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الف�صل ال�ّصاد�س يف ال�ّصنة:
وال�ّسنة)1( تطلق على قول الّر�سول، وفعله)2(.

واحلديث)3( خمت�ّص بقوله.
فة،  واخلرب)4( يقال على قوٍل خم�سو�ٍص حقيقة، فيتَنّزل لفظًا بني ال�سّ

)1(  ال�ّسنة يف الّلغة: الّطريقة امل�سلوكة حميدًة كانت اأو ذميمًة.
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))وال�ّسنة لغة الّطريقة والعادة((.

وا�سطالحًا: يف العبادات الّنافلة.
ويف الأدلّة -وهو املراد هنا-: ما �سدر عن الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- غري 
 ، القراآن من فعٍل اأو قوٍل اأو تقريٍر. اأ�سول الأحكام �ص 169، الق�سم الّثانيِ
املحيط �ص207،  الّنا�سم)447/2(،والقامو�ص  )2/2(،والعرف  والّتلويح 
ول�سان العرب )226/13(، والقامو�ص املبني يف ا�سطالحات الأ�سولّيني �ص 

.182
وينظر: الوجيز للموؤلِّف �ص 144، وتي�سري الّتحرير )24/3(، ونهاية الو�سول 

اإلى علم الأ�سول )253/1(.
)2(  اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 471، ومل يذكر الّتقرير، وكاأّنه اأدرجه حتت 
اأمٍر يعاينه من م�سلم كفعله  الفعل؛ لأّن �سكوته –�سّلى الله عليه و�سّلم- عند 

�سّلى الله عليه و�سّلم. العرف الّنا�سم )474/2(.
)3( احلديث يف الّلغة: اجلديد، و�سّد القدمي. وجمعه: اأحاديث على غري قيا�ص.

وا�سطالحًا كما ذكره املوؤلِّف: اأّنه خا�ّص بالقول، اأعّم من اأن يكون ذلك من 
الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- اأو غريه.
اخلال�سة يف علم اأ�سول احلديث �ص 33.

وال�ّسنة اأعم من احلديث ل�سمولها القول والفعل والّتقرير. انظر: القامو�ص املبني 
يف ا�سطالحات الأ�سولّيني �ص 183، وفتح الغّفار �ص 268.

ا يتحّدث به. امل�سباح املنري �ص 195. )4(اخلرب لغًة: الّنباأ العظيم، وا�سم مليِ
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وبني املعَنى القائم بالّنف�ص)1(.
وحّد اخلرب: اأّنه الكالم)2( املحكوم فيه بن�سبة خارجة)3( حّتى ي�سدق عند 

)1( �سبق اأّن الكالم وما يف معناه من القول واخلرب والأمر والّنهي اختلف هل هو 
حقيقة يف الكالم الّلفظي اأو الّنف�سي اأو م�سرتك؟ انظر: �ص 9 فما بعدها.

ومراده بال�سفة الكالم اللفظي، مثل: زيد قائم، وزيد لي�ص بقائم.
انظر: اأ�سول الأحكام �ص 177، واخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 34.

الّتبيني ملا فرغ من بيان الثمانني ق�سمًا من ق�سم الكتاب، وياأتي كّل  وقال يف 
تلك الأق�سام يف ال�ّسنة، �رشع الآن يف بيان ما تخت�ّص به ال�ّسنة، ثم قال: اعلم 
القول، ومن حيث  اأنواع: من حيث  ثالثة  امليزان  ما ذكر يف  ال�ّسنة على  اأّن 
الفعل، ومن حيث ال�ّسكوت. فلهذا قال امل�سّنف هنا: وال�ّسنة تطلق على القول 
والفعل ومل يقل: واحلديث يطلق اإلى اآخره؛ لأّنها اأعم من احلديث وهو خا�ّص 

بالقول((. )575/1(.
ومما تخت�ّص به ال�ّسنة وتفارق الكتاب طريق الّت�سال اإلينا؛ فاإّن الكتاب له طريق 
واحد وهو الّتواتر، ولل�ّسنة طرق خمتلفة كما �ستقف عليها يف هذا الباب الذي 

هو معقود لبيان تلك الّطرق وما يّت�سل بها. املرجع ال�ّسابق.
واأ�سول   ،144 �ص  الوجيز  انظر:  )األ(.  الّتعريف  حرف  الّزبدة  من  �سقط   )2(
الّن�سبتان،  توافق  اإن  اجلمهور  عند  ي�سدق  حّتى  الوجيز  ويف  �ص 177.  الأحكام 

ويكذب اإن اختلفتا.
املراد بالّن�سبة اخلارجة اأو اخلارجية: الأمر اخلارج عن الكالم الذي تعّلق به كالم   )3(
الّنف�ص باملطابقة والالمطابقة. مثل: احلكم امل�ستفاد من قولنا: زيد قائم، وخالد 
 ،)826/1( املخت�رش  �ص177،وبيان  الأحكام  مبوجوٍد.انظر:اأ�سول  لي�ص 

وقد قال عن هذا احلّد: اإّنه اأولى حدوده. وانظر: املرجع ال�ّسابق �ص 177.
=
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اجلمهور عند توافق الّن�سبتني، ويكذب عند اختالف الّن�سبتني)1(، وينق�سم 
اخلرب)2( اإلى:

اأ- ما يعلم �سدقه ب�رشورة العقل، كاملتواتر)3(.

=
يراد بتوافق الّن�سبتني: اأن تكونا ثبوتيتني اأو �سلبّيتني. ويراد باختالفهما: اأن تكون  )1( 

      اإحداهما ثبوتيًة والأخرى �سلبيًة. اأ�سول الأحكام �ص 177.
يغة املخ�سو�سة، وكالم  وملعرفة الأقوال يف حّد اخلرب وكونه يطلق على ال�سّ
الّنف�ص، ينظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 177، ونهاية الو�سول اإلى علم 
النّف�سي،  املعَنى  وعلى  يغة  ال�سّ على  يطلق  ))اإّنه  وفيه:   ،)317/1( الأ�سول 
يغة اأ�سبه لغًة للّتبادر عند الإطالق((. اخلال�سة يف اأ�سول احلديث  ولكنه بال�سّ

�ص 34.
اأو  اإّما �سدق  ْيبيِي: ))اخلرب  الطَّ قال  دق وعدمه.  ال�سّ باعتبار  ينق�سم اخلرب  اأي:   )2(
مطابقة  اإّما  والكذب  دق  ال�سّ فمرجع  املختار،  على  لهما  ثالث  كذب، ول 

الواقع، اأو اعتقاد املخرب اأو اإليهما جميعًا. املرجع ال�ّسابق �ص 34.
قال يف اأ�سول الأحكام للموؤلِّف: ))فاإّنه �رشوري بنف�سه، ومعَنى: ال�رّشوري   )3(
الذي  الواحد  الأمثلة، واخلرب  الأمر بحال. وزاد يف  ينفك عنه  الذي ل  هو 
متعّلقه خرب معلوم لكّل اأحد من غري ك�سب وتكرار كخربه باأّن الكّل اأعظم من 
اجلزء، فاإّننا نعلم �سدقه ملوافقة ما هو مركوز يف بداية عقولنا من �سّحة هذا 
احلكم. فلول تقّرره يف عقولنا ملا �سدقنا قول الواحد. اأ�سول الأحكام �ص 

.178
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وبنظره)1(، كخرب الله، ور�سوله، وخرب اأهل الإجماع)2(.
ب- واإلى ما يعلم كذبه ب�رشورة العقل، اأو نظره)3(.

ج- واإلى ما ل يعلم �سدقه ول كذبه)4(، ومنه )58/اأ(:
اأ- ما يظّن �سدقه؛ كخرب العدل)5(. ومنه:

ب- ما يظّن كذبه؛ كخرب الكّذاب)6(. ومنه:
ج- ما ي�سّك كاملجهول حاله اإذا اأخرب ب�سيٍء)7(.

اأي: بنظر العقل، والّنظر هو: الّتاأّمل والّتفّكر يف ال�ّسيء.  )1(
اأ�سول الأحكام: وكاخلرب املوافق للّنظر، وهو ما علم متعّلقه  زاد املوؤلِّف يف   )2(
فاإّننا ن�سدقه؛ لأّن متعّلق هذا  العامل حادث مثاًل،  بالّنظر. كما لو قال قائل: 

اخلرب حا�سل عندنا بالّنظر((. اأ�سول الأحكام �ص 178.
�ص  ال�ّسابق  واملرجع   ،34 �ص  ْيبيِي  للطَّ احلديث  اأ�سول  يف  اخلال�سة  انظر:   )3(

.178
الكّل  القاطع، مثل:  بالّن�ّص  اأو  الّتواتر،  باإخبار  اأو  ))اأو كاحل�ّص،  فيه:  وزاد 

لي�ص باأعظم من اجلزء، والعامل قدمي اإلى غري ذلك.
ْيبيِي: ))اخلرب قد يعلم �سدقه قطعًا؛ كخرب الله وخرب ر�سوله، وقد يعلم  قال الطَّ  )4(

كذبه قطعًا؛ كخرب املخالف خلرب الله.
وقد يظّن �سدقه؛ كخرب العدل، وقد يظّن كذبه؛ كخرب الفا�سق، وقد ي�سّك 

فيه؛ كخرب املجهول((. اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 34.
لقلة كذبه، كما يف اأ�سول الأحكام للموؤلِّف.  )5(

لندرة �سدقه، كما يف اأ�سول الأحكام للموؤلِّف.  )6(
وكذبه؛  �سدقه  يف  ي�سّك  ما  179:))ومنه  �ص  الأحكام  اأ�سول  يف   قال   )7(
كاملجهول حاله اإذا اأخرب ب�سيٍء؛ فالقول باأّن كّل ما مل يعلم �سدقه فكذب قطعًا 

فا�سد؛ لأّنه ممنوع((.
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وينق�سم اخلرب)1( اإلى
اأ- متواتر)2(.

ب- واآحاد)3(.
اأ- واملتواتر يف ال�سطالح: خرب جماعة يفيد بنف�سه العلم ب�سدقه)4(، 

والعلم احلا�سل باملتواتر.
. �رشوري عند اجلمهور)5(- 1

هذا الّتق�سيم للخرب بح�سب الّطريق الذي ي�سل به اإلينا.  )1(
�ص  املحيط  القامو�ص  بفرتٍة.  واحٍد  بعد  واحداً  اأمور  تتابع  الّلغة:  يف  الّتواتر   )2(

490، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 179، والّتبيني )580/1(.
�سياأتي تعريفه بعد قليٍل.  )3(

الّتحرير  وتي�سري   ،179 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،144 �ص  الوجيز   )4(
للبخاري  الأ�رشار  وك�سف   ،)45-44 �ص  الفحول  واإر�ساد   ،)24/3(
لالآمدي  والإحكام   ،)639/1( املخت�رش  وبيان   ،)523-522/2(

)258/1(، وخمت�رش الّرو�سة )73/2(، والّتبيني )580/1(.
قال يف اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 34: ))واملتواتر هو: خرب بلغت رواته يف 
الكرثة مبلغًا اأحالت العادة تواطوؤهم على الكذب؛ كاملخربين عن وجود مّكة 

وغزوة بدر((. القامو�ص املبني يف ا�سطالحات الأ�سولّيني �ص 150.
�سبق تعريف ال�رّشوري يف الق�سم الأّول �ص 315، وينظر: يف القول: اأ�سول   )5(
الأحكام للموؤلِّف �ص 182، واأ�سول ال�رّشخ�سي )283/1(، وتي�سري الّتحرير 
والّتبيني   ،)326/2( والإحكام   ،)644/1( املخت�رش  وبيان   ،)32/3(

)580/1-581(، وخا�سة حا�سية )8( �ص 580.
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. ونظري)1( عند الكعبيِي)2(، واأبي احل�سني الب�رشي)3(- 2
قبيل  من  هو  بل   ، ك�سبيًا)6(- 3 ول  اأوليًا)5(،  لي�ص  الغزايل)4(:  وقال 

الق�سايا التي قيا�ساتها معها)7(.

�سبق تعريف الّنظري، يف الق�سم الأّول �ص 315، واملعتمد )552/2(.  )1(
�سبق الّتعريف به �ص 126 وينظر: املعتمد )552/2(.  )2(

�سبق الّتعريف باأبي احل�سني يف الق�سم الأّول �ص 150، وينظر: بيان املخت�رش   )3(
)626/1(، والّتبيني )581/1(.

يعرف به يف امللحق. وينظر يف ن�سبة القول: امل�ست�سفى )136-135/2(،   )4(
واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 182.

الأولّيات؛ هي: الأمور اأو الق�سايا التي يحكم فيها العقل مبجّرد ت�سّور الّطرفني   )5(
بدون توّقف على اأمر اآخر، �سواء كان الّت�سّور املذكور بدهيًا؛ نحو: الثنان 

�سعف الواحد، والواحد ن�سف الثنني.
اأو نظريًا نحو: املمكن يحتاج يف وجوده اإلى مرّجح.

اأو يتوّقف احلكم فيها بعد ت�سّور الّطرفني على اأمٍر اآخر، لكنه غري معترب؛ لأّنه 
الفطرة،  لتدّن�ص  اأو  بيان والبله،  ال�سّ الغريزة، كما يف  لنق�سان  اإّل  ل يكون 
كما يف بع�ص العوام واجلهلة. القامو�ص املبني يف ا�سطالحات الأ�سولّيني �ص 

.87-86
)6(   الأمر الك�سبيِي، هو ما يتوّقف احلكم فيه على نظر وا�ستدلل، كقولنا: العامل 

حادث؛ لأّنه متغرّي، وكّل متغرّي حادث. املرجع ال�ّسابق �ص 88.
الق�سايا التي قيا�ساتها معها؛ اإحدى اأق�سام الق�سايا ال�رّشورية. وهي: ما توّقف  )7(

احلكم فيها على وا�سطة ل تغيب عن الّذهن، نحو: الأربعة زوج، فاإّنها متوّقفة   
فهو  كذلك  كان  ما  وكّل  مبت�ساويني،  منق�سمة  الأربعة  وهو  قيا�سها،  على 

زوج. املرجع ال�ّسابق �ص 87، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 182.
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. وتوّقف املرت�سى)1( والآمدي)2(- 4
و�رشوط الّتواتر)3(:

املعتمد  القول يف:  فينظر هذا  الأّول.  الق�سم  به �ص 389 من  الّتعريف  �سبق   )1(
)552/2(، وبيان املخت�رش )644/1(، والوايف يف اأ�سول الفقه )1056/3( 

فما بعدها.
اأ�سويل  وهو  )551هـ(  �سنة:  ولد  الّتغلبي،  �سامل  بن  حمّمد  بن  علّي  هو:   )2(
باحث، من موؤلّفاته: الإحكام يف اأ�سول الأحكام، وهو من اأجل ما كتب يف 
علم اأ�سول الفقه على طريقة ال�ّسافعية، وله خمت�رش منتهى ال�ّسول اخت�رشه من 

الإحكام، تويف �سنة: )630هـ(.
انظر: الفتح املبني )57/2(، والأعالم للّزركلي )153/5(، ووفيات الأعيان 

.)293/3(
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام �ص 183: ))واحلّل اأّن كون العلم �رشوريًا اأو 
ال�ّسعور ب�سفته من  بالعلم �رشورة  ال�ّسعور  يلزم من  للعلم ول  نظريًا، �سفتان 

كونه �رشوريًا اأو نظريًا((.
على  تواطئ خمربيه  امتناع  حيح،  ال�سّ ))و�رشطه  الوجيز �ص 145:  قال يف   )3(
الكذب عادًة. واإ�سنادهم اخلرب اإلى احل�ّص، وا�ستواء الّطرفني والو�سط، وعلم 
بع�ص املخربين به؛ واإن كان البع�ص مقّلداً اأو ظاّنًا اأو جمازفًا((. اإر�ساد الفحول 
 ،183 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،)76/2( الغّفار  وفتح   ،47 �ص 

والّتبيني )580/1(، وخا�سة احلا�سية )1(، و)7(.
قال يف الوجيز: ))و�رشطه الفا�سد، الإ�سالم، والعدالة واأن ل يحويهم بلد، 
ين، والوطن؛ وا�صرتاط ال�ّصيعة اأن يكون فيهم مع�صوم،  واختالف الّن�صب والدِّ

وا�صرتاط اليهود اأن يكون فيهم اأهل الّذلّة((.
)اأهل  )ب(  من  اأثبتناه  ما  واب  وال�سّ وقال:  الكلمة،  هذه  املحّقق  خطاأ  وقد 

الّذّمة(.
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كرثة املخربين اإلى اأن مينع تواطوؤهم على الكذب عادًة. 1 -
واإ�سنادهم اخلرب اإلى احل�ّص. 2 -
وا�ستواء الّطرفني والو�سط. 3 -

. وعلم بع�ص املخربين كان البع�ص مقّلداً،اأو ظاّنًا اأو جمازفًا)1(- 4
و�سابط العلم بح�سول هذه ال�رّشائط عندنا: العلُم)2(- 5 )باخلرب(.

حيح من عدد الّتواتر خمتلف. وال�سّ

=
املراجع  يف  موجود  هو  كما  الّذلّة،  اأهل  )اأ(،  يف  ما  واب  ال�سّ بل  قلت: 

الكثرية.
قال يف اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 34-35: ))وله �رشطان:

اإذ لو اأخربونا عن  اإلى حم�سو�ٍص،  اأن يكون علمهم �رشوريًا م�ستنداً  الأّول:   
حدوث العامل، اأو �سدق الأنبياء، اأو عن ظّن مل يح�سل لنا العلم.

: اأن ي�ستوي طرفاه، والو�سط يف عدم تواطئهم على الكذب لكرثتهم،  والّثانيِ  
القراآن،  نحو  كطرفيه.  وو�سطه  كاآخره،  اأّوله  فيكون  احلّد؛  هذا  ويدوم 

لوات اخلم�ص، وعدد الّركعات، وما اأ�سبه ذلك((. وال�سّ
املخربين  علم  بع�صهم كون  ))وا�صرتط  الأحكام �ص 183:  اأ�سول  قال يف   )1(
اإليه؛ جلواز كون بع�ص املخربين مقّلداً فيه، اأو ظاّنًا  مبا اأخربوا به غري حمتاج 
اأو جمازفًا، فلم يجب علم الكّل، واأّما علم البع�ص فالزم من القيود الّثالثة 

عاّدًة، فاإّنها ل جتتمع اإّل والبع�ص عامل قطعًا((.
ال�رّشائط  هذه  بح�سول  العلم  ))و�سابط  الأحكام �ص 183:  اأ�سول  قال يف   )2(
ال�رّشائط  تلك  اأّن  على  به  العلم  بح�سول  لي�ستدّل  باخلرب؛  اأّوًل  العلم  عندنا: 

موجودة، ل اأّن �سابط ح�سول العلم باخلرب �سبق العلم بها((.
باأّنه نظري هما الكعبيِي واأبو  اأّن القائل  اأّنه نظري، و�سبق  كما يقوله َمن يرى 

احل�سني الب�رشي. املرجع ال�ّسابق �ص 184.
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و�سابطه: ما ح�سل العلم عنده)1(.
وقال القا�سي اأبو بكر: ال�ّستة مفيدة لليقني)2(.

وقال بع�سهم: اثَنا ع�رش.
وبع�سهم: ع�رشون.
وبع�سهم: اأربعون.
وبع�سهم: �سبعون.

وبع�سهم: ثالثمائة وثالثة ع�رش)3(. )58/ب(.

قال ابن الأثري يف جامع الأ�سول )122/1(: ))العدد على ق�سمني:  )1(
اأ- كامل، وهو اأقّل عدٍد يورث العلم.

ب- وزائد، يح�سل العلم ببع�سه وتقع الّزيادة ف�سلة.
ن�ستدّل على كمال  ال�رّشوري  العلم  لنا، لكنا بح�سول  لي�ص معلومًا  والكامل 

العدد ل 
العلم  به  يح�سل  عدد  واأقّل  العلم.  ح�سول  على  ن�ستدّل  العدد  بكمال  اأّنا 
ال�رّشوري معلوم لله تعالى غري معلوم لنا؛ لأّنا ل ندري متى يح�سل لنا العلم 
بوجود مّكة عند تواتر اخلرب، واأّنه كان بعد خرب املائة واملائتني، ويع�رش علينا 

جتربة ذلك((. انظر: اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 36.

اأبو  القا�سي  اأبي بكر: ))فقال  الأحكام �ص 184 عن  اأ�سول  املوؤلِّف يف  قال   )2(
بكر: بنق�ص الأربعة عن عدد الّتواتر قطعًا؛ لعدم قبول �سهادتهم على الّزنا بدون 

الّتزكية بالإجماع، وترّدد يف اخلم�سة؛ فال�ّستة مفيدة لليقني عنده((.
اأحكام  بها يف  ورد  ال�رّشع  ولكن  دليل.  عليها  لي�ص  املذكورة  الأعداد  هذه   )3(
اإ�رشائيل، بنيِي  نقباء  عدد  ع�رش:  فالثنا  الّتواتر.  عدد  عليها  فقي�ص  �رشعية؛ 

 

=
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واختالف  بلد)2(،  يحويهم  ل  واأن  والعدالة  الإ�صالم)1(،  وا�صرتاط 
ين، والوطن فا�سد. الّن�سب والدِّ

كا�صرتاط ال�ّصيعة: اأن يكون فيهم مع�صوم.
وا�صرتاط اليهود: اأن يكون فيهم اأهل الّذلّة)3(.

=
والع�رشون لقوله تعالى: �  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ�  ]الأنفال 
تعالى:  لقوله  وال�ّسبعون  بهم،  اجلمعة  لنعقاد  والأربعون   ،]65 الآية:  من 
 ،]155 الآية:  من  ]الأعراف   � ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   �ۈ   

والّثالثمائة وثالثة ع�رش، عدد اأهل بدر.
اأّن  حيح  ))وال�سّ وفيه:  للموؤلِّف �ص 184،  الأحكام  اأ�سول  ذلك يف:  انظر 

عدد
الّتواتر يختلف، و�سابطه: ما ح�سل العلم عنده للقطع بالعلم بدون العلم بعدد 
الّتعريف،واأحوال  قرائن  الّتواترباختالف  عدد  اختالف  خم�سو�ٍص.واإّنا 
املخربين، والّطالع عليها، واإدراك امل�ستمعني، والوقائع((. املرجع ال�ّسابق 

�ص 184.
قال املوؤلِّف يف اأ�صول الأحكام: ))و�رشط قوم يف الّتواتر: الإ�صالم، والعدالة،   )1(
اأي�سًا،كما يف ال�ّسهادة لإخراج اأخبار الّن�سارى بقتل امل�سيح –عليه ال�ّسالم-، 
اإّل  اأّن عدم اإيجاب خربهم العلم به لي�ص لفقدان الإ�سالم والعدالة، بل لقّلة 
عددهم عن عدد الّتواتر يف مرتبته الأولى؛ لأّنه لي�س ب�رشط فيه حّتى لو اأخرب 

اأهل بلدٍة من بالد الكّفار بقتل ملكهم ح�سل العلم به.
ليمتنع الّتواطوؤ.  )2(

العلم بدون  للعلم بح�سول  فا�سد  اأ�سول الأحكام �ص185 ))والكّل  قال يف   )3(
ذلك((.

وال�ّسيعة واليهود �سبق الّتعريف بهم يف الق�سم الأّول �ص 51، و�ص 423.
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واإذا اختلف املتواتر يف الوقائع من جهة الّلفظ فاملتواتر ما اّتفقوا عليه 
من جهة املعَنى)1(.

ب- وخرب الآحاد)2(: ما مل ينته اإلى حّد الّتواتر)3(.

قال يف اأ�سول الأحكام �ص 186: ))واإذا اختلف املتواتر يف الوقائع من جهة   )1(
الّلفظ، فاملتواتر ما اّتفقوا عليه من حا�سل املعَنى الذي تدّل عليه تلك الألفاظ 
والوقائع  احلروب  فاإّن  وعلّي،  حامت،  كوقائع  التزام؛  اأو  بت�سّمن  املختلفة 
املروية عنه، واإن مل يبلغ كّل واحٍد منها حّد الّتواتر اإّل اأّن املعَنى امل�سرتك بني 
جميعها الّدال عليه تلك الألفاظ بالّت�سّمن، اأو اللتزام، وهو ال�ّسجاعة بلغ حّد 

ى املتواتر من جهة املعَنى((. الّتواتر، وكذلك �سخاوة حامت، وُي�َسمَّ
)2(  الآحاد يف الّلغة: جمع اأحد، وهمزته منقلبة عن واٍو، واأ�سله: وحد، مبعَنى: 
واإحدى  ع�رش،  واأحد  واثنان،  اأحد،  تقول:  العدد.  اأّول  وهو  الواحد. 
حاح �ص 6، ل�سان العرب والقامو�ص املحيط مادة )وحد(.  ع�رشة. خمتار ال�سّ

ورمّبا نطقت العرب فيه بالواو على الأ�سل، قال نابغة ذبيان:
بذي اجلليل م�ستاأن�ص وحدكاأّن رحلي وقد زال الّنهار بنا

مذكرة اأ�سول الفقه لل�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي  �ص 178.

وامل�ستفي�ص  وامل�سهور  ثنائية،  عندهم  الق�سمة  لأّن  اجلمهور؛  تعريف  وهذا   )3(
وتي�سري   ،)111/2( الّرحموت  فواحت  انظر:  عندهم.  الآحاد  يف  يدخالن 
الّتحرير )37/3(،واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 186، والوجيز �ص 146، 
احلاجب  لبن  واملخت�رش   ،)130/2( واملحّلى   ،)272/1( وامل�ست�سفى 
الكوكب  الّناظر)262/1(،و�رشح  )55/2(،ورو�سة  الع�سد  �رشح  مع 
املنري)345/2(، واخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص36، والقامو�ص املبني يف 

ا�سطالحات الأ�سولّيني �ص95.
=
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)تعريف اخلرب امل�صهور(
واخلرب امل�سهور)1(: )ما( كان من الآحاد يف الأ�سل اأي: القرن الأّول، 

ثم انت�رش بعده، ف�سار متواتراً يف القرن الّثانيِ ومن بعدهم مطلقًا.
وقيل: يف الّثانيِ والّثالث دون القرون التي بعد الّثالث)2(. 

=
الّتواتر،  حّد  اإلى  ينته  مل  ))ما   :187 �ص  الأحكام  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  وقال 
كرثت رواته اأو قّلوا، �سواء مل يفد العلم اأ�ساًل، اأو اأفاد  بالقرائن، فال يكون 
ي�ساويه يف اجلالء واخلفاء، وعلى هذا ل وا�سطة بني اخلرب  مبا  لل�ّسيء  تعريفًا 

املتواتر وخرب الواحد، فامل�ستفي�ص نوع منه.
وقيل: هو خرب اأفاد الّظّن، ويبطل عك�سه، بخرب ل يفيد الّظّن، كخرب الكّذاب 

واملجهول احلال.
ثم قال: وامل�ستفي�ص امل�سهور من اخلرب: ما زاد نقلته على الّثالثة.

واأّما عندنا: اخلرب امل�سهور وهو: ما كان من الآحاد يف الأ�سل، اأي: يف القرن 
الأّول ثم انت�رش بعده بنقل قوم ل يت�سّور تواطوؤهم على الكذب...((.

ح املوؤلِّف هنا ا�سطالح احلنفية وبيان خالفهم يف اخلرب امل�سهور. يو�سّ  )1(
و)ما( �ساقطة من الّن�سخة املوجودة لديَّ

َنت واّطلع الّنا�ص عليها وا�ستهرت عامة اأخبار الآحاد يف   اأي: لأّن ال�ّسنة قد ُدوِّ  )2(
الكتاب.  الّزيادة على  بها  يجوز  م�سهورة حّتى ل  ى  ُت�سمَّ القرون، ول  هذه 

اأ�سول الأحكام �ص 187.
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)ما يفيده اخلرب امل�صهور(
اأ- قال اجل�سا�ص وجماعة من اأ�سحابنا: اإّنه اأحد ق�سمي املتواتر، فثبت 

به علم اليقني)1(، لكن بطريق ال�ستدلل ل بطريق ال�رّشورة)2(. =

انت�رش  قال الأخ�سيكثيِي: وامل�سهور، وهو: ما كان من الآحاد يف الأ�سل ثم   )1(
، ومن  ف�سار ينقله قوم ل يتوّهم تواطوؤهم على الكذب، وهم اأهل القرن الّثانيِ
وت�سديقهم  ب�سهادتهم  ف�سار  يّتهمون،  ل  اأئمة  ثقات  قوم  واأولئك  بعدهم. 
ا�ص: اإّنه اأحد ق�سمي املتواتر، وقال عي�سى بن  مبْنزلة املتواتر، حّتى قال اجل�سّ
ب�سهادة  امل�سهور  لأّن  عندنا؛  حيح  ال�سّ وهو  يكّفر،  ول  ي�سّلل جاحده  اأبان: 
ن�سخ  وهو  املوؤلِّف  قول  الخ  املتواتر...  مبْنزلة  به  للعمل  حّجة  �سار  ال�ّسلف 

عندنا.
اأق�سام الّت�سال، واأّنه  الّثانيِ من  الق�سم  اأّن امل�سهور هو  قال املحّقق: ثم اعلم 
فا�ستهر،  �سهره  اأو  ي�سهر،  �سهر  الّلغة من   اأي�سًا، وهو يف  م�ستفي�سًا  ى  ُي�َسمَّ
وخرب  �ساع،  اأي:  اخلرب  وا�ستفا�ص  �سّله،  اإذا  �سيفه  �سهر  ومنه  و�سح.  اأي: 

م�ستفي�ص، اأي: منت�رش بني الّنا�ص. الّتبيني )583/1( مع احلا�سية )4(.
من  ق�سم  امل�سهور  اأّن  يرى  َمن  عند  واملتواتر  امل�سهور  بني  للفرق  بيان  هذا   )2(

املتواتر.
واأّما حكم امل�سهور فقد اختلف العلماء فيه، كما ذكر املوؤلِّف –رحمه الله-.

اإّل  اأّنه ملحق بخرب الواحد، فال يفيد  اإلى  اأ- فذهب بع�ص اأ�سحاب ال�ّسافعي   
الّظّن.

املتواتر،  مثل  اأّنه  اإلى  اأ�سحابنا  من  وجماعة  ا�ص  اجل�سّ بكر  اأبو  وذهب  ب-   
فيثبت به علم اليقني، لكن بطريق ال�ستدلل ل بطريق ال�رّشورة، واإليه ذهب 

بع�ص اأ�سحاب ال�ّسافعي على ما ذكر يف القواطع. 
ج- وذهب عي�سى بن اأبان من اأ�سحابنا اإلى اأّنه يوجب علم الّطماأنينة ل علم    
=
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=
      اليقني؛ فكان دون املتواتر، وفوق خرب الواحد، حّتى جازت الّزيادة به على 
كتاب الله تعالى؛ التي هي تعدل الّن�سخ، واإن مل يجز الّن�سخ به مطلقًا، وهو 

اختيار القا�سي اأبي زيد الّدبو�سي وعاّمة املتاأّخرين.
قال اأبو الي�رش: ))وحا�سل اخلالف راجع اإلى الإكفار، فعند الفريق الأّول من 

اأ�سحابنا يكفر جاحده.
يكفر  ل  جاحده  اأّن  على  ال�رّشخ�سي  الأئمة  �سم�ص  ون�ّص  ل.  الّثانيِ  وعند 

بالّتفاق. واإليه اأ�سري يف امليزان.
وعلى هذا، ل يظهر اأثر الختالف يف الأحكام.

وجه الفريق الأّول من  اأ�سحابنا، اأّن الّتابعني –رحمهم الله- ملا اأجمعوا على 
قبوله، والعمل به، ثبت �سدقه؛ لأّنه ل يتوّهم اّتفاقهم على القبول اإّل بجامع 
دق يف الّرواة، ولهذا اأ�سمينا  جمعهم عليه، ولي�ص ذلك اإّل تعيني جانب ال�سّ
اإنكاره  لأّن  جاحده؛  يكفر  ل  اأّنه  اإّل  ل �رشوريًا،  ا�ستدلليًا  به  الّثابت  العلم 
وجحوده ل يوؤّدي اإلى تكذيب الّر�سول–�سّلى الله عليه و�سّلم-؛ لأّنه مل ي�سمع 
قبلته  يت�سّور تواطوؤهم على الكذب، بل هو خرب واحد  الّر�سول عدد ل  من 
. واإّنا يوؤّدي اإلى تخطئة العلماء يف القبول، واّتهامهم  العلماء يف الع�رش الّثانيِ
بعدم الّتاأّمل يف كونه عن الّر�سول غاية الّتاأّمل، وتخطئتهم لي�ست بكفر، بل 

هي بدعة و�سالل.
: اأّن الّرواة يف الأ�سل مل يبلغوا حّد الّتواتر، فتتمّكن فيه �سبهة  الفريق الّثانيِ  

ل حمالة، ولهذا مل يكفر جاحده؛ لأّن الكفر ل يثبت باإنكار ما فيه �سبهة، 
ول ميكن اإنكار هذه ال�ّصبهة يف �صقوط العمل به؛ لأّن ال�ّصبهة الّثابتة يف خرب 

الواحد والقيا�س فوق هذه ال�ّصبهة، ول توؤّثر يف اإ�صقاط العمل بهما؛ فهذه اأولى 
 فاعتربناها يف العلم، فاأثرت يف �صقوط اليقني؛ لكن يثبت به علم طماأنينة تقرب 
=                                                                                                    
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ب- وقال عي�سى بن اأبان: ي�سّلل جاحده، ول يكّفر عندنا)1(. 
          

)حكم اخلرب امل�صهور(
وهو حّجة للعمل به مبْنزلة املتواتر؛ ف�سّحت الّزيادة به على كتاب الله 

تعالى، وهو ن�سخ عندنا)2(.

  = 
در        من اليقني، وفوق الّظّن الذي يح�سل بخرب الواحد؛ لّتفاق العلماء من ال�سّ

الّثانيِ ومن بعدهم على قبوله، والعمل به؛ ف�سار مثل املتواتر من هذا الوجه.
اأ�سول  الوايف يف  الّتبيني )583/1-584( مع احلا�سية )5(، وينظر: كتاب 

الفقه )1062/3(.

اأي: الّزيادة على الّن�ّص ن�سخ، واإّنا قال هو، ومل يقل هي، نظراً اإلى اخلرب،   )1(
واملراد منه ن�سخ فيه معَنى البيان، ل ن�سخ حم�ص.

بيان هذا اأّن امل�سهور له جهتان:
جلاز  وجٍه  كّل  من  املتواتر  قبيل  من  كان  فلو  الآحاد،  وجهة  الّتواتر،  جهة 
الّن�سخ به كما جاز الّن�سخ باملتواتر، ولو كان من قبيل الآحاد من كّل وجٍه مل 
يجز الّن�سخ به اأ�ساًل، كما مل يجز الّن�سخ بخرب الواحد. فقلنا: بالّن�سخ من وجٍه 

دون وجٍه نظراً اإلى اجلهتني.
كتاب  يف  يتلى  مما  »اإّن  قال:  اأّنه  عنه-  الله  –ر�سي  عمر  عن  روى  ما  وهو   )2(
الله تعالى: ال�سيخ وال�ّسيخة اإذا زنيا فارجموهما البتة نكاًل من الله والله عزيز 

حكيم((. �سحيح البخاري )168/8(، و�سحيح م�سلم )191/11(.
واملح�سنة.الّتبيني  املح�سن  اأعلم  والله   – وال�ّسيخة  ال�ّسيخ  املرادمن  واإّنا 

.)584/1(



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 998

مثل: زيادة الّرجم)1(، وامل�سح ]59/اأ[  على اخلّف.
يف  الآحاد  من  لكونه  اليقني؛  ل  الّطماأنينة،  علم  يوجب  وهو   -1

الأ�سل)2(.
اإّل  اإّنه ملحق بخرب الواحد، فال يفيد  وعند بع�ص اأ�سحاب ال�ّسافعي: 

الّظّن)3(.
يوجب  بل  الّطماأنينة  ول  اليقني،  علم  يوجب  ل  الواحد  وخرب   -2

الّظّن)4(. ويجب العمل به عند اجلمهور، �سمعًا عند اأكرثهم.

لقوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))مي�سح املقيم يومًا وليلة، وامل�سافر ثالثة اأّيام   )1(
احلا�سية  مع  وانظر:الّتبيني )585/1(  م�سلم )175/3(،  ولياليها((.�سحيح 

.)3(
فحات  ال�سّ امل�ستفي�ص يف  اأو  امل�سهور،  الأقوال يف حكم احلديث  �سبق ذكر   )2(

ال�ّسابقة �ص 210، فما بعدها مع احلا�سية.
وقد اأ�سار �ساحب مراقي ال�ّسعود اإلى اخلالف يف حكم احلديث امل�سهور جامعًا   )3(

معه الأقوال يف خرب الآحاد التي �ستاأتي بعد قليٍل؛ حيث قال:
عــرا  مظنــون  الآحــاد  وخــرب 
اأربعــة وهــو  منــه   وامل�ستفي�ــص 
عن واحــٍد، وبع�سهــم عّما يلي

تواتــرا الــذي  يف  القيــود   عــن 
رفعــه قــد  وبع�سهــم  اأقّلــه، 

 

جلــي. قــول  وا�سطــًة  وجعلــه 

 

الله- ال�ّسنقيطي–رحمه  الأمني  حمّمد  لل�ّسيخ  الفقه  اأ�سول  مذّكرة  انظر: 
�ص179.

