس

نكــت االنتصــار لنقــل القــرآن : أليب بكــر الباقــالين (ت٤٠٣هـــ)، حتقيــق ٤٢٦
الدكتــور حممــد زغلــول ســالح، منشــأة املعــارف باإلســكندرية، بــدون تاريــخ.

النكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح : البــن حجــر العســقالين (ت٨٥٢هـــ)، ٤٢٧
حتقيــق الدكتــور ربيــع بــن هــادي املدخلــي، الطبعــة األوىل ١٤٠٤هـــ، اجمللــس 

العلمــي باجلامعــة اإلســالمية.
نهاية الســول في شــرح المنهاج للبيضاوي : لعبد الرحيم األســنوي (٧٧٢ ٤٢٨

هـــ) مــع مناهــج العقــول حملمــد بــن احلســن البدخشــي علــى املنهــاج للبيضــاوي، 
الطبعــة األوىل ١٤٠٥ هـــ دار الكتــب العلميــة - بــريوت لبنــان. 

نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج : لشــمس الدين حممد بن أمحد بن محزة ٤٢٩
الرملــي الشــهري بالشــافعي الصغــري (ت١٠٠٤هـــ)، ط/١٣٥٧هـــ، ١٩٣٨م، 

شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللــيب وأوالده مبصــر.
نهايــة الوصــول إلــى درايــة األصــول : لصفــي الديــن حممــد بــن عبــد الرحيــم ٤٣٠

اهلنــدي (ت٧٢٥هـــ)، حتقيــق د. صــاحل بــن ســليمان اليوســف ود. ســعد بــن 
ســامل الســويح، الطبعــة األوىل ١٤١٦هـــ، املكتبــة التجاريــة، مكــة املكرمــة.

نهايــة الوصــول إلــى علــم األصــول المعــروف ببديــع النظــام بيــن كتــاب ٤٣١
البزدوي واإلحكام : البن الســاعايت (ت ٦٩٤هـ)، دراســة وحتقيق د. ســعد 
بــن غريــر بــن مهــدي الســلمي، ط/١٤١٨هـــ، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء 

الــرتاث اإلســالمي، جامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة.
النهايــة فــي غريــب الحديــث واألثــر : لإلمــام جمــد الديــن أيب الســعادات ٤٣٢

هـــ) حتقيــق حممــود  األثــري (٦٠٦  بابــن  املعــروف  اجلــزري  بــن حممــد  املبــارك 
تاريــخ. بــدون  اإلســالمية،  املكتبــة  الطناحــي، 

نواســخ القــرآن : البــن اجلــوزي (ت٥٩٧هـــ)، حتقيــق حممــد أشــرف، الطبعــة ٤٣٣
األوىل ١٤٠٤هـــ، مــن منشــورات اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة.



الفهارس ١٠٣٤

نيــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار: حملمــد بــن علــي الشــوكاين (ت١٢٥٥ هـــ) ٤٣٤
الطبعــة األوىل ١٤١٥ هـــ دار الكتــب العلميــة بــريوت، لبنــان.

باشــا ٣٤٥ إلمساعيــل   : المصنفيــن  وآثــار  المؤلفيــن  أســماء  العارفيــن  هديــة 
البغــدادي، الطبعــة الثالثــة ١٣٨٧هـــ، ١٩٦٧م، املكتبــة اإلســالمية بطهــران، 

ببغــداد. املثــىن  أعــادت طبعــه باألوفســت مكتبــة 
الواجــب الموســع عنــد األصولييــن : للدكتــور عبــد الكــرمي بــن علــي النملــة، ٣٤٦

الطبعــة األوىل ١٤١٤هـــ/ ١٩٩٣م، مكتبــة الرشــد، الريــاض.
البغــدادي ٣٤٧ عقيــل  بــن  علــي  الوفــاء  أليب   : الفقــه  أصــول  فــي  الواضــح 

(ت٥١٣هـــ)، حتقيــق الدكتــور عبــد اهللا بــن عبــد احملســن الرتكــي، الطبعــة األوىل 
لبنــان. بــريوت  الرســالة،  مؤسســة  ١٩٩٩م،  ١٤٢٠هـــ/ 

الوافــي بالوفيــات : لصــالح الديــن خليــل بــن ايبــك الَصَفــدي (ت:٧٦٤هـــ)، ٣٤٨
باعتنــاء هلمــوت ريــرت الطبعــة الثانيــة ١٣٨١هـــ/١٩٦٢م، دار النشــر فرانــز 
شــتايز بقيْســباون، وبتحقيــق واعتنــاء أمحــد األورنــاوط وتركــي مصطفــى، الطبعــة 

األوىل ١٤٢٠هـــ/٢٠٠٠م،دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت - لبنــان.
الوجيــز فــي أصــول الفقــه: لعبــد الكــرمي زيــدان، ط/ ١٩٨٧ م، مؤسســة ٤٣٩

بــريوت. الرســالة  قرطبــة، ومؤسســة 
الورقــات : إلمــام احلرمــني (ت٤٧٨هـــ)، مطبــوع مــع الشــرح الكبــري للعبــادي ٤٤٠