ة احلا�سية)1(  وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه)1062/3(فما بعدهاوخا�سّ
الأ�سول  اإلى علم  الو�سول  ونهاية  نهاية )1072/1(،  اإلى  من )1062/1( 

)342/1(، مع حا�سية )4(، و)5(.
=                                                                                                           
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وعقاًل عند اأحمد والقّفال، وابن �رشيج، واأبي احل�سني الب�رشي)1(

 =
علماء  من  اجلمهور  عند  القرائن  عن  املجّرد  الواحد  خرب  حكم  هو  هذا   )4(

الأ�سول.
ولكنهم اختلفوا فيما بينهم يف وجه دللته على ذلك اأهي من طريق ال�ّسمع، 

وهو الذي ذهب اإليه اأكرثهم، اأو اأّنها ماأخوذة بطريق العقل؟
انظر اأقوالهم واأدلّتها مع املناق�سة يف: العدة )198/3(، والّتمهيد لأبي اخلطاب 
)78/3-82(، واملعتمد )566/2-570(، والّتو�سيح مع الّتلويح )6/2(، 
وامل�ست�سفى )136/1(، واإحكام الف�سول �ص 323، و�رشح تنقيح الف�سول 
�ص 354، واملح�سول للّرازي )353/3(، والّتبيني )561/1(، والإحكام 
و�رشح   ،188 �ص  الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،)51/2( لالآمدي 
الّلمع )579/2-583(، والوجيز للموؤلِّف �ص 147، واأ�سول الأحكام له 

اأي�سًا �ص )333/1(، ومذّكرة اأ�سول الفقه �ص 182-181.
ينظر فيما ن�سب اإلى الإمام اأحمد–رحمه الله- وَمن ذكر معه املراجع ال�ّسابقة،   )1(
امل�سادر،  من  عليه  وقفت  فيما  اأجدها  مل  اأحمد  الإمام  اإلى  الّن�سبة  ولكن 
واملعروف اأّن ذلك من�سوب اإلى القا�سي اأبي يعلى واأبي اخلطاب من اأ�سحابه، 
قال اأبو اخلطاب: العقل يقت�سي وجوب قبول خرب الواحد. وقال القا�سي يف 
 ،238-237 �ص  امل�سوّدة  انظر:  قبوله.  وجوب  على  دّل  العقل  الكفاية: 

والّتمهيد )78/3-82، ورو�سة الّناظر �ص 53.
ويف ترجمة الإمام اأحمد ينظر: �ص 193 من الق�سم الأّول، وكذلك ترجمة 

ابن �رشيج �ص 72، واأبيِي احل�سني �ص 150، كّل ذلك يف الق�سم الأّول.
ال�ّسافعي،  ال�ّسا�سي  اإ�سماعيل  بن  بكر حمّمد  اأبو  فهو:  ال�ّسا�سي،  القّفال  واأّما 
عامل خرا�سان، واإمام وقته فيما وراء الّنهر، فقيه اأ�سويل عالّمة ا�ستهر بعلمه 

 

=
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اإذا ورد غرَي)1( خمالف لكتاب الله، وال�ّسنة امل�سهورة يف حادثة ل تعّم 
حابة –ر�سي الله عنهم- الختالف فيها،  بها البلوى، ومل يظهر من ال�سّ

وترك املحاجة به. ب�رشط)2( الإ�سالم)3(

=
واّطالعه على فنون كثرية، تويف –رحمه الله- �سنة: )365هـ(، من موؤلَّفاته 
القّيمة: �رشح ر�سالة ال�ّسافعي، وكتاب يف اأ�سول الفقه. انظر ترجمته يف: �سري 
وغاية   ،)200/3( الكربى  ال�ّسافعية  وطبقات   ،)183/16( الّنبالء  اأعالم 

ال�ّسول اإلى علم الأ�سول �ص 216.
هذا ال�رّشط متعّلق بقوله: ))ويجب العمل به عند اجلمهور((، اأي: حال كونه   )1(

غري وارد فيما يخالف الكتاب... الخ.
اأي�صًا متعّلق مبا تعّلق به ال�رّشط ال�ّصابق، وهو قوله، وخرب الواحد يجب  هذا   )2(

العمل به عند اجلمهور.... الخ.
اإلى  تنق�صم  بخربالواحد  العمل  لوجوب  ا�صرتطها  التي  الّثمانية  ال�رّشوط  لكن 

ق�سمني:
اأربعة يف اخلرب نف�صه، وهي �رشوط عند احلنفية دون اجلمهور.

واأربعة يف راوي اخلرب، وهي مّتفق عليها بني اجلمهور واحلنفية.
فقال:  احلنفية،  عند  الإميان  مبعَنى  الأحكام  اأ�سول  الإ�سالم يف  املوؤلِّف  ف�رّش   )3(

))وهو الّت�سديق والإقرار.
ال�رّشك  من  واخللو�ص  بالّتوحيد  لله  ال�ست�سالم  هو  الإ�سالم  اأّن  واملعروف 

والنقياد له بالّطاعة.
وقال: اإّنه نوعان:

ه بني امل�سلمني. ظاهر بيُِن�ُسوِّ
وثابت بالبيان، باأّن ي�سف الله كما هو اإّل اأّن يف اعتباره على �سبيل الّتف�سيل 

 

=
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بط فـي املخبـر)3( فال يـوجب  والعدالـة)1(، والعقـل الكامل)2(، وال�سّ

=
عليه الله  –�سّلى  النَّبيِّي  به  اأتى  ما  بكّل  ي�سدق  باأن  الإجمال  فيكفي  حرجًا، 

 

ين، كان  الدِّ احلرج يف  على عدم  بناًء  الإجمال-  و�سّلم- ولأجل -كفاية   
فات املذكورة  الواجب عليه اإذا قيل له: اأت�سهد اأّن الله –تعالى- مو�سوف بال�سّ
التي يجب اأن يعرفها املوؤمن -بعد ذكرها، اأن يقول: نعم؛ فيكمل اإميانه. �ص 

.190
بفعل  وتكون  ين،  الدِّ يف  الّتو�ّسط  وهي  اجلور.  �سّد  العدل،  من  العدالة:   )1(
منها  الفاعل  وا�سم  املروءة،  وبال�ّسالمة من خوارم  الّنواهي  الأوامر واجتناب 
عدل، وقد عرف باأّنه امل�سلم البالغ العاقل ال�ّسامل من اأ�سباب الف�سق وخوارم 

املروءة.
قال الّناظم:

والعــدل َمــن يجتنــب الكبائــرا

 

العيــان يف  وهــو  اأبيــح   ومــا 
غائــرا ال�سّ الأغلــب  يف  ويّتقــي 

 

الإن�ســان مــروءة  يف   يقــدح 

تدريب الّراوي )352/1(، واخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 86، واأ�سول 
الأحكام للموؤلِّف �ص 189-190، واملذّكرة يف اأ�سول الفقه �ص 200.

اأ�سول  تنق�سه.  التي  الآفات  من  والعقل  الفكر  �سالمة  بعد  بالبلوغ  ويكون   )2(
الأحكام �ص 188.

عّرفه املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام �ص 188 بقوله: ))وهو: �سماع الكالم كما   )3(
اإلى حني  املراقبة  الّثبات عليه مع  ثم  لفظه،  ثم حفظ  ثم فهم معناه،  يحّق، 

الأداء.
وكماله: اأن ين�سم اإلى هذا الوقوف على معانيه ال�رّشعية.

ثم بنّي حمرتزات هذا الّتعريف، فلتنظر.
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والذي  واملعتوه)4(،  بيِّي)3(،  وال�سّ والفا�سق)2(،  الكافر)1(،  خرب  العمَل 
ا�ستّدت غفلته خلقة، اأو �سماعًا، اأو جمازفًة)5(.

وعند ثبوت هذه ال�رّشائط)6(، يقبل حديث الّراوي �سواء كان اأعمى 
اأو عبداً، اأو امراأة، اأو حمدوداً يف قذٍف تائبًا، واإن مل تقبل �سهادته يف 

خرُب  العمَل  يوجب  فال  للخرب؛  الّراوي  يف  الإ�صالم  ا�صرتاط  على  تفريع  هذا   )1(
بًا، ل لأّن الكذب لي�ص حرامًا  الكافر؛ لأّنه ي�سعى يف هدم دين الإ�سالم تع�سّ
�ص189- للموؤلِّف  الأحكام  ين.اأ�سول  ديِ كّل  يف  حرام  الكذب  عليه،بل 

.190
اإّنا رّد خرب الفا�صق لعدم توّفر �رشط العدالة؛ فاإّن الفا�صق خالف العدل. فيكون   )2(

خربه مردوداً  لقوله تعال: � ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ� ]احلجرات من الآية: 6[.
بيِّي، وهو الذي مل يبلغ؛ لأّنه ل يخ�سى العقوبة، ولأّن عقله  ول يقبل خرب ال�سّ  )3(

مل يكمل.
املعتوه؛ هو: ناقـ�ص العـقـل، والإدراك، والّتمييز. القامو�ص املحيط )1249(،   )4(

والّتعريفات الفقهية �ص 372، واملغنيِي يف اأ�سول الفقه �ص 202.
وقت  ت�ساغل  اأي:  �سماعًا،  وقوله:  نق�ص،  عقله  ويف  ولد  الذي  اأي:   )5(

احلديث.
واملجازفة: هي القول ل عن ب�سرية.

يقبل  ل  له  فطنة  ل  الذي  وهو  املغفل،  اأو  الغافل  اأّن  على  يدّل  ذلك  وكّل 
خربه.

ة  خا�سّ الأربعة  وتلك  نف�سه،  اخلرب  يف  اأربعة  وهي:  الثمانية،  ال�رّشائط  اأي:   )6(
باحلنفية.

واأربعة يف املخرب، وهي مّتفق عليها بني اجلمهور واحلنفية.
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حقوق الّنا�ص)1(.

يذكر املوؤلِّف هنا ال�رّشوط الواجب توافرها يف الّراوي خلرب الآحاد عند احلنفية،   )1(
وتلك ال�رّشوط كما �صبق ثمانية.

ثم يبنّي اأّنه ل ي�صرتط لوجوب العمل باخلرب غريها، واإن مل تقبل �صهادة ذلك 
الّراوي يف حقوق الّنا�ص.

وذلك لوجود الفرق بني ال�ّسهادة والّرواية، ويف ذلك رّد على َمن قا�ص الّرواية 
َّن ل تقبل �سهادته، كاجلبائي من املعتزلة،  على ال�ّسهادة، فال تقبل الّرواية مميِ

الذي ا�صرتط يف قبول اخلرب اأن يرويه اثنان فاأكرث قيا�صًا على ال�ّصهادة.
- وكذلك يرّد على َمن ل يقبل رواية الأعمى قيا�سًا على عدم قبول �سهادته.

- ويرّد رواية املراأة اأو ي�صرتط لقبول روايتها العدد كما يف قبول �صهادتها.
وكذا يرّد املوؤلِّف هنا على بع�ص اأ�سحاب مذهبه يف عدم قبول رواية املحدود 

يف القذف واإن تاب، اإن كان �سبب القذف لنق�سان العدد يف ال�ّسهادة.
الله- �ص  –رحمه  ال�ّسنقيطي  الفقه لل�ّسيخ حمّمد الأمني  اأ�سول  انظر: مذّكرة 
197، واملعتمد )622/2(، واإحكام الف�سول �ص 334، وجمع اجلوامع 

)137/2(، مع حا�سية البنان.
وقد اأ�سار املوؤلِّف يف هذه الفقرة اإلى وجود فرق بني حقوق الّنا�ص والّرواية.
واإلى ذلك ي�سري قول �ساحب مراقي ال�ّسعود جامعًا اإليه ما يفيده خرب الواحد

والختالف يف الحتجاج به يف بع�س املحال، وا�صرتاط العدد وغري ذلك:
بالإطــالق العلــَم  يفيــد  ول 

 

 وبع�سهــم يفيــد اإن عدل روى
ويف ال�ّسهادة ويف الفتوى العمل

 

كذاك جــاء يف اّتخــاذ الأدوية

 

احلــّذاق مــن  اجلماهــري  عنــد 

 

احتــوى القرينــة  اإن  ذا   واختــري 
ح�ســل قــد  اّتفاقــًا  وجوبــه  بــه 

 

والأغذيــة ك�سفــر   ونحوهــا 

=
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حابة عملوا بالآحاد، وحاّجوا بها يف وقائع خارجة عن احل�رش،  وال�سّ
فكان اإجماعًا، منهم )59/ب( على قبولها، و�سّحة الحتجاج بها.

وعلى هذه جرت �سنة الّتابعني، وَمن بعدهم من الفقهاء)1(.
وكذا انعقد الإجماع على قبول خرب الواحد يف املعامالت)2(.

ين)4(. وقد اأبى اجلّبائي)3( جواز العمل بخرب الواحد عقاًل يف اأمر الدِّ

=
الّناظر �ص 182، وكتاب الوايف  انظر: مذكرة يف اأ�سول الفقه على رو�سة 
يف اأ�سول الفقه )1069/3(، والّر�سالة لالإمام ال�ّسافعي )�ص 370-369(، 

ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )342/1(.
املراجع ال�ّسابقة.  )1(

ل  وما  املعامالت  من  اإلزام  فيه  ما  وبني  وغريها،  املعامالت  بني  تفريق  هذا   )2(
هذه  فاإّن  الّتجارات؛  والإذن يف  وامل�ساربات  الوكالت  فيه، كما يف  اإلزام 
املعامالت يقبل فيها خرب كّل واحٍد )مميز( لعدم ال�رّشورة الداعية اإلى �صقوط 
�سائر ال�رّشائط؛ فاإّن الإن�سان قّلما يجد امل�ستجمع لتلك ال�رّشائط يبعثه اإلى وكيله 

اأو غالمه.
�سبق الّتعريف به يف الق�سم الأّول �ص 104.  )3(

انظر: العّدة )857/3(، واملعتمد )573/2-582(، وامل�ست�سفى )147/1-  )4(
اإلى  والو�سول   ،)583/2( الّلمع  )366/1(،و�رشح  والّرو�ســة   ،)154
الأ�ســول )156/2(،و�سـرح تنقيح الف�سول �ص 278،وفـواتـح الّرحموت 
اإلى علم الأ�سول �ص  )131/2(،وتي�سري الّتحرير )81/3(، وغاية ال�ّسـول 

.214
غري الآحاد  باأّن  عقاًل،  الواحد  بخرب  الّتعّبد  مبنع  وافقه  وَمن  اجلّبائيِي  وعّلل 

 

=
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 = 
من  لي�ص  ب�سدقه  املقطوع  وغري  ب�سدقه،  مقطوع  غري  فخربهم  مع�سومة،   
العلم، والّتكليف مبا لي�ص مبعلوم علمًا يقينًا يقبح، والقبيح م�ستحيل يف حّق 

الله تعالى.
والأ�سم  علية،  ابن  القول  عنه هذا  يروى  َّن  ))ومميِ الأمني:  ال�ّسيخ حمّمد  قال 
واجلّبائيِي وجماعة من املتكّلمني. وهذا القول ل �سّك يف بطالنه؛ كما اأّنه ل 
�سّك اأّن الّتحقيق هو مذهب اجلمهور، وهو جواز الّتعّبد باأخبار الآحاد؛ فالعمل 
بها قطعي، واملوافقة يف نف�ص الأمر ظنية؛ ول مانع عقاًل ول �رشعًا ول عادًة 
من بناء قطعي �رشعًا على اأمٍر ظنِّي بالّن�سبة ملا يف نف�ص الأمر((. املذّكرة �ص 

.185
ين  الدِّ اأخبار  بني  هذا  ))وفرقهم   :192 �ص  الأحكام  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  قال 
ب�سحيح؛  لي�ص  الّديانات  دون  املعامالت  يف  ال�رّشورة  بثبوت  واملعامالت 
ين كاملعامالت، ))لأّن املتواتر ل يوجد يف كّل  لتحّقق ال�رّشورة يف اأمور الدِّ

حادثٍة((.
حيح اأّن العقل ل يوجب العمل بخرب الواحد مبجّرده، ول يحيله، ولكنه  وال�سّ

يجوزه؛ لأّن خرب الآحاد من قبيل املجوزات العقلية.
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3- ومنع القا�سان)1(، وابن داود)2(، وذلك �سمعًا)3(، لقوله تعالى: 
�وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ�]الإ�رشاء من الآية: 36[.

الآية:  من  ]الأنعام  ڳ�  گ     گ   گ     � تعالى:  وقوله 
116، ويون�ص من الآية: 66، والّنجم من الآية: 23، و28[.

وداود  حنبل،  بن  اأحمد  منهم  احلديث  اأ�سحاب  اأكرث  وذهب   -4
توجب  ب�سّحتها  احلديث  اأهل  حكم  التي  الأخبار  اأّن  اإلى  الّظاهري 

، ن�سبة اإلى قا�سان، بلدة  هو: اأبو بكر حمّمد بن اإ�سحاق، ويقال له: القا�سانيِ  )1(
بال�ّسني  القا�سانيِ  يقولون:  العلماء  وعامة  اأ�سبهان،  عن  فر�سخًا  ثالثني  تبعد 
واب بال�ّسني، اأخذ عن داود الّظاهري، ولكن  املعجمة. قال ابن حجر: ال�سّ
خالفه يف م�سائل كثريٍة. تويف �سنة: )270هـ(. انظر: تب�سري امل�ستبه بتحرير 

امل�ستبه )147/3(، واأ�سول الفقه ورجاله.
الّظاهري،  الفقيه  البغدادي،  الأ�سبهانيِ  خلف  بن  علي  بن  حمّمد  هو:   )2(
�سنة:  تويف  الّزهرة،  كتاب  موؤلَّفاته:  من  اأبيه،  فقه  اإليه  ينتهي  �ساعٌر،  اأديٌب 

)297هـ(.
انظر: طبقات ال�ّسريازي �ص 176-175.

قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام �ص 192: ))منهم َمن منع ذلك �سمعًا، فاإّنهم   )3(
ذهبوا اإلى اأّن العمل به حرام �رشعًا. مثل: القا�سانيِ وابن داود والّراف�سة.

وقد ثبت اّتباع الّظّن بالأدلّة القاطعة من املتواترة، وبالإجماع، ولي�ص املراد من 
الآيتني املنع عن اّتباع الّظّن مطلقًا، بل عن اّتباعه فيما املطلوب منه اليقني من 
ين، اأو فروعه، ول عموم لالآيتني يف الأ�سخا�ص والأزمان على اأّن  اأ�سول الدِّ
اأو غري جازم. والّظّن قد  العلم قد يكون م�ستعماًل يف الإدراك مطلقًا جازمًا 

يكون مبعَنى الوهم. اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 193.
=
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اليقني)1(.

اأ�سول ال�رّشخ�سي )321/1(، وك�سف الأ�رشار للبخاري )540-539/2(،   )1(
واملغنيِي يف اأ�سول الفقه �ص 194-199، واأخبار الآحاد يف احلديث الّنبوي 
واإر�ساد   ،240 �ص  وامل�سودة   ،)566/2( واملعتمد  بعدها،  فما   73 �ص 

الفحول �ص 75-76، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 194.
ح�سول  يف  الله-  –رحمه  اإمامنا  عن  الّرواية  ))اختلفت  الّرو�سة:  يف  قال 
مو�سى  اأبي  ابن  وقال  يح�سل،  ل  اأّنه  الأكرث  اختار  الواحد،  بخرب  العلم 
اآحاد  نقله  ما  على  املحّققون  وحمله  يح�سل.  املحّدثني  من  وجماعة 
الأئمة وتقّبلته  مت�ساوية،  طرق  من  واّتفاقهم  عدالتهم،  على  املّتفق  الأئمة 

 

 بالقبول.
الّرو�سة )362/2(، والعّدة )898/3(، والّتمهيد لأبي اخلطاب )78/3(، وغاية 
ال�ّسول اإلى علم الأ�سول �ص 213، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )334/1-

.)336
اأهل الأ�سول يف  الله-: ))حا�سل الكالم:  –رحمه  ال�ّسيخ حمّمد الأمني  قال 
هذه امل�ساألة التي هي هل يفيد خرب الآحاد اليقني اأو ل يفيد اإّل الّظّن؟ اأّن فيها 

للعلماء ثالثة مذاهب:
الأّول: وهو مذهب جماهري الأ�سولّيني اأّن اأخبار الآحاد اإّنا تفيد الّظّن فقط. 

ول تفيد اليقني. وهو املراد من العلم، فالعلم هو اليقني يف ال�سطالح.
: اأّنه يفيد اليقني اإن كان الّرواة عدوًل �سابطني. والقول الّثانيِ

اأفاد  �سدقه  على  دالّة  قرائن  به  اقرتن  اإذا  اأّنه  وهو  الّتف�سيل.  الّثالث:  والقول 
اليقني. واإّل اأفاد الّظّن.

اأّنه هو الّتحقيق يف هذه  قال ال�ّسيخ الأمني –رحمه الله-: ))والذي يظهر يل 
امل�ساألة -والله جّل وعال اأعلم- اأّن خرب الآحاد الذي مل يبلغ حّد الّتواتر ينظر 

اإليه من جهتني هو من اإحداهما قطعي. ومن الأخرى ظنِّي.
=



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1008

واإّنا ا�صرتط يف قبول خرب الواحد، ووجوب العمل به:
1- عدُم خمالفته لكتاب الله)1( لأّن ن�ّص الكتاب قطعي، وخرب الواحد 

=
اأ- ينظر اإليه من حيث اإّن العمل به واجب، وهو من هذه الّناحية قطعي؛ لأّن 

عليه  اأجمع  وقد  وال�ّسنة،  الكتاب  من�سو�ص يف  قطعي  مثاًل،  بالبينات  العمل 
امل�سلمون، وهي اآحاد.

ونف�ص  للواقع  مطابق  به  اأخربوا  ما  هل  اأخرى،وهي  ناحية  من  اإليه  ب-وينظر 
الأمر؟`

�سّك   قطعي �رشعًا؛ ل  هذا  له  فقتلنا  ب�سهادة رجلني،  ق�سا�سًا  قتلنا رجاًل  فلو 
فيه، و�سدق ال�ّساهدين فيما اأخربا به مظنون يف نف�ص الأمر، ل مقطوع به؛ 
الفقه �ص )181-182(، وقد رّجح حمّقق  اأ�سول  الع�سمة. مذّكرة  لعدم 

املذّكرة القول بالّتف�سيل.
قال املوؤلِّف يف اأ�صول الأحكام: ))واإّنا ا�صرتط يف قبول خرب الواحد، ووجوب   )1(

العمل به �رشائط اأربعة يف نف�ص اخلرب:
ه، واأمكن تاأويله من  اأحدهما: عدم خمالفته الكتاب؛ لأّنه لو ورد خمالفًا لن�سّ
حيح. واإن مل ميكن اإّل بتع�سف مل يقبل بال  غري تع�سف يقبل على الّتاأويل ال�سّ
بينهما؛  خالف؛ لأّن ن�ّص الكتاب قطعي، وخرب الواحد ظّني، ول تعار�ص 
في�سقط مبقابلة القطعي، ول يجوز تاأويله؛ لأّنه لو جاز تاأويله مع الّتع�ّسف بطل 

الّتناق�ص من الكالم كّله، كذا قيل((.
واأ�سول   ،)28-12/3( الأ�رشار  ك�صف  يف:  املذكورة  ال�رّشوط  انظر 
ال�رّشخ�سي )364/1-370(، واإر�ساد الفحول �ص 85 فما بعدها، واأ�سول 
للموؤلِّف �ص 147-148، والّتبيني  للموؤلِّف �ص 195، والوجيز  الأحكام 

ة احلا�سية )5(، و)6( )586/1(. )586/1(، فما بعدها، وخا�سّ
=   
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اأو  الكتاب،  عموم  الواحد  خرب  خالف  فاإّن  بينهما؛  تعار�ص  ول  ظنِّي، 

 =
الواقع ونف�ص  اأحكامها يف  ال�رّشيعة ل تعار�ص بني  باأّن  ويرّد اجلمهور عليهم؛ 
ميـــكن  وذلك  املجتهدين.  نظر  يف  الّتعار�ص  يكـــون  واإّنا  الأمـــر، 
الّتعـــار�ص  لأجل  مطلـــقًا  اخلرب  يـــرتك  فـــال  الأدلّـــة؛  بني  باجلمع  رفـــعه 

الّظاهـــري.
قال ال�ّسيخ الأمني –رحمه الله-: ))واعلم اأّن الّتحقيق الذي ل يجوز العدول 
حيحة، كما تقبل يف الفروع تقبل يف الأ�سول...  عنه، اأّن اأخبار الآحاد ال�سّ
وبهذا تعلم اأّن ما اأطبق عليه اأهل الكالم وَمن تبعهم من اأّن اأخبار الآحاد ل تقبل 
الآحاد  اأخبار  اأّن  الله، زاعمني  بها �سيء من �سفات  يثبت  العقائد، ول  يف 
يعــــول  ول  باطل،  اليقــني  من  فيها  بّد  ل  العقائــــد  واأّن  اليقني،  تفيد  ل 

عـــليه.
حيحة الّثابتة عن النَّبيِّي  ويكفي يف ظهور بطالنه، اأّنه ي�ستلزم رّد الّروايات ال�سّ
اأمام عظمة  تت�ساءل  العقل، والعقول  الله عليه و�سّلم- مبجّرد حتكيم  –�سّلى 

�سفات الله.
بالّدليل العقلي، وهو  اأّن ما ي�سّمونه  اأّنهم يزعمون  وقد جرت عاَدة املتكّلمني 
اأّنه مقّدم  القيا�ص املنطقي؛ الذي يركبونه من مـــقدمات ا�ســـطلحوا عليهـــا 
القطعي  بالّدليـــل  ي�سّمونه  ما  لأّن  الباطل؛  اأعظم  من  وهذا  الوحـــي،  على 
يف  وتخـــبط  جـــهل  هو  قطـــعي،  للمطلـــوب  اإنتاجـــه  اأّن  ويزعمـــون 

الّظلـــمات.
ومن اأو�سح الأدلّة واأ�رشحها يف ذلك اأّن هذه الّطائفة تقول مثاًل: اإّن العقل مينع 
فات، ويوجب كذا منها، فينفون ن�سو�ص الوحي بناًء على ذلك،  كذا من ال�سّ
فياأتي خ�سومهم من طائفٍة اأخرى، ويقولون: هذا الذي زعمتم اأّن العقل مينعه 

كذبتم فيه، بل العقل يوجـــبه، وما ذكـــرمت باأّنه يجـــيزه اأو يوجبه، 
=
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اأو  ًا  خا�سّ اخلرب  كان  واإن  عندنا)2(،  يقبل  ول  ))اأي�سًا(()1(  ي�سقط  ظاهره 

=
كذبتم فيه، بل هو مينعه، وهذا معروف يف الكالم يف م�سائل كثريٍة معروفة 
-كاختالفهم يف اأفعال العباد، وجواز الّروؤية بالأب�سار، وهل العر�ص يبقى 
زمانني اإلى غري ذلك؛ فيجب على امل�سلم اأن يتقبل كّل �سيٍء ثبت عن ر�سول 
له  يح�سل  مل  اإن  اأّنه  ويعلم  �سحيٍح،  ب�سنٍد  و�سّلم-  عليه  الله  –�سّلى  الله 
الهدى والّنجاة باّتباع ما ثبت عنه –�سّلى الله عليه و�سّلم- فاإّنه ل يح�سل له 
ذلك بتحكيم عقله الّتائه يف ظلمات احلرية واجلهل((. املذّكرة �ص 183-

.184
�سقطت من الّزبدة، وهي موجودة يف اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 196،   )1(

. من الق�سم الّثانيِ
)2(  هذه امل�ساألة املعروفة بتخ�سي�ص عموم الكتاب وال�ّسنة املتواترة بخرب الواحد، 
وهل دللة العام على اأفراده قطعية اأو ظّنّية، وقد �سبقت يف مباحث العموم يف 

الق�سم الأّول �ص 234.
قال يف الّتبيني )586/1 - 587(، حا�سية )6(:

)اعلم اأّن خرب الواحد اإن ورد خمالفًا لن�ّص الكتاب فاإن اأمكن تاأويله من غري 
حيح، واإن مل ميكن تاأويله اإّل بتع�سّف مل يقبل  تع�ّسٍف يقبل على الّتاأويل ال�سّ
قطعي،  الكتاب  ن�ّص  لأّن  تاأويل؛  غري  من  قبوله  ميكن  ل  لأّنه  خالف؛  بال 
القطعي،  مبقابلة  الّظّني  في�سقط  بينهما،  تعار�ص  ول  ظّني،  الواحد  وخرب 
الكالم  بني  الّتناق�ص  بطل  الّتع�ّسف  مع  تاأويله  لو جاز  لأّنه  تاأويله؛  يجوز  ول 

قيل. كّله، كذا 
قلت: هذا ما يتعّلق بامل�ساألة ال�ّسابقة.

فيقول الواحد؛  بخرب  الكتاب  عموم  تخ�سي�ص  م�ساألة  وهي  امل�ساألة  هذه  واأّما 

 

= 
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ًا، حّتى ل يجوز تخ�سي�ص العموم. ن�سّ

=
يلي:)586/1( ما  واحلا�سية  فحة،  وال�سّ نف�سه  اجلزء  يف  للّتبيني  املحّقق  عنها 

 

حا�سية)6(:
))فاإن خالف خرُب الواحد عموم الكتاب اأو ظاهَره فكذلك عندنا؛ حّتى ل يجوز 
تخ�سي�ُص العموم، وحمُل الّظاهر على املجازية، كما ل يجوز ترك اخلا�ّص 

والّن�ّص من الكتاب به.
وعند ال�ّسافعي وعاّمة الأ�سولّيني يجوز تخ�سي�ص العموم به، ويثبت الّتعار�ص 
توجب  ل  وعموماته  الكتاب  ظواهر  اأّن  على  بناًء  الكتاب،  ظاهر  وبني  بينه 
تخ�سي�سها،  فيجوز  الواحد،  كخرب  الّظّن،  غلبة  تفيد  واإّنا  عندهم؛  اليقني 

ومعار�ستها به عندهم.
وعنــد العراقّيني مــن م�سايخنا والقا�سي اأبــي زيد وَمن تابعه مــن املتاأّخرين: ملا 
اأفادت عمومات الكتاب وظواهرها اليقني كالّن�سو�ص واخل�سو�سات ل يجوز 
تخ�سي�سهــا ومعار�ستها به فاأّما عند َمن جعلها ظنّية من م�سايخنا، كال�ّسيخ اأبي 
من�ســور املاتريدي وَمن تابعه من م�سايخ �سمرقند فيحتمل اأن يجوز تخ�سي�سها 
بــه، كما ذهب اإليــه الفريق الأّول. والأ�سّح اأّنه ل يجــوز عندهم اأي�سًا؛ لأّن 
الحتمال يف خرب الواحــد فوق الحتمال يف العام والّظاهر؛ لأّن ال�ّسبهة فيهما 
من حيــث املعَنى، وهو احتمال اإرادة البع�ص من العمــوم، واإرادة املجاز من 

الّظاهر دون الّنظم والعبارة.
وال�ّسبهة يف خرب الواحد يف الّنظم واملعَنى جميعًا؛ لأّن املعَنى مودع يف الّلفظ 
وتابع له يف الّثبوت؛ فال بّد من اأن توؤّثر الّظّنّية املتمكنة يف الّلفظ يف ثبوت معناه 
�رشورة، ولهذا ل يكفر منكر نظمه ول منكر معناه؛ بخالف العام والّظاهر 
من الكتاب؛ فاإّنه يكفر، واإذا كان كذلك ل يجوز ترجيح خرب الواحد على 
ظاهر الكتاب ول تخ�سي�ص عمومه به؛ لأّن فيه ترك العمل بالّدليل الأقوى مبا 

 

=                                                                                                    
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من  والّن�ّص  اخلا�ّص  ترك  يجوز  به كما ل  املجاز  على  الّظاهر  وحمل 
الكتاب بخرب الواحد)1(:

تعالى: لقوله  خمالف  فاإّنه  ي)2(  املّدعيِ وميني  ب�ساهٍد  الق�ساء  كحديث 

=
هو اأ�سعف منه؛ وذلك ل يجوز((.

الّتبيني )586/1-587(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 196-197، من 
. وقد �سبق يف الق�سم الأّول الأدلّة واملناق�سة. الق�سم الّثانيِ

اأن يرتك خا�ّص من الكتاب والّن�ّص بخرب الواحد،  اأّنه ل يجوز  اأن يبنّي  يريد   )1(
كما يف اأ�سل امل�ساألة؛ كذلك ل يجوز تخ�سي�ص عموم الكتاب وظاهره بخرب 
الواحد. والعلة يف ذلك اأّن كالًّ منهما قطعي، وخرب الواحد ظّنّي ول تعار�ص 

بني قطعي وظنِّي.
بينها يف  تعار�ص  ال�رّشعية ل  الأحكام  اأّن  وقد �سبق اجلواب عن ذلك، وهو 
الواقع ونف�ص الأمر.واإّنا الّتعار�ص يكون يف نظر املجتهدينوذلك لعدم الّطالع 
. ولأّن مبَنى اخلالف يف الّدللة والّدللة  على الأحوال املحيطة بالّن�ّص القراآنيِ

تختلف فقد يكون الّدليل ثابتًا بطريق مقطوع به، ودللته ظّنّية اأو العك�ص.
الوايف يف  الّثانيِ �ص 201، وكتاب  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول  انظر:   )2(
الفقه 196،  اأ�سول  واملغنيِي يف    ،)3( )1074/3(، حا�سية  الفقه  اأ�سول 

ومذّكرة اأ�سول الفقه �ص 137، 240، 374.
وقال:  عنه-،  الله  –ر�سي  هريرة  اأبي  حديث  من  �سحيح  حديث  عنه  قال 
))ذكر ابن اجلوزي يف )الّتحقيق( عدد َمن روى هذا احلديث، يعنيِي: حكمه 
�سحابيًا.  ع�رشين  على  فزادوا  واليمني،  بال�ّساهد  و�سّلم-  عليه  الله  –�سّلى 

وانظر: العرف الّنا�سم )506/2(.
حا�سية   ،)510/2( نف�سه  املرجع  واليمني،  بال�ّساهد  احلكم  يف  وللخالف 

.)5(
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�ڈ  ژ   ژ  ڑ� ]البقرة من الآية: 282[.
عّبا�ص)1(  ابن  عن  روى  ما  وهو  امل�سهورة،  لل�ّسنة  عدُم خمالفته   -2
–ر�سي الله عنهما- اأّنه –عليه ال�ّسالم- ق�سى ب�ساهٍد وميني الّطالب)2( فاإّنه 
ورد خمالفًا للحديث امل�سهور، وهو ما روى عمرو)3( بن �سعيب عن اأبيه 
واليمني على  ي،  عيِ املدَّ ))البّينة على  قال:  ال�ّسالم-  –عليه  اأّنه  عن جّده، 

َعى عليه(()4(. املدَّ

تقّدمت ترجمته يف الق�سم الأّول �ص 94.  )1(
رواه م�سلم يف �سحيحه )1337/3(، ومع �رشح الّنووي )4/12(، كتاب   )2(
الأق�سية، باب الق�ساء باليمني وال�ّساهد، احلديث )1712(، من حديث ابن 
بيمني  الله عليه و�سّلم- ))ق�سى  –�سّلى  النَّبيِّي  اأّن  الله عنهما-  –ر�سي  عّبا�ص 
والعرف   ،)793/2( ماجه  وابن   ،)34/4( داود  اأبي  و�سنن  و�ساهد((، 

الّنا�سم )509/2(.
وينظر اأمثلة عديدة يف: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 199-197.

هو: عمرو بن �سعيب بن حممد بن عبد الله بن عمرو بن العا�ص ال�سهمي، اأبو   )3(
ثقة  فهو  الّثقات  اإذا روى عن  القطان:  قال:  الّطائف،  نزيل  املدن،  اإبراهيم 

يحتّج به، ويف رواية عن ابن معني: اإذا حّدث عن غري اأبيه فهو ثّقة.
ووافقه  بحّجة،  لي�ص  جّده  عن  اأبيه  عن  �سعيب  بن  عمرو  داود:  اأبو  وقال 

الّن�سائي.
وقال خليفة بن خياط: مات �صنة ثماين ع�رشة ومائة.

والــبداية   ،)263/3( العتــدال  وميـــزان   ،)48/8( الّتهـــذيب  تهــذيب 
.)31/9(

)4( اأخرجه الرّتمذي )626/3( يف كتاب الأحكام، باب ما جاء يف اأّن البّينة 
=
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ويف روايٍة: ))على َمْن اأنكر(()1(.
3- وعدُم كونه يف حادثة تعم بها البلوى)2( لأّن العادة تقت�سي ا�ستفا�سة 

=
َعى عليه، احلديث )1341(، من حديث عمرو  ي واليمني على املدَّ      على ملّدعيِ

بن �سعيب عن اأبيه عن جّده. هذا حديث يف اإ�سناده مقال.
و�سّححه الألبانيِ يف �سحيح الرّتمذي )71/2(، احلديث )1341(، ون�سب 

الّراية )390/4(.
واأخرجه الّدارقطنيِي )141/4(، يف كتاب الأق�سية والأحكام وغريه، باب يف 

املراأة تقتل اإذا ارتّدت، احلديث )4465(، عن عمر –ر�سي الله عنه-.
وينظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 202، والّتبيني )589/1(، حا�سية )4(.
-509/2( الّنا�سم  العرف  وينظر:   ،)252/10( �سننه  يف  البيهقي  رواه   )1(
اأ�سول  يف  واملغنيِي   ،)1068/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  وكتاب   ،)510

الفقه �ص 198.
املّدعي،  على  البّينة  جن�ص  ))اإّنه ح�رش  قولهم:  قدامة يف  ابن  عليهم  رّد  وقد 
اليمني  اأّن  بدليل  للح�رش  ))لي�ص هو  بقوله:  اأنكر((،  َمن  اليمني على  وجن�ص 
لظهور  الأمناء  وتلفها، ويف حّق  الوديعة  رّد  اّدعى  اإذا  املودع  ي�رشع يف حّق 
البائع،  حّق  يف  وت�رشع  الق�سامة.  حّق  ويف  املالعن،  حّق  جنايتهم،ويف 

وامل�سرتي اإذا اختلفا يف الّثمن وال�ّسلعة قائمة((. املغنيِي )131/14(.
ُيَوفِّ  مل  بذلك  ها  خ�سّ وَمن  الأربعة  اأو  بال�ّساهدين  ة  خا�سّ لي�ست  البّينة  اأّن  كما 
اإّنها ا�سم لكّل ما يبني احلّق ويظهره.  م�سّماها حّقه، كما قال ابن القيم وغريه: 
انظر: الّطرق احلكمية �ص 15، وتب�رشة احلّكام )161/1(، واأ�سول الأحكام 

للموؤلِّف �ص 202.
الة، وم�ّص الّذكر ونحوهما.  )2( البلوى: ما يعم الّتكليف به، كرفع اليدين يف ال�سّ
=
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نقل ما َعمَّ به البلوى، وملا مل ي�ستهر علمنا اأّنه �سهو اأو من�سوخ؛ فال يقبل 
على اختيار الكرخي وجميع املتاأّخرين من  اأ�سحابنا)1(.

ال�ّسافعي  اإذا �سّح �سنده)2(، وهو مذهب  وعند عاّمة الأ�سولّيني يقبل 
وجميع اأ�سحاب احلديث)3(. 

=
انظر: رو�سة الّناظر مع املذّكرة �ص 261-260.

قال ال�ّسيخ حمّمد الأمني –رحمه الله-: ))الّتحقيق هو قبول اأخبار الآحاد فيما 
حابة –ر�سي الله عنهم- ومن بعدهم يقبلون اأخبار  تعّم به البلوى،ومل يزل ال�سّ
وم وغري ذلك. ولأّن  الة والّطهارة وال�سّ الآحاد فيما يعّم الّتكليف به؛ كال�سّ
الغائب((. �ص  بتبليغ  ال�ّساهد وياأمره  يبّلغ  الله عليه و�سّلم- قد  –�سّلى  النَّبيِّي 

262، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )339-338/1(.
اأ�ســـول الأحكـــام للموؤلِّـــف �ــص204،203، وجامع الأ�ــرشار لـلـكـاكي   )1(

.)721/3(
ويقول يف الّتبيني: ))وهذا خمتار ال�ّسيخ اأبي احل�سن الكرخي وجميع املتاأّخرين 
اإذا  يقبل  البلوى  به  تعّم  فيما  ورد  الأ�سولّيني:اإذا  عاّمة  اأ�سحابنا.وعند  من 
الله((. احلديث–رحمهم  واأ�سحاب  ال�ّسافعي  وهومذهب  �سنده.  �سّح 

)587/1(،حا�سية)2(.
بيان املخت�رش )746/1-747(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 204.  )2(

اأي: املالكية واحلنابلة. وانظر: الّتبيني )587/1(، وكتاب الوايف يف اأ�سول   )3(
الفقه )1077/3(.
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كحديث اجلهر بالّت�سمية)1(، وحديث م�ّص الّذكر)2(.
4- وعدُم كونه مرتوك املحاجة به عند ظهور الختالف، فاإّنهم اإذا 
تركوا املحاّجة به عند ظهور الختالف الواقع فيما بينهم يكون مردوداً عند 

املراد بذلك حديث اجلهر بـ: ))ب�سم الله الّرحمن الّرحيم((؛ فاإّن احلنفية يقولون:   )1(
اإّنه وارد يف م�ساألة يعم بها الّتكليف فلما اقت�رشت روايته ومل ي�ستهر مع �سهرة 

احلادثة مل يعمل به.
الة، يف باب َمن راأى اجلهر  واحلديث اأخرجه الرّتمذي )14/2(، اأبواب ال�سّ
بب�سم الله الّرحمن الّرحيم، احلديث )245(، من حديث ابن عّبا�ص –ر�سي 
الله عنهما-. وقال اأبو عي�سى: ))هذا حديث لي�ص اإ�سناده بذاك((. واأخرجه 
الة باب ذكر الّدليل على اأّن  ابن خزمية يف �سحيحه )251/1(، يف كتاب ال�سّ
اجلهر بـ )ب�سم الله الّرحمن الّرحيم(، واملخافتة به جميعًا مباح، ولي�ص واحد 
منهما حمظوراً. وهذا من اختالف املباح، احلديث )399(،من حديث نعيم 

بن عبد الله املجمر.
وانظر: الهداية يف تخريج اأحاديث البداية )31731/3(.

وينظر الكالم على حكم اجلهر بها يف: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )201/1( 
احلا�سية )1(.

م�ّص  من  الو�سوء  باب  الّطهارة،  كتاب  يف   ،)621/1( داود  اأبو  اأخرجه   )2(
الّذكر، 

يف  الألبانيِ  و�سّححه  �سفوان،  بنت  ب�رشة  حديث  من   ،)181( احلديث   
�سحيح 

�سنن اأبي داود)57/1(،احلديث)181(،واأخرجه الرّتمذي)126/1(،وقال   
الرّتمذي  �سنن  �سحيح  وانظر:  �سحيح((.  ح�سن  ))هذا حديث  عي�سى:  اأبو 
�ص  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول  يف  مبا  وقارن   ،)82( احلديث   ،)63/1(

.)199-198(
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بع�ص اأ�سحابنا املتقّدمني وعاّمة املتاأّخرين)1(.
))الّطالق  قال:  ال�ّسالم-  –عليه  اأّنه  ثابت)2(  بن  زيد  روى  ما  مثاله: 

الأحكام �ص 205: ))وخالفهم يف ذلك غريهم من  اأ�سول  املوؤلِّف يف  قال   )1(
الأ�سولّيني، واأهل احلديث قائلني باأّن احلديث اإذا ثبت �سنده، و�سّح فخالف 
اإّياه، وتركه العمَل، واملحاّجَة به ل يوجب رّده؛ لأّن اخلرب حّجة  حابي  ال�سّ
حابي حمجوج به كغريه((. جامع الأ�رشار للكاكي  على كافة الأّمة، وال�سّ

)722/3(، وك�سف الأ�رشار )19-18/3(.
برتك  يّتهموا  ومل  الّدين  نقل  يف  الأ�سول  هم  حابة  ال�سّ باأّن  احتّج  رّده  ومن 
الحتجاج مبا هو حّجة، وال�ستغال مبا لي�ص بحّجة، مع اأّن عنايتهم باحلجج 
اأقوى من عناية غريهم بها، فرتك املحاّجة، والعمل به عند ظهور الختالف 
الأ�سبق �ص  اأو من�سوخ، املرجع  َّن رواه بعدهم،  مميِ اأّنه �سهو  فيهم دليل على 
الّنا�سم  والعرف   ،)3( احلا�سية  مع   ،)590/1( والّتبيني   ،206  ،205
)509/2-511(، وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1078/3(، مع احلا�سية 

.)3(
مع  البزدوي  واأ�سول   ،)370-369/1( ال�رّشخ�سي  اأ�سول  وانظر: 
للّن�سفــي  املنار،  �ســرح  الأ�رشار  وك�سف   ،)19-18/3( الأ�رشار  ك�سف 

.)52/2(
ّحاك بن زيد الأن�ساري اخلزرجي، يكنَّى اأبا �سعيد،  هو: زيد بن ثابت بن ال�سّ  )2(
حابة  ال�سّ اأعلم  وكان  اأحداً،  م�ساهده  اأّول  كانت  الّرحمن،  عبد  اأبا  وقيل: 
بجمع  يق  دِّ ال�سِّ بكر  اأبو  اأمره  الذي  وهو  الوحي.  كتاب  واأحد  بالفرائ�ص، 
�سعد  ابن  طبقات  انظر:  )42هـ(.  وقيل:  )46هـ(،  �سنة:  مات  القراآن. 
)358/2-362(،، ال�ستيعاب لبن عبد الرّب )537/2-540(، واأ�سول 

الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 206.
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بالّرجال )60/ب( والعّدة بالّن�ساء(()1(.
حابة –ر�سي الله عنهم- اختلفوا يف هذه امل�ساألة: كان ال�سّ

حابة رواه البيهقي يف ال�ّسنن الكربى )36/7-37(، عن عدد من ال�سّ  )1(
 –ر�سي الله عنهم-، منهم: زيد بن ثابت، وابن عّبا�ص، وبن م�سعود، وكذا 
الّرّزاق يف م�سّنفه )234/7-237(، عنهم وعن غريهم، وقال  رواه عبد 

عنه الّزيلعي يف ن�سب الّراية )225/3(: غريب مرفوعًا.
والعرف الّنا�سم )511/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 206، وكتاب 
�ص 198،  الفقه  اأ�سول  يف  واملغنيِي   ،)1079/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف 

وقواطع الأدلّة )401/2(.
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فذهب عمر)1( وعثمان)2( وزيد وعائ�سة)3( اإلى اأّن الّطالق يعترب بحال 

هو: اخلليفة الّرا�سد، عمر بن اخلطاب بن نفيل القر�سي العدوي، اأبو حف�ص،   )1(
الفيل بثالث ع�رشة �سنة، وكان عند املبعث �سديداً على  الفاروق، ولد بعد 
يق.  امل�سلمني، ثم اأ�سلم، وكان اإ�سالمه فتحًا على امل�سلمني، وفرجًا من ال�سّ
قال عبد الله بن م�سعود –ر�سي الله عنه-: ما عبدنا الله جهرة حّتى اأ�سلم عمر. 
الله  يق، �سنة )13هـ(، وا�ست�سهد يف �سبيل  دِّ ال�سِّ اأبي بكر  بعد  تولّى اخلالفة 
حيث قتله اأبو لوؤلوؤة املجو�سي يف امل�سجد �سنة: )23هـ(، ومّدة خالفته ع�رش 

�سنوات، واأ�سهر، وكان عمره )63( �سنة ر�سي الله عنه.
انظر: اأ�سد الغابة )137/4-168(، والإ�سابة )518/2-519(، وتهذيب 

الّتهذيب )222-221/3(.
يق  دِّ ال�سِّ بكر  اأبي  يد  على  اأ�سلم  اأمية،  بن  العا�ص  اأبي  بن  عفان  بن  عثمان  هو:   )2(
الإ�ســالم،وهــاجر  اإلى  الأوائـــل  ال�ّســابــقــني  مــن  الله عنهما-،وكــان  –ر�سي 
الله  –�سّلى  الله  ر�سول  بنت  كلثوم  اأّم  بعدها  تزّوج  رقية  توفيت  وملا  املدينة،  اإلى 
وثالث  باجلنة،  املب�رّشين  الع�رشة  اأحد  وهو  الّنورين.  ذو  َي  َف�ُسمِّ و�سّلم-  عليه 
عنه. الله  ر�سي  )35هـ(  �سنة:  املنّورة  باملدينة  مبْنزله  �سهيداً  قتل  الّرا�سدين،  اخللفاء 
.)519-518/2( ال�سحابة  متييز  )578/3-587(،والإ�سابة يف  الغابة  انظر:اأ�سد 

يق، عائ�سة بنت اأبي بكر –ر�سي الله عنهما-، اأّم  دِّ يقة بنت ال�سِّ دِّ هي: ال�سِّ  )3(
املوؤمنني، زوج النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-، واأ�سهر ن�سائه، تزّوجها الّر�سول   
–�سّلى الله عليه و�سّلم- وعمرها �ست �سنوات، ودخل بها وهي بنت ت�سع 
باملدينة، وكّناها ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم- باأم عبد الله ابن اأختها عبدالله 
بن الّزبري. قال عطاء بن اأبي رباح: كانت عائ�سة من اأفقه الّنا�ص، واأح�سن الّنا�ص 
راأيًا يف العاّمة، روت عن النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- كثرياً من الأحاديث. 
عنها. الله  ر�سي  وخم�سني.  ثمان  وقيل:  وخم�سني،  �سبٍع  �سنة  وتوفيت 

 

=                                                                                                   
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الّرجال يف الّرّق واحلرية، كما هو مذهب ال�ّسافعي)1(.
كما  املراأة  يعترببحال  اأّنه  اإلى  م�سعود  علّي)2(وابن)3(- 1 وذهب 

هومذهبنا)4(.
َن رّق منهما حّتى ل ميلك الّزوج عليها  وعن ابن)5(- 2 عمر اأّنه يعترب مبيِ

=
وال�ستيعاب   ،)189-186/7( حابة  ال�سّ معرفة  يف  الغابة  اأ�سد  انظر: 

)1881/4-1885(، وتهذيب الّتهيب )681-680/4(.
وقول الإمام اأحمد. املهذب )100/2(، واملغنيِي )534-533/10(.  )1(

وانظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 208، والّتبيني )590/1( حا�سية )4(، 
وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1080-1079/3(.

يعرف به يف امللحق.  )2(
�سبقت ترجمته يف الق�سم الأّول �ص 176.  )3(

الوايف يف  والّتبيني )590/1(، حا�سية )4(، وكتاب  الهداية )339/1(،   )4(
اأ�سول الفقه )1079/3(.

هو: عبد الله بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القر�سي العدوي، ولد �سنة ثالث   )5(
م�ساهده  اأّول  اأّن  حيح  وال�سّ بكار،  بن  الّزبري  به  فيما جزم  الّنبوي  املبعث  من 
اخلندق، و�سهد غزوة موؤتة مع جعفر بن اأبي طالب  و�سهد الريموك، وفتح 
الله عليه و�سّلم-،  –�سّلى  الّر�سول  الّتباع لآثار  م�رش،واإفريقية.كان كثري 

مات �سنة �ست وثمانني، وقيل: اأربع وثمانني، وقيل: اأربع و�سبعني.
وتهذيب   ،)953-950/3( وال�ستيعاب   ،)350-347/3( الغابة  اأ�سد  انظر: 

الّتهذيب )390-389/2(.
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ثالث تطليقات اإّل اإذا كانا حّرين)1(.

)َمن ل ُتقبل روايته(:

وملا ا�صرتط وجوب العمل بخرب الواحد بال�رّشوط الّثمانية املذكورة يف 
ها ل يقبل)3( اخلرب وراويه)2(، فاإذا عدم بع�سُ

املغنيِي )533/10(، والّتبيني )590/1( حا�سية )4(، والّتلويح مع الّتو�سيح  )1( 
الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  �ص156،واأ�سول  )259/2(،والّتحقيق   

�ص208.
اأربعة منها يف اخلرب، واأربعة منها يف الّراوي كما �سبق.  )2(

وجامع  اأي�سًا �ص 148،  له  والوجيز  للموؤلِّف �ص 208،  الأحكام  اأ�سول   )3(
-29/3( للبخاري  الأ�رشار  وك�سف   ،)724-722/3( للكاكي  الأ�رشار 
30(، واأ�سول ال�رّشخ�سي )370/1(، واملغنيِي يف اأ�سول الفقه �ص 202، 

وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1090/3(.
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احلديث)2(باّتفاق  باب  يف  حّجة  خربه  يكون  ل  فامل�ستور)1( كالفا�سق 
در الأّول ل�سهادة)3( النَّبيِّي –�سّلى  الّروايات ما مل تظهر عدالته، اإّل يف ال�سّ
الله عليه و�سّلم- على القرن الأّول والّثانيِ والّثالث)4( بخالف خربه يف باب 

امل�ستور؛ ا�سم مفعول من ال�ّسرت، وهو اخلفاء.  )1(
ويف ال�سطالح: هو الذي مل ُتعرف عدالته ول ف�سقه، وامل�ستور واملجهول 
ى واحٍد عند عامة الأ�سولّيني، بخالف املحّدثني فاإّنهم يق�سمون  ُ�َسمًّ لفظان مليِ

املجهول اإلى:
العدالة  معلوم  باطنًا  العدالة  جمهول  واإلى  باطنًا.  اأو  ظاهراً  العدالة  جمهول 

ظاهراً.
وهو امل�ستور.

واإلى جمهول العني.
و�رشح   ،)317-316/1( الّراوي  وتدريب   ،)506/2( الّنا�سم  العرف 
الكوكب املنري )411/2-412(، واخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص90واأ�سول  

ال�رّشخ�سي )352/1(، وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1092/3(.
اإّنا قال يف باب احلديث، احرتازاً عن الق�ساء بظاهر العدالة. املرجع ال�ّسابق.  )2(

املرجع ال�ّسابق )1092/3(، واجلمهور على اأّن خرب املجهول ل يقبل. لكن   )3(
احلنفية قالوا: اإن كان امل�ستور من اأهل القرون الثالثة الأولى قبلت روايته وخربه 

عن النَّبيِيِّ –�سّلى الله عليه و�سّلم-؛ لأّنهم عدول.
يف�سو  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  يلونهم  الذين  ثم  قرن،  الّنا�ص  ))خري  حلديث:   )4(

الكذب((.
�سحيح البخاري مع الفتح )306/5(،يف كتـاب ال�ّسهــادات حــديث رقـم: 

)2652(، من حديث ابن م�سعود – ر�سي الله عنه.
حابة،  وم�سلم يف �سحيحه مع �رشح الّنووي )70/16(، يف كتاب ف�سائل ال�سّ

احلديث رقم: )2533(، عنه.
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ال�ّسهادة)1(.
واأخبار امل�ستور يف الّديانات كنجا�سة املاء؛ كاأخبار الفا�سق فيها يف  1 -
حيح، يجب الّتحّري؛ فاإن وقع يف قلبه اأّنه �سادق تيّمم من غري اإراقة  ال�سّ

املاء، فاإن اأراق فهو اأحوط للّتيّمم)2(.
كاأخبار  فيها  امل�ستور  اأخبار  اأّن  حنيفة:  اأبي  عن  احل�سن  رواية  ويف 

العدل)3(.

يلحقه  الذي  حنيفة  اأبي  مذهب  على  ة  وخا�سّ العدالة،  لظاهر  يقبل  فاإّنه  اأي:   )1(
بالعدل؛ فاإّنه يجوز الق�ساء ب�سهادة امل�ستورين اإذا مل يطعن اخل�سم.

ولكن رّجح يف كتاب الوايف: اأّنه ل بّد من اعتبار اأحد �رشطي ال�ّسهادة ليكون اخلرب 
ملزمًا. وقد �سقط اعتبار العدد فلم يبق اإّل اعتبار العدالة. )1094/3(.

قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام �ص )208( عند قوله: بخالف خربه يف باب 
ال�ّسهادة؛ فاإّنه مقبول فيها، فاإّن القا�سي لو ق�سى ب�سهادة امل�ستور جاز عند اأبي 

حنيفة نظراً اإلى العدالة الّظاهرة.
ففي غري القرن الأّول والّثانيِ والّثالث، امل�ستور كالفا�سق؛ لأّن الف�سق يف اأهل 

الّزمان غالب؛ فال بّد من العدالة املرّجحة.
الّتابعني،  وقرن  عنهم-،  الله  –ر�سي  حابة  ال�سّ قرن  الأّول  در  بال�سّ واملراد 

وقرن تابع الّتابعني.
ُم  ُيَحكِّ اأّنه  الفا�سق يخرب بنجا�سة املاء  الله- يف  –رحمه  قال حمّمد بن احل�سن   )2(
ال�ّسامُع راأَيه، فاإن وقع يف قلبه اأّنه �سادق يتيّمم من غري اإراقة املاء؛ فاإن اأراقه 
فهو اأحوط للّتيّمم. واأخبار امل�صتور بنجا�صة املاء كالفا�صق، وذكر حمّمد يف 

حيح. باب ال�ستح�سان اأّنه مثل الفا�سق، وهو ال�سّ
اأي: خرب امل�ستور يف الّديانات عند اأبي حنيفة كخرب العدل، فيما يخرب من   )3(
الة ومل يجد ماًء اإّل يف اإناء اأخربه  جنا�سة املاء. فقال: واإذا ح�رش امل�سافر ال�سّ

 

=
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وخرب الكافر، 2 -
بيِّي، وال�سَّ 3 -

واملعتوه فيها)1( ل تقبل، فال يجب الّتحّري، فاإذا وقع ]61/اأ[- 4 يف 
اأ ول يتيّمم، فاإن اأراق  قلب ال�ّسامع �سدقهم يف خربهم بنجا�سة املاء يتو�سّ

املاء ثم تيّمم فهو اأف�سل)2(.
كالوكالت)3( الإلزام؛  معَنى  عن  تنفك  التي  املعامالت  ويف  اأ- 
والودائع  الهدايا  يف  والّر�سالت  الّتجارة  يف  والإذن  وامل�ساربات)4( 

=
رجل اأّنه قذر وهو عنده رجل م�سلم مر�سي مل يتو�ساأ به.اأ�سول الأحكام للموؤلِّف 
�ص 209، وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1092/3-1093(، وك�سف 

الأ�رشار للبخاري )29/3-30(، والّتبيني )595/1( مع احلا�سية )2(.
اأي: يف الّديانات.  )1(

اأ�سول ال�رّشخ�سي )371/1-372(،واملغنيِي يف اأ�سول الفقه �ص202،واأ�سول   )2(
احلا�سية  )596/1-597(،مع  �ص209،والّتبيني  للموؤلِّف  الأحكام 

)3(،و)7(.
الوكالة،مفرد، وجمعها: وكالت. يف الّلغة الّتفوي�ص والإحالة.  )3(

و�رشعًا: الّتفوي�ص يف الّت�رّشف يف الأمور، وهي العقود اجلائزة.
الّطلبة كتاب  للربكـتيِي �ص 536، وطلبة  الّتعريفات �ص 177، والّتعريفات 

الوكالة �ص 281.
امل�ساربات، جمع م�ساربة، مفاعلة من ال�رّشب وهو ال�ّسري يف الأر�ص.  )4(

و�رشعًا: عقد �رشكة يف الّربح مباٍل من رجٍل وعمٍل من اآخر، وهي من العقود 
اجلائزة.

=



1025حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

والأمانات، يعترب خرب كّل ممّيٍز، عدًل كان اأو غري عدٍل، �سبّيًا اأو بالغًا، 
م�سلمًا اأو كافراً، بدون حتكيم الراأي)1(.

=
الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف �ص 660، وتعريفــات الربكـتيِي �ص 392، 
�ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،301 �ص  امل�ساربة  كتاب  الّطلبة،  وطلبة 

.209
هذه الفقرة معقودة لبيان حكم قبول خرب الواحد يف املعامالت، وهي –اأي   )1(

املعامالت- عند العاّمة يراد بها الّت�رّشف من البيع ونحوه.
بقاء  باعتبار  الّدنيا  باأمر  املتعّلقة  ال�رّشعية  الأحكام  على جمموع  تطلق  و�رشعًا: 

ال�ّسخ�ص كالبيع والإجارة وال�رّشاء وغريها. الّتعريفات للربكتيِي �ص 393.
وقد ق�سمها اإلى ق�سمني:

اأ- املعامالت التي تنفك عن معَنى الإلزام. وهي املعروفة بالعقود اجلائزة.
وقوله: تنفك عن معَنى الإلزام، احرتاز عّما فيه اإلزام حم�ص؛ كال�ّسهادة، وعّما 
واملعامالت  املاأذون،  الوكيل، وحجر  وجٍه كعزل  دون  وجٍه  من  اإلزام  فيه 
بجملتها من قبيل حمّل اخلرب، اأي: الذي جعل اخلرب حّجة فيه، وذلك خم�سة 

اأنواع:
ما تخّل�ص حقًا لله تعالى من �رشائعه مما لي�ص عقوبة. 1 -

ما هو عقوبة من الله تعالى. 2 -
ما فيه اإلزام حم�ص من حقوق العباد؛ كال�ّسهادة. 3 -

ما لي�ص فيه اإلزام من حقوق العباد، وهو املذكور هنا. 4 -
العباد. كتاب الوايف يف  اإلزام من وجٍه دون وجٍه من حقوق  ما فيه  5 -

اأ�سول الفقه )1034-1033/3(.
وهنا �رشع املوؤلِّف يبنّي حكم خرب الواحد يف املعامالت التي لي�ص فيها اإلزام.

=
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الواحد ل يقبل فيه  العباد فخرب  اإلزام حم�ص من حقوق  فيه  ب- وما 

=
والكافر  بيِي  كال�سّ ممّيز،  كّل  خرب  املعامالت  من  الّنوع  هذا  يف  قبل  واإّنا 

لوجهني:
اأحدهما: عموم ال�رّشورة.

وثانيهما: اأّن هذا اخلرب غري ملزم، فلم ي�صرتط �رشط الإلزام.
انظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1097-1096/3(.

الّداعية  ال�رّشورة  لعموم  الأحكام: ))يعترب خرب كّل ممّيز،  اأ�سول  املوؤلِّف يف  قال 
عدٍل،  غري  اأو  كان  عدًل  ممّيز  كّل  خرب  فيه  فيقبل  ال�رّشائط،  �صائر  �صقوط  اإلى 
امل�ستجمع  يجد  قّلما  الإن�سان  فاإّن  كافراً  اأو  كان  م�سلمًا  بالغًا،  اأو  كان  �سبّيًا 
ال�رّشائط  الق�سم  فلو �رشطنا يف هذا  اأو غالمه،  اإلى وكيله،  يبعثه  ال�رّشائط  لتلك 
املذكورة، لتعّطلت امل�سالح، وفيه حرج عظيم، في�سقط ا�سرتاطها لل�رّشورة؛ لأّن 
لها تاأثرياً يف الّتخفيف((.اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص210-209.
الأقوال يف حّجة خرب  ذكر  بعد  الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  قال حمّقق 
الواحد وهل ذلك بالعقل اأو ال�ّسمع، واأّن اجلمهور اأّنه بال�ّسمع، قال: ))ول 
بّد من الّتنبيه اإلى ما اّتفقوا عليه من اأخبار الآحاد، حّتى ل يظّن ظاّن اأّن خرب 

الواحد كّله خمتلف فيه، وقد اّتفقوا على العمل بخرب الواحد يف:
ال�ّصهادة �صواء �رشط  الفتوى، ويف  الفتوى، ويف احلكم؛ لأّنه يف معَنى  1 -

العدد اأو ل، ويف الأمور الّدنيوية كاملعامالت ونحوها.
�سّلى الله عليه  اّتفقوا على اأّن خرب الواحد اإذا قطع باّت�ساله اإلى ر�سول الله –- 2

و�سّلم- وحتّقق اأّنه قائله؛ فاإّنه يوجب العلم والعمل، ول جَتوز خمالفته.
اأّول هذا املبحث  اأّن اخلالف الذي ذكرناه يف  : ))واعلم  وقال ال�ّسوكانيِ 3 -
من اإفادة خرب الآحاد الّظّن، اأو العلم، مقّيد مبا اإذا كان خرب واحد مل ين�سم 
اإليه ما يقّويه، واأّما اإذا ان�سم اإليه ما يقّويه اأو كان م�سهوراً اأو م�ستفي�سا؛ فال 

 

=                                                                                                 
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اإّل ب�رشط العدد عند الإمكان)1(، ولفظ ال�ّسهادة، والأهلية بالولية)2(، 

 

=
يجري فيه اخلالف املذكور.

العـــمل  على  الإجماع  وقع  اإذا  الواحـــد  خبــــر  اأّن  يف  نــــزاع  ول  4 -
املعلوم  من  �سرّيه  قد  عليه  الإجماع  لأن  العلم؛  يفيد  فاإّنه  مبقـــت�ســاه؛ 

 

�سدقه.
وكذا خرب الواحد اإذا تلقته الأّمة بالقبول، فكانوا بني عامل به ومتاأّول له. 5 -

ما  تلقت  الأّمة  فاإّن  وم�سلم؛  البخاري  حيحني:  ال�سّ اأحاديث  الق�سم  هذا  ومن 
فيهما بالقبول. اإر�ساد الفحول �ص 49.

وانظر: نهاية ال�ّسول )231/2(، ومناهج العقول )230/2-231(، ونهاية 
الو�سول اإلى علم الأ�سول )341/1(، مع احلا�سية )1(.

احرتازاً عّما ل ميكن العدد فيه؛ فاإّنه ل ي�صرتط العدد.  )1(
يف  الوايف  كتاب  يف  وقال   ،210 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول  انظر:   )2(
عن يخلو  ل  الفا�سق  به  اأخرب  ما  اأّن  ))فاحلا�سل   :)1097/3( الفقه   اأ�سول 

 ثالثة اأوجه:
اأ- اإّما اإن كانت ال�رّشورة فيه لزمة خلربه.

ب- اأو ل �رشورة فيه اأ�ساًل.
ج- اأو فيه �رشورة من وجٍه دون وجٍه.

ففي الأّول: وهي املعامالت التي تنفك عن معَنى الإلزام يعترب خربه فيه من 
غري حتكيم الّراأي.

: وهو رواية الأخبار عن النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- ل يعترب  ويف الّثانيِ
اأ�ساًل.

 ويف الّثالث: وهو اخلرب بنجا�صة املاء، يعترب خربه ب�رشط ان�صمام حتكيم الّراأي.
=                                                                                                 



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1028

لفظ  بدون  البالغ  احلّر  �سهادة  ول  والعبد،  بيِّي،  ال�سَّ �سهادة  تقبل  فال 
ال�ّسهادة.

ج- وما فيه اإلزام من وجٍه كعزل الوكيل، وحجر املاأذون، وف�سخ 
ال�رّشكة، واإنكاح الويل البكر البالغة، فاإن كان املخرب وكياًل، اأو ر�سوًل 

=
اأو نقول: اإّن حمّل اخلرب ل يخلو من ثالثة اأوجه:

اإّما اأن يكون فيما فيه اإلزام حم�ص؛ وذلك مثل: ال�ّسهادة، فال ي�سّح اخلرب اإّل 
ب�رشط ال�ّصهادة.

اأو ل اإلزام فيه اأ�ساًل؛ فيعترب فيه خرب كّل ممّيز مطلقًا.
اأو فيه اإلزام من وجٍه دون وجٍه، في�صرتط فيه اأحد �رشطي ال�ّصهادة من العدد 

اأو العدالة.
والّتقومي   ،)71-69  ،63/3( اجل�سا�ص  اأ�سول  يف:  اًل  مف�سّ ذلك  انظر 
�ص 177-179، واأ�سول البزدوي مع ك�سف الأ�رشار )24-20/3(، 
-276/2( والّتحبري  والّتقرير   ،)373-370/1( ال�رّشخ�سي  واأ�سول 

277(، وك�سف الأ�رشار للّن�سفي )48-46/2(.
اإلزام  فيه  فيما  الواحد  )خرب  عنوان:  حتت  الأحكام  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  وقال 
حم�ص وما فيه اإلزام من وجٍه دون وجٍه، فقد ذكر بعد ما ذكره هنا يف زبدة 
الأ�سول بعد قوله: بالولية؛ لأّنه ملا كان من قبيل الإلزامات، مل يكن بّد من 
لفظة  با�صرتاط  تاأكيد  زيادة  لالإلزام، ومن  لي�صلح خربه  للمخرب  الولية  اأهلية 
ال�ّسهادة، والعدد، رفعًا للتلبي�ص و�سيانة للحقوق املع�سومة، ول تقبل �سهادة 

احلّر البالغ بدون لفظ ال�ّسهادة.
و)338-337(،   ،)335-334/1( ال�رّشخ�سي  اأ�سول  يف:  امل�ساألة  انظر 
ين البخاري )43/3-45، و51-55(، وجامع  وك�سف الأ�رشار لعالء الدِّ

الأ�رشار للكاكي )734-729/3(.
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يقبل خرب الواحد غري العدل، واإن كان ف�سولّيًا)1( ب�رشط، اإّما العدالة اأو 
ثبوت  هذا يف  وعدمه.  الإلزام  رعاية  ال�رّشائط،  �سائر  وجود  بعد  العدد 

حقوق العباد بخرٍب يكون يف معَنى ال�ّسهادة.
�سك  ل  ا  مَّ فميِ املذكورة  بال�رّشائط  الواحد  يرويه  بحديث  ثبوتها  واأّما 

فيه)2(.

الف�سويل، هو: َمن مل يكن وليًا ول اأ�سياًل، ول وكياًل، يف العقد.  )1(
وقال يف الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف: ))والف�سويل يف عرف الفقهاء َمن 
�ص  والّتعريفات   ،559 �ص  الّتعاريف  مهمات  وكيل((.  ول  مبالك  لي�ص 

.119
الوكيل  ي�صرتط يف  ))واإّنا مل  الأحكام �س )112(:  اأ�صول  املوؤلِّف يف  قال   )2(
 ، والّر�سول �رشائط الأخبار من العدالة ونحوها؛ لنتقال عبارتهما اإلى املوكّلّ

واملر�سل؛ لقيامهما مقامهما بخالف الف�سويل.
وّكلنيِي فالن،  يقول كاذبًا:  باأن  والّر�سالة  الوكالة،  الكذب يف  تطّرق  ولقّلة 
اأو اأر�سلنيِي، ويقول: كذا وكذا، بخالف الأخبار بغريهما؛ فاإّن كذبه كثري؛ 
اأ�سّد رعاية ل�سبه الإلزام  لأّن خوف ظهور الكذب ولزوم ال�رّشر يف الأّولني 

وعدمه... الخ املذكور يف املنت((.
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)حكم رواية املت�صاهل و�صاحب الهوى(

ول تقبل رواية املت�ساهل)1(، و�ساحب الهوى)2(.

هو: ا�سم فاعٍل من الّت�ساهل، وهو عدم الحرتاز.  )1(
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام �ص 211: ))ول تقبل رواية املت�ساهل، اأي: 

املجازف الذي ل يبايل من الهوى، واخلطاأ والّتزوير((.
ويف اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 89: ))ل تقبل رواية َمن عرف بالّت�ساهل 
يف �سماع احلديث، اأو اإ�سماعه، َكَمن ينام حالة ال�ّسماع اأو ي�ستغل عنه، اأو 
يحّدث ل من اأ�سٍل �سحيٍح، اأو َمن عرف بقبول الّتلقني يف احلديث من غري 
تثبت وحفظ، وبكرثة ال�ّسهو يف رواياته، اإذا مل يحّدث من اأ�سٍل �سحيٍح، 
ال�رّشخ�سي  اأ�سول  وانظر:  حديثه((.  يف  واملناكري  ال�ّسواذ  كرثت  َمن  اأو 

)373/1(، وجامع الأ�رشار للكاكي )715/3(.
ميالن  وهو:  الهوى،  ))و�ساحب  بقوله:  الأحكام  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  عّرفه   )2(
الّنف�ص اإلى ما ت�ستلذه من ال�ّسهوات من غري داعية ال�رّشع، واملراد املبتدع املائل 
ين((. القامو�ص املحيط )1347(، واأ�سول الأحكام  اإلى ما يهواه يف اأمر الدِّ

الق�سم الّثانيِ �ص 211.
قــال يف اخلال�سة يف اأ�سول احلديث: ))املبتــدع الذي مل يكفر ببدعته فيه ثالثة اأقوال:
قيل: ل تقبل روايته مطلقًا؛ لف�سقه فكما ا�ستوى يف الكفر املتاأّول وغري  1 -

املتاأّول ي�ستوي يف الف�سق املتاأّول وغريه.
وقيل: اإن مل ي�ستحّل الكذب لن�رشة مذهبه، قبل، واإن ا�ستحّله كاخلّطابية  2 -

من الّرواف�ص مل يقبل، ويعزى هذا اإلى ال�ّسافعي.
عليه  الذي  وهذا  قبل،  واإّل  يقبل،  مل  ملذهبه  داعية  كان  اإن  وقيل:  3 -
ال�ّسافعي يف  اأ�سحاب  اختلف  ال�ّسافعي:  اأ�سحاب  بع�ص  الأكرث، وقال 
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وتثبت العبادات بخرب الواحد بال�رّشائط املذكورة، كما تثبت الّديانات 
بخربه بها)1(.

ول تثبت به العقوبات)2(، واإن ا�ستجمع ال�رّشائط عندنا)3(.

=
غري الّداعية، واّتفقوا على عدم قبول رواية الّداعية((. 4 -

انظر: اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 91، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم 
الأمني  حمّمد  لل�ّسيخ  الفقه  اأ�سول  يف  واملذّكرة   ،214-212 �ص  الّثانيِ 

ال�ّسنقيطي �ص 204-202.
اأي�سًا �ص 150، وك�سف  اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 214، والوجيز له   )1(

الأ�رشار للبخاري )30/3(، ويف ن�سخٍة )42/3(.
)2(  �سبق تعريف العقوبات يف الق�سم الأّول �ص 640.

وما  احلدود  اإثبات  م�ساألة  وهي  امل�ساألة  هذه  اأّن  واملعروف  احلنفية.  عند  اأي:   )3(
يندرئ بال�ّسبهات اخلالف فيها مع اأبي احل�سن الكرخي ل مع احلنفية.

قال يف ك�سف الأ�رشار للبخاري: ))ذهب جمهور العلماء اإلى اأّن اإثبات احلدود 
باأخبار الآحاد جائز، وهكذا نقل عن اأبي يو�سف –رحمه الله-، يف الأمايل، 

ا�ص واأكرث اأ�سحابنا. وهو اختيار اأبي بكر اجل�سّ
ب- وذهب اأبو احل�سن الكرخي اإلى اأّنه ل يجوز. واإليه مال امل�سّنف –يعنيِي 
مذهب  وهو  كالمهما.  �سياق  عليه  يدّل  ما  على  الأئمة  و�سم�ص  البزدوي- 
 ،)59/3( للبخاري  الأ�رشار  ك�سف  املتكّلمني.  من  الب�رشي  الله  عبد  اأبي 

والأقوال الأ�سولّية لأبي احل�سن الكرخي �ص 83.
اأكرث  الكرخي  اإلى  �سّم  الّتحرير  املحّقق يف  اأّن  ))واعلم  الغّفار:  فتح  قال يف 
احلنفية وهو بعيد. فقد �رّشح يف الّتقرير والهندي باأّن القبول قول اجلمهور، 

وهو قول اجل�سا�ص واأكرث اأ�سحابنا. ومال فخر الإ�سالم و�سم�ص الأئمة اإلى 
=
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بالبّينة،  )61/ب(  تثبت  بال�رّشائط، كما  به  تثبت  يو�سف  اأبي  وعند 
وبدللة الّن�ّص)1(،  اإّل اأّن الّثابت بدللة الّن�ّص قطعي، والّثابت بالبّينة ثابت 
بالّن�ّص على خالف القيا�ص؛ فال يقا�ص ثبوت العقوبات بخرب الواحد على 

ثبوتها بالبّينة)2(.