ومــع شــرح الورقــات لعبــد اهللا الفــوزان.
الوصــف المناســب لشــرع الحكــم : للدكتــور أمحــد حممــود عبــد الوهــاب ٤٤١

الشــنقيطي، رســالة دكتــوراه ١٤٠٢ هـــ، اجلامعــة اإلســالمية بالدينــة املنــورة.
الوصــول إلــى األصــول : : أليب الفتــح أمحــد بــن علــي بــن برهــان البغــدادي ٤٤٢

(٥١٨ هـــ) حتقيــق الدكتــور عبــد احلميــد علــي أيب زنيــد، الطبعــة األوىل ١٤٠٤ 
هـــ مكتبــة املعــارف - الريــاض. 



١٠٣٥الفهارس

الديــن أمحــد ٤٤٣ العبــاس مشــس  الزمــان : أليب  أبنــاء  وفيــات األعيــان وأنبــاء 
بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن َخلِّــكان (ت:٦٨١هـــ)، حتقيــق الدكتــور إحســان 

عبــاس، دار صــادر، بــريوت - لبنــان، بــدون تاريــخ.
يتيمــة الدهــر فــي محاســن أهــل العصــر : أليب منصــور عبــد امللــك بــن حممــد ٤٤٤

األوىل ١٣٩٩هـــ/  الطبعــة  النيســابوري (ت٤٢٩هـــ)،  الثعالــيب  إمساعيــل  بــن 
١٩٧٩م، دار الكتــب العلميــة، بــريوت لبنــان.
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المؤلف في سطور

الدراســات  بقســم  مشــاركا  أســتاذا  حاليــا  يعمــل  إهلــي  منظــور  حممــد  الدكتــور 
اإلســالمية يف اجلامعــة الوطنيــة احلكوميــة يف بنغالديــش وولــد فضيلتــه عــام ١٩٧٢م يف 

أســرة علميــة عريقــة مــن إحــدى حمافظــات بنغالديــش.
حصــل علــى الشــهادات االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة مــن جملــس التعليــم ملــدارس 
بنغالديــش يف قســم الدراســات اإلســالمية مــع التفــوق علــى مســتوى الدولــة، مث التحــق 
باجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة عــام ١٩٨٨م يف كليــة الشــريعة الــيت حصــل منهــا 
علــى شــهادة البكالوريــوس "الليســانس" عــام ١٩٩٢م وشــهادة املاجســتري يف قســم 
أصــول الفقــه عــام ١٩٩٧م وعنــوان رســالته : "القيــاس يف العبــادات : حكمــه وأثــره"، 
مث حصــل علــى الدكتــوراه مــن اجلامعــة نفســها عــام ٢٠٠٣م هبــذا العنــوان الــذي بــني 
العلمــاء  مــن كبــار  الشــرعي عــن عــدد  العلــم  أيدينــا، وهللا احلمــد واملنــة، كمــا أخــذ 
كالشــيخ ابــن بــاز وحممــد بــن صــاحل بــن عثيمــني ومحــاد األنصــاري رمحهــم اهللا ود. صــاحل 
الفــوزان والشــيخ عبــد احملســن العبــاد ود. حممــد حممــد املختــار الشــنقيطي حفظهــم 

اهللا....وآخريــن.
شــارك فضيلتــه يف العديــد مــن النــدوات واملؤمتــرات احملليــة والعامليــة وســافر هبــذا 
املتحــدة  العربيــة  واألمــارات  الســعودية  العربيــة  الــدول كاململكــة  مــن  الكثــَري  الصــدد 
والكويــت والواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا والنمســا وأملانيــا وإيطاليــا واجملــر وماليزيــا 
وإندونيســيا واهلنــد ولبنــان وســنغافوره ومالديــف وغريهــا، كمــا لــه مشــاركات مكثفــة يف 

اللقــاءات واحملاضــرات العلميــة.
قــدَّم وشــارك يف الكثــري مــن الربامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة، وهــو مــدرب يف الشــؤون 
الرتبويــة واألســرية والــدورات الشــرعية، وقــد نــال الكثــري مــن اجلوائــز والــدروع وشــهادات 

التقدير.



الشــرعية  اهليئــات  مــن  لعــدد  إدارة  جملــس  عضــو  هــو  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 
واجلمعيــات واملؤسســات واجملــالت العلميــة، ويلقــي خطــب اُجلَمــع ويــدرِّس عــددا مــن 
الكتب واملتون العلمية أســبوعياً ببعض أشــهر مســاجد العاصمة داكا وغريها؛ وكاتٌب 
يف عــدد مــن الصحــف واجملــالت باللغــة العربيــة واإلجنليزيــة والبنغاليــة، ولــه الكثــري مــن 
اإلنتــاج الصــويت، واملرئــي؛ االجتماعــي والرتبــوي والدعــوي، وأشــرف علــى عــدد مــن 

رســائل املاجســتري والدكتــوراه.
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