=
 قول الكرخي((. فتح الغفار مع �رشح املنار املعروف مب�سكاة الأنوار يف اأ�سول
 املنار �ص 294، وبذلك يعلم اأّن ما ذهب اإليه الكرام�ستيِي هنا لي�ص هو مذهب 

احلنفية. بل هو مذهب الكرخي وبع�ص احلنفية.
وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )384/1(، واأ�سول ال�رّشخ�سي )333/1-

334(، وتنقيح الف�سول �ص 358، واملذّكرة يف اأ�سول الفقه �ص 262، ورّد

فيها على ما ا�ستدّل به الكرخي واأبطله، واأثبت اأّن احلدود تثبت بالقيا�ص جوازاً بقول 
الّناظم:

جــــوازه فيـــها هــــو امل�سهوروالـحـّد والكــّفــارة الّتقــدير

�سبق تعريف دللة الّن�ّص يف الق�سم الأّول �ص 313-312.  )1(
اختلف العلماء فيما ثبت على خالف القيا�ص، على القول بوجوده يف ال�رّشع   )2(

هل يقا�ص عليه اأو ل؟
واملراد بالّثابت على خالف القيا�ص، ما كانت العّلة فيه غري معقولة، ل ما لي�ص 
له عّلة اأو حكمة، بل املراد ما خفي على عقولنا اإدراك م�سلحته، واحلكمة من 
م�رشوعيته، واإن كانت جميع اأحكام الله تعالى �سادرة عن حكمٍة عظيمٍة، 
اأو فيهما معًا؛ كقبول �سهادة  اأو الآخرة  اإّما يف الّدنيا  ولها م�سلحة تعود علينا 

ال�ساهدين مثاًل، وخربهما ل يفيد القطع عقاًل.
واملذاهب يف هذه امل�ساألة ثالثة م�سهورة:

=
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)تق�صيم الّراوي خلرب الآحاد اإلى معروف بالّرواية وجمهول بها(:

=
احلنفية. جمهور  ذهب  واإليه  عليه.  يقا�ص  ل  القيا�ص  خالف  ما  اأّن  الأّول: 

 

: اأّن ما خالف القيا�ص اإن عقلت عّلته وتوّفرت يف غريه اأحلق به واإّل فال.  الّثانيِ
واإليه ذهب اأكرث احلنابلة.

اأّنه ل يوجد يف ال�رّشع �سيء على خالف القيا�ص، بل الّدليل  القول الّثالث: 
ي�ستدّل  به، ول  ي�ستدّل  اأ�ساًل  اأ�سبح  ال�رّشع  اإلى  ن�سبته  متى �سّحت  ال�رّشعي 
مرّجٍح.  بدون  ترجيح  لأّنه  مناق�سة؛  اأ�ساًل كان ذلك  فلو جعل غريه  عليه، 

وهذا القول هو امل�سهور عن ابن تيمية وابن القيم وغريهما.
امل�رّشاة، وحديث  اأّن حديث  اإلى  َمن ذهب  على  راّداً   - ال�ّسمعانيِ ابن  يقول 
ال�ّساهد وميني املّدعي على خالف القيا�ص: ))واإّنا نقول: نعوذ بالله من الطمع 
الكاذب، واأين خمالفة الأ�سول يف هذه امل�سائل التي قالوها؟! وهل ورد اأ�سل 
مقطوع به يف �سورة م�ساألة القرعة، اأو �سورة م�ساألة امل�رّشاة، اأو �سورة م�ساألة 
ال�ّساهد واليمني، بخالف مواجب الأخبار الواردة يف هذه امل�سائل؟ واإّنا غاية 
يكون  اأن  احلكم كذا،وهو  يكون  اأن  يقت�سي  احلادثة  هذه  قيا�ص  اأّن  قولهم: 

احلكم على خالف ما ورد به اخلرب، وهل هذا اإّل رّد اخلرب مبح�ص القيا�ص؟!
اأّنه رمّبا ل يكون له من  اإّل  اأ�ساًل يف نف�سه  اإذا ثبت �سار  اإّن احلديث  ونقول: 
حيث املعَنى نظري يف �سائر اأ�سول ال�رّشع، وعدم الّنظري ل يبطل حكم ال�ّسيء، 

واإّنا يبطله عدم الّدليل.
واإّنا �سارت الأ�سول اأ�سوًل لقيام الّدللة على �سّحتها وثبوتها؛ فاإذا ثبت اخلرب 
�سار اأ�ساًل مثل �سائر الأ�سول، ولو وجب تركه ب�سائر الأ�سول لوجب ترك 

�سائر الأ�سول به، فاإذا مل يلزم اأحدهما مل يلزم الآخر.
ن هذا ما اأنكروه من مذهبنا. وهو قبولهم  على اأّنهم قد ا�ستعملوا يف مذهبهم ميِ
اخلرب يف الو�سوء بنبيذ الّتمر، ويف اإيجاب الو�سوء بالقهقهة، والذي قالوا: اإّن 

 

=                                                                                                   
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واإذا ثبتت حّجية خرب الواحد بال�رّشائط الثمانية.
- فالّراوي:

اأ- اإّما معروف بالّرواية.
ب- اأو جمهول، مل يعرف اإّل بحديث اأو حديثني)1(.

=
مَتَّن باطل؛ لأّن دعوى  القيا�ص، وهذا يخالف الأ�سول،  ذلك اخلرب يخالف 
خالف الأ�سول يف امل�سائل التي ذكروها ل ي�سّح اإّل من حيث املعَنى، وهو 

حم�ص القيا�ص.
–اأعنيِي يف  التي ذكروها  الأخبار  بهذه  واجبًا  القول  اأّنه كيف �سار  والعجب 
القهقهة والو�سوء بنبيذ الّتمر، وما  اأ�سبه ذلك- مع �سعف اأ�سانيدها، واأبطل 
حيحة يف م�سائل امل�رّشاة، وال�ّساهد والعرايا والقرعة وما  القول بالأخبار ال�سّ

اأ�سبه ذلك؟!
وذوي  العلم  باأهل  اأولى  ُه  َغرْيُ قوٍل  واختيار  ين  الدِّ يف  حتّكم  اإّل  هذا  فهل 

القبول؟!((.
لل�ّسيخ  الفقه  اأ�سول  ومذّكرة   ،)378-377/2( لل�ّسمعانيِ  الأدلّة  قواطع 

حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي –رحمه الله- �ص 265.
اأو  واحد  حديث  اإّل  عنه  يرَو  مل  َمن  هو:  املوؤلِّف،  عند  بالّرواية  املجهول   )1(

حديثني.
وينظر يف اأق�سام املجهول: اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 91-90.

من  اثنان  عنه  يروى  اأن  اجلهالة  يرفع  ما  ))واأقّل  البغدادي:  اخلطيب  قال  وقد 
امل�سهورين بالعلم((. الكفاية �ص 88.

وقال ابن عبد الرّب: ))َمن مل يرو عنه اإّل واحد فهو جمهول عندهم اإّل اأن يكون   
معدي  بن  وعمرو  الّزهد،  دينار يف  بن  كمالك  العلم،  بغري حمل  م�سهوراً 

كرب بالّنجدة((. اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 90.
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بالفقه،والجتهاد كاخللفاء  معروفًا  اإن كان  بالّرواية،  واملعروف  اأ- 
الّرا�سـديـن)1( ،والعبـادلة الّثالثـة)2(، وزيد بـن ثـابـت، ومعاذ)3( بن جبل، 
واأبي)4( مو�سـى الأ�سعـري، وعائ�سـة، ونحوهم، كان حديثـه حّجة)5(، 

يق، وعمر بن اخلّطاب، وعثمان بن عّفان، وعلّي بن اأبي  دِّ هم: اأبو بكر ال�سِّ  )1(
طالب –ر�سي الله عنهم اأجمعني-.

هم: عبد الله بن م�سعود، وعبد الله بن عّبا�ص، وعبد الله بن عمر. –ر�سي   )2(
الله عنهم اأجمعني- اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 216.

يف  الوايف  كتاب  واملحّدثني:  الأ�سولّيني  عند  العبادلة  يف  اخلالف  يف  وينظر 
اأ�سول الفقه )1104/3(، مع احلا�سية )5(.

املقّدم  الإمام  اخلزرجي،  الأن�ساري  اأو�ص  بن  عمرو  بن  جبل  بن  معاذ  هو:   )3(
يف علم احلالل واحلرام. �سهد امل�ساهد كّلها، وروى عن النَّبيِّي –�سّلى الله 
عليه و�سّلم- اأحاديث كثرية. وروى عنه ابن عّبا�ص، وابن عمر –ر�سي الله 
عنهم-، و�سهد بدراً وهو ابن اإحدى وع�رشين �سنة، واأّمره النَّبيِّي –�سّلى الله 

عليه و�سّلم- على اليمن.
ال�ّسام  بالّطاعون يف  تويف  العلماء((،  وكنز  الفقهاء،  ))اإمام  احللية:  قال يف 
�سنة: )17هـ اأو 18هـ(، وعا�ص اأربعًا وثالثني �سنة. اأ�سد الغابة )180/5-

189(، وتهذيب الّتهذيب )97-4(.
ار بن حرب  هو: اأبو مو�سى الأ�سعري، وا�سمه عبد الله بن قي�ص بن �سليم َح�سَّ  )4(
الله عليه و�سّلم- على  –�سّلى  الّر�سول  احلب�سة، وّله  اإلى  الأ�سعري، هاجر 
خماليف اليمن، مات �سنة )53هـ( بالكوفة. وكان من اأح�سن الّنا�ص �سوتًا 
بالقراآن. اأ�سد الغابة )364/3-366(، والإ�سابة )359/2-360(، و�سري 

اأعالم الّنبالء )402-380/2(.
=



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1036

يرتك به القيا�ص، واإن خالف جميع الأقي�سة)1(.

وحكى عن مالك اأّن القيا�ص مقّدم عليه)2(.

=
َّن ا�ستهر بالفقه والّنظر، كان حديثه حّجة، واإن  قال يف اأ�سول الأحكام: ))مميِ  )5(
خالف جميع الأقي�سة((. اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 217، وكتاب الوايف 

يف اأ�سول الفقه )1101/3(.
 ،240 �ص   )3( احْلا�سية  وينظر   .243 �ص  احلنفية  مذهب  تف�سيل  �سياأتي   )1(
ويقارن مبا يف قواطع الأدلّة لبن ال�ّسمعانيِ )365/2-366(، مع احلا�سية.

لَّ  اأُجيِ واأّنا  عظيم،  م�ستقبح  �سمج  باإطالقه  القول  ))وهذا   : ال�ّسمعانيِ ابن  قال   )2(
مْنزلة مالك عن مثل هذا القول، ولي�ص يدرى ثبوت هذا منه((.

وذكر القرايف يف �رشح تنقيح الف�سول �ص )387(: ))اأّن هذا اأحد القولني عن 
مالك، قال: حكى القا�سي عيا�ص يف )الّتنبيهات(، وابن ر�سد يف )املقّدمات( 

يف مذهب مالك يف تقدمي القيا�ص على خرب الواحد قولني((.
قال ال�ّسيخ حمّمد الأمني –رحمه الله- يف تقرير مذهب مالك يف هذه امل�ساألة: 
))هذا الذي ذكر عن مالك –من تقدمي القيا�ص على خرب الواحد- هو املقّرر يف 

اأ�سول الفقه املالكي، وعقده يف املراقي يف اأّول كتاب القيا�ص:
ـّد وهــو قبـــل مــــا رواه الـــواحدواحلــامــل الـمطــلق والــمقيـ

يعنيِي: اأّن القيا�ص مقّدم عند مالك على خرب الواحد. لكن فروع مذهبه تقت�سي 
خالف هذا، واأّنه يقّدم خرب الواحد على القيا�ص....، مع اأّن املقّرر يف اأ�سوله 
ى يف  ًا من كتاب اأو �سنة فهو باطل بالقادح امْلُ�َسمَّ اأي�سًا اأّن كّل قيا�ص خالف ن�سّ
ا�سطالح اأهل الأ�سول ف�ساد العتبار...، وهذا القول هو احلّق الذي ل �سّك 
فيه؛ لأّن القيا�ص ل يجوز مع وجود الّن�ّص من النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-((. 

مذّكرة اأ�سول الفقه �ص 147، ويف ن�سخة حمّققه �ص 266-265.
=
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بط دون الفقه والجتهاد؛  ب- واإن كان معروفًا بالعدالة واحلفظ وال�سّ
كاأبي هريرة)1(، واأن�ص بن مالك)2(، فاإن وافق جميع الأقي�سة، اأو بع�سها 

=
قلت: ميكن اجلمع بني القولني باأّن مراد املالكية بالقيا�ص القواعد العاّمة القطعية،

 

 اأو القيا�ص يف معَنى الأ�سل.
وقال ابن ال�ّسمعانيِ يف قواطع الأدلّة )365/2(: ))اخلرب اإذا �سّح وثبت من طريق 

الّنقل، وجب احلكم به، واإن كان خمالفًا ملعانيِ اأ�سول �سائر الأحكام((.
قال املحّقق: ))وهو مذهب ال�ّسافعية واحلنابلة وبع�ص احلنفية((.

انظر: الّلمع �ص 41، والّتب�رشة �ص 316، والعّدة )888/3(، واملح�سول 
)619/1/2(، وامل�سودة �ص 239، واإر�ساد الفحول �ص 55.

وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )387-384/1(.
الله عليه  –�سّلى  الله  الّدو�سي، �ساحب ر�سول  بن �سخر  الّرحمن  هو: عبد   )1(
الّر�سول  مع  و�سهدها  خيرب،  عام  اأ�سلم  حديثًا،  حابة  ال�سّ واأكرث  و�سّلم-، 
العلم،  الله عليه و�سّلم-، ثم لزمه وواظب على مرافقته، رغبًة يف  –�سّلى 
فدعا له الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- وكّناه باأبي هريرة، وا�ستعمله على 

البحرين، و�سكن املدينة، وبها وفاته �سنة: )57هـ(.
 ،)1772-1768/4( وال�ستيعاب   ،)316-313/6( الغابة  اأ�سد  انظر: 

وتهذيب الّتهذيب )630-601/4(.
هو: اأن�ص بن مالك بن الّن�رش بن �سم�سم بن يزد بن حرام، الأن�ساري اخلزرجي   )2(
الّنجاري من بنيِي عدي بن الّنجار. خادم الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم-، 
خدم  الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- ع�رش �سنوات، وهو من املكرثين من 
وقتادة،   ، البّنانيِ وثابت  الطويل،  �سريين، وحميد  ابن  عنه  الّرواية، روى 
تويف  َمن  اآخر  �سنة: )91هـ(. وهو  تويف  الب�رشي، وخلق كثري.  واحل�سن 

حابة. بالب�رشة من ال�سّ
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مثل:  عندنا)1( وذلك  يقبل  ل  خالف جميعها  واإن  به،  وعمل  قبل حديثه 

الّتهذيب )191-190/1(،  اأ�سد الغابة )294/1-297(، وتهذيب  انظر: 
والوجيز للموؤلِّف �ص 151.

الله بن حافظ احلكمي: ))ن�سب هذا  )1(  قال حمّقق قواطع الأدلّة الّدكتور عبد 
القول، اأي: عدم العمل بخرب الواحد اإذا خالف الأ�سول الّثابتة اأكرث الأ�سولّيني 

اإلى اأ�سحاب اأبي حنيفة. والكالم فيه يف اأمرين:
اأرادوا  ))اإن  فقال:  ال�ّسريازي  اأو�سحه  وقد  القول،  هذا  معَنى  اأحدهما: 
بالأ�سول القيا�ص على ما ثبت بالأ�سول فهو الذي قال اأ�سحاب مالك...، 

واإن اأرادوا 
نف�ص الأ�سول التي هي الكتاب وال�ّسنة والإجماع فلي�ص معهم يف امل�سائل التي 
قالوه((.الّلمع  ما  ف�سقط  اإجماع  ول  �سنة  ول  الواحدكتاب  خرب  فيها  رّدوا 

�ص41.
ثم قال: قلت: ومقت�سى الأدلّة التي �ساقها املخالفون من احلنفية اأّن خالفهم يف 

تقدمي القيا�ص على خرب الواحد.
ثانيهما: يف �سّحة ن�سبة هذا القول اإلى احلنفية.

اأّن   )116/3( الّتحرير  تي�سري  �ساحب  ذكر  فقد  الله-  –رحمه  حنيفة  اأبو  اأّما 
مذهبه اأّن خرب الواحد مقّدم على القيا�ص مطلقًا عند عدم اجلمع.

وذكر ابن القيم يف اإعالم املوقعني )81/1( اأّن اأ�سحابه جممعون على اأّن مذهبه 
اأّن �سعيف احلديث عنده اأولى من القيا�ص والّراأي.

واأّما اأ�سحابه فلهم قولن:
اأحدهما: ما ذكره يف ك�سف الأ�رشار )383/2(، وهو: اأّن الّراوي اإن كان 

فقيهًا قّدم خربه على القيا�ص، اأي: قطعًا.
م القيا�ص على خربه، واإن كان حافظًا. واإن كان غري فقيٍه ُقدِّ

=
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=
زيد، وخّرج  اأبو  الإمام  القا�سي  واختاره  اإبان  بن  عي�سى  مذهب  وهذا  قال:   
اأ�سول  وانظر:  املتاأّخرين.  اأكرث  وتابعه   العرايا،  وخرب  امل�رشاة  حديث  عليه 

ال�رّشخ�سي )341/1(.
بل  فقيهًا،  اأبا هريرة مل يكن  اأّن  ن�سلم  اأّنا ل  البخاري:على  ين  الدِّ وقال عالء 
يفتيِي يف زمن  الجتهاد. وقد كان  اأ�سباب  من  �سيئًا  يعدم  فقيهًا، ومل  كان 
لِّية اأ�سحاب  حابة. وكان ل يفتيِي يف ذلك اإّل فقيٌه جمتهٌد. وكان من عيِ ال�سّ

ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم، ور�سي عنهم.
وقد دعا النَّبيِي –�سّلى الله عليه و�سّلم- له باحلفظ؛ فا�ستجاب الله له فيه؛ حّتى 

انت�رش يف العامل ذكره وحديثه((.
وقال اإ�سحاق احلنظلي: ))ثبت عندنا يف الأحكام ثالثة اآلف من الأحاديث، 

روى اأبو هريرة منها األفًا وخم�سمائة((.
الـمهاجــرين  اأولد  نـفـر مــن  البخــاري: ))روى عنــه �سبعمــائة  وقال عنـه 

والأن�سار((.
حابة عنه فال وجه لرّد حديثه بالقيا�ص((. وقد روى جماعة من ال�سّ

بالله  املعت�سم  حمّمد  اأبي  وتعليق:  بتحقيق   ،)708/2( الأ�رشار  ك�سف 
البغدادي.

ويف الّتحرير: ))واأبو هريرة فقيه، اأي: فاإدخاله هنا غري �سحيح((.
اإلى مذهب اجلمهور، قال البخاري: ))فاأّما عند ال�ّسيخ  وذهب بع�ص احلنفية 
اأبي احل�صن الكرخي وَمن تابعه من اأ�صحابنا فلي�س فقه الّراوي ب�رشٍط تقدمي خربه 
على القيا�ص، بل يقبل خرب كّل عدٍل �سابٍط اإذا مل يكن خمالفًا للكتاب وال�ّسنة 

امل�سهورة. ويقّدم على القيا�ص.
قال اأبو الي�رش: واإليه مال اأكرث العلماء((. اإلى اأن قال:

=
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حديث: ))امل�رّشاة(()1(، فاإّنه خمالف للقيا�ص يف �سمان العدوان؛ لأّنه فيما 
له مثل مقّدر باملثل، وفيما ل مثل له مقّدر بالقيمة بالإجماع، فاإيجاب الّتمر 

مكانه خمالف للقيا�ص مبرة)2(.
ثم ا�صرتاط فقه الّراوي لتقّدم احلديث على القيا�س:

=
))ومل ينقل هذا القول عن اأ�سحابنا بل املنقول عنهم اأّن خرب الواحد مقّدم على 

القيا�ص. ومل ينقل الّتف�سيل((.
وذكر اأّن قول اجلمهور هو مقت�سى كالم اأبي حنفية واأبي يو�سف((. ثم قال:

))ومل ينقل عن اأحد من ال�ّصلف ا�صرتاط الفقه يف الّراوي فثبت اأّن هذا القول 
م�ستحدث((. ك�سف الأ�رشار )383/2(، ويف ن�سخة حمّققة )707/2-
708(، وقواطع الأدلّة )365/2-366( حا�سية )3(، والّتلويح )5/2(، 
الأ�سول  اإلى علم  الو�سول  نهاية  القيا�ص:  مع  الواحد  تعار�ص خرب  وينظر يف 

.)384/1(
حديث امل�رشاة: ))ل ت�رّشوا الإبل والغنم...((. رواه البخاري يف البيوع   )1(

باب: اإن �ساء رّد امل�رشاة ويف حلبتها �ساع من متٍر )93/3(.
وم�سلم يف البيوع باب حكم بيع امل�رّشاة )1158/3( رقم: )1524(.

وينظر: ك�سف الأ�رشار بتحقيق حمّمد املعت�سم بالله البغدادي )704/2(.
اأي: من جميع الوجوه.  )2(

وقد �سبق اأّن احلديث متى ثبت و�سّحت ن�سبته اإلى الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- 
اأ�سبح اأ�ساًل بنف�سه، فال يقال: اإّنه خمالف لغريه.

اإّل اأن يراد به ما مل يرد به ن�ّص �سحيح. انظر:  وفيما ذكر من الإجماع نظر، 
قواطع الأدلّة )365/2-366(، وك�سف الأ�رشار للبخاري )708-707/2(، 

والّتلويح )5/2(.
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اأ- مذهب عي�سى بن اأبان)1(.
واختاره الإمام اأبو زيد)2( وتابعه اأكرث املتاأّخرين.

فقه  لي�ص  اأ�سحابنا:  من  تابعه  وَمن  الكرخي،  احل�سن  اأبي  وعند  ب- 
ما مل  بل خرب كّل عدٍل �سابٍط  القيا�ص،  لتقّدم اخلرب على  الّراوي �رشطًا 

يخالف الكتاب وال�ّسنة امل�سهورة يقّدم على القيا�ص)3(.

�سبق الّتعريف به يف الق�سم الأّول �ص 140.  )1(

�سبق الّتعريف به يف الق�سم الأّول �ص 324.  )2(
: ))واأّما اأبو زيد؛ فاإّنه قال: اإذا كان الّراوي فقيهًا فيجب قبول  قال ابن ال�ّسمعانيِ

خربه الذي رواه وترك القيا�ص به بكٍل حاٍل.
وجابر  وعّمار  هريرة  اأبي  مثل:  فقيهًا،  يكن  مل  ولكن  عدًل،  كان  اإذا  واأّما 
واأن�ص واأمثال هوؤلء، فاإذا خالف القيا�ص مل يجب قبول خربه((. )367/2-

.)368
وينظر: تقومي الأدلّة �ص 180 فما بعدها.

قلت: �سبق الّرّد على ذلك، وينظر: ك�سف الأ�رشار )708-707/2(.
-365/2( الأدلّة  وقواطع  للبخاري)708-707/2(،  الأ�رشار  ك�سف   )3(
366(، واملذّكرة يف اأ�سول الفقه لل�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي �ص 263-

.264
وقال يف فتح الغّفار مع حا�سيته املعروفة مب�سكاة الأنوار: ))واإن عرف بالعدالة 
دون الفقه كاأن�ص واأبي هريرة، اإن وافق حديثه القيا�ص عمل به واإن خالفه مل 

يرتك اإّل ل�رشورة؛ كحديث امل�رّشاة.
هريرة  واأبي  كاأن�ص  الفقه؛  دون  بالعدالة  الّراوي  عرف  واإن  احلا�سية:  يف  قال 
بط، كما يف الّتحرير،  و�سلمان، وبالل، ول بّد اأن يقول: عرف بالعدالة وال�سّ

ّحة. فاإّن جمّرد العدالة ل يكفي يف ال�سّ
=
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=
ويف الّتحرير:واأبو هريرة فقيه،يعنيِي:فال ي�سّح اإدخاله يف هذا الق�سم،و�سياأتي

 اأي�سا.
واإن وافق حديثه القيا�ص عمل به واإن خالفه مل يرتك احلديث اإّل ل�رشورة؛ لأّن 
الّنقل باملعَنى كان م�ستفي�سًا فيهم، فاإذا ق�رش فقه الّراوي مل يوؤمن من اأن يذهب 

�سيء من معانيه، فيدخله �سبهة زائدة يخلو عنها القيا�ص.
واملراد بال�رّشورة: اأن يخالف جميع الأقي�سة، فحينئٍذ يرتك العمل به.

ويف قوله: ))اإّل ل�رشورة((، لطف ورعاية اأدب.
قال فخر الإ�سالم: ))واإّنا نعنيِي مبا قلنا: ق�سوراً عند املقابلة بفقه احلديث. فاأّما 
اأبي  عن  الله- حكى  –رحمه  فاإّن حمّمداً  ذلك؛  من  الله  فمعاذ  بهم  الزدراء 
حنيفة يف غري مو�سًع اأّنه احتّج مبذهب اأن�ص بن مالك –ر�سي الله عنه-، وقّلده 
فما ظّنك باأبي هريرة –ر�سي الله عنه-؛ حّتى اإّن املذهب عند اأ�سحابنا اأن ل يرّد 

حديث اأمثالهم اإّل اإذا ان�سّد باب الّراأي والقيا�ص.
وقّيد الأقي�سة يف الّتلويح بالتي ل يكون ثبوت اأ�سلها بخرٍب واحٍد معروٍف بالفقه، 
ومفهومه اأّنه اإذا كان ثبوت اأ�سلها كذلك ل يرتك احلديث، وهو ظاهر. الّتلويح 

)5/2(، وفتح الغّفار مع حا�سية امل�سكاة �ص 275-274.
الّراوي معروفًا  ))واإن كان  الفقه )1101/3(:  اأ�سول  الوايف يف  ويف كتاب 
بط دون الفقه، مثل: اأبي هريرة واأن�ص بن مالك –ر�سي  بالعدالة واحلفظ وال�سّ
اإّل  يرتك  مل  خالفه  واإن  به،  عمل  القيا�ص  حديثه  وافق  فاإن  عنهما-،  الله 
اأبي هريرة –ر�سي الله  بال�رّشورة، وان�سداد باب الّراأي؛ وذلك مثل: حديث 

عنه- يف امل�رّشاة.
وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1105/3-1106(، ونهاية الو�سول 

اإلى علم الأ�سول )387-385/1(.
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ج- واأّما املجهول)1(:

/اأ( عنه ال�ّسلف و�سهدوا له ب�سّحة احلديث �سار مثل  فاإن روى )62- 1
املعروف يف الّرواية)2(.

�سبق تعريف املجهول �ص 237، واأّن املراد به جمهول الّرواية، ل جمهول   )1(
العني اأو العدالة الّظاهرة اأو الباطنة.

الّرا�سدين،والعبادلة  كاخللفاء  مطلقًا؛  القيـا�ص  على  ويقّدم  روايته  اأي:تقبل   )2(
الأربعة.

وجوٍه  على  )واملجهول   :)1102/3( الفقه  اأ�سول  الوايف يف  كتاب  قال يف 
خم�سة:

اأ- اإّما اأن يروى عنه الّثقات،ويعملوا بحديثه،وي�سهدوا له ب�سّحة احلديث،ففي 
هذه احلالة يقول احلنفية: ي�سري حديثه مثل حديث املعروف،ويقبل خربه قوًل 

واحداً.
اأ�سول اجل�سا�ص )136/3(، واأ�سول البزدوي )385/2(، واأ�سول  انظر: 
املنار  و�رشح   ،152 �ص  للموؤلِّف  والوجيز   ،)353-342/1( ال�رّشخ�سي 
لبن ملك �ص 211، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 225، وجامع الأ�رشار 

)679/3-685(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )357/1(.
ب- واإن �سكتوا عن القبول والّرّد بعد اأن بلغهم روايته فكذا، اأي: تقبل روايته؛ 
فاإّن �سكوتهم بيان. املراجع ال�ّسابقة، وخا�سة: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول 

.)357/1(
املحّقق:  قال  فيه،  الّطعن  عن  ي�سكتوا  ))اأو  الفقه:  اأ�سول  يف  الوايف  يف  قال 
بعد  الّطعن  عن  �سكتوا  ))اإن  البزدوي:  الإ�سالم  فخر  يقول  احلالة  هذه  ويف 
يّتهم  ول  بيان،  للبيان  احلاجة  مو�سع  يف  ال�ّسكون  لأّن  فكذلك؛  النقل 

 

=    
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. واإن �سكتوا عن الّطعن والّرّد بعد اأن بلغهم روايته فكذا)1(- 2
واإن قبل البع�ص مع نقل الّثقات عنه يقبل اإن وافق قيا�سًا كحديث  3 -

 =
.)1103/3( خالف((.  بال  خربه  يقبل  اأي:  بالّتق�سري((،  ال�ّسلف 

 

يقبلوا خرب  احلالة مل  املحّقق: ويف هذه  قال  والّرّد.  بالّطعن  يعار�سوه  اأو  ج- 
ذلك املجهول. قال �سم�ص الأئمة ال�رّشخ�سي: ))لأّنهم كانوا ل يّتهمون برّد 
العمل  برتك  ول  و�سّلم-،  عليه  الله  –�سّلى  الله  ر�سول  عن  الّثابت  احلديث 
يف  كّذبوه  اأّنهم  على  دليل  الّرّد  على  فاّتفاقهم  بخالفه.  الّراأي  وترجيح  به، 
الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  منه((.  وهم  ذلك  اأّن  وعلموا  الّرواية،  هذه 

.)1103/3(
د-اأو اختلف فيه، ويف هذه احلال يقبل خربه. قال �سم�ص الأئمة ال�رّشخ�سي: 

))لأّنه 
ومّثلوا  بنف�سه((.  ذلك  روى  فكاأّنه  منهم  امل�سهورين  الفقهاء  بع�ص  قبله  حني 
م�سعود  ابن  قبله  املفو�سة حيث  الأ�سجعي يف  �سنان  بن  معقل  بحديث  لذلك 

ورّده علي –ر�سي الله عنهما-. واحلنفية قبلوا اخلرب.
انظر: اأ�سول ال�رّشخ�سي )343/1(، واأ�سول البزدوي )386-385/2(.

اأو مل يظهر حديثه بني ال�ّسلف، فلم يقابل برّد ول بقبول، مل يرتك به القيا�ص،   )1(
ومل يجب العمل به، لكن العمل به جائز؛ لأّن العدالة اأ�سل يف ذلك الّزمان... 

الخ ما ذكره الكرام�سَتى يف الأ�سل.
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معقل بن �سنان)1( يف بروع)2(، مات عنها هالل بن مّرة)3(، وما �سمى لها 
مهراً، وما دخل بها فق�سى –�سّلى الله عليه و�سّلم- مبهر مثل ن�سائها)4(، 

هو: معقل بن �سنان بن مظهر بن عركي بن فتيان بن �سبيع بن بكر بن اأ�سجع،   )1(
اأبو حمّمد، وقيل غري ذلك. �سهد فتح  الأ�سعري، وقيل:  الّرحمن  اأبو عبد 
َّن خلع يزيد بن معاوية مع اأهل املدينة.  مّكة ثم اأتى املدينة فاأقام بها. كان مميِ
فقتله ابن عقبة املّري ملا ظفر باأهل املدينة )يوم احلّرة( �سرباً �سنة )63هـ(، روى 

عنه علقمة وم�رشوق وال�ّسعبي واحل�سن الب�رشي وغريهم.
علم  اإلى  الو�سول  نهاية  وانظر:   .)5026(  )231-230/5( الغابة  اأ�سد 

الأ�سول )358/1(.
هي: بروع بنت وا�سق الّروا�سية الكالبية، وقيل: الأ�سجعية. زوج هالل بن   )2(
مّرة، عن �سعيد بن امل�سيب عن بروع بنت وا�سق: اأّنها نكحت رجاًل وفو�ست 
اإليه، فتويف قبل اأن يجامعها؛ فق�سى لها ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم- 

ة تروى من حديث علقمة عن معقل بن �سنان. ب�سداق ن�سائها، وهذه الق�سّ
حابة  ال�سّ متييز  يف  والإ�سابة   ،)36-35/7( حابة  ال�سّ معرفة  يف  الغابة  اأ�سد 

)251/4(، وال�ستيعاب )1795/4(.
بنت  بروع  زوج  مروان،  بن  هالل  وقيل:  الأ�سجعي،  مّرة  بن  هالل  هو:   )3(
ترجمة  الأ�سجعي، ويف  اجلراح  ا�سمه  فيَمن  ))ذكر  الأثري:  ابن  قال  وا�سق. 
اجلراح الأ�سجعي تبنّي اأّن اجلراح هو َمن �سهد مع معقل بن �سنان يف ق�سة بروع 
اأمام عبد الله بن م�سعود بق�ساء ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم-، وكذا 

يظهر من ترجمة ابن حجر له، اأّما زوج بروع فهو هالل بن مّرة.
 )412/5( الغــــابة  )349(،واأ�ســد   )267/1( ال�سـتـــيعــاب  انـظــر: 

.)5392(
ُي�َسّم يتزّوج ومل  فيَمن  باب  الّنكاح،  داود )588/2( يف كتاب  اأبو  اأخرجه   )4( 
                                                                                                  يِ = 
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م�سعود،  كابن  الّثقات؛  عنه  روى  وقد  علّي.  ورّده  م�سعود  ابن  فقبله 
وعلقمة)1(، وم�رشوق)2(، وغريهم. فعملنا به ملا وافق القيا�ص عندنا)3(. 
فاإّن املوت كالّدخول بدليل وجوب العّدة يف املوت، ومل يعمل به ال�ّسافعي 

ملا خالف القيا�ص عنده)4(.

    =
      �سداقًا حّتى مات، احلديث )211(، و�سحيح اأبي داود لالألبانيِ )590/1(، 

احلديث )214(، وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1110/3(.
الكوفة،  فقيه  الكويف،  الّنخعي  �سبل  اأبو  مالك،  بن  قي�ص  بن  علقمة  هو:   )1(
اأّيام  يف  ولد  الكبري،  املجتهد  املجّود  احلافظ  الإمام  ومقروؤها،  وعاملها، 
الّر�سالة، وعداده من املخ�رشمني، حّدث عن عمر وعثمان وعلّي. وحّدث 
اإحدى  �سنة  يزيد  مات يف خالفة  الّنخعي،  واإبراهيم  ال�ّسعبي،  وائل  اأبو  عنه 
-140/3( الّتهذيب  وتهذيب   ،)92-86/1( الكربى  الّطبقات  و�سّتني. 

.)141
اأبو  اأمية بن عبد الله، الكويف العابد،  هو: م�رشوق بن الأجدع بن مالك بن   )2(
اأخيه  ابن  عنه  وروى  وعثمان،  وعمر  بكر  اأبي  عن  روى  الفقيه،  عائ�سة، 
�سنة  مات  وغريهم.  ومكحول  وائل،  واأبو  الأجدع،  وابن  املنت�رش  حمّمد 
ثالٍث و�سّتني. وعمره ثالث و�سّتون �سنة. تهذيب الّتهذيب )60-59/4(، 

و�سري اأعالم الّنبالء )69-63/4(.
وك�سف   ،152 �ص  والوجيز   ،227 �ص  للموؤلّف  الأحكام  اأ�سول  انظر:   )3(

الأ�رشار )563-562/2(.
حيح من مذهب ال�ّسافعي اأّن اخلرب يقّدم على القيا�ص. انظر تف�سيل ذلك  ال�سّ  )4(
يف: كتاب القواطع لبن ال�ّسمعانيِ )365/2-374(، ومذّكرة اأ�سول الفقه 

�ص 190 فما بعدها.
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واإن رّده الكّل، فهو م�ستنكر ل يعمل به ؛ كحديث فاطمة بنت  4 -
الله عليه و�سّلم- مل يجعل لها نفقة ول �سكَنى، وقد  –�سّلى  اأّنه  قي�ص)1( 

طّلقها زوجها ثالثًا )2(.
حابة. وقال: ل ندع كتاب ربّنا ول �سنة نبّينا  فرّده عمر وغريه من ال�سّ

بنقل امراأة ل ندري اأ�سدقت اأو كذبتاأحفظت اأم ن�سيت)3(.

هي: فاطمة بنت قي�ص بن خالد بن الأبكر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة القر�سية   )1(
ّحاك بن قي�ص. الفهرية. اأخت ال�سّ

وكانت من املهاجرات الأوائل.لها عقل وكمال.وهي التي طّلقها اأبو حف�ص 
بن املغرية، فاأمرها النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- اأن تعتّد يف بيت اأّم مكتوم، 
ويف بيتها اجتمع اأ�سحاب ال�ّسورى ملا قتل عمر بن اخلّطاب –ر�سي الله عنهم- 

روت عن النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-اأحاديث.
اأ�سد الغابة )224/7-225(، وال�ستيعاب )1901/4(.

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه مع �رشح الّنووي )80/10(، يف كتاب الّطالق، باب   )2(
املطّلقة ثالثًا ل نفقة لها، احلديث )1480(، من حديث فاطمة بنت قي�ص.

اأّنه ل يقبل خرب الواحد،  لي�ص يف كالم عمر بن اخلّطاب –ر�سي الله عنه-   )3(
بدليل اأّنه قال: ))ل ندري اأ�سدقت اأو كذبت، اأحفظت اأم ن�سيت((، فهذا 
اإذا ثبت حفظها ملا روت و�سدقت فيما اأخربت يقبل خربها،  اأّنها  يدّل على 
اأو يحمل كالم عمر على الّن�سخ، مبعَنى: ل ندع كتاب ربّنا ن�سخًا، وهذا؛ 
َن اّدعى  َن خ�ّص اآية من القراآن اأّنه ترك القراآن، اإّنا يقال ذلك مليِ لأّنه ل يقال مليِ
جمرى  العام  واخلرب  العاّمة  الآية  يف  جمراه  الّتخ�سي�ص  لأّن  وذلك  الّن�سخ. 

البيان، وخَرج الّن�سخ على هذا؛ لأّنه تغيري احلكم ورفعه.
فاإن قيل: اإّن خرب الواحد يفيد الّظّن والكتاب يقت�سي القطع؟

 قلنا: نحن نعمل بخرب الواحد بطريق قطعي مفيد للعلم. فهو مثل دليل الكتاب يف العمل.
=                                                                                                    
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واإن مل يظهر حديثه يف ال�ّسلف، فلم يقابل برّد ول قبول مل يجب  5 -
العمل به لكن جاز لأ�سالة العدل يف ذلك الّزمان، وكان يجوز العمل به 

=
قواطع الأدلّة )418/2(، ومذّكرة اأ�سول الفقه لل�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي 

–رحمه الله- �ص 130.
-487/1( املذهب  اأ�سول  يف  املذهب  املبتوتة:  حكم  يف  الأقوال  وينظر 

.)490
وخال�سة الأقوال يف امل�ساألة ثالثة:

اأو  حاماًل  كانت  �سواء  العّدة  يف  دامت  ما  وال�ّسكَنى  الّنفقة  ت�ستحّق  الأّول: 
حائاًل، وهو مذهب احلنفية.

اأن  اإّل  وال�ّسافعي،  مالك  قال  وبه  الّنفقة،  ال�ّسكَنى دون  ت�ستحّق  اأّنها   : الّثانيِ
تكون حاماًل؛ فت�ستحّق الّنفقة اأي�سًا.

اأحمد  الإمام  قال  وبه  حاماًل.  تكون  اأن  اإّل  �سكَنى  ول  لها  نفقة  ل  الّثالث: 
وغريه. املرجع ال�ّسابق )490-487/1(.

كحديث  به؛  يعمل  ل  م�ستنكر  فهو  الكّل  رّده  ))اإن  الّتنقيح:  تغيري  يف  قال 
به  الله عنهما- وقال  –ر�سي  عّبا�ص  ابن  قبله  مما  اإّنه  قيل:  قي�ص،  بنت  فاطمة 
اأن  اإّل  اللهم  الكّل؟!  احل�سن وعطاء وال�ّسعبيِي واأحمد، فكيف يكون مما رّده 
الله عليه و�سّلم-مل يجعل لها نفقة ول  يجعل لالأكرث حكم الكّل،اأّنه–�سّلى 
حابة  ال�سّ من  عنه- وغريه  الله  –ر�سي  فرّده عمر  ثالثًا،  طّلقها  �سكَنى،وقد 

–ر�سي الله عنهم-.
فيه بحث؛ وهو: اأّن فاطمة هذه مل تالزم بيت عّدتها ف�سارت نا�زشة، �رّشح 
اأ�سحابنا  مت�سك  وقد  حيحني  ال�سّ يف  ورد  ما  ويوافقه  الختيار.  يف  بذلك 
بحديثها يف �صقوط نفقة الّنا�زش، فال وجه لعّده من امل�صتنكر الذي ل يعمل به. 

�ص 146-145.
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دق يف ذلك الّزمان. يف زمن اأبي حنيفة اإذا وافق القيا�ص لغلبة ال�سّ
واأّما بعد القرن الّثالث فال لغلبة الكذب، فلهذا �سّح عنده الق�ساء بظاهر 

العدالة ل عندهما)1(.

، والّتو�سيح مع  انظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 229، من الق�سم الّثانيِ  )1(
الّتلويح )11/2(.

امل�سهور مع  الّراوي  اأّن  الفقه: ))فاحلا�سل:  اأ�سول  الوايف يف   قال يف كتاب 
والّرّد  القبول،  امل�سهور  رواية  يف  فالأ�سل  نقي�ص،  طريف  على  املجهول 
بعار�ص، وهو كونه خمالفًا للقيا�ص. والأ�سل يف رواية املجهول الّرّد والقبول 
وهو  الّظّن((.  يفيد  منه  و))امل�ستنكر  للقيا�ص.  موافقًا  كونه  وهو  بعار�ص، 
اإّل رّده، و))امل�سترت((  ال�ّسلف  احلديث الذي رواه املجهول ثم مل يظهر من 
وهو الذي كان راويه م�ستور احلال فلم ُتعلم عدالته ول ف�سقه يف حيز اجلواز 

للعمل به دون الوجوب.
وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1101/3(، و)1113/3(.
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)ال�ّصنة بح�صب اّت�صالها نوعان(:
وال�ّسنة نوعان:
اأ- مر�سل)1(.

ب- وم�سند)2(.
وامل�سند اأق�سام:
املتواتر. 1 -

امل�سهور. 2 -
/ب(. وخرب الآحاد. كما �سبق ذكرها )62- 3

املر�سل يف الّلغة: ا�سم مفعول من اأر�سل الأمر اإذا اأطلقه ومل يقّيده ب�سيٍء.  )1(
وهو بفتح ال�ّسني من الإر�سال خالف الّتقييد، و�سّمى هذا الّنوع لعدم تقييده 

بذكر الوا�سطة التيِي بني الّراوي واملروي عنه.
واملر�سل من احلديث ما اأ�سنده الّتابعي اإلى امل�سطفى –�سّلى الله عليه و�سّلم- من 
حابي. الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف �ص 649، ومعجم لغة  غري ذكر ال�سّ

الفقهاء �ص 421، وعلوم احلديث �ص 51.
وعند الأ�سولّيني: اأن يقول الّراوي الذي مل يلق النَّبيِّي �سلَّى الله عليه و�سلَّم:

لالآمدي  الأحكام  اإحكام  وانظر:  كذا((.  فعل  اأو  كذا،  الله  ر�سول  ))قال 
)203/1(، واإر�ساد الفحول �ص 64.

امل�سند ا�سم مفعول من اأ�سند الأمر اإذا رفعه.  )2(
وا�سطالحًا: ما اّت�سل اإ�سناده باملخرب عنه. انظر: الّل�سان مادة)�سند(،وامل�سباح 
املنري)�ص، ن، د(،وتعريفات اجلرجانيِ �ص225، ومعجم لغة الفقهاء �ص 

.429
وامل�سند يف قول املحّدثني: هذا حديث م�سند، هو: مرفوع �سحابي، �سنده 

ظاهر الّت�سال. انظر: الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف �ص 650، 656.
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وهو)1(: اأن يقول الّراوي: حّدثنا فالن عن فالن عن ر�سول الله –�سّلى 
لله عليه و�سّلم-)2(.

الله عليه و�سّلم- من حيث  –�سّلى  الله  واملر�سل: منقطع عن ر�سول 
عدم  الإر�سال  لأّن  الّت�سال؛  به  يح�سل  الذي  الإ�سناد؛  لعدم  الّلفظ، 

الإ�سناد)3(.
وهو: اأن يقول الّراوي: قال ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم-، من 
الباطن  الّت�سال(( ل من حيث  به  الإ�سناد ))الذي يح�سل  اأن يذكر  غري 

للّدلئل الّدالّة على قبول املر�سل)4(. 

اأي: امل�سند ا�سطالحًا عند املوؤلِّف.  )1(
وقال يف اخلال�سة يف اأ�سول احلديث: ))ونعنيِي بامل�سند: ما اّت�سل اإ�سناده اإلى منتهاه((. 

�ص 46.
، والوجيز �ص 153،  انظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 229، الق�سم الّثانيِ  )2(
 )5/3( للبخاري  الأ�رشار  وك�سف   ،)364-359/1( ال�رّشخ�سي  واأ�سول 

فما بعدها، والباعث احلثيث �ص 42.
اأي: يف الّلغة. وانظر: املذهب يف اأ�سول املذهب )406/1(.  )3(

اأ�ســول الأحــكام للموؤلِّف �ص 229، 230، وتي�ســري الّتحرير )68/3(، و�رشح   )4(
الكوكب املنري )74/3(، والوجيز �ص 153، والّتو�سيح مع الّتلويح )15/2(.

قــال يف فتــح الغفــار �ــص 290: ))ويف ا�سطــالح الفقهــاء والأ�سولّيــني 
ــالة وال�ّسالم- مــع حذف مــن ال�ّسند،  قــول الإمــام الّثقــة قال –عليــه ال�سّ
وتقييــده بالّتابعــي اأو الكبــري منهــم ا�سطــالح، كــذا يف الّتحريــر، فهــو 
عنــد املحّدثــني اإن ذكــر الــّراوي الــذي لي�ــص ب�سحابــي جميــع الو�سائــط 
فاخلــرب م�سنــد، واإن تــرك وا�سطــة واحــدة بــني الّراويــني فمنقطــع، واإن                                                                                                                  

 

=                                                                                                    
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مَتى  ال�ّسماع  على  ويحمل  بالإجماع،  مقبول  حابي)1(،  ال�سّ فمر�سل 

= 
اد-، واإن مل يذكر الوا�سطة اأ�ساًل  ترك وا�سطة فوق الواحد فمع�سل –بفتح ال�سّ
فمر�سل، كذا يف الّتلويح وعـــّرفه يف الّتقرير عندهم باأن يرتك الّتــــابعي الوا�ســـطة 

بينه وبني النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- وهو الّظاهر من كـالمهم.
وهو بال�ستقراء اأربعة اأنواع:

حابي. ما اأر�سله ال�سّ 1 -
ما اأر�سله القرن الّثانيِ والّثالث. 2 -
ما اأر�سله العدل من كّل ع�رٍش. 3 -

ما اأر�سل من وجه واّت�سل من وجٍه. 4 -
الفقه )1032/3(، ونهاية  اأ�سول  الغفار �ص 290، وكتاب الوايف يف  فتح 
�ص  احلديث  اأ�سول  يف  واخلال�سة   ،)390/1( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول 
64-65، والّتلويح �رشح الّتنقيح �ص 270، وبيان املخت�رش )762/1( فما 

بعدها.
حابي عند اأكرث اأهل احلديث وبع�ص اأهل الأ�سول: وال�سّ  )1(

اأ- َمن لقي النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- م�سلمًا ومات على اإ�سالمه، اأو ارتّد 
وعاد يف حياته. واأّما بعد وفاته كقرة قّرة والأ�سعث ففيه نظر، والأظهر الّنفي.

فتح الغّفار بحا�سية م�سكاة الأنوار �ص 290.
وقــال املح�ســي: واملــراد َمن لقــي النَّبيِــّي –�سّلــى الله عليــه و�سّلــم- وكان 
و�سّلــم-،  عليــه  اللــه  –�سّلــى  َحّنَكهــم  الذيــن  الأطفــال  فخــرج  ممّيــزاً 
الأن�ســاري. طلحــة  اأبــي  ابــن  وعبداللــه  احلــارث،  بــن  اللــه   كعبــد 

واملراد: الّلقى بعد الّنبوة ل قبلها.
اإطالق  معها  يثبت  مّدًة  مّتبعًا  �سحبته  طالت  َمن  الأ�سولّيني  وجمهور   ب- 
=   
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اأمكن)1(.
- 4  ومر�سل القرن الّثانيِ والّثالث ل يقبل عند ال�ّسافعي اإّل اأن يثبت اّت�ساله 
مــن طريــق؛ كمرا�سيــل �سعيد بــن امل�سّيب)2(. قــال: لأّن وجدتها 

= 
�ساحب فالن عرفًا بال حتديد يف الأ�سّح. وقيل: �ستة اأ�سهر. وقال ابن امل�سيب  

 

�سنة اأو غزوة.
وينبنيِي عليه ثبوت عدالة غري املالزم، فال يحتاج اإلى الّتزكية اأو يحتاج، وعلى 
هذا املذهب جرى احلنفية؛ وحا�سله اأّن غري املالزم يحتاج اإلى الّتعديل، ول 
يقبل اإر�ساله عند َمن ل يقبل املر�سل. وما يف الّتقرير من ترجيح القول الأّول 

ف�سعيف، مبا يف الّتحرير. فتح الغفار �ص 291-290.
قال يف فتح الغفار: ))ول اعتبار بخالف الإ�سفرائينيِي، ول مبا نقل عن  )1( 

 ال�ّسافعي من عدم قبوله اإن علم اإر�ساله كذا يف الّتحرير((. وانظر: املذّكــرة 
يف اأ�سول الفقه لل�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي �ص 256، اإّل اأّنه ا�ستـــدرك 
حابــــي عن الّتابعني كان مر�سله كمر�سل باأّنه لو علم اأّن اأكـــرث روايـــــة ال�سّ

 

 غريه.
بن  عمر  بن  عائد  عمرو،  بن  وهب  اأبي  بن  بن حزن  امل�سّيب  بن  �سعيد  هو:   )2(
اأهل املدينة،  اأبو حمّمد القر�سي، املخزومي، الإمام العلم، عامل  خمزوم، 
و�سّيد الّتابعني يف زمانه. ولد ل�سنتني م�ستا من خالفة عمر. وقيل: لأربع م�سني 
عثمان،وعلّي،وروى  من  عنه-،و�سمع  الله  عمر–ر�سي  باملدينة.راأى  منه 
بن  الّرحمن  عبد  منهم:  كثري  خلق  عنه  وروى  مر�ساًل،  كعب  بن  اأُبَّي  عن 
حنظلة. مات �سنة اأربع وت�سعني. وفّيات الأعيان )375/2-378(، و�سري 

اأعالم الّنبالء )217/4-246(، واملذهب يف اأ�سول املذهب )407/1(.
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م�سانيــد)1(، للجهل ب�سفات الّرواي التي بها ت�سّح الّرواية)2(،  ويقبل 
عندنا وعند مالك)3(.

املراد: مرا�سيل �سعيد بن امل�سّيب، اأي: اختربها فوجدها مّت�سلة.  )1(
ما ذكر من الّتعليل دليل على قوله: ل يقبل عند ال�ّسافعي، اأي: لعدم الّت�سال   )2(

يف ال�ّسند.
عند  مقبول  العدل  من  ))املر�سل  الأ�سول:  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  يف  قال 
الأكرث مطلقًا، وعي�سى بن اأبان من القرون الّثالثة، واأئمة الّنقل –اأي: مقبول 
مطلقًا-، وال�ّسافعي اإن كان من �سحابي، اأو اأ�سنده غريه، اأو اأر�سله اآخر، 
و�سيوخهما خمتلفة، اأو ع�سده قول �سحابي، اأو اأكرث العلماء، اأو عرف )اأّنه( 

ل ير�سل اإّل عن عدٍل كابن امل�سّيب قبل واإّل فال.
واختيارنا قول عي�سى؛ لأّن اإر�سال الأئمة الّتابعني كان م�سهوراً مقبوًل، ومل 

ينكر اأحد كاإر�سال �سعيد وال�ّسعبي واإبرهيم الّنخعي.
فاإن قيل: ل اإجماع يف م�سائل الجتهاد؟

قلنا:قطعي، وهذا ظّني...((. )391/1-393(، وانظر: ك�سف الأ�رشار 
للبخاري )7/3( فما بعدها.

–رحمهم  مالك  احلنفية والإمام  والّثالث. مقبول عند  الّثانيِ  القرن  اأي: مر�سل   )3(
الله-.

نــواع املر�سل  قــال حمّقق نهايــة الو�سول اإلى علــم الأ�سول بعد اأن ذكر اأ
ّما الّنوع الأّول فمقبــول بالإجماع، والّثانيِ والّثالث  الأربعــة ال�ّسابقة: ))اأ
مقبــول عنــد اجلمهــور، وهــم: احلنفيــة واملالكيــة واحلنابلــة، يف اأ�سهر 
الّروايتــني عنــد اأحمــد، وهو قــول الأكــرث، ومل يقبله الإمــام ال�ّسافعي 
ّيد باآية اأو �سنة  –رحمــه الله- اإّل اإذا اقرتن به ما يتقــّوى به، وذلك باأن يتاأ

ّمة بالقبول، اأو عــرف م�سهــورة، اأو موافقة قول �سحابــي، اأو تلقته الأ
=   
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حابة اأر�سلوا. واملر�سل فوق امل�سند)1( لأّن ال�سّ
وقال الرباء)2(: ))ما كّل ما نحّدثه �سمعناه من ر�سول الله –�سّلى الله 

= 
ن فيه علة من جهالة، اأو غريها، اأو ا�سرتك يف  من حال املر�سل اأّنه ل يروى َعمَّ
اإر�صاله عدلن ثقتان ب�رشط اأن يكون �صيوخهما خمتلفة، اأو ثبت اّت�صاله بوجٍه 

اآخرباأن اأ�سنده غري مر�سله اأو اأ�سنده مر�سله مّرة اأخرى((.
نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )390/1(. وانظر: املذّكرة يف اأ�سول الفقه 

�ص 257-256.
اأي: عند احلنفية وجماعة من العلماء. ودليلهم: اأّن الّراوي ما حذف الوا�سطة   )1(
يف املر�سل اإّل لأّنه جازم بعدالتها، بخالف امل�سند. فقد يحيل فيه الّناظر على       

 

))ول  الله-:  –رحمه  ال�ّسنقيطي  الأمني  حمّمد  ال�ّسيخ  قال  الّراوي.  تعديل 
اأولى  اأّنه  يخفى عدم اجّتاه هذا القول؛ لأّن َمن كانت عدالته معروفة ل �سّك 
َن روى عنه، اأّنه عامل باأّنه  َّن مل تعرف عدالته، ول عينه اإّل بح�سن الّظّن مبيِ مميِ
عدل واإّل ملا جزم باخلرب،ثم ذكر تعريف املر�سل ومذاهب العلماء فيه مبا اأ�سار 

اإليه يف املراقي:
 ومر�ســل قولة غري مــن �سحب:
الّتابعــي قــول  املحّققــني  عنــد 

 

رّجحــا ولكــن  حّجــة  وهــو 

 

والعــرب الأعجمــني  اإمــام   قــال 
�سافــع خــري  قــال  الكبــري   اأو 
�سّححــا وعك�ــص  م�سنــد  عليــه 

 

املذّكرة �ص 260.
وانظر الّرّد على اأدلّة احلنفية باأّن املر�سل فوق امل�سند يف: قواطع الأدلّة )431/2-

456(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 231.
وينظر اختالف احلنفية يف تقدمي املر�سل على امل�سند: فتح الغفار �ص 292.

هو: الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي بن ج�سم الأن�ساري احلارثيِيِي، اأبو   )2( 
=   
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عليه و�سّلم-، واإّنا اأخربنا عنه لكّنا ل نكذب(()1(.
واملعتاد اأّنه اإذا و�سح الأمر له طوى)2( الإ�سناد وعزم، واإذا مل يّت�سح 

ن�سبه اإلى الغري ليحمله ما حمله)3(.
ول باأ�ص باجلهالة؛ لأّن املر�سل اإذا كان ثقة ل يّتهم بالغفلة عن حال َمن 
�سكت عنه، األ ترى اأّنه لو قال: اأخربنيِ ثقة، يقبل مع اجلهل، ول يعزم 

ما مل ي�سمعه من الّثقة)4(.

= 
عمارة، ا�ست�سغر يوم بدٍر وغزا مع النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- اأربع ع�رشة 
 ،)73-71/3( نعيم  لأبي  حابة  ال�سّ معرفة  )72هـ(.  �سنة:  مات  غزوة، 

وتهذيب الكمال )34/4-37(، والإ�سابة )143-142/1(.
ك�سف الأ�رشار )9/3(.  )1(

يف  البغدادي  واخلطيب   ،)283/4( م�سنده  يف  اأحمد  الإمام  رواه  والأثر 
الكفاية �ص 548، واحلاكم يف معرفة احلديث يف الباب الّثالث )باب �سدق 
الّراوي( �ص 14، وابن حجر يف الإ�سابة )47/1(، وانظر: كتاب الوايف 

يف اأ�سول الفقه )1043/3(.
طوى الإ�سناد، اأي: حذفه ومل يذكره للّثقة باملروي عنه وو�سوح الأمر لديه.   )2(

وانظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 231.
املرجع ال�ّسابق، وك�سف الأ�رشار للبخاري )12/3- 14(، مع احلا�سية )2(   )3(
�ص 12، اإلى نهايتها، واحلديث املر�سل للّدكتور حمّمد ح�سن هيتو �ص 10-

11، واملذهب يف اأ�سول املذهب )413-409/1(.
�سبق اأّن امل�سند اأرجح من املر�سل �ص 258-257.  )4(

َثنيِي الّثقة، فهل يقبل حديثه اأو ل؟ يف ذلك تف�سيل: فاإذا  واإذا قال الّراوي: حدَّ
=
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.  ومر�سل َمن دون هوؤلء يقبل عند بع�ص اأ�سحابنا ملا ذكر)1(- 5
ويرد عند البع�ص)2( لأّن الّزمان زمان الكذب والف�سق، اإّل اأن يروى 
الّثقات مر�سله كما رووا م�سنده. مثل: اإر�سال حمّمد بن احل�سن واأمثاله. 

)63/اأ(.

=
كان معروفًا بالعلم اأو عرف من عاداته اأّنه ل يحّدث اإّل عن ثقة –كمالك- قبل 

 

قوله، واإن مل يعرف بذلك مل يقبل قوله، واأّما عالقة ذلك باملر�سل فهو نوٌع من 
الإر�سال اخلفّي.تدريب الّراوي)198/1(،واإر�ساد الفحول �ص66-64.

وهو: مر�سل العدل يف كّل ع�رش غري الع�رش الّثانيِ والّثالث.  )1(
واملراد ببع�ص اأ�سحاب املوؤلِّف هنا الكرخي، وقوله: ملا ذكرنا، اأي: من اأدلّة 

قبول مر�سل القرن الّثانيِ والّثالث.
للبخاري  الأ�رشار  ك�سف  انظر:  املر�سل.  يف  احلاجب  ابن  اختيار  وهذا 
نهاية  وينظر:   ،)768-761/1( املخت�رش  وبيان  احلا�سية،  مع   ،)13/3(
املذهب  اأ�سول  الأ�سول )390/1-391(، واملذهب يف  اإلى علم  الو�سول 

.)416-414/1(
ومنهم: عي�سى بن اأبان، وقال الّرازي: ))ل يقبل اإّل اإذا ا�ستهر اأّنه ل يروى اإّل   )2(

عن ثقٍة، وهو خمتار �سم�ص الأئمة.
ابط((. فتح الغفار �ص  والذي يظهر ترجيح قول الكرخي؛ لأّن الكالم يف العدل ال�سّ

.292
وبقي من اأق�سام املر�سل: املر�سل من وجٍه وامل�سند من وجٍه، ومل يذكره املوؤلِّف، 

وحكمه اأّنه مقبول عند العاّمة. ينظر: املرجع ال�ّسابق �ص 293-292.
والإحكام   ،)392-391/1( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  وينظر: 
واملذهب يف  مطلقًا،  العدل  مرا�سيل  قبول  رّجح  وقد   ،)123/2( لالآمدي 

اأ�سول املذهب )416/1(.
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)وكيفية �صماع احلديث()1(:

ث عليك، اأو تقراأ عليه، فيقول:  وهو العزمية)2( يف الباب؛ اأن يقراأ املحدِّ
))نعم(()3(.

ي�سمع  َمن مل  الّرواية عن  امل�ساألة هو: كيفية  عنوان هذه  املعروف عن  اأقول:   )1(
َن مل يدرك الّر�سول  من الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم-، اأو مراتب الّرواية مليِ

–�سّلى الله عليه و�سّلم-.
�ص  اأي�سًا  له  والوجيز   ،232-231 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول  وانظر: 

.155
باأن  الإجازة  وهو  ال�ّسماع،  كيفية  يف  ))ف�سل:   :)12/2( الّتلويح  يف  قال 
يقول له: اأجزت لك اأن تروي عنِّي هذا الكتاب، اأو جمموع م�سموعاتيِي، اأو 
مقروءاتيِي ونحو ذلك((. ومذّكرة اأ�سول الفقه لل�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي 

مع الّرو�سة لبن قدامة �ص 231.
ى طرق الّتحّمل. وُت�َسمَّ

بط  وال�سّ ال�ّسماع  كيفية  يف  ))ف�سل:  الّتنقيح:  �رشح  الّتلقيح  يف  وقال 
والّتبليغ((.

وانظر: ك�سف الأ�رشار للبخاري )77/3( فما بعدها، ونهاية الو�سول اإلى علم 
الأ�سول )372-368/1(.

د، واملفرو�ص والالزم، الذي ينبغي اأن يراعى ويوؤَتى  العزمية، اأي: الأمر املوؤكَّ  )2(
به على وجهه.

القامو�ص املحيط )150/4، وامل�سباح املنري )626/2(، ومعجم م�سطلحات 
الأ�سول �ص 205.

اأي: بعد ما ت�ستفهم منه اأهو كذلك اأم ل؟  )3(
=
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عليه  الله  –�سّلى  الّر�سول  طريق  فاإّنه  ثني؛  املحدِّ عند  اأولى  والأّول: 
و�سّلم-)1( فاإّنه كان ماأمونًا)2(، اأما غريه فال)3(.

=
بط والّتبليغ.  قال يف الّتو�سيح �رشح الّتنقيح: ))ف�سل: يف كيفية ال�ّسماع وال�سّ
ث عليك، اأو باأن  اأّما ال�ّسماع فهو العزمية يف هذا الباب، وهو اإّما اأن يقراأ املحدِّ
الّتو�سيح )2(، والّتلقيح  اأهو كما قراأُت؟ فيقول: نعم((.  تقراأ عليه فتقول: 

�رشح الّتنقيح �ص 280.
الوحي  من  به  جاء  ما  الّر�سول  على  يقراأ  كان  ال�ّسالم-  –عليه  جربيل  لأّن   )1(

والّر�سول ي�سمع منه.
يف الّتو�سيح و�رشحه، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف: )عن ال�ّسهو(.  )2(

ال�ّسيخ  قراءة  اأم  ال�ّسيخ  على  الّتلميذ  قراءة  اأولى،  اأّيهما  يف  العلماء  اختلف   )3(
عليه؟

واأبو حنيفة يرى اأّنه يف حّق الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- الأولى طريق الوحي، 
وهي قراءة ال�ّسيخ على الّتلميذ؛ لأّن الّر�سول ماأمون من ال�ّسهو بخالف غريه، فاإّن 

قراءة الّتلميذ وال�ّسيخ ي�سمع اأولى، على اأّن رعاية الّطالب اأ�سّد عادًة وطبيعًه.
واأي�سًا اإذا قراأ الّتلميذ فاملحافظة من الّطرفني، واإذا قراأ الأ�ستاذ ل تكون املحافظة 

اإّل منه.
�ص  والوجيز   ،231 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول  وانظر:  ال�ّسابق.  املرجع 

.155
وانظر: اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 100.

ونقل عن اأبي حنيفة ومالك وغريهما ترجيح القراءة على ال�ّسيخ.
وهو  �سواء،  اأّنهما  املدينة:  علماء  من  واأ�سياخه  واأ�سحابه  مالك  عن  ويروى 

مذهب معظم علماء احلجاز والكوفة وبخارى.
=                                                                                                    
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والكتاب، والّر�سالة يقوم مقام اخلطاب، واإّن تبليغ الّر�سول –�سّلى 
الله عليه و�سّلم- كان بالكتاب والإر�سال اأي�سًا)1(.

=
حيح، ترجيح ال�ّسماع من لفظ ال�ّسيخ، وهو مذهب اجلمهور من اأهل  وال�سّ

امل�رشق.
قال: اأقول: لعل الوجه فيه اأّن ال�ّسيخ حينئٍذ خليفة ر�سول الله و�سفريه اإلى اأّمته، 

والآخذ منه كالآخذ منه –�سلوات الله عليه-(( �ص 102.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 232، والوجيز �ص 155، لكن عنده  انظر:   )1(

بدل الكتاب؛ الكتابة والر�ّسالة.
قال يف الّتو�سيح: ))واأّما الكتابة والّر�سالة فقائم مقام اخلطاب، فاإّن تبليغ الّر�سول 

–�سّلى الله عليه و�سّلم- كان بالكتاب والإر�سال اأي�سًا((. )12/2(.
قال يف اأ�سول البزدوي مع ك�سف الأ�رشار: ))فاأّما نف�ص اخلرب فله طرفان:

عزمية  ق�سمني:  على  منهما  واحد  وكّل  املبلِّغ،  وطرف  ال�ّسامع،  طرف 
ورخ�سة.

اأّما الّطرف الذي هو طرف ال�ّسامع، فاإّن العزمية يف ذلك ما يكون من جن�ص 
الإ�سماع الذي ل �سبهة فيه، والّرخ�سة ما لي�ص فيه اإ�سماع.

اأّما الإ�سماع الذي هو عزمية فاأربعة اأق�سام؛ ق�سمان يف نهاية العزمية، واأحدهما 
باب  الأّولني، هما من  الق�سمني  اآخران يخلفان  اأحق من �ساحبه، وق�سمان 

العزمية اأي�سًا، لكن على �سبيل اخلالفة ف�سار لهما �سبه بالّرخ�سة.
اأّما الق�سمان الأّولن فما يقراأه عليك من كتاب اأو حفظ واأنت ت�سمعه وما تقراأ 
عليه من كتاٍب اأو حفٍظ وهو ي�سمع فتقول له: اأهو كما قراأت عليك؟ فيقول: 

نعم.
واأّما الوجهان الآخران، فاأحدهما: الكتاب، والّثانيِ الّر�سالة.

 =   
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واملختار يف الأّولني)1( اأن يقول: )حّدثنا(.
ويف الآخرين)2( )اأخربنا(.

 = 
اأّما الكتاب فعلى ر�سم الكتب، ويقول فيه: حّدثنا فالن، اإلى اأن يذكر منت 
احلديث ثم يقول: فاإذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحّدث به عنِّي بهذا الإ�سناد، 
بعدها،  فما   )77/3( البزدوي  اأ�سول  الوجه((.  هذا  على  الّر�سالة  وكذلك 

وخمت�رش الأحكام على منت املنار �ص 138 فما بعدها.
املراد من الأّولني: قراءة ال�ّسيخ على الّتلميذ، اأو ال�ّسماع من لفظ ال�ّسيخ.  )1(

وقراءة الّتلميذ على ال�ّسيخ وهي امل�سّماة بالعر�ص.
وانظر: الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 280.

�ساحب  عنه  قال  الّطريقني،  بهذين  حتّمل  ما  اأداء  يف  املوؤلِّف  اختاره  ما  واأّما 
اخلال�سة يف اأ�سول احلديث نقاًل عن اخلطيب البغدادي: اأرفع العبارات يف ذلك 
ال�ّسيخ: )�سمعت( ثم )حّدثنا وحّدَثنيِي(،  ال�ّسماع من  يعنيِي فيما حتّمل بطريق 
مل  ما  تدلي�ص  ول يف  واملكاتبة  الإجازة  اأحاديث  يقول يف  اأحد  يكاد  ل  فاإّنه 

ي�سمعه، وكان بع�ص اأهل العلم يقول فيما اأجيز له: )حّدثنا( �ص 100.
: اأي: القراءة على ال�ّسيخ: وقال عن الّثانيِ

قراأُت على  اأن يقول:  اأحوطها:  الّطريق على مراتب  بهذا  الّرواية  ))العبارة يف 
فالن، اأو قرئ عليه، واأنا اأ�سمع فاأقّر به، ويتلوه قول: حّدثنا، اأو اأخربنا، 

مقّيداً بقيد قراءة عليه ونحو ذلك((. �ص 102.
املراد بالآخرين: الكتابة والّر�سالة. مبعَنى اأّن ما حتّمل واأخذ بهذين الّطريقني فاملختار   )2(
عند الكراما�ستيِي عند اأداء املروي بهما اأن يقول: )اأخربنا(، واملعروف يف م�سطلح 
احلديث اأّن الكتابة تنق�سم اإلى ق�سمني: مقرونة بالإجازة، وجمّردة عنها. فاملقرونة 
بالإجازة يف مرتبة املناولة املقرونة بالإجازة، واملجّردة يف الّرواية بها خالف.

 

=                                                                                                    
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 = 
حيح  منع الّرواية بها قوم، واأجازها كثري من املتقّدمني واملتاأّخرين، وهو ال�سّ
امل�سهور، وهو معدود يف امل�سند املو�سول، وفيها اإ�سعار قوّي مبعَنى الإجازة، 
فهي واإن مل تقرتن بالإجازة لفظًا فقد �سمنت معنى، ويكفي يف معرفته خّط 

الكاتب. و�رشط بع�صهم البّينة، وهو �صعيف.
اأ�سول الفقه لل�ّسيخ حمّمد  اأ�سول احلديث �ص 109، ومذّكرة  اخلال�سة يف 

الأمني ال�ّسنقيطي �ص 154-155، والّتلقيح �ص 280.
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الكتاب  يف  مبا  عاملًا  كان  فاإن  الإجازة)2(واملناولة)3(  هي  والّرخ�سة)1(، 

اأي: يف باب الّرواية، واملق�سود معناها الّلغوي، وهو الّت�سهيل والّتخفيف.  )1(
قال ابن فار�ص: ))الإجازة ماأخوذة من جواز املاء الذي ي�سقاه املال من املا�سية،   )2(
اإذا �سقاك ماًء ملا�سيتك، فكذا   ، فاأجازنيِ ا�ستجزت فالنًا  يقال منه:  واحلرث 

طالب العلم ي�ستجيز العامل علَمه فيجيزه له((.
، ول ذكر رواية فيقول: اأجزت  فعلى هذا يجوز اأن يعدي الفعل بغري حرف جرٍّ

فالنًا م�سموعاتيِي.
وقيل: الإجازة اإذن، فعلى هذا يقول: اأجزت له رواية م�سموعاتيِي، واإذا قال: 

اأجزت له م�سموعاتيِي فهو على حذف امل�ساف((.
اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 105، ومقايي�ص الّلغة لبن فار�ص )46/1(.

اأي:  كتابًة((،  اأو  لفظًا  الّرواية  يف  الإذن  ))هي  احلديث:  م�سطلحات  معجم  ويف 
اإذن ال�ّسيخ لتلميذه باأن يروى عنه م�سموعاته، واإن مل ي�سمعها منه، اأو يقراأها 

عليه. �ص 14-13.
املناولة: من ناوله ال�ّسيخ، اإذا اأعطاه اإّياه.  )3(

وا�سطالحًا، هي: اإعطاء ال�ّسيخ الّطالَب �سيئًا من مروياته وهي نوعان:
َله اأو فرعًا مقاباًل         اأ- املناولة املقرونة بالإجازة، وهي اأن يناول ال�ّسيخ الّطالَب اأَ�سْ

به، اأو يح�رش الّطالب اأ�سل ال�ّسيخ ويقول له ال�ّسيخ: هذا روايتيِي عن فالن فاروه 
عنِّي، اأو اأجزت لك روايته.

ب- املناولة املجّردة عن الإجازة. باأن يناوله اأ�سله، اأو ما قام مقامه مقت�رشاً على 
قوله: هذا �سماعي اأو روايتيِي عن فالن، ومل يعترب بها عند اجلمهور.

و�سورة الأداء بالإجازة اأو املناولة: حّدثنيِي فالن اإجازًة اأو مناولًة.
�ص 357،  كثري  لبن  احلثيث  والباعث  �ص 164،  الح  ال�سّ لبن  احلديث  علوم  انظر: 
نعانيِ )333/2(، ومعجم م�سطلحات احلديث �ص 122-121. وتو�سيح الأفكار لل�سّ
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جتوز)1(، فامل�ستحّب)2( اأن يقول: ))اأجاز((، ويجوز اأي�سًا: ))اأخرب((.
فيه ل يجوز عندهما)3(، خالفًا لأبي يو�سف،  واإن مل يكن عاملًا مبا 

بيده، �سماعه  كتاب  ث  املحدِّ يعطيه  اأن  ))واملناولة  الّتنقيح:  �رشح  الّتلقيح  يف  قال   )1( 
ويقول: اأجزت لك اأن تروي عنِّي هذا الكتاب، ول يكفي جمّرد اإعطاء الكتاب، 
ٍث ل يجد راغبًا اإلى �سماع جميع ما  واإّنا جّوز طريق الإجازة �رشورة اأّن كّل حمدِّ

�سّح عنه؛ فيلزم تعطيل ال�ّسنن وانقطاعها؛ فلهذا كانت رخ�سًة((. �ص 280.
اأي: امل�ستحّب يف طريق اأداء ما روى بهذا الّطريق، اأن يقول: ))اأجاز يل اأو   )2(
لنا((، ويجوز: اأخربنيِ اأو اأخربنا. وانظر يف الّتو�سع: كتاب تدريب الّراوي 
)55/2(، والكفاية �ص 318، و�رشح الكوكب املنري )509/2(، وتنقيح 

الف�سول �ص 378، وتقريب الو�سول �ص 302.
اأي: اإن مل يكن الّتلميذ عاملًا مبا يف الكتاب الذي اأجاز له روايته اأو ناوله اإّياه، واأذن   )3(

له يف روايته، ل جتوز الّرواية منه عند اأبي حنيفة وحمّمد –رحمهما الله-.
فيه ل  مبا  اإن مل يكن عاملًا  فاإّنه  القا�سي عندهما؛  اإلى  القا�سي  كما يف كتاب 

يق�سي به 
عندهما، خالفًا لأبي يو�سف، اأي: يف امل�ساألتني.

واحتّجا باأن اأمر ال�ّسنة اأمر عظيم مما ل يت�ساهل فيه، وت�سحيح الإجازة من غري 
علٍم، فيه من الف�ساد ما فيه. وفيه فتح لباب الّتق�سري يف طلب العلم، وهذا اأمر 

يتربك به ل اأمر يقع به الحتجاج((. �ص 281-280.
يعملون  كانوا  ال�ّسلف  اإّن  قال:  َن  مليِ جوابًا  به((؛  يتربك  اأمر  ))هذا  قال:  واإّنا 

بالإجازة واملناولة بدون �رشط العلم((.
 ،)12/2( الّتلويح  مع  والّتو�سيح   ،156-155 �ص  للموؤلِّف  والوجيز 
وك�سف الأ�رشار للبخاري )88/3(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ 
�ص 231-232، واملذّكرة يف اأ�سول الفقه لل�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي 

�ص 231-235، و�ص 236-235.
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كما يف كتاب القا�سي اإلى القا�سي)1(.
بط)2(: احلفظ اإلى وقت الأداء. والعزمية يف ال�سّ

�سيانًة  الّزمان،  هذا  يف  عزمية  فانقلبت  رخ�سة  كانت  والكتابة)3( 
للعلم.

والكتابة نوعان:
اأ- مذكر اإذا راأى اخلط تذكر احلادثة هذا هو الذي انقلب عزمية)4(.

للبخاري  القا�سي: ك�سف الأ�رشار  اإلى  القا�سي  ينظر يف معرفة حكم كتاب   )1(
)91/3(، وق�رشه اأي: حكم كتاب القا�سي اإلى القا�سي على ما كان من باب 

كوك. الأ�رشار يف العادة حّتى ل يجوز يف ال�سّ
اأن  فيه:  والعزمية  احلفظ  ))وطرف  املنار:  منت  على  الأفكار  خمت�رش  يف  قال 
يحفظ امل�سموع اإلى وقت الأداء. والّرخ�سة: اأن يعتمد الكتاب، فاإن نظر فيه 

تذّكر يكون حّجة واإّل فال عند اأبي حنيفة –رحمه الله-.
قال املح�سي: ))اعلم اأّن احلفظ للم�سموع واجب وقت الأداء؛ لأّن الغر�ص من 
ال�ّسماع العمل والّتبليغ، ول يتّم ذلك اإّل عن طريق احلفظ، وهو ق�سمان: تاّم 

وناق�ص.
فالّتاّم هو: الكامل املطلق، والّناق�ص ما فيه �رشب ق�سور.

فاحلفظ اإلى الأداء هو الكامل، وهو الذي م�سى عليه الإمام اأبو حنيفة –رحمه 
من  نقاًل   ،)95/2( احلّق  مدارك  اهـ.  وال�ّسهادات((.  الأخبار  يف  الله- 

خمت�رش الأفكار �ص 139.
املرجع ال�ّسابق.  )2(

املراد بالكتابة هنا: كتابة احلديث وتدوينه يف الكتب، ثم الّتحديث به منها.  )3(
داً           املراد بانقالب ذلك عزمية، اأّنه اأ�سبح بعد الإذن يف كتابة احلديث اأمراً موؤكَّ  )4( 
=                                                                                                    
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ب- واإمام)1(: وهو ما ل يفيد الّتذّكر.
والأّول: حّجة �سواء خّطه هو اأو رجل معروف، اأو جمهول)2(.

: ل يقبل عند اأبي حنيفة –رحمه الله- اأ�ساًل. والّثانيِ
الأحاديث، وديوان  يقبل يف  يده  اإن كان حتت  يو�سف،  اأبي  وعند 
الق�ساء)3(؛لالأمن عن الّتزويرواإن مل يكن يف يده ل يقبل يف ديوان الق�ساء، 
الّتبديل  عليه  يخاف  ل  معروفًا  خّطًا  كان  اإذا  الأحاديث،  يف  ويقبل 

=
َن اختالطها بالقراآن. ل�سيانة ال�ّسنة وحفظها، بعد اأن اأُميِ

ولأّن احلفظ من غري وا�سطة اخلّط كان ف�ساًل خ�ّص به ر�سول الله –�سّلى الله 
�سارت  ثم  قبل  من  يكتبون  ل  وكانوا  اخلّط،  عن  به  فا�ستغَنى  و�سّلم-  عليه 
الكتابة �سنة يف الكتابة واحلديث �سيانة للعلم لفقد الع�سمة من الّن�سيان. ك�سف 

الأ�رشار للبخاري )102-101/3(.
اعتماد  عليه  اعتمد  بل  الّتذّكر،  منه  ي�ستفد  مل  الّراوي  لأّن  بذلك  ي  �ُسمِّ اإّنا   )1(

املقتدي على اإمامه. تغيري الّتنقيح �ص 150.
ال�ّسابق  املرجع  ممكن.  غري  الّن�سيان  عن  والحرتاز  الّذكر  هو  املق�سود  لأّن   )2(

.)104/3(
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 233، والّتو�سيح مع �رشحه الّتلويح   )3(

.)12/2(
واملق�سود بـ: )ديوان الق�ساء( هو املجموعة من قطع القراطي�ص، يقال: دونت 
الّتو�سيح  الّتلويح على  الّديوان ملجمع احلاكم.  يقال:  الكتب جمعتها. وقد 
                                                                                                            .150 �ص  الّتنقيح  وتغيري   ،281 �ص  الّتنقيح  �رشح  والّتلقيح   ،)12/2( 



1067حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

عادًة)1(.
كوك اخلّط لأّنه يف يد اخل�سم؛ حّتى اإذا كان يف يد  ول يقبل يف ال�سّ

ال�ّساهد )63/ب( يقبل)2(.
اأّنه خّطه؛ لأّن  اإذا علم بال �سّك  كوك  اأي�سًا يف ال�سّ وعند حمّمد يقبل 

الغلط فيه نادر)3(.
وما يجده بخّط رجل معروٍف)4(، يجوز اأن يقول: وجدت بخّط فالن 

املرجع ال�ّسابق.  )1(
)2(  املرجع ال�ّسابق.

املرجع نف�سه، وينظر يف تعليل امل�ساألة: اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 112   )3(
فما بعدها.

يف اأكرث املراجع زيادة: )يف كتاٍب معروٍف(.  )4(
وهذه م�ساألة الوجادة، وهي اإحدى طرق الّتحّمل كما �سبق �ص 261.

وقد عرفت عندهم: ))باأّنها م�سدر وجد يجد، مولد غري م�سموع عن العرب، 
ومثالها: اأن تقف على كتاٍب بخط �سخ�ٍص فيه اأحاديث يرويها ومل ي�سمعها منه 
هذا الواجد، ول له منه اإجازة ول نحوها فله اأن يقول: وجدت، اأو قراأت بخّط 
فالن، اأو يف كتاب فالن، بخّطه حّدثنا فالن وي�سوق يف الإ�سناد واملنت، اأو 

يقول: وجدت اأو قراأت بخّط فالن ويذكر الباقني.
هذا الذي ا�ستمّر عليه العمل قدمياً وحديثاً، وهو من باب املر�سل غري اأّنه اأخذ �سوبًا 
من الّت�سال، لقوله: وجدت بخّط فالن، ورمّبا دلّ�ص بع�سهم، فذكر الذي وجد 
بخّطه وقال فيه عن فالن، اأو قال: فالن، وذلك تدلي�ص قبيح اإن اأوهم �سماعه منه، 
واأجاز بع�سهم فاأطلق يف هذا حّدثنا واأخربنا، واأنكر هذا على فاعله. اخلال�سة يف 
اأ�سول احلديث �ص 110، وتنظر الأقوال يف حكم الّرواية بالإجازة يف: املرجع 

املذكور �ص 111.
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كذا وكذا)1(.
الّتزوير يف  يتوّهم  اإليه خّط جماعة ل  فاإن �سّم  واأّما اخلّط املجهول، 

مثله والّن�سبة تاّمة)2( يقبل،وغري م�سموم ل)3(. 

الّتنقيح  وتغيري   ،144 �ص  والوجيز   ،233 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول   )1(
الّتو�سيح  على  والّتلويح   ،280 �ص  الّتنقيح  �رشح  والّتلويح   ،150 �ص 

.)13/2(
املراد من الّن�سبة الّتاّمة، اأن يذكر الأب واجلّد. انظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف   )2(

�ص 233، وتغيري الّتنقيح �ص 150.
اخلّط  يقبل  ل  مثله،  يف  الّتزوير  يتوّهم  ل  جماعة  خّط  ان�سمام  بدون  اأي:   )3(

املجهول. املراجع ال�ّسابقة.
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عنَى( )رواية احلديث  باملمْ
اأو الّطرف الّثالث للخرب وهو الّتبليغ:

احلديث  نقل  احلديث  اأهل  بع�ص  عند  يجوز  ل  فالأّنه  الّتبليغ؛  واأّما 
باملعَنى)1(.

2- وعند عاّمة العلماء يجوز)2(.
لكن العزمية الّتبليغ كما �سمع والّترّبك بلفظه اأولى)3(.

لقوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))ن�رّش الله امراأً �سمع مّنا مقالًة فوعاها واأّداها   )1(
كما �سمعها((.

اأبو داود )68/4( يف كتاب العلم، باب ف�سل ن�رش العلم، احلديث  اأخرجه 
)3660(، من حديث زيد بن ثابت –ر�سي الله عنه-. و�سحيح �سنن اأبي 

داود )411/2(، رقم احلديث )3660(.
ولأّن الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- خم�سو�ص بجوامع الكلم.

اأي: ب�رشوط يف راوي احلديث ويف احلديث املروي. انظر: اأ�صول الأحكام   )2(
للموؤلِّف �ص 234، والوجيز �ص 157، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 182، 

وتغيري الّتنقيح �ص 150، والّتلويح )13/2(.
كما  اأداه  فقد  غريه  من  باملعَنى  نقل  َمن  باأّن  املانع،  اأدلّة  على  اجلمهور  ورّد 
�سمع ولو �سلم فال دللة يف احلديث على عدم اجلواز، غايته اأّنه دعاء للّناقل 
باللفظ؛ لكونه اأف�سل ول �سّك اأّن العزمية هو الأّول، والّترّبك بلفظه –�سّلى الله 
اإلى  فال�رّشورة داعية  الّلفظ  املعَنى ون�سي  اإذا �سبط  اأولى، لكن  عليه و�سّلم- 

اجلواز((. الّتلويح )13/2(.
املراجع ال�ّسابق.  )3(

الح:  الح: ))قال ابن ال�سّ وقال يف اخلال�سة يف اأ�سول احلديث نقاًل عن ابن ال�سّ

 

=    
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)اأنواع احلديث عند روايته باملعنَى(:
واحلديث يف النّقل باملعنَى اأنواع:

اأ- فما كان حمكمًا)1(: يجوز للعامل بالّلغة.

= 
َمن لي�ص عاملًا بالألفاظ ومقا�سدها ول خبرياً مبا يخّل مبعانيها ل يجوز له الّرواية 

باملعَنى بالإجماع. بل يتعنّي الّلفظ الذي �سمعه، واإن كان عاملًا بذلك:
اأ- فقد منعه قوم من  اأ�سحاب احلديث والفقه والأ�سول، وقالوا: ل يجوز اإّل 

بلفظه. علوم احلديث �ص 191-190.
ب- وقال قوم:ل يجوز يف حديث النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- ويجوز يف 

غريه.
ج- وقال جمهور ال�ّسلف واخللف من الّطوائف: يجوز يف اجلميع اإذا قطع باأداء 
املعَنى، وهذا يف غري امل�سّنفات، اأّما امل�سّنف فال يجوز تغيري لفظه اأ�ساًل، واإن 

كان مبعناه((.
حيح؛ لأّنه –�سلوات الله  ْيبيِي: ))اأقول: َمن ذهب اإلى الّتف�سيل هو ال�سّ ثم قال الطَّ
ادويف تراكيبه اأ�رشار ودقائق ل يوقف عليها  و�سالمه عليه-اأف�سح َمن نطق بال�سّ
اإّل بها كما هي، فاإن لكّل تركيٍب من الرّتاكيب معًنى بح�سب الف�سل والو�سل 
يراَع ذلك لذهب مقا�سدهابل لكّل كلمٍة مع �ساحبتها  لو مل  والّتقدمي والّتاأخري 
ترى  التي  الألفاظ  وكذا  وغريهما،  والهتمام  كالّتخ�سي�ص  م�ستقّلة؛  خا�سية 

َع ُكلٌّ مو�سَع الآخر لفات املعَنى الذي ق�سد به. م�سرتكة اأو مرتادفة؛ اإذ لو ُو�سيِ
ثم ا�ستدّل باحلديث ال�ّسابق، وحّلل تركيبه واألفاظه وبنّي الفرق بني ذلك((.

اخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 115-113.
�سبق تعريف املحكم يف الق�سم الأّول �ص 335.  )1(

قال يف رو�سة الّناظر وجنة املناظر: ))وجتوز رواية احلديث باملعَنى للعامل املفّرق
=   
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= 
بني املحتمل وغري املحتمل، والّظاهر والأظهر، والعام والأعم عند اجلمهور، 
املرتادفة، مثل:  فيه؛ كالألفاظ  الّنا�ص  فيما ل يختلف  لفظ  لفظًا مكان  فيبدل 

ّب والإراقة واحلظر والّتحرمي... الخ. القعود واجللو�ص، وال�سّ
قال ال�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي –رحمه الله-: ))وخال�سة ما ذكره املوؤلِّف 
يف هذا الف�صل اأّن نقل احلديث باملعَنى جائز عند اجلمهور ب�رشوط. واأّن بع�س 
اأ�سحاب احلديث قال مبنعه مطلقًا. واأّنه ل بّد من اأداء احلديث بنف�ص الّلفظ، 

ل مبعناه، و�رشوط جوازه عند َمن اأجازه:
عليه  يخفى  ل  العربي،  بالّل�سان  عاملًا  باملعَنى  احلديث  ناقل  يكون  اأن  الأّول: 
الّنكت الّدقيقة التي يح�سل بها الفرق اخلفي بني معانيِ الألفاظ، عارفًا باملحتمل 
وغريه. والّظاهر والأظهر، والعام والأعم، ونحو ذلك؛ لأّن َمن لي�ص كذلك 
قد يبدل الّلفظ بلفٍظ ي�ساويه يف ظّنه، وبينهما تفاوت يف املعَنى خاٍف عليه، 

فياأتي اخللل يف حديثه من ذلك.
: اأن يكون جازمًا يقينًا مبعَنى احلديث ل اإن كان فهمه للمعَنى بنوٍع من  الّثانيِ
َن زعم  ا�صتنباط وا�صتدلل يختلف فيه، اأو يظن لعدم و�صوح الّدللة، خالفًا ملمِ

الكتفاء بالّظّن الغالب.
الّثالث: اأن ل يكون الّلفظ الذي نقل به الّراوي معنى احلديث اأخفى من لفظ

 

منه  اأخفى  هو  مبا  نقله  منع  اأّما  اأظهر،  ول  و�سّلم-،  عليه  الله  –�سّلى  النَّبيِّي 
فوا�سح.

واأّمــا منعه مبا هو اأظهر منه فقد عّللــه املوؤلِّف اأّن ال�ّسارع رمّبا ق�سد اإي�سال احلكم 
بالّلفــظ اجللي تــارة وباخلفي تارة اأخرى، واملعروف عنــد اأهل الأ�سول تعليله 
بــاأّن الظهور من املرجحات عنــد الّتعار�ص، فقد يتعار�ــص مع احلديث الذي 
رواه الــّراوي باأظهر من معناه حديث اآخر فريّجحــه املجتهد عليه بالّظهور ظاّنًا 

 

=    
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اأو  اخل�سو�ص،  يحتمل  كعام  الغري؛  يحتمل  ظاهراً)1(  كان  وما  ب- 
حقيقة حتتمل املجاز، يجوز للمجتهد فقط)2(.

ج- وما كان م�سرتكًا)3(، اأو جمماًل)4(، اأو مت�سابهًا)5(، اأو من جوامع 
تاأويله، فتاأويله ل  اأمكن  اإن  اأ�ساًل)7( لأّن يف امل�سرتك  الكلم)6(، ل يجوز 

= 
اأّن الّلفــظ للنَّبيِّي –�سّلى اللــه عليه و�سّلم-، والواقــع اأّن موجب الرّتجيح من 
ت�رّشف الّراوي وهــذه العّلة ظاهرة كما ترى((. املذّكرة يف اأ�سول الفقه �ص 

.165-164
نقل احلديث  الله- جواز  –رحمه  ال�ّسنقيطي  الأمني  ال�ّسيخ حمّمد  وقد رّجح 
باملعَنى بال�رشوط املتقّدمة؛ لأّنه غري متعّبد بلفظه واملق�صود منه املعَنى، فاإذا اأّدى 
اأّداه  بتمامه فقد  باملعَنى  اأتى  الّلفظ، وَمن  املعَنى على حقيقته كفى ذلك دون 
كما �سمعه، فيدخل يف قوله: ))فاأّداها كما �سمعها((. ويدّل لهذا قوله تعالى: 
الآيتان:  ]الأعلى  ٿ�  ٺ       ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   �ڀ   
حف اإّنا هو معَنى ما ذكر ل لفظه((. �ص  18-19[، والذي يف تلك ال�سّ

165، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )375-373/1(.
�سبق تعريف الّظاهر �ص 330 من الق�سم الأّول.  )1(

اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 234.  )2(
ينظر �ص 285 من الق�سم الأّول.  )3(
ينظر �ص  344 من الق�سم الأّول.  )4(
ينظر �ص 347 من الق�سم الأّول.  )5(

جوامع الكلم؛ األفاظ ي�سرية جامعة ملعاٍن كثرية، ل يقدر غريه على تاأدية تلك   )6(
املعان بعبارته؛ مثل: اخلراج بال�سمان. الّتلويح )13/2(.

=
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ي�سري حّجة على غريه.
باملعَنى.ويف جوامع الكلم ل يوؤمن  نقلهما  واملجمل واملت�سابه ل ميكن 

الغلط فيه؛ لإحاطته مبعاٍن تق�رش عنها عقول غريه.

 =
اأي�سًا �ص 157، والّتلويح  اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 235، والوجيز له   )7(

)13/2(، وتغيري الّتنقيح �ص 151، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 282.
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)ف�صل يف الّطعن يف احلديث اأو اأ�صباب رّد احلديث(
والّطعن)1( يف احلديث، اإن ظهر من الّراوي باأن عمل بخالفه بعد 

الّرواية، ي�سري جمروحًا في�سقط العمل به)2( كحديث عائ�سة –ر�سي الله 

الّطعن يف احلديث مبعَنى: الّتوهني له و�سعف قّوته، وي�سّمونه احلديث املطعون   )1(
اأو اخلرب املطعون ويق�سم اإلى ق�سمني:

اأ- نوع حلقه الّطعن والّنكري من الّراوي.
ب- ونوع حلقه ذلك من غري جهة الّراوي.

ونهاية  و)1114/3(،   ،)1034/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  انظر: 
الّتو�سيح )13/2(،  والّتلويح على  الأ�سول )383/1(،  اإلى علم  الو�سول 
وتغيري الّتنقيح �ص 151، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 235، والوجيز �ص 
اإّما من الّراوي  157، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 282، وفيه قال: ))وهو 

اأو غريه.
والأّول: اإّما اأن يعمل بخالفه بعد الّرواية، في�سري جمروحًا؛ كحديث عائ�سة 

–ر�سي الله عنها-.
: اأن يعمل بخالفه قبل الّرواية، اأو ل يعلم الّتاريخ: ل يجرح جلواز اأّنه  والّثانيِ
بيقنٍي،  الّتاريخ؛ لأّنه حّجة  يعلم  اإذا مل  باحلديث، وكذا  كان مذهبه فرتكه 
فال ي�سقط بال�ّسك. واإّما باأن يعمل ببع�ص حمتمالته؛ فاإّنه رّد منه للباقي بطريق 

الّتاأويل ل جرح. انظر: �ص 282 من الّتلقيح �رشح الّتنقيح.
قد يقال: اإّن غيبة الأب ل توجب اأن يكون الّنكاح بال ويل؛ لأّن الولية تنتقل   )2(
وفيه:   ،151 �ص  الّتنقيح  وتغيري   ،382 �ص  ال�ّسابق  املرجع  الأبعد.  اإلى 
))يقول وفيه نظر؛ لأّن غيبته ل ت�ستلزم اأن يكون الّنكاح بال ويل؛ لأّن الولية 

تنتقل اإلى الأبعد عند غيبة الأب((. �ص 151.
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عنها-: ))اأمّيا امراأة نكحت بغري اإذن ولّيها فنكاحها باطل(()1(.
ثم زوجت بعدها)2( ابنة)3( اأخيها عبد الّرحمن)4(.

احلديث  الويّل،  باب يف  الّنكاح،  داود )566/2(، يف كتاب  اأبو  اأخرجه   )1(
)2083(، و�سّحيح �سنن اأبي داود لالألبانيِ )584/1(، برقم: )2083(.

واأخرجه الرّتمذي )407/3-408( يف كتاب الّنكاح، باب ما جاء: ل نكاح 
احلديث )1102(   ،)558/1( لالألبانيِ  الرّتمذي  �سنن  بويّل، و�سحيح  اإّل 

وقال اأبو عي�سى: ))هذا حديث ح�سن((.
وانظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ  �ص 235.

اأي: بعد رواية احلديث.  )2(
الّزبري  بن  املنذر  زّوجتها  وقد  الّرحمن،  عبد  بنت  اأخيها، وهي: حف�سة  ابنة   )3(
وعبد الّرحمن غائب بال�ّسام، فلما قدم قال: ومثلي ي�سنع هذا به؟ ومثلي يفتات 
عليه؟ فكلمت عائ�سة املنذر بن الّزبري، فقال املنذر: فاإّن ذلك بيد عبد الّرحمن؟ 
فقال عبد الّرحمن: ما كنت اأرد اأمراً ق�سيته، فقرت حف�سة عند املنذر، ومل 
يكن طالقًا. املوّطاأ )555/2(، وال�ّسنن الكربى )112/7-113(، وكتاب 

الوايف يف اأ�سول الفقه )1119/3(.
الّتمليك  من  يبني  ل  ما  باب  الّطالق،  كتاب  مالك،  الإمام  اأخرجه  والأثر 
الّنكاح  اإجازة  باب  الّنكاح،  كتاب  �سيبة يف  اأبي  ابن  واأخرجه   ،)555/2(
بغري ويّل، ومل يفّرق )134/2/4(، والبيهقي يف ال�ّسنن الكربى، يف كتاب 

.)113-112/7( ّ الّنكاح، باب ل نكاح اإّل بويليِ
هو: عبد الّرحمن بن اأبي بكر –ر�سي الله عنهما- وهو �سقيق عائ�سة –ر�سي الله   )4(
عنها- �سهد بدراً واأحداً مع قومه، ودعا اإلى الرباز )اأي: املبارزة(؛ فخرج اإليه 
اأبوه ليبارزه، ثم اأ�سلم وح�سن اإ�سالمه، و�سهد اجلمل مع اأخته عائ�سة –ر�سي 
انظر:  وخم�سني.  ثالث  وقيل:  وخم�سني،  خم�ٍص  �سنة  تويف  عنهما-.  الله 
ال�ستيعاب )399/2-402(، وكتاب الوايف يف  اأ�سول الفقه )1118/3(.
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الّتاريخ ل  يعلم  اأو ل  روايته  قبل  رواه  ما  الّراوي بخالف  واإن عمل 
يجرح فال ي�سقط العمل به)1(.

ببع�ص حمتمالته  باأن عمل )64/اأ(  ملا رواه  الّراوي  واإن ظهر خمالفة 
فهو رّد منه للباقي بطريق الّتاأويل ل جرح)2( كحديث ابن عّبا�ص –ر�سي الله 

لأّنه حّجة بيقني، فال ي�سقط بال�ّسّك، ومثله لو عمل ببع�ص حمتمالته عند �ساحب   )1(
تغيري الّتنقيح �ص151،اأي:عمل الّراوي ببع�ص حمتمالت ما رواه؛فاإّنه رّد منه 
.151 �ص  الّتنقيح  جرح.الّتلويح)13/2(،وتغيري  ل  الّتاأويل  بطريق  للباقي 

 

اأّن  �سبق  وقد  احلنفية،  مذهب  على  فيها  املوؤلِّف  جرى  امل�ساألة،اإّنا  وهذه 
الف َمن خالفه-�سواءكان الّراوي  احلديث متى �سّح لي�رّشه ول يقدح فيه خيِ

اأو غريه-.
لل�ّسمعانيِ )419/2-421(، مع احلا�سية  انظر: �ص 220، وقواطع الأدلّة 
و)380-379/1(   ،)384/1( الأدلّة  وقواطع   ،)420-419 �ص   )4(
املحيط  والبحر   ،)1119/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  وكتاب  بعدها،  فما 

)346/4(، واإحكام الف�سول للباجي �ص 268.
الأدلّة  قواطع  يف:  حابي  ال�سّ مبذهب  العموم  تخ�سي�ص  يف  امل�ساألة  هذه  انظر   )2(

)381/1( فما بعدها.
ونقل عن ال�ّسافعي –رحمه الله- قوله: ))اإن كان الّراوي حمل اخلرب على اأحد 
حممليه �رشت اإلى قوله، واإن ترك الّظاهر مل اأ�رش اإلى قوله. وبه �رّشح الّنووي 
يف املجموع، ون�سب ابن احلاجب يف املخت�رش اإلى اجلمهور القول باأّن مذهب 
الإمام  عن  رواية  وهو  واحلنابلة،  احلنفية  عدا  العموم  �ص  يخ�سّ ل  حابي  ال�سّ

اأحمد.
انظر: املرجع ال�ّسابق )383/1(، والعّدة )589/2(، و�رشح تنقيح الف�سول 
 �ص 219، وم�سلم الّثبوت )163/2(، و)355/1(، وخمت�رش ابن احلاجب 
=   
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عنهما-: ))َمن بّدل دينه فاقتلوه(()1(. وقال: ))ل تقتل املرتّدة(()2(.
2- اإن ظهر من الّراوي خمالفة ما رواه، باأن اأنكرها �رشيحًا كحديث: 

= 
علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،128 �ص  وامل�سودة   ،)151/2( الع�سد  ب�رشح 

الأ�سول )383/1(، وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1120/3(.
اأخرجه  عنهما-،  الله  –ر�سي  عّبا�ص  بن  الله  عبد  رواية  من  احلديث  هذا   )1(
باب)149(،ويف)50/8(  اجلهاد،  �سحيحه)21/4(،كتاب  يف  البخاري 
كتاب ا�ستتابة املرتّدين، الباب )2(، وانظر:اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم 

الّثانيِ �ص 236.
قول ابن عّبا�ص هذا رواه عبد الّرّزاق يف امل�سّنف عن الّثوري، ورواه ابن اأبي   )2(
�سيبة يف امل�سّنف ب�سنده عن اأبي حنيفة عن عا�سم عن اأبي رزين عن ابن عّبا�ص، 
ارتددن عن الإ�سالم، لكن يحب�سن ويدعني  اإذا هن  الّن�ساء  ُتْقَتَلنَّ  قال: ))ل 
 ،)177/10( الّرّزاق  لعبد  امل�سّنف  انظر:  عليه((.  فيجربن  الإ�سالم  اإلى 
الّدارقطنيِي  �سنن  عن  املغنيِي  والّتعليق   ،)140/10( �سيبة  اأبي  لبن  وامل�سّنف 

.)177/3(
ال�ّسافعي يف الأّم )167/6( ثبوت هذا الأثر. قال: ))قد قال غري  اأنكر  وقد 
َّن يثبت  واحٍد من اأهل العلم باحلديث اإّن هذا خطاأ، والذي روى هذا لي�ص مميِ

اأهل العلم حديثه((.
وانظر: ن�سب الّراية )458-457/3(.

حتب�ص  بل  تقتل  ل  املرتّدة  اإّن  وقالوا:  احلنفية،  اأخذ  هذا  عّبا�ص  ابن  وبقول 
 ،)108/10( املب�صوط  يف:  اخلالف  انظر  اجلمهور.  وخالفهم  وت�صتتاب. 
وفتح الباري )272/12(، واملغنيِي )123/8(، وقواطع الأدلّة )384/1-

.)385
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))اأمّيا امراأة نكحت...(()1(، رواه �سليمان)2( بن مو�سى عن الّزهري)3( 
عن عائ�سة –ر�سي الله عنهم-. وقد اأنكره الّزهري، ل يكون جرحًا عند 

�سبق تخريجه �ص 277.  )1(
الأ�سدق، �سدوق فقيه،  الّدم�سقي  هو: �سليمان بن مو�سى الأموي مولهم   )2(
يف حديثه بع�ص لني من اخلام�سة، بعد املائة. تقريب الّتهذيب )331/1(، 
وتهذيب الّتهذيب )226/4-227(، وميزان العتدال )226-225/2(.

الّزهري، هو: حمّمد بن م�سلم بن عبيد الله بن �سهاب الّزهري من بنيِي زهرة   )3(
اأهل  تابعي من  اأكابر احلّفاظ، والفقهاء،  اأحد  ن احلديث. وهو  َدوَّ اأّول َمن 

املدينة. الأعالم )317/7(، وتهذيب الّتهذيب )451-445/9(.
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حمّمد، لق�سة ذي)1( اليدين)2(. ويكون جرحًا عند اأبي يو�سف)3(.

ذو اليدين، ا�سمه: اخلرباق، اأو هذا لقبه، وا�سمه: عبدود من بنيِي �سليم كان يْنزل   )1(
بذي خ�سب من ناحية املدينة. وقد عا�ص حّتى روى عنه املتاأّخرون من الّتابعني. 
الة، فقال ذو  و�سهده اأبو هريرة ملا �سها ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم- يف ال�سّ

الة اأم ن�سيَت؟((. اليدين: اأق�رشت ال�سّ
انظر: اأ�سد الغابة )224/2(، والإ�سابة )422/1(.

ة ذي اليدين هي: ما اأخرجه م�سلم يف �سحيحه مع �رشح الّنووي )158/5(  وق�سّ  )2(
الة وال�ّسجود له، احلديث  الة، باب ال�ّسهو يف ال�سّ يف كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سّ
الله  ر�سول  بنا  �سّلى  بلفظ:  عنه-  الله  –ر�سي  هريرة  اأبي  حديث  من   ،)573(
–�سّلى الله عليه و�سّلم- اإحدى �سالتيِي الع�سّي اإّما الّظهر واإّما الع�رش يف ركعتني، 
وورد يف الّتو�سيح على الّتنقيح، َف�َسلَّم على راأ�ص ركعتني، فقام ذو اليدين فقال: 
اأم ن�سيَتها؟ فقال –عليه  الة  الة  وال�ّسالم-: اأق�رشت ال�سّ يا ر�سول الله –عليه ال�سّ
فاأقبل  الة وال�ّسالم-: ))كّل ذلك مل يكن((. فقال: وبع�ص ذلك قد كان.  ال�سّ
اليدين؟((، فقال:  اأبو بكر وعمر، فقال: ))اأحّق ما يقول ذو  القوم، فيهم  على 

نعم. فقام و�سّلى ركعتني قبل ال�ّسالم. الّتلويح مع الّتو�سيح )13/2(.
–�سّلى  النَّبيِّي  اأّن  يكون جرحًا، وذلك  عنه ل  املروي  رّد  اأّن  ة على  بالق�سّ ا�ستدّل 
الله عليه و�سّلم- قبل رواية اأبي بكر وعمر –ر�سي الله عنهما- اأّنه �سّلم على راأ�ص 
ة يدّل على اأّنه اإّنا عمل بقولهما  الّركعتني، مع اأّنه اأنكر ذلك اأّوًل؛ لأّن �سياق الق�سّ
ل بدليل اآخر، وهو كالم النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-، اإّنا جرى على ظّن اأّنه 

الة. الة، فكان يف حكم الّنا�سي، وكالم الّنا�سي ل يبطل ال�سّ اأكمل ال�سّ
الة تاأويل فا�سد؛ لأّن حترمي الكالم  والقول باأّن ذلك كان قبل حترمي الكالم يف ال�سّ
الة كان مبّكة، وحدوث هذا الأمر اإّنا كان باملدينة؛ لأّن راويه اأبو هريرة،  يف ال�سّ
وهو متاأّخر الإ�سالم، وقد رواه عمران بن احل�سني وهجرته متاأّخرة. كذا يف �رشح 

ال�ّسنة. الّتلويح على الّتو�سيح )13/2(.
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))ولأّن احلمل على ن�سيانه اأولى من تكذيب الّثقة 

الذي يروى عنه((.
=



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1080

يتذّكر  بهذا ومل  ق�سى  اأّنه  ال�ّساهدين عندنا،  فرع خالفهما يف  وهذا 

=
ا�ستدّل لأبي يو�سف –رحمه الله- باأّن عماراً قال لعمر –ر�سي الله عنهما-:   )3(
ذلك  فذكرت  الرّتاب،  فتمعكت يف  فاأجنبت  اإبل  كّنا يف  تذكر حني  ))اأّما 
لر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم- فقال: ))اإّنا كان يكفيك �رشبتان((. فلم 

يتذّكره عمر، فلم يقبل قول عّمار. الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 283.
ويقال: لي�ست م�ساألتنا فاإّن عماراً مل يكن راويًا عن عمر –ر�سي الله عنهما-، 

وعدم العمل ل�سّكه.
انظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )377-376/1(.

ويف اأ�سل امل�ساألة: ينظر: املرجع ال�سابق )375/1( فما بعدها، ورو�سة الّناظر 
مع املذّكرة لل�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي –رحمه الله- �ص 158.

قال ال�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي: ))الذي يظهر �سوابه يف هذه امل�ساألة هو ما 
اختاره غري واحٍد من الأ�سولّيني واملحّدثني من الّتف�سيل يف ذلك:

اأ- فاإن كان ال�ّسيخ جازمًا بنفيه اأو اأّنه ما روى هذا احلديث اأ�ساًل مل تقبل رواية 
الّراوي يف غري ذلك احلديث؛  الّراوي عنه، ول يقدح ذلك يف رواية ذلك 

لأّنه مل يقدح فيه.
ب- واإن مل يجزم بنفيه، بل قال: ل اأعرفه اأو ل اأذكره، ونحو ذلك مل يقدح 

فيه((. املرجع ال�ّسابق �ص 158.
قال يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )376/1(: ))م�ساألة اإذا اأنكر الأ�سل 
رواية الفرع، فاإن كان تكذيبًا مل يعمل به اّتفاقًا، فاإّن اأحدهما كاذٌب فيكون 

قادحًا، لكنهما على عدالتهما؛ لأّنها اأ�سل فال تبطل بال�ّسك.
واإن مل يكن تكذيبًا، فالأكرث: يعمل به وهو قول حمّمد، خالفًا لأبي حنيفة 

واأبي يو�سف((.
اإمام الّتفاق  هذا  ))خالف  الأ�سول:  علم  اإلى  الو�سول  لنهاية  املحّقق  وقال 

 

=                                                                                                    
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القا�سي.

=
بتكذيب  القاطع  ال�ّسيخ  قول  يْنزل  اأن  فيها:  اأختاره  والذي  فقال:  احلرمني، 
الّراوي عنه مع رواية الّثقة العدل عنه مْنزلة خربين متعار�سني على الّتناق�ص، 
بالّروايتني، وقد يقت�صي  اّتفق ذلك فقد يقت�صي احلال �صقوط الحتجاج  فاإذا 
اأو غري ذلك من  الّروايتني،  اإحدى  ترجيح رواية على رواية مبزية العدالة يف 

وجوه الرّتجيح، فال فرق بني 
ذلك وبني تعار�ص قولني من �سيٍخ واحٍد وراٍو عنه((. الربهان )655/1(، 
كتاب  وينظر:   ،)60/3( انظر:  الأ�رشار،  ك�سف  �ساحب  براأيه  اأخذ  وقد 

الوايف يف اأ�سول الفقه )1123-1122/3(.
ويف فتح الغفار ب�رشح املنار املعروف مب�سكاة الأنوار يف اأ�سول املنار: ))وقد 
بطريق  عنه  املروي  اإنكار  كان  اإذا  اأي:  بالأّول،  الّرواية  �صقوط  على  اّتفقوا 
اإذ ل يبطل  الّتكذيب؛ لأّن كالًّ منهما مكّذب لالآخر، وهما على عدالتهما؛ 

الّثابت بال�ّسك.
لفخر  تبعًا  ال�ّصقوط  اختار  املنار  �صاحب  اأي:  فامل�صّنف   ، الّثاينمِ يف  واختلفوا 

الإ�سالم، والقا�سي اأبي زيد وال�رّشخ�سي، وهو قول الكرخي.
وقيل: ل ت�سقط وهو قول الأكرث.

وقيل: ال�ّصقوط، قول اأبي يو�صف وعدمه قول حمّمد.
وهو فرع اختالفهما يف ال�ّساهدين �سهدا على القا�سي بق�سية، وهو ل يذكرها، 
يو�سف  لأبي  القبول  احلاجب  ابن  ون�سبة  قبله،  يرّده وحمّمداً  يو�سف  اأبا  فاإّن 
غلط، ومل يذكر فيها قول لأبي حنيفة ف�سّمه مع اأبي حنيفة يحتاج اإلى ثبت.

ورّجح يف الّتحرير القبول؛ لأّنه عدل جازم غري مكّذب؛ فيقبل كموت الأ�سل 
وجنونه.

وذكر الهندي اأّن على الختالف بني اأبي يو�سف وحمّمد م�سائل يف اجلامع

 

= 
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واأبو يو�سف ل يقبل، وقال: حمّمد: يقبل.

=
غري((. غري، اأنكر اأبو يو�سف روايته فيها مَلَّا عر�ص عليه حمّمد اجلامع ال�سّ ال�سّ

فتح الغفار �رشح املنار �ص 305-304.
قلت: اإّن قيا�ص امل�ساألة على ال�ّسهادة قيا�ص مع الفارق؛ لأّن ال�ّسهادة بابها �سّيق 

ملا دخلها من الّتعّبد.
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)الّطعن يف احلديث من غري الّراوي(
�سحابيًا،  وكان  الّراوي)1(،  غري  من  احلديث  يف  الّطعن  كان  واإن 
وحكم احلديث ل يحتمل اخلفاء، يكون جرحًا نحو: ))البكر بالبكر جلد 

مائة وتغريب عام(()2( فاإّنه مل يعمل به عمر وعلّي، 

ما يكون من غري  الّطعن، وهو  الذي حلقه  الّثانيِ من اخلرب  الق�سم  )1(   هذا هو 
الّراوي للحديث وهو على ق�سمني:

الأّول: ما يلحقه الّطعن من اأ�سحاب النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- ور�سي عنهم.
: ما يلحقه الّطعن من قبيل اأئمة احلديث. والّثانيِ

والأّول على وجهني:
الوجه الأّول: اأن يكون من جن�ص ما يحتمل اخلفاء عليهم.

: اأن ل يكون من جن�ص ما يحتمل اخلفاء. والوجه الّثانيِ
: على وجهني اأي�سًا: والق�سم الّثانيِ

-اإّما اأن يقع الّطعن مبهمًا بال تف�سري.
اأو يكون مف�رّشاً ب�سبب اجلرح.
فاإن كان مف�رّشاً فعلى وجهني:

اإّما اأن يكون ال�ّسبب مما ي�سلح للجرح به، اأو مما ل ي�سلح.
لح فعلى وجهني: فاإن �سُ

اإّما اأن يكون ذلك جمتهداً يف كونه جرحًا، اأو مّتفقًا عليه.
فاإن كان مّتفقًا عليه فعلى وجهني:

اإّما اأن يكون الّطاعن مو�سوفًا بالإتقان والّن�سيحة. اأو بالع�سبية والعداوة.
كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1129-1128/3(.

)2(   اأخرجه م�سلم يف كتاب احلدود،باب حّد الّزنا)1316/3()1690(، 
وغريه.

 =
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ول ميكن خفاء مثل هذا احلكم عليهما)1(.
مو�سى  اأبو)2(  يعمل  مل  كما  جرحًا،  يكون  ل  اخلفاء  يحتمل  وفيما 
الة(()3( لأّنه من احلوادث الّنادرة،  بحديث الو�سوء على َمن قهقه يف ال�سّ

=
وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1063/3(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف 

. �ص 138، الق�سم الّثانيِ
اأّن اإقامة احلد من  عّلل عدم خفاء ذلك على عمر وعلّي –ر�سي الله عنهما-   )1(
ال�ّسهرة، فلو �سّح ملا خفي عليهما، فيحمل ذلك  حظ الأئمة، ومبناه على 

على النت�ساخ. املرجع ال�ّسابق )1130/3(.
البخاري.  العزيز  عبد  ال�ّسيخ  قال  كما  َحْتمًا،  يجب  مل  احلكم  ذلك  اأّن  اأو 

ك�سف الأ�رشار )66/3-67(، وفتح الغفار مع نور الأنوار �ص 706.
اأبا بكر  اأّن  الله بن عمر  ابن جريج عن عبد  الّرّزاق يف م�سّنفه عن  روى عبد 
بهرقل،قال:فتن�رّش،فقال  فلحق  اإلى خيرب  اخلمر  بن خلف غّرب يف  اأمية  بن 
عمر:))ل اأغّرب م�سلمًا بعده اأبداً((.كتاب الّطالق،باب يف الّنفي)314/7(

ح)13320(.
واأّما ما ن�سب اإلى علّي ر�سي الله عنه يف عدم العمل بحديث الّتغريب، فاأخرج 
عبد الّرّزاق اأي�سًا يف م�سّنفه عن اأبي حنيفة عن حماد عن اإبراهيم، قال: قال 
عبدالله يف البكر يزنيِ بالبكر يجلدان مائة وينفيان، قال: وقال علّي: ))ح�سبهما 
ح   ،)315/7( الّنفي  يف  باب  الّطالق،  كتاب  يف  ينفيا((.  اأن  الفتنة  من 
)13327(، واأخرجه حمّمد بن احل�سن يف كتاب الآثار، باب البكر يفجر 

بالبكر، �ص 134، وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1130/3(.
احلديث  ن�سخ  يرون  ل  اجلمهور  فاإّن  الآثار؛  هذه  خالف  على  العمل  قلت: 

الوارد يف ذلك.
�سبقت ترجمته �ص 238.  )2(
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فيحمل على اخلفاء عليه)1(.
واإن كان غري �سحابي من اأئّمة احلديث، فاإن كان الّطعن جمماًل)2( ل 

غري مرفوعًا وموقوفًا. قاله يف جممع الّزوائد )83/2(. رواه الّطربانيِ يف ال�سّ  )3( 
وانظر: تي�سري الّتحرير )47/3(.

ورواه ال�ّسافعي ومل يقبله؛ لأّنه مر�سل. انظر: الّر�سالة �ص 469.
احلا�سية   ،)364-363/1( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  )نهاية  بـ  وقارن 

.)9(
قال يف فتح الغفار مع �رشحه نور الأنوار: ))ومنع �سّحته عنه، بل نقي�سه عنه   )1(

كما 
يف الّتحرير((. �ص 306، وينظر اخلالف يف هذه امل�ساألة: كتاب الوايف يف   

اأ�سول 
الفقه )1131/3(.   

حابي  واحلكم هنا اأي: عند احلنفية: اأّنه يجب العمل باحلديث، ويحمل طعن ال�سّ
اأّنه مل يبلغه اخلرب. انظر: اأ�سول البزدوي مع ك�سف الأ�رشار )8/3(،  على 
واأ�سول ال�رّشخ�سي )8/2(، وك�سف الأ�رشار �رشح املنار للّن�سفي )83/2(، 

وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1131/3(.
ي�سري املوؤلّف -رحمه الله-هنا- اإلى الق�سم الّثان. وهو الّطعن يف اخلرب من غري   )2(

حابة -ر�سي الله عنهم- واأّنه ينق�سم اإلى: الّراوي ومن غري ال�سّ
مبهم وغري مبهٍم.

فالّطعن املبهم: ل يقبل؛ لأّن العدالة ظاهرة يف امل�سلمني خ�سو�سًا يف القرون 
اأ�صيق من هذا بدليل ا�صرتاط احلرية  اأّن ال�ّصهادة يف احلكم  األ ترى  الأولى، 
املبهم  الّطعن  يقبل  ل  ذلك  ومع  اخلا�ّص،  واملجل�ص  اخلا�ّص  والّلفظ  والعدل 
اأو جمروح، وكذلك من املزّكي ل  اإّنه مطعون  باأن قال:  من املّدعى عليه. 

 

=                                                                                                    
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يقبل)1(.
اأهل  من  والّطاعن  عليه،  مّتفق  �رشعًا  جرح  هو  مبا  مف�رّشاً  كان  واإن 
الّن�سيحة، ل من اأهل العداوة والع�سبية يكون جرحًا فيمنع العمل به)2(.
واإن كان مف�رّشاً باأمٍر جمتهد فيه غري مّتفق عليه)3(، اأو مف�رشاً مبا هو جرح 
ب، ومّتهم به ل يكون جرحًا،  بالّتع�سّ الّطاعن معروف  بالّتفاق، لكن 

 = 
ميتنع العمل بال�ّسهادة لأجل الّطعن املبهم، فالأن ل يجرح احلديث بالّطعن

ال�ّسابق  املرجع  اأولى.  حّجة  يكون  اأن  من  مطعون،  باأّنه  قوله:  ملجّرد  املبهم 
.)1133/3(

ملا �سبق اأّن ذلك ل يقدح يف باب ال�ّسهادة ففي باب الّرواية اأولى.  )1(
دق والب�سارة باأ�سباب  وقيل: يقبل اجلرح املبهم؛ لأّن الغالب من حال اجلارح ال�سّ

اجلرح، ومواقع اخلالف.
�سابطًا  اخلالف  ومواقع  اجلرح  باأ�سباب  ب�سرياً  ثقة  كان  اإن  اجلارح  اأّن  واحلّق 

لذلك يقبل جرحه املبهم، واإّل فال كذا يف الّتلويح )14/2(.
و�سّحح يف الّتحرير مذهب اجلمهور اأّن العامل باأ�سباب اجلرح يقبل جرحه مبهمًا 

واإّل فال بّد من البيان.
بالكذب،  مّتهم  احلديث،  مرتوك  احلديث  �ساقط  اع،  و�سّ كّذاب  مثل:   )2(

والو�سع ونحو ذلك. فتح الغفار �ص 37، وجامع الأ�رشار )777/3(.
�ص  ال�ّسابق  املرجع  اإباحته.  يعتقد  َن  مليِ بال�ّسطرجن  والّلعب  الّنبيذ  �رشب  مثل:   )3(
اأ�سول  يف  واملذّكرة  �ص 239-238،  للموؤلّف  الأحكام  واأ�سول   ،307

الفقه لل�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي �ص 147-146.
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كالّطعن املبهم)1(، ول ي�سقط العمل به)2(.

�سبق الكالم يف الّطعن املبهم �ص 286.  )1(
به ل  مّتهم  اأو  ب  بالّتع�سّ املعروف  ال�ّسخ�ص  ادر عن  ال�سّ الّطعن  اإن كان  اأي:   )2(
له  مّثل  وقد  ب�سببه.  باحلديث  العمل  ي�سقط  ول  احلديث،  يف  جرحًا  يكون 
اأئمتهم املتقّدمني، ومثل: طعن امللحدين يف  ال�ّسافعية يف  احلنفية بطعن بع�ص 

اأهل ال�ّسنة واجلماعة.
�ص308-307،  الأنوار  مب�سكاة  املعروف  املنار  ب�رشح  الغّفار  فتح  انظر: 

والوجيز للموؤلِّف �ص 159، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 239.
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)بيان اأق�صام اأفعال الّر�صول –�سّلى الله عليه و�سّلم-

من حيث القتداء وعدمه(:

ومن اأفعال)1( الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم-)64/ب(ما يقتدى به:
اأ- وهو مباح)2(، وم�ستحّب، وواجب، وفر�ص.

قال يف تغيري الّتنقيح: ))ف�سل: يف اأفعاله –عليه ال�ّسالم-، يعنيِي الأفعال التي   )1(
تكون عن ق�سٍد((. �ص 154.

الة  ال�سّ –عليه  اأفعاله  يف  ف�سل  ))قوله:  الّتو�سيح:  �رشح  الّتلويح  يف  وقال 
والقعود،  ك   اجلبلة؛  اأمر  فيها  يّت�سح  مل  التي  الأفعال  اأّن  يعنيِي:  ال�ّسالم((، 
والأكل وال�رّشب، فاإّن ذلك مباح له ولأمته بال خالف، فيكون خارجًا عن 
الأق�سام، اأو يدخل يف املباح الذي يقتدى به، مبعَنى: اأّنه يباح لنا، اأي�سًا فعله. 
فعلى هذا ي�سّح ح�رش غري املقتدى به يف املخ�سو�ص والّزلة؛ اإذ ل يجوز منه 

غائر((. )14/2(، والّتبيني )690/1( فما بعدها. الكبائر ول ال�سّ
قلت: م�ساألة الع�سمة لالأنبياء �سبقت يف الق�سم الأّول �ص 42 فما بعدها.

�ص  املنار  اأ�سول  يف  الأنوار  مب�سكاة  املعروف  املنار  ب�رشح  الغّفار  فتح  ويف   )2(
343: ))يعنيِي اأّن فعله بالّن�سبة اإلينا يّت�سف بذلك باأن جنعل الوتر واجبًا عليه، ل 
م�ستحّبًا اأو فر�سًا، واإّل فالّثابت عنده بدليل يكون قطعّيًا ل حمالة حّتى اإّن قيا�سه 

واجتهاده اأي�سًا قطعي؛ لأّنه ل يقّر على اخلطاأ. كذا يف الّتلويح )14/2(.
وقد تبع امل�سّنف -يعنيِي- �سدر ال�رّشيعة- فخر الإ�سالم يف ذكر الواجب يف 

اأفعاله، و�سائر الأ�سولّيني اأ�سقطوه منه، وقد علمت وجه الإدخال.
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ب- وغري املقتدى به، وهو: اإّما خم�سو�ص به)1(، اأو زلّة)2(، وهي: 
عليهاكياليقتدى  ينّبه  اأن  بّد  ق�سٍد،ول  غري  من  يفعله  غائر  ال�سّ من  فعل 

بها)3(.

دون  حّقه  يف  امل�رشوعة  الأمور  هي  و�سّلم-  عليه  الله  –�سّلى  النَّبيِّي  خوا�ص   )1(
حى  ال�سّ ووجوب  واحٍد،  وقٍت  اأربٍع،يف  من  اأكرث  له  الّزواج  كاإباحة  اأّمته 

والأ�سحى. الّتبيني )691/1(.
عّرفها املوؤلِّف، وينظر: فتح الغّفار �ص 343.  )2(

ادر عنه عن غفلٍة؛ كالذي  انظر: تغيري الّتنقيح �ص 154، وزاد على ذلك ال�سّ  )3(
ذكر يف حديث ذي اليدين من الفعل والقول. )الّتبيني )691/1(.
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ول  ب�سفته،  للجهل  البع�ص)2(  عند  الّتوّقف  يوجب  املطلق)1(  وفعله 
فة)3(. حت�سل املتابعة اإّل باإتيانه على تلك ال�سّ

الفعل.انظر:الوجيز  من  املراد  تعنّي  التي  القرينة  عن  املطلق:اخلايل  الفعل   )1(
�ص159.

حيح عندنا اأّن  �سكاة الأنوار: ))وال�سّ ى مبيِ قال يف فتح الغفار ب�رشح املنار امْلُ�َسمَّ
ما علمنا من اأفعاله واقعًا على جهة يقتدى به يف اإيقاعه على تلك اجلهة، اأي: 
اأو يف  العبادات  يكون يف  اأن  بني  فرق  ول  ونحوه،  من وجوب  فة  ال�سّ يف 

املعامالت. وهو قول اجلمهور.
حابة –ر�سي الله عنهم- كانوا يرجعون اإلى فعله  ومنهم: اجل�سا�ص؛ لأّن ال�سّ

احتجاجًا واقتداًء، كتقبيل، ومل ينكر عليهم.
واأي�سًا قوله تعالى: �  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ� ]الأحزاب من 

الآية: 21[، والّتاأ�ّسي فعل مثله على وجهه لأجله((. �ص 344.
وما مل يعلم على اأّي جهٍة فعله؟

قلنا: فعله على اأدَنى منازل اأفعاله وهو الإباحة((.
لأّنها  زيد؛  اأبو  والقا�سي  الأئمة  و�سم�ص  الإ�سالم  وفخر  اجل�سا�ص  قال  وبه 

املتيّقنة، فينتفي الّزائد لنفي الّدليل.
وقّيده يف الّتحرير بقيدين:

الأّول: اأن ل يظهر ق�سد القربة، فحينئٍذ يكون للّندب.
املرجع  للوجوب.  يكون  فحينئٍذ  اأ�سولهم،  على  مّرة  يرتك  ل  اأن   : والّثانيِ

ال�ّسابق �ص 324.
وبه قال عاّمة الأ�سعرية. انظر: ك�سف الأ�رشار للبخاري )298/3(.  )2(

ة  بالله البغدادي وخا�سّ الّن�سخ )374/3( بتحقيق: حمّمد املعت�سم  ويف بع�ص 
.)377-376/3(

=
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� ڑ  ک    ک   تعالى:  لقوله  اّتباعه؛  يلزمنا  البع�ص:  وعند 

=
، من كونه مباحًا، اأو  اأي: املتابعة ل حت�سل اإّل باإتيان الفعل على و�سفه املعنيَّ  )3(
�سنة، اأو واجبًا، اأو فر�سًا؛ لأّن حقيقة الّتباع ل توجد بدون ذلك. الّتو�سيح 
مع الّتلويح )15/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 239، الق�سم الّثان، 
للبخاري  الأ�رشار  الّتنقيح �ص 155، وك�سف  والوجيز �ص 160، وتغيري 

)74/3( فما بعدها.
قال يف ك�سف الأ�رشار: ))وذهب �رشذمة اإلى اأّن حكم ما علمت �سفته كحكم 
ما مل تعلم �سفته، هكذا ذكر بع�ص الأ�سولّيني. قال اأبو الي�رش: واأّما اإذا قام 

دليل �سفة فعل ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم-:
اأ- فقال اأبو احل�سن الكرخي من اأ�سحابنا وجميع الأ�سعرية، واأبو بكر الّدقاق 
من اأ�سحاب ال�ّسافعي باأّن ر�سول الله خم�سو�ص به حّتى يقوم دليل على م�ساركة 

غريه اإّياه.
وال�ّسافعي  اأ�سحابنا،  من  اجلرجانيِ  الله  عبد  واأبو  الّرازي  بكر  اأبو  وقال  ب- 
ال�ّسالم- �رشكة حّتى يقوم دليل على  –عليه  يثبت لأمّته  اإّنه  املعتزلة:  وجميع 

اخل�سو�ص.
-واإن مل تعلم �سفته، باأن كان ذلك الفعل من جملة املعامالت ففعله يدّل على 
الإباحة بالإجماع. كذا قال اأبو الي�رش((. )377/3(، والّتبيني )691/1(.

-واإن كان من جملة القرب فاختلف فيه:
1- فقال بع�سهم: يجب الّتوّقف فيها، اأي: يف هذه الأفعال التي مل تعرف 
فيها  لنا  يثبت  ول  اإباحة،  ول  ندب  ول  بوجوب  فيها  يحكم  فال  �سفتها، 
متابعة حّتى يقوم دليل يبنّي الو�سف وتثبت ال�رّشكة. واإليه ذهب عاّمة الأ�سعرية 
بن  القا�سم  واأبي  الّدقاق  بكر  واأبي  ال�ّسافعي؛ كالغزايل  اأ�سحاب  من  وجماعة 

كج. املرجع ال�ّسابق )691/1(.
=
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ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ� ]الّنور من الآية: 
63[، اأي: فعله وطريقته.

وعند الكرخي: يثبت املتيقن، وهو الإباحة، فال يكون لنا اّتباعه؛ لأّنه 
ميكن اأن يكون خم�سو�سًا به.

باأقواله  ليقتدى  بعث  لأّنه  اّتباعه؛  لنا  يكون  لكن  الإباحة  واملختار: 
� ھ    ے  ے  ۓۓ  ال�ّسالم-:  –عليه  لإبراهيم  تعالى  قال  واأفعاله. 
�]البقرة من الآية: 124[، وذلك ب�سبب الّنبّوة، واملخ�سو�ص نادر)1(.

= 
الله عليه و�سّلم-  –�سّلى  النَّبيِّي  اّتباع  اأي:  اّتباعه،  يلزمنا  2- وقال بع�سهم:   
فيها، وتكون واجبة يف حّقه، ويف حّقنا: وهو مذهب مالك، وبه قال من 
اأ�سحاب ال�ّسافعي: اأبو العّبا�ص بن �رشيج، والأ�سطخري، واأبو علّي بن اأبي 
الّتبيني  املعتزلة((.  من  وجماعة  واحلنابلة،  خريان،  بن  علّي  واأبو  هريرة، 

.)691/1(
3- وقال اأبو احل�سن الكرخي: يعتقد الإباحة فيها يف حّق النَّبيِّي –�سّلى الله عليه 
و�سّلم-، ول يثبت الف�سل على الإباحة، وهو الوجوب اأو الّندب يف حّقه اإّل 

بدليل.
4- وقال اجل�سا�ص مثل قول الكرخي، اإّل اأّنه قال: علينا اّتباعه ول يرتك ذلك اإلّ 

بدليٍل، وهذا اأ�سّح عندنا. ك�سف الأ�رشار )379/3(.
وملعرفة اأدلّة هذه الأقوال ينظر: املرجع ال�ّسابق )382-379/3(.

وقد �سبق يف مبحث حقيقة الأمر كالم يتعّلق باأفعال الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- 
�ص 21، 22، وفتح الغّفار �ص 344، و�ص 345، يف مبحث الأمر.

ك�سف الأ�رشار )382/3(.  )1(
وقال: ))ف�سار احلا�سل اأّن عند اأبي احل�سن الأ�سل الخت�سا�ص وال�سرتاك لعار�ٍص.

 

=                                                                                                    
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)اأق�صام)1( الوحي بالنّ�صبة للنَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم–(

والوحي)2(، ظاهر، وباطن.

= 
يف  الأ�سل  اأّن  كما  لعار�ص،  واخل�سو�سية  الّتباع  الأ�سل  اجل�سا�ص:  وعند 

الكالم احلقيقة واملجاز بعار�ٍص، والعار�ص ل يثبت اإّل بدليل.
وانظر: الّتبيني )693-692/1(.

الله عليه  –�سّلى  النَّبيِّي  ال�ّسنة يف حّق  تق�سيم  قال يف ك�سف الأ�رشار: ))باب   )1(
و�سّلم-،اأي: بيان طريقته يف اإظهار اأحكام الكالم. ولول جهل بع�ص الّنا�ص 
والّطعن بالباطل. باأّن قالوا: ل يجوز للنَّبيِّي –عليه ال�ّسالم- اأن يحكم بالّراأي 
موؤّد  ذلك  لأّن  الوحي؛  غري  على  الأحكام  بيان  يف  يعتمد  واأن  والجتهاد، 
الكّف عن  مّنا  الأولى  لكان  الجتهاد،  اإلى درجة  الّنبّوة  انحطاط درجة  اإلى 
تق�سيمه، اأي: تق�سيم �سنته وطريقته يف اإظهار اأحكام ال�رّشع؛ فاإّنه هو املنفرد 
بالكمال الذي ل يحيط به اإّل الله، فكان الأولى ترك تق�سيم ال�ّسنة بالّن�سبة اإليه. 
لكن طعن اجلاهل وتعنته باأن قال: كيف �ساغ له ال�ستغال بالجتهاد مع تو�سله 
اإلى ما يوجب علم اليقني وهو الوحي؟ حمل على هذا الّتق�سيم، ورّخ�ص يف 

ال�ستغال به دفعًا لتعّنتهم وك�سفًا عن �سبهتهم((.
وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )125/3(.

الوحي يف الّلغة:  اأ�سله الإعالم ب�رشعة وكّلما دللت به من كتابة كالم اأو كتابة   )2(
اأو اإ�سارة، اأو كناية فهو وحي، ومن الوحي الّروؤيا والإلهام.

واأوحى ووّحى لغتان. والأولى اأف�سح. وبها ورد القراآن.
وقد يطلق ويراد به ا�سم املفعول، اأي: املوحى.

ل على َنبيِيٍّ من اأنبيائه. واأّما بح�سب ا�سطالح امل�رشعة: فهو كالم الله امْلَُنزَّ
 =
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اأ- فالوحي الّظاهر؛ ما ثبت بل�سان امللك، فوقع يف �سمعه بعد علمه 
باملبلغ باآية قاطعة)1(. والقراآن من هذا القبيل.

-وما و�سح له باإ�سارة امللك من غري بيان بالكالم، ودللته، كما قال 
�سّلى الله عليه و�سّلم: ))اإّن روح القد�ص نفث يف روعي اأّن نف�سًا لن متوت 

حّتى ت�ستكمل رزقها، فاّتقوا الله واأجملوا يف الّطلب(()2(.
ى خاطر امللك)3(. وهذا ُي�َسمَّ

 = 
كذا يف فتح الغفار �ص 324، ون�سبه اإلى الكرخي.

الفقــه  اأ�ســول  يف  الــوايف  وكتــاب   ،)63/1( الفرقــان  مناهــل  وانظــر: 
.)1256/3(

زاد يف خمت�رش الأفكار على منت املنار: ))وهو الذي اأْنزل عليه بل�سان الّروح   )1(
�ص  الغّفار  فتح   .163 �ص  الأمني((.  وال�ّسالم-  الة  ال�سّ –عليه  جربيل 

.345
الّتجارات، باب القت�ساد يف طلب  ابن ماجه )752/2( يف كتاب  اأخرجه   )2(
الله  –ر�سي  الله  عبد  بن  جابر  حديث  من   ،)2144( احلديث  املعي�سة، 

عنه-.
و�سحيح �سنن ابن ماجه لالألبانيِ )208-207/2(.

وكتاب   ،)451/2( القدير  وفي�ص   ،)27/10( احللية  يف  نعيم  ابن  ورواه 
الوايف يف اأ�سول الفقه )1258/3(.

اأ�ســـول الأحكــــام للمـوؤلِّــف �ص240، الق�ســم الّثـانيِـي،والوجيزللموؤلّف   )3(
اأي�سًا�ص161.

علــى  املنار�ص163،والّتلويــح  مــنت  علــى  الأفــكار  وينظر:خمت�ــرش 
الّتو�سيح)15/2(.
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وما تبدى لقلبه –�سّلى الله عليه و�سّلم- بال �سبهة باإلهام)1( الله تعالى. 
باأن اأراه بنور من عنده كما قال: �ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  � 
الإلهام  الآية: 105[، وكّل ذلك حّجة مطلقًا)2(. بخالف  ]الّن�ساء من 

وع، ب�سّم الّراء املهملة. الإلهام يف الّلغة: ما ُيلقى يف الرُّ  )1(
حاح �ص608. رب. خمتار ال�سّ القلب والعقل. كما يقال: األهمه ال�سّ

در يخ�ّص الله به بع�ص اأ�سفيائه  وا�سطالحًا: اإيقاع �سيء يف القلب يطمئن له ال�سّ
ولي�ص بحّجة من غري مع�سوم.

الّتعريفات �ص  الإلهي.  الفي�ص  بطريق  وع  الرُّ ُيلقى يف  ما  هو:  الإلهام  وقيل: 
41، والقامو�ص املبني يف ا�سطالحات الأ�سولّيني �ص 68.

-1251/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  امل�ساألة:  تف�سيل  يف  وينظر 
.)1263

الّتلويح )15/2(، وتغيري الّتنقيح �ص 155، وفتح الغّفار �ص 345، والّتبيني   )2(
.)694/1(
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لالأولياء)1( فاإّنه ل يكون حّجة على غريه)2(.
ب- الوحي الباطن: ما ينال بالّراأي والجتهاد )65/اأ( وفيه خالف:

1- فعند البع�ص حّظه الوحي الّظاهر ل غري)3(.

جمع ويّل،وهو:ماأخوذ من الولية بالفتح التي هي �سّد العداوة.وقيل:بالك�رش   )1(
اأي�ساً.

ٻ   ٻ   ٱ   � تعالى:  قال  والّتقوى.  الإميان  تت�سّمن  ال�رّشع:  يف  والولية 
� ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ  

]يون�ص: 63-62[.
والويّل الذي يّت�سف مبا �سبق قد حتدث له كرامة من الله تعالى، كما هو ال�ّساأن 
َّن كرمهم الله ببع�ص الكرامات التي مينحها  يف حال عمر بن اخلّطاب وغريه، مميِ
بع�ص اأوليائه؛ حيث اأ�سمع �سوت عمر وهو باملدينة قائد جي�سه بالعراق عندما 

قال: ))يا �سارية اجلبَل((.
من  ونوع  ا�ستدراج  فهو  الكرامة  ي�سبه  له  يحدث  فما  املّتقي  املوؤمن  غري  واأّما 
الإمالء يف الباطل ليوؤخذ على غّرة. اأو هو من اإيحاء ال�ّسياطني اإلى اأوليائهم.

الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  والإلهام:  الوحي  بني  الفرق  يف  ينظر   )2(
.)1259/3(

فاإّن الإلهام بالّن�سبة لالأنبياء حّجة كالوحي اّتفاقًا. قال الكفوي: ))الوحي من 
خوا�ص الّنبّوة، والإلهام اأعم((.

وانظر: امليزان لل�سمرقدن �ص )678-679(، وبيان ك�سف الألفاظ لالم�سي 
الكوكب  و�رشح   ،)356/2( ال�ّسبكي  لبن  اجلوامع  وجمع   ،254 �ص 
للكفوي  والكّلّيات   ،89 �ص  للمناوي  والّتوقيف   ،)330-329/1( املنري 

)285/1-286(، والّتبيني )694/1(.
وهو مذهب الأ�سعرية، واأكرث املعتزلة واملتكّلمني. قال القا�سي: كّل َمن نفى    )3( 
 =                                                                                                   
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واإّنا الّراأي، هو املحتمل للخطاأ يكون لغريه للعجز عن الأّول)1( لقوله: 

�  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ� ]امللك: 2[)2(.
2- وعند البع�ص له العمل بهما)3(.

 3- واملختار عندنا اأّنه ماأمور بانتظار الوحي، ثم العمل بالّراأي، بعد 

 = 
القيا�ص اأحال تعّبده –�سّلى الله عليه و�سّلم- به. قال الّزرك�سي: ))وهو ظاهر 
اختيار ابن حزم، ون�سبه ال�ّسيخ اأبو اإ�سحاق اإلى بع�ص ال�ّسافعية((. �رشح الّلمع   
والبحر   ،)205/3( للبخاري  الأ�رشار  وك�سف   ،)1091/2( لل�ّسريازي 
وكتاب   ،)476-475/4( املنري  الكوكب  و�رشح   ،)214/6( املحيط 

الوايف يف اأ�سول الفقه )1260/3(.
كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1260/3(.  )1(

الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  انظر:  الأدلّة،  هذه  عن  وللجواب   )2(
.)1263/3(

اأي: بالوحي والجتهاد جميعًا على الإطالق. املرجع ال�ّسابق )1260/3(.   )3(
وهو مذهب اجلمهور: ال�ّسافعية، واحلنابلة، واأكرث املالكية، وبه قال اأبو يو�سف 
، واأبو احل�سني الب�رشي وغريهم. من احلنفية والقا�سيان عبد اجلّبار والباقالنيِ

قال الأ�سنوي: ))وهو مقت�سى اختيار الإمام -اأي�سًا-؛ لأّنه ا�ستدّل له واأجاب 
عن مقابله((.

وقال عبد العزيز البخاري: ))وهو قول عاّمة اأهل احلديث((.
تنقيح  و�رشح   ،)210/2( احل�سني  لأبي  )531/4(،واملعتمد  ال�ّسول  نهاية 
و�رشح   ،)1578/5( والعّدة   ،)291/2( والع�سد   ،436 �ص  الف�سول 
الوايف  وكتاب   ،)205/3( الأ�رشار  وك�سف   ،)475/4( املنري  الكوكب 

يف اأ�سول الفقه )1260/3(.
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� ]احل�رش  انق�ساء مّدة النتظار، لعموم: �ۅ  ۉ  ۉيِ
من الآية: 2[.

- وحلكم داود و�سليمان –عليه ال�ّسالم- بالّراأي يف نف�ص)1( غنم القوم.
دين  اأبيك  على  كان  لو  ))اأراأيت  و�سّلم-:  عليه  الله  –�سّلى  ولقوله 

فق�سيته؟...(( احلديث)2(.
وقوله: ))اأراأيت لو مت�سم�ست؟...(( احلديث)3(.

بالوحي  علمه  و�سّلم-  عليه  الله  –�سّلى  اأّنه  احلديثني  يحتمل يف  لكن 
وبّينه بطريق القيا�ص للّتقريب اإلى فهم ال�ّسامع)4(.

الّنف�ص: هو الّرعي لياًل. يقال: نف�ست الإبل، والغنم نفو�سًا. اأي: رعت لياًل بال   )1(
راعي. القامو�ص املحيط �ص 608، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 241.

تقدم تخريجه �ص.  )2(
روى عن عمر بن اخلطاب –ر�سي الله عنه- اأّنه �ساأل النَّبيِّي –�سّلى الله عليه   )3(
لو مت�سم�ست  ))اأراأيت  عليه و�سّلم-:  الله  –�سّلى  فقال  القبلة،  و�سّلم- عن 

باملاء ثم جمجته، اأكان ي�رّشك؟((.
ائم،  يام، باب القبلة لل�سّ واحلديث اأخرجه اأبو داود )779/2(، يف كتاب ال�سّ
احلديث )2385(، من حديث جابر بن عبد الله –ر�سي الله عنه-. و�سحيح 

�سنن اأبي داود )64/2( احلديث )2385(.
 ،161 �ص  للموؤلِّف  والوجيز   ،243-242 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول   )4(
الّتو�سيح  على  والّتلويح   ،)1261/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  وكتاب 

)15/2(، وفتح الغّفار �ص 346-345.
وللفرق بني راأي اجلمهور ال�ّسابق، وراأي احلنفية، وهو املختار للموؤلِّف: اأّن 
اجلمهور يجوزون الجتهاد مطلقًا بدون انتظار الوحي، واحلنفية ل يجوزون اإّل 

 

=                                                                                                    
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ومّدة انتظار الوحي التي يعمل بالّراأي بعد انق�سائها ما ترجى نزوله؛ فاإذا 
خاف الفوت يف احلادثة، يعمل بالّراأي.

واإذا �سوغ الله للنَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- الجتهاد ي�سري الجتهاد 
واحلكُم الّظاهر له به وحيًا ل نطقًا عن الهوى)1(.

=
بعد اأن يياأ�ص من نزول الوحي. كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1261/3(.

اجلمهور  مذهب  قال عن  ولكنه  احلنفية وح�ّسنه.  مذهب  ال�ّسمرقندي  وذكر 
وهو اأحّق. امليزان �ص 466.

اأّنه  رييف  ال�سّ ))زعم  الّزرك�سي:  وقال  الأدلّة.  لتعار�ص  بالوقف  راأي  وهناك 
مذهب ال�ّسافعي، ون�سبه يف املح�سول اإلى اأكرث املحّققني. وف�سل اجلوينيِي بني 

القواعد والأ�سول وبني الفروع.
الفقه )1261/3(، واملح�سول )913/2(،  اأ�سول  انظر: كتاب الوايف يف 

والبحر املحيط )215/6(، والربهان )1356/2(.
ي�سري املوؤلِّف –هنا- اإلى الّرّد على املانعني من جواز الجتهاد للّر�سول –�سّلى   )1(
ادر منه بعد الإذن به ي�سري وحيًا ل نطقًا  الله عليه و�سّلم-. واأّن الجتهاد ال�سّ

بالهوى، كما يّدعي املخالف. )الّتبيني )696/1(.
الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  اجلمهور:  عند  الآية  تف�سري  يف  وينظر 

.)1263/3(
قال يف فتح الغّفار مع حا�سيته م�سكاة الأنوار �ص 346:

))وعندنا هو ماأمور بانتظار الوحي فيما مل يوَح اإليه،ثم العمل بالّراأي بعد انق�ساء 
مّدة النتظار. اإّل اأّنه مع�سوم عن القرار على اخلطاأ بخالف ما يكون من غريه 
من البيان بالّراأي. وهذا كالإلهام؛ فاإّنه حّجة قاطعة يف حّقه، واإن مل يكن يف 

حّق غريه بهذه.
=
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)�رشع َمن قبلنا(
حيح: يف �رشع)1( َمن قبلنا: اأّن ما َق�صَّ الله تعالى، اأو ر�سوله  والقول ال�سّ

=
قال ال�ّسارح: وقوله: )مع�سوم عن اخلطاأ(، جواب عّما يقال: الجتهاد يحتمل 
اخلطاأ،  على  القرار  عن  مع�سوم  باأّنه  فرّده  ال�رّشع.  لن�سب  ي�سلح  فال  اخلطاأ 
اأولى؛  الّظاهر  الوحي  �سبهة. ولكن مع ذلك  بال  اجتهاده وراأيه �سوابًا  فكان 
لأّنه اأعلى؛ ولأّنه ل يحتمل اخلطاأ ل ابتداء ول اإبقاًء، والباطن ل يحتمل بقاًء((.

م�سكاة الأنوار �ص 346.
))ما  واأّنه:  الباطن،  الوحي  تعريف  عند   )1259/3( الوايف  كتاب  يف  قال 
ينال باجتهاد الّراأي بالّتاأّمل يف الأحكام املن�سو�سة. واختلف يف هذا الف�سل، 

والقائل هو املحّقق: )يف احلا�سية )4(.
اأّما بالّن�سبة لجتهادات النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- فيما يتعّلق مب�سالح الّدنيا، 
وتدبّر احلروب فقد نقل العلماء الإجماع على جواز ذلك ووقوعه، فقد �سالح 
النَّبيِّي–�سّلى الله عليه و�سّلم-غطفان على ثلث ثمار املدينة، ونهى الأن�سار عن 
الّنخل، وا�ست�سارهم يف غزوة بدر، واجتهد يف الأ�رشى وغري ذلك  تلقيح 

كثري.
امل�ست�سفى )356/2(، والبحر املحيط )214/6(، و�رشح الكوكب  انظر: 
 )697  ،694/1( �ص255،والّتبيني  الفحول  واإر�ساد   ،)474  /4( املنري 

مع احلا�سية)1(.
انظر:  لعباده.  الله  �رشع  ما  الّلغة:  يف  وهي  �رشائع،  على  يجمع  ال�رّشع،   )1(

القامو�ص )38/2(، والّتبيني )697/1(.
ل على ر�سولنا حمّمد –�سّلى الله عليه  و�رشعًا: ما بنّي الله تعالى يف كتابه امْلَُنزَّ

و�سّلم-.
=
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منه من غري اإنكار يلزمنا العمل على اأّنه �رشيعة لر�سولنا. وهو مذهب اأكرث 

=
الله  اأّن  بطريٍق �سحيٍح  اإلينا  الله عليه و�سّلم-، ونقل  –�سّلى  الّر�سول  يبّينه  اأو 
الله  –�سّلى  ال�ّسابقة ل�رشيعة ر�سولنا حمّمد  ال�رّشائع  اأْنزله على عباده يف  تعالى 

عليه و�سّلم- بدون اإنكاٍر.
اأو  تلزمنا  الّر�سل  قبلنا من  َمن  لبيان هل �رشيعة  الأ�سولّية معقودة  امل�ساألة  وهذه 

ل؟
ولتحرير حمّل اخلالف ذكر العلماء ومنهم حمّقق الّتبيني؛ حيث يقول: اإّنه يجوز 
اأن يتعّبد الله نبيَّه –�سّلى الله عليه و�سّلم- ب�رشيعة َمن قبله من الأنبياء، وياأمره 

باّتباعها.
ا�ستعباد؛  ا�ستنكار ول  ذلك  ولي�ص يف  اّتباعها،  بالنَّهي عن  يتعّبده  اأن  ويجوز 
فاإّن م�سالح العباد قد تّتفق، وقد تختلف؛ فيجوز اأن يكون ال�ّسيء م�سلحًة يف 
، ويجوز عك�سه. ويجوز اأن يكون م�سلحة يف  زمان النَّبيِّي الأّول دون الّثانيِ
، فيجوز اأن تختلف ال�رّشائع وتّتفق اإّل اأّنهم اختلفوا  زمان النَّبيِّي الأّول والّثانيِ

يف وقوع الّتعّبد بها يف مو�سعني:
اأحدهما: اأّنه –عليه ال�ّسالم- هل كان متعّبداً ب�رشع اأحد من الأنبياء قبل بعثته؟ 

كما �سياأتي.
البعثة واأّمته هل هم متعّبدون  الله عليه و�سّلم- بعد  –�سّلى  النَّبيِّي  اأّن   : والّثانيِ

ب�رشع َمن تقّدم؟
وهذه امل�ساألة هي التي ذكرها املوؤلِّف اأّوًل.

وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )619/1(.
اأ- فذهب كثري من احلنفية وعاّمة اأ�سحاب ال�ّسافعي وطائفة من املتكّلمني اإلى 

اأّنه –�سّلى الله عليه و�سّلم- كان متعّبداً ب�رشائع َمن قبلنا من الأنبياء –عليهم 
ال�ّسالم-، واأّن كّل �رشيعٍة تثبت لَنبيِيٍّ هي باقية يف حّق من بعده اإلى قيام ال�ّساعة         
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م�سايخنا، منهم: ال�ّسيخ اأبو من�سور، والإمام اأبو زيد، و�سم�ص الأئمة، 
وفخر الإ�سالم، وعاّمة املتاأّخرين.

من  وطائفة  ال�ّسافعي،  اأ�سحاب  وعّامة  اأ�سحابنا،  من  كثري  وذهب 
املتكّلمني اإلى اأّنه يلزمنا �رشيعة َمن قبلنا على اأّنه �رشيعة ذلك النَّبيِّي، اإلى اأن 

يثبت ن�سخها)1(.

=
اإّل اأن يقوم الّدليل على النت�ساخ، وعليه تلزمنا �رشيعة َمن قبلنا على اأّنها �رشيعة ذلك 

النَّبيِّي –عليه ال�ّسالم-، اإّل اأن يثبت ن�سخها،وهذا ما ذكره الكرام�ستيِي ثانياً.
ب- وذهب اأكرث املتكّلمني وطائفة من اأ�سحابنا واأ�سحاب ال�ّسافعي اإلى اأّنه –�سّلى 
الله عليه و�سّلم- مل يكن متعّبداً ب�رشائع، واأّن �رشيعة كّل َنبيِيٍّ تنتهي بوفاته على ما 
ذكر �ساحب امليزان، اأو ببعث َنبيِيٍّ اآخر على ما ذكر �سم�ص الأئمة ال�رّشخ�سي، 
ويتجّدد للّثانيِ �رشيعة اأخرى اإّل ما ل يحتمل الّتوقيت والنت�ساخ؛ وعليه ل يجوز 
العمل بها اإّل مبا قام الّدليل على بقائه ببيان الّر�سول املبعوث بعده. وهذا القول هو ما 

ذكره املوؤلِّف ثالثاً.
ج- وقال بع�سهم: يلزمنا العمل مبا نقل من �رشائع َمن قبلنا فيما مل يثبت انت�ساخه على 
اأّن ذلك �رشيعة لنبّينا، ومل يف�سلوا بني ما ي�سري معلوماً منها بنقل اأهل الكتاب اأو برواية 
امل�سلمني عّما يف اأيديهم من الكتاب وبني ما ثبت من ذلك ببيان يف القراآن اأو ال�ّسنة. 
وهذا القول هو الأّول عند املوؤلِّف، لكن ا�صرتط اأن يثبت ذلك بكتاب الله تعالى اأّنه 

كان من �رشيعة َمن قبلنا، اأو ببيان من الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم-.
اأّما ما علم بنقل اأهل الكتاب، اأو بفهم امل�سلمني من كتبهم؛ فاإّنه ل يجب اّتباعه؛ لأّن 
نقلهم غري موثوق به. ولأّن ما يف اأيديهم من الكتب حمرف. الّتبيني )697/1-

.)698
واأ�سول بعدها،  فما   ،)1264/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  انظر:   )1( 
=                                                                                                   
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وذهب اأكرث املتكّلمني، وطائفة من اأ�سحابنا، واأ�سحاب ال�ّسافعي اإلى 
اأّنه –�سّلى الله عليه و�سّلم- مل يكن متعّبداً ب�رشائع َمن قبلنا اإّل ما ل يحتمل 

الّتوقيت والنت�ساخ)1(. )65/ب(.

= 
للبخاري  الأ�رشار  وامليزان �ص 469، وك�سف   ،)20-19/3( اجل�سا�ص 
الّلمع  و�رشح   ،328-327 �ص  للباجي  الف�سول  واإحكام   ،)212/3(
لل�ّسريازي )528/1(، والعّدة لأبي يعلى )753/3(، و�رشح خمت�رش الّرو�سة 

)169/3-170(، و�رشح الكوكب املنري )412/4(.
قال ال�ّسيخ اأبو اإ�سحاق: ))الذي ن�رشت يف )الّتب�رشة( اأّن اجلميع �رشع لنا اإّل ما   )1(

ثبت ن�سخه. والذي ي�سّح عندي الآن اأّن �سيئًا من ذلك لي�ص ب�رشع لنا((.
وقال الّزرك�سي: ))اختاره الغزايل يف اآخر عمره، واختاره اأبو احل�سني الب�رشي 
والإمام الّرازي والآمدي وابن ال�ّسبكي من ال�ّسافعية، والأ�سمندي من احلنفية، 

وهو رواية عن الإمام اأحمد –رحمه الله-.
الو�سول  ونهاية   ،682 �ص  لالأ�سمندي  الّنظر  وبذل   ،)338/2( املعتمد 
الّلمع  و�رشح   ،63 �ص  لل�ّسريازي  والّلمع   ،)669/1( الأ�سول  علم  اإلى 
 ،)402-401/3/1( واملح�سول   ،)251/1( وامل�ست�سفى   ،)528/1(
والعّدة لأبي يعلى )756/3(، و�رشح خمت�رش الّرو�سة )170/3(، وكتاب 

الوايف يف اأ�سول الفقه )1265/3(، مع احلا�سية )3(.
قلت: وعن هذه امل�ساألة وحترير الكالم فيها، ذكر ال�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي 

يف �رشحه على الّرو�سة ما يلي حيث قال:
))وحا�سل حترير هذه امل�ساألة اأّن لها وا�سطة وطرفني:

طرف يكون فيه �رشعًا اإجماعًا. وطرف يكون فيه غري �رشع اإجماعًا.
ووا�سطة هي حمّل اخلالف املذكور.
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)واخلالف يف اأّنه –�صّلى الله عليه و�صّلم- هل كان متعّبدًا ب�رشع 
اأحد من الأنبياء قبل البعثة؟(

 = 
اأّما الّطرف الذي يكون فيه �رشعًا لنا اإجماعًا، فهو ما ثبت ب�رشعنا اأّنه كان 

َن قبلنا، ثم ثبت ب�رشعنا اأّنه �رشع لنا؛ كالق�سا�ص. �رشعًا مليِ
واأّما الّطرف الّثانيِ الذي يكون غري �رشع اإجماعًا فهو اأمران:

اأحدهما: ما مل يثبت ب�رشعنا اأ�ساًل كاملاأخوذ من الإ�رشائيليات.
: ما ثبت ب�رشعنا اأّنه كان �رشعًا لهم و�رّشح يف �رشعنا بن�سخه؛ كالأ�رّش  والّثانيِ

والإغالل.
َن قبلنا ومل ي�رّشح بن�سخه يف �رشعنا. والوا�سطة:هي ما ثبت ب�رشعنا اأّنه �رشع مليِ

وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة، وحّجتهم: اأّنه ما ذكر لنا يف 
َن قبلنا اأم ل؟ �رشعنا اإّل لنعمل به �سواء علينا اأكان �رشعاً مليِ

ون�سبه اجل�سا�ص اإلى ال�ّسيخ اأبي احل�سن الكرخي، واختاره ابن برهان وابن احلاجب، 

 

وهو اختيار ال�ّسيخ اأبي اإ�سحاق اأّوًل.
وقال اإمام احلرمني: ))لل�ّسافعي ميل اإلى هذا((.

وقال الباجي: ))هذا هو الأظهر عندي، تعّلق بذلك مالك وبه اأخذ((.
ون�سبه الإمام الّرازي اإلى الفقهاء.

وقال �ساحب امليزان: ))به قال كثري من اأ�سحابنا واأ�سحاب ال�ّسافعي((.
مع   ،)1264/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  وكتاب  ال�ّسابقة،  املراجع  انظر: 
احلا�سية )1(، ومذّكرة اأ�سول الفقه �ص )192-196(، واأ�سول الأحكام 
للموؤلِّف �ص 245، الق�سم الّثانيِ فما بعدها، والوجيز للموؤلِّف �ص 161-
الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،247-246 �ص  الغّفار  وفتح   ،163

.)669/1(
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- واختلف يف اأّنه –�سّلى الله عليه و�سّلم- هل كان متعّبداً ب�رشع اأحٍد 
من الأنبياء قبل البعثة؟!

من  وجماعة  الب�رشي،  احل�سني  كاأبي  ذلك؛  بع�سهم  فاأبى  1 -
املتكّلمني.

واأثبته بع�سهم: 2 -
اأ- فقيل: كان متعّبداً ب�رشع نوح –عليه ال�ّسالم-.

ب- وقيل: ب�رشع اإبراهيم–عليه ال�ّسالم-.
ج- وقيل:ب�رشع مو�سى –عليه ال�ّسالم-.
د- وقيل:ب�رشع عي�سى –عليه ال�ّسالم-.

هـ وقيل: مبا ثبت اأّنه �رشع.
وتوّقف فيه الغزايل وعبد اجلّبار)1(.

قال يف حا�سية الّتبيني )697/1(: ))وحمّل هذه امل�ساألة: اأ�سول الّتوحيد، وذكر   )1(
يف فتح الغّفار نقاًل عن الّتحرير: واملختار اأّنه –�سّلى الله عليه و�سّلم- قبل بعثه 
اإذ ذاك ل على اخل�سو�ص، ولي�ص هو من  اأّنه �رشع  متعّبد، واملختار مبا ثبت 
قومهم؛ لأّنه مل ينقطع الّتكليف من بعثة اآدم عمومًا كاآدم ونوح، وخ�سو�سًا 
ومل يرتكوا �سدى قط؛ فلزم كّل َمن تاأّهل، وهذا يوجبه يف غريه –�سّلى الله 
عليه و�سّلم- اأي�سًا،وهو كذلك، وتخ�سي�سه اّتفاقي((.�ص247، واأ�سول 
واملعتمد   ،)35/2( وامل�ست�سفى   ،248-247 �ص  للموؤلِّف  الأحكام 
-162 �ص  للموؤلِّف  والوجيز   ،)698-697/1( والّتبيني   ،)900/2(

163، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )671/1(.
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حابيِي(: )مذهب ال�صّ
حابي، اإمامًا كان اأو حاكمًا، اأو مفتيًا  ول خالف: اأّن مذهب)1(ال�سّ

لي�ص بحّجة على �سحابي اآخر)2(.
من  بعدهم  ومن  الّتابعني،  على  حّجة  كونه  يف  اخلالف  واإّنا 

املجتهدين)3(:

حابي: قوله، اأو فتواه، اأو عمله، يف امل�سائل الجتهادية. املراد مبذهب ال�سّ  )1(
اأّما اإذا دّل دليل على الّتوقيف فهو خارج عن حمّل الّنزاع. نهاية الو�سول اإلى 

علم الأ�سول )671/1(، وانظر: اأعالم املوقعني )103/4(.
من  غريه  على  حّجة  يكون  ل  حابي  ال�سّ مذهب  اأّن  على  العلماء  اّتفق  وقد   )2(
حابة املجتهدين. نقل هذا الّتفاق: ال�ّسيف الآمدي، والقا�سي اأبو بكر،  ال�سّ

وابن احلاجب.
واختلفوا يف كونه حّجة على الّتابعني، ومن بعدهم من املجتهدين على اأقواٍل، 

نذكرها بعد انتهاء كالم املوؤلِّف.
الأ�رشار  ك�سف  مع  البزدوي  واأ�سول   ،)149/4( لالآمدي  الإحكام 
علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،244-243 �ص  الفحول  واإر�ساد   ،217/3(

الأ�سول )671/1-672( احلا�سية )10(.
قال يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول: املعروف بـ: )بديع الّنظام اجلامع بني 

كتاب البزدي والأحكام لبن ال�ّساعاتيِي(:
مثله، وفاقًا، ول على غريه عند  فلي�ص بحّجة على  حابي  ال�سّ ))واأّما مذهب 

ال�ّسافعي((. )671/1(.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 248، والوجيز له اأي�سًا �ص 163،   )3(

وفتح الغّفار �ص 347.
حابي املجتهد، هل يكون حّجة على  ويف الّتلويح: ))حمّل اخلالف قول ال�سّ
=
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الّروايات،  بع�ص  الّرازي يف  واأبوبكر  �سعيدالربدعي  اأبو)1(  فقال   -1
القيا�ص)2(.وهو  به  يرتك  واجب  حّجةوتقليده  اأّنه  اأ�سحابنا  من  وجماعة 
خمتار �سم�ص الأئمة، وفخر الإ�سالم، واأبي الي�رش، وهو مذهب مالك، 

=
جمتهد اآخر غري �سحابي مل يظهر له دليل من كتاٍب اأو �سنة((.انتهى.الّتلويح 

.)17/2(
حابي اإمامًا كان اأو مفتيًا لي�ص بحّجة على �سحابي  ول خالف اأّن مذهب ال�سّ

اآخر. كذا يف الّتقرير.
حابي فيما ل يلزمه ال�ّسهرة مما تعّم بلواه،  وقال يف الّتحرير: ))وحتريره قول ال�سّ
)املرجع  ب�سهرته.  حكما  كال�ّسكوتيِي  اإجماع  يلزمه  وما  خالفه،  ينقل  ومل  

ال�ّسابق �ص 247(.
حابي: يجب اإجماعًا  ويف الّتو�سيح مع �رشحه الّتلويح: ))ف�سل: يف تقليد ال�سّ
بينهم،  اخلالف  ثبت  فيما  اإجماعًا  يجب  ول  م�سلمني،  ف�سكتوا  �ساع  فيما 

واختلفوا يف غريهما. وهو ما مل يعلم اّتفاقهم ول اختالفهم((. )17/2(.
عي، اأحمد بن احل�سني اأحد الفقهاء على مذهب اأبي حنيفة،  هو: اأبو �سعيد الربديِ  )1(
ومن املتكّلمني على مذهب املعتزلة، ورد بغداد حاّجًا، ثم �سكنها، اأخذ العلم 
على الّدقاق والدارميِي، وعن مو�سى بن ن�رش، وعنه اأخذ اأبو احل�سن الكرخي 
بغداد )99/4- تاريخ  الّطربي واأ�رشابهم.  واأبو عمرو  الّدبّا�ص،  واأبو طاهر 

100(، وطبقات ال�ّسريازي �ص 141.
حابي  اأو مذهب؛ لأّنه واإن امتنع تقليد املجتهد مثله لكن لي�ص ال�سّ اأي: بقول   )2(
كغريه، بل َيْقَوى فيه احتمال ال�ّسماع، ولو انتفى فاإ�سابته اأقرب...، بخالف 
غريه، واحتمال اخلطاأ ل يوجب املنع؛ كالقيا�ص ف�سار كالّدليل الّراجح. )فتح 

الغّفار �ص 247(.
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واأحمد بن  حنبل يف اإحدى الّروايتني، وال�ّسافعي يف قوله القدمي)1(.
2- وقال اأبو احل�سن الكرخي، وجماعة من اأ�سحابنا: ل يجوز تقليده، 

اإّل فيما ل يدرك بالقيا�ص)2(. واإليه مال الإمام اأبو زيد يف الّتقومي)3(.

حابي، حّجة �رشعية �سواء وافق القيا�ص اأو خالفه، وهو قول  اأي: اأّن قول ال�سّ  )1(
وبه  احلنفية،  واأكرث  واأحمد،  مالك  الإمام  عن  ونقل  القدمي،  يف  ال�ّسافعي 
ي واجل�سا�ص ونقل الّدبّو�سي عنه، اأّنه قال: ))وعليه اأكرث  قال اأبو �سعيد الربدعيِ

م�سايخنا((.
قال عبد العزيز البخاري: ))وهو خمتار ال�ّسيخني واأبي الي�رش((.

ون�سبه ال�ّسيخ اأبو اإ�سحاق بن راهويه اإلى علّي اجلبائي((.
 ،)3( احلا�سية  مع   ،)1272/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  انظر: 
يف  الّثانيِ  الأ�سول)672/1(القول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  وينظر: 

امل�ساألة،)الّتبيني)700/1(.
قال �سم�ص الأئمة: ))ل خالف بني اأ�سحابنا املتقّدمني واملتاأّخرين اأّن قول   )2(

حابة حّجة فيما ل مدخل للقيا�ص يف معرفة احلكم فيه؛ وذلك  الواحد من ال�سّ
نحو: املقادير التي ل تعرف بالّراأي((. اأ�سول ال�رّشخ�سي )110/2(.

وقال فخر الإ�سالم: ))وقد اّتفق عمل اأ�سحابنا بالّتقليد فيما ل يعقل بالقيا�ص، 
فقد قالوا يف اأقّل احلي�ص: اإّنه ثالثة اأّيام، واأكرثه ع�رشة اأّيام... الخ((. 

اأ�سول البزدوي )318/3(.
واختاره ابن ال�ّسمعانيِ ليقابل به اختيار الآمدي، حيث قال يف الإحكام.

: ))واملختار فيما ل يدرك  واملختار اأّنه لي�ص بحّجة مطلقًا. فقال ابن ال�ّسمعانيِ
قيا�سًا الّتباع((. انظر: الأحكام )149/4(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول 

)673/1(، والّتبيني )704/1(.
تقومي الأدلّة �ص 256، والّتبيني )701-700/1.  )3(

=
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3- وقال ال�ّسافعي يف قوله اجلديد: ل يقّلد اأحد منهم، واإن كان فيما 
ل يدرك بالقيا�ص. وهو مذهب الأ�ساعرة، واملعتزلة)1(.
4- وبع�ص العلماء جّوز الّتقليد، واإن مل يوجبه)2(.

فاإّنه  حابة، ول اختالفهم؛  اّتفاق ال�سّ واخلالف املذكور فيما مل يعلم 
يجب  ول  م�سلمني،  ف�سكتوا  �رشع  فيما  اإجماعًا  حابي  ال�سّ تقليد  يجب 

اإجماعًا فيما ثبت اخلالف)3(.

=
القا�سي  ميل  واإليه  اأ�سحابنا  من  قول جماعة  البخاري: وهو  العزيز  عبد  وقال 
لي�ص  اأّنه  واملختار  الآمدي:  وقال  الّتقومي.  يف  تقريره  ي�سري  ما  على  زيد  اأبي 
اإّنها تقوم احلّجة يف دين  . وقال: َمن قال:  حّجة مطلقًا. واختاره ال�ّسوكانيِ
الله عّز وجّل بغري كتاب الله و�سنة ر�سوله، وما يرجع اإليهما فقد قال يف دين 
به.  الله  ياأمر  مل  �رشعًا  الإ�سالمية  ال�رّشيعة  هذه  واأثبت يف  يثبت،  ل  مبا  الله 
وهذا اأمر عظيم، وتقّول بالغ. انظر: الأحكام )849/4(، واأ�سول البزدوي 
مع ك�سف الأ�رشار )217/3(، واإر�ساد الفحول �ص 243-244، ونهاية 

الو�سول اإلى علم الأ�سول )672/1(.
حابي اإذا  قلت: اأّما بالّن�سبة ملذهب ال�ّسافعي، فالّراجح هو اأّنه يقول مبذهب ال�سّ  )1(

مل يعار�سه ما هو اأقوى منه.
وانظر: الّتبيني )700/1(، احلا�سية )9(.

انظر: الّتبيني )701/1(، وقارن مبا يف احلا�سية )1(.  )2(
الّتو�سيح مع �رشحه الّتلويح )17/2(، وانظر لتحرير حمّل الّنزاع اأكرث: الّتبيني   )3(

)707/1( احلا�سية )4(.
=
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وكّل ما ثبت فيه اّتفاق ال�ّسيخني يجب )66/اأ( القتداء)1(.

 = 
قلت: يف امل�ساألة اأقوال اأخرى منها:

قول  يع�سده  ل  قيا�ص  على  حينئٍذ  فيقّدم  القيا�ص،  وافق  اإذا  حّجة  اأّنه  اأ- 
اإلى  ال�ّسافعية  الّر�سالة. ولذا ن�سب كثري من  ال�ّسافعي يف  �سحابي، ن�ّص عليه 
ال�ّسافعي هذا القول يف اجلديد عنه، ون�سبه �ساحب امليزان من احلنفية اإلى بع�ص 

م�سايخهم.
ب- اأّنه حّجة اإذا خالف القيا�ص. اإليه ذهب اأكرث احلنفية. واختاره اأبو احل�سن 
الكرخي والقا�سي اأبو زيد الّدبو�سي؛ لأّنه ل حممل له حينئٍذ اإّل ال�ّسماع؛ فيعلم 

اأّن ما قاله توقيف. قال ابن برهان: ))هذا هو احلّق املبني((.
حيح من مذهب ال�ّسافعي((. وقال: ))هو ال�سّ

وقال: ))م�سائل الإمامني: اأبي حنيفة وال�ّسافعي تدّل عليه((.
حابي  قلت: هذا القول ل يدخل يف حمّل الّنزاع؛ لأّنه املعروف بقولهم: قول ال�سّ
فيما ل جمال للّراأي فيه له حكم احلديث املرفوع؛ فيكون حّجة يف حّق الكّل 

حابة. انظر: فتح الغّفار �ص 247-248، وغريه. حّتى غريه من ال�سّ
حابي: حمّقق كتاب الوايف يف  ال�سّ القول كقول يف مذهب  اأورد بع�ص هذا   )1(

اأ�سول الفقه، فقال: اخلام�ص: اإّن اأقوال اخللفاء الّرا�سدين حّجة.
وقيل: العمرين واأمثالهم يف الف�سل والفتوى، وهو اختيار ال�ّسيخ اأبي من�سور 

املاتريدي.
يق اخلليفة الأّول، وعمر الفاروق  دِّ واملراد بال�ّسيخني اأو العمرين: اأبو بكر ال�سِّ

اأمري املوؤمنني، اخلليفة الّثانيِ –ر�سي الله عن اجلميع-.
مع   )701/1( الّتبيني  وانظر:   ،)1273/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب 

احلا�سية )1(، و)2(.
=
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عنهم- الله  –ر�سي  حابة  ال�سّ زمن  يف  فتواه  ظهرت  اإن  والّتابعي)1( 

=
حابي يف قوله:  وهناك قول ثالث، وهو اختيار اإمام احلرمني: اأّنه يجب اّتباع ال�سّ
اإذا كانت امل�ساألة قطعية، وحكم فيها بحكم قاطع؛ لأّن ذلك دليل ال�ّسمع. اأما 
حابة فيها بقوٍل، فال يجب واحلالة  اإذا كانت امل�ساألة خمتلفًا فيها ومل يجزم ال�سّ

هذه اّتباع اأقوالهم؛ لأّنهم قالوا ما قالوا عن ظنٍّ واجتهاٍد.
قال حمّقق كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه: ))واحلا�سل اأّنه لي�ص لأحٍد من اأ�سحاب 

املذاهب يف هذه امل�ساألة مذهب ثابت على ح�سب ما نقل عنهم((.
وانظر: مذّكرة اأ�سول الفقه لل�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي �ص 198-197، 
وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1273/3(، واأ�سول اجل�سا�ص )361/3-
366(، واأ�سول البزدوي مع ك�سف الأ�رشار )217/3(، واأ�سول ال�رّشخ�سي 
 ،)72-71/2( واملعتمد   ،482-481 �ص  وامليزان   ،)106-105/2(
والّر�سالة   ،445 �ص  الف�سول  تنقيح  و�رشح   ،407 �ص  الف�سول  واإحكام 
ابن  على  والع�سد   ،)742/2( الّلمع  و�رشح   ،598-596 �ص  لل�ّسافعي 
املحيط  والبحر   ،)1361-1358/2( والربهان   ،)287/2( احلاجب 
الّرو�سة  خمت�رش  و�رشح   ،)1183-1181/4( والعّدة   ،)60-53/6(
فما   ،)671/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،)186-185/3(

بعدها، والّتبيني )707/1(.
حابي وكان موؤمنًا بالنَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-،  الّتابعي، هو: َمن لقي ال�سّ  )1(

ومات على ذلك.
الّتابعي: وهو كّل  معرفة  ))ف�سل: يف  اأ�سول احلديث:  وقال يف اخلال�سة يف 

م�سلٍم �سحب �سحابيًا.
وقيل: َمن لقيه وهو الأظهر. قال احلاكم: هم خم�ص ع�رشة طبقة((. معرفة     
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وال�ّسعبيِي)2(،  والّنخعي)1(،  امل�سيب،  بن  و�سعيد  الب�رشي،  كاحل�سن 
حابي عند البع�ص)4(  وم�رشوق، وعلقمة)3( –ر�سي الله عنهم-، فهو كال�سّ

= 
علوم احلديث �ص 42، واخلال�سة يف اأ�سول احلديث �ص 125، والباعث  

احلثيث �ص 188-186.
هو: اإبراهيم بن يزيد، وقيل: بن قي�ص بن الأ�سود الّنخعيِي، اأبو عمران الكويف   )1(
وم�رشوق،  يزيد،  وعن  الّرحمن،  وعبد  الأ�سود  خاله:  عن  روى  الفقيه، 
وخلق  �سليمان  اأبي  بن  وحماد  ومن�سور  الأعم�ص  عنه:  وروى  وعلقمة، 

كثري.
وقال ال�ّسعبيِي: ما ترك اأحداً اأعلم منه. وقال اأبو نعيم: مات �سنة �سّت وت�سعني.

ووفيات   ،)111/1( الّذهب  و�سذرات   ،)93-92/1( الّتهذيب  تهذيب 
الأعيان )25/1(، والبداية والّنهاية )14/9(.

ال�ّسعبيِي، وهو من  بن ذي كبار  بن عبد  بن �رشاحيل  اأبو عمرو، عامر  )2( هو: 
حمري وعداده يف همدان. وهو كويف تابعي جليل القدر. وافر العلم، وكان 
حابة، وروى  عاّلمة اأهل الكوفة اإمامًا حافظًا ذا فنوٍن. اأدرك خم�سمائة من ال�سّ

عنهم، وعن جماعة من الّتابعني. وعنه روى جماعة من الّتابعني.
قال حمكول: ما راأيت اأحداً اأعلم �سنة ما�سية منه.

�سنة:  وتويف  ذلك.  غري  وقيل:  للهجرة.  ع�رشين  �سنة  ولدته  وكانت 
)109هـ(، وقيل: )105هـ(، بالكوفة.

الأعيان )12/3-16(، والبداية والّنهاية )230/9-231(، وحلية  وفيات 
الأولياء )310/4(.

�سبق الّتعريف به �ص 248.  )3(
حابة- يف الفتوى يجوز     )4( قال الأخ�سيكثيِي: واأّما الّتابعي: فاإن زاحمهم –اأي: ال�سّ
=                                                                                                   
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–ر�سي  علّيًا  اإّياه دخل يف جملتهم)1(، ك�رشيح)2( خالف  بت�سليمهم  لأّنه 
الله عنه-، ورّد �سهادة احل�سن)3( له.

=     
 تقليده عند بع�ص م�سايخنا –رحمهم الله- خالفًا للبع�ص((. ا.هـ. انظر: 
احل�سامي �ص 93، والّتبيني )708/1(، مع احلا�سية )3(، وكتاب الوايف 

يف اأ�سول الفقه )276/3(.
اأي: فاأ�سبح كواحٍد منهم. انظر: الوجيز للموؤلِّف �ص 164-165، واأ�سول   )1(

الأحكام للموؤلِّف اأي�سًا �ص 249.
وانظر: ك�سف الأ�رشار للبخاري �رشح اأ�سول البزدوي )421/3(، والّتو�سيح 
مع �رشحه الّتلويح )17/2(، وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1277/3( فما 

بعدها.
وهذه رواية النوادر كما �سياأتي عن املوؤلِّف، وهي رواية لالإمام اأحمد واختارها 

ابن ال�ّسمعانيِ من ال�ّسافعية، واملجد بن تيمية من احلنابلة.
حيح من مذهب  والّرواية الأخرى: اأّن قول الّتابعي لي�ص بحّجة مطلقًا. وهو ال�سّ

احلنابلة.
انظر: كتاب الوايف يف  اأ�سول الفقه )1276/3(، مع احلا�سية )4(، و�رشح 

الكوكب املنري )426/4(، وقواطع الأدلّة )318/3( فما بعدها.
هو: �رشيح بن احلارث بن معاوية بن عامر الكندي، ويكنَّى باأبي اأمية، ولد   )2(
�سنة )2( قبل الهجرة. كان معروفًا ب�سعة الّطالع والعلم والجتهاد. فاختاره 
عمر بن اخلّطاب يف زمن خالفته قا�سيًا على الكوفة. تويف –رحمه الله- �سنة: 
)78هـ(، وعمره مائة وع�رشون �سنة. طبقات الأ�سولّيني )85/1، 86(، 

والوجيز للموؤلِّف �ص 164.
هو: احل�سن بن علّي بن اأبي طالب بن عبد املطلب بن ها�سم بن عبد مناف ابن  )3( 
 = 
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 وكان مذهب علّي قبول �سهادة الولد لوالده)1(. 

       =
       بنت ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم-، وريحانته و�سبطه. �سّيد �سباب اأهل 
اجلّنة، ولد يف �سعبان، وقيل يف رم�سان �سنة ثالث من الهجرة. وكان ي�سبه 
جّده ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم-. وقال عنه: ))اإّن ابنيِي هذا �سّيد، لعل 

الله اأن ي�سلح به بني فئتني من امل�سلمني((.
بويع باخلالفة بعد مقتل اأبيه فولّى �سبعة اأ�سهر واأحد ع�رش يومًا، ثم كتب مع معاوية 
ترجمته يف:  انظر  وقيل: )50هـ(.  �سنة: )49هـ(.  مات  له.  وبايع  لح  ال�سّ
البخاري )286/2( )2491ت(، وال�ستيعاب )392-383/1(،  تاريخ 
 )13-11/2( والإ�سابة   ،)1165(  )16-10/2( الغابة  واأ�سد   ،)555(

.)1714(
حني احتكم اإلى �رشيح يف درعه الذي عرفه مع يهودي. وقال علّي –ر�سي   )1(
الله عنه-، هي درعي، عرفتها مع هذا اليهودي؛ فقال �رشيح لليهودي: ما 
الله  –ر�سي  ي ويف يدي. فطلب �رشيح �ساهدين من علّي  تقول: قال: درعيِ
عنه-، فدعا قنرباً ف�سهد له، ودعا احل�سن، )ويف تعليق على ن�سخة من كتاب 
الّتبيني(: احل�سني، فقال �رشيح: اأّما �سهادة مولك فقد اأجزتها لك، واأّما �سهادة 
ابنك فال اأجيزها. وكان من راأي علّي جواز �سهادة البن لأبيه. ف�سّلم الّدرع 
اإلى اليهودي؛ فقال اليهودي: اأمري املوؤمنني م�سى اإلى قا�سيه فق�سى عليه فر�سي 
اإّنها لدرعك، ثم اأ�سلم اليهودي، فقال علّي –ر�سي الله  به. �سدقت والله 

عنه-: هذا الّدرع لك وهذا ال�رش�ص. هذا خال�سة ما يف املراجع الأ�سولّية.
)اأبو  اإ�سناده  ويف  العلل.  يف  اجلوزي  وابن  احلاكم  اأخرجه  الأثر  هذا  واأ�سل 
: ل ي�سّح. تفّرد به اأبو �سمية. وقال  �سمية(. قال الأّول: منكر. وقال الّثانيِ
اأّنه قال:  اأبو حنيفة عن �رشيح  يثبت. وروى  اإ�سناداً  له  اأجد  الح: مل  ال�سّ ابن 
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وابن عّبا�ص رجع اإلى فتوى م�رشوق يف الّنذر بذبح الولد.
وكان مذهبه اأن يجب عليه مائة من الإبل، اإذ هي الّدية، فرجع اإلى 
حابي اإلى اأقوال  فتوى م�رشوق، وهي اأّنه يجب ذبح �ساة. فاإذا رجع ال�سّ

حابي. الّتابعني، وجب تقليد الّتابعي؛ كتقليد ال�سّ
هذا ما نقل عن اأبي حنيفة يف غري ظاهر الّرواية عنه؛ فاإّنه قال يف ظاهر 

الّرواية: ل اأقّلدهم. هم رجال اجتهدوا ونحن رجال جنتهد)1(.

 = 
اأربعة ل جتوز لهم �سهادة: الأب لبنه، والبن لأبيه الأثر.

وجامع   ،)310/8( الأوطار  ونيل   ،)136/10( البيهقي  �سنن  انظر: 
م�سانيد اأبي حنيفة )276/2(، والآثار ملحّمد بن احل�سن �ص 112، والّتبيني 

)710/1(، مع احلا�سية )2(.
ذكر �سم�ص الأئمة ال�رشخ�سي: ))اأّنه ل خالف يف اأّن قول الّتابعي لي�ص بحّجة   )1(
على وجٍه يرتك به القيا�ص. فقد روينا عن اأبي حنيفة –رحمه الله-: ))ما جاءنا 
عن الّتابعني زاحمناهم((. يعنيِي: يف الفتوى، فنفتيِي بخالف راأيهم باجتهادنا، 
حابة حّتى ل يتّم اإجماعهم مع  اإّنا اخلالف يف اأّن قوله هل يعتّد به يف اإجماع ال�سّ

خالفه؟
فعندنا يعتّد به، وعند ال�ّسافعي: ل يعتّد به((. اهـ.

واأثبت  اعتربها  الإ�سالم  النوادروفخر  رواية  يعترب  مل  الأئمة  �سم�ص  فكاأّن 
اخلالف.

حابي(، هذا اخلالف مْبنيِّي  ويف الّتبيني مع حا�سيته: ))عند قوله: )�سار كال�سّ
على روايتني عن اأبي حنيفة:

اإحداهما: اأّنه قال: ل اأقّلدهم، هم رجال اجتهدوا ونحن رجال جنتهد، وهو 
الّظاهر من املذهب.

 =   
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حبة مع النَّبيِّي –�سّلى الله عليه  حابي َمن اجتمع فيه طول ال�سّ قيل: ال�سّ

 = 
حابة يف  والّثانية: ما نقل عنه يف النوادر اأّن َمن كان من اأئمة الّتابعني وزاحم ال�سّ

الفتوى و�سوغوا له الجتهاد فاأنا اأقّلده. ملا ذكره ال�ّسارح((. )708/1(.
قال يف فتح الغّفار مع حا�سيته م�سكاة الأنوار عند قول املوؤلِّف: ))واأّما الّتابعي، 
وهو  البع�ص  عند  مثله  كان  ك�رشيح  حابة  ال�سّ زمن  يف  فتواه  ظهرت  فاإن 

حيح((. ال�سّ
قال ال�ّسارح: ))واأّما الّتابعي((، ففي تقليده خالف عندنا. فظاهر الّرواية عن 
حابي؛ لعدم احتمال الّتوقيف؛ فاإّن  اأبي حنيفة اأّنه ل ي�سّح تقليده؛ لأّنه دون ال�سّ
الّراأي بربكة  اإ�سابتهم يف  ال�ّسماع وتف�سل  اإّنا جعل حّجة لحتمال  حابي  ال�سّ
واإن  الّتابعي،  حّق  يف  مفقود  وذلك  الّتْنزيل،  اأحوال  وم�ساهدة  حبة،  ال�سّ

زاحمهم يف الفتوى.
 ثم نقل كالم �سم�ص الأئمة ال�رّشخ�سي ال�ّسابق.

حيح((، فقال: ثم عّلق على كالم منت املنار يف قوله: ))وهو ال�سّ
))مل ي�رّشح فخر الإ�سالم بت�سحيح فيها، واإّنا اأّخر دليل هذا القول، فقال يف 

الّتقرير: والّظاهر اأّنه اختارها لتاأخريه يف البيان((. انتهى.
ويجب العتماد على ظاهر الرواية.

املنع  امل�سيب  املجتهد يف ع�رشهم كابن  والّظاهر من  الّتحرير:  قال يف  ولهذا 
لفوات املناط امل�صاوي.

ويف الّنوادر: نعم.
وال�ستدلل باأّنهم ملا �سوغوا له �سار مثلهم ممنوع املالزمة؛ لأّن الّت�سويغ لرتبة 

الجتهاد ل يوجب ذلك املناط.
الله عنهما- وكان علّي  –ر�سي  لعلّي  �سهادة احل�سن  برّد �رشيح  وال�ستدلل 
اإيجاب مائة من الإبل يف ابن عّبا�ص يف  يقبل �سهادة البن وخمالفة م�رشوق 

 

=   
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و�سّلم-، والّرواية عنه.
وقيل: َمن طالت �سحبته معه واإن مل يرويِ عنه.

وهو  معه.  �سحبته  تطل  ومل  �سيئًا،  يرويِ  مل  واإن  راآه  َمن  وقيل: 
املختار.

حابة –ر�سي الله عنهم-: واختلف يف وجوب عدالة ال�سّ
قال بع�سهم: بعدالة جميعهم. 1 -

وقال بع�سهم: باأّن حكمهم حكم غريهم يف وجوب الك�سف عن  2 -
حال الّراوي منهم)1(.

= 
الّنذر بذبح الولد اإلى اإيجاب �ساة ل يفيد((. انتهى. �ص 249.

 قلت: لحتمال اأّنه ظهر له دليل امل�ساألة عند املناق�سة فتبعه.
وانظر: مذّكرة اأ�سول الفقه مع الّرو�سة �ص 198، وكتاب الوايف يف اأ�سول 

الفقه )1275/3(، فما بعدها.
حابة –ر�سي الله عنهم- دّل عليها الكتاب وال�ّسنة والإجماع؛ فال  عدالة ال�سّ  )1(

حاجة اإلى الّت�سكيك يف ذلك.
ال�ستيعاب لبن عبد الرّب )9/1(، والإ�سابة لبن حجر )17/1( فما بعدها، 
والإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي )90/2(، والبحر املحيط )294/4(، 
وك�سف الأ�رشار على اأ�سول البزدوي )354/2(، وتقريب الو�سول اإلى علم 

الأ�سول لبن جزي �ص 392.
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الف�صل ال�ّصابع
 يف الإجماع
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الف�صل ال�ّصابع: يف الإجماع

      1- وهو العزم لغة)1(.
هذه  من  العادلني  املجتهدين  اّتفاق  عن  عبارة  هو  ال�رّشيعة:  ويف   -2

الأّمة يف كّل ع�رش على اأمر من الأمور)2(.

عزم  اإذا  كذا،  على  فالن  اأجمع  ))يقال:  الأحكام:  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  زاد   )1(
عليه.

اّتفقوا عليه((. �ص  اأي:  القوم على كذا،  اأجمع  يقال:  الّتفاق  ويطلق على 
.254

العزم  اأّن  بينهما  الفرق  ال�ّسابقني. لكن  ياأتي للمعنَيني  الّلغة  قلت: الإجماع يف 
كان  ولهذا  متعّدد؛  من  اإّل  يكون  ل  والّتفاق  واملتعّدد.  املنفرد  من  يكون 
يف  الإجماع  ملعرفة  وانظر  ال�سطالحي.  للمعَنى  هوالأقرب  الّثانيِ  املعَنى 
حاح  الّلغة )396/1-397(،وال�سّ القامو�ص املحيط )710(،وتهذيب  الّلغة: 
)75/8(،وكتاب  والّل�سان   ،)479/1( الّلغة  مقايي�ص  )1199/3(،ومعجم 
الوايف يف اأ�سول الفقه )1281/3(، والوجيز للموؤلِّف �ص 166، والقامو�ص املبني 

يف ا�سطالحات الأ�سولّيني �ص 22 فما بعدها، وقواطع الأدلّة )189/2(.
اأ�سول الأحكام كلمة:  للموؤلِّف. وقد حذف يف  الوجيز �ص 166،  انظر:   )2(

)العادلني( �ص 254.
 ،)424/3( الأ�رشار  ك�سف  يف  البخاري  العزيز  عبد  �سّوبه  الّتعريف  وهذا 
واختار ال�ّسيخ حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي –رحمه الله- يف تعريف الإجماع اأن 

يقال:
)اّتفاق علماء الع�رش من اأّمة حمّمٍد –�سّلى الله عليه و�سّلم- بعد وفاته على اأمٍر 

ين(. من اأمور الدِّ
 =   
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- ول عربة بقّلة املجتهدين وكرثتهم)1(. ول بالّثبات على ذلك حّتى 

 = 
الّناظر �ص 179،  ال�ّسنقيطي مع رو�سة  لل�ّسيخ حمّمد الأمني  انظر: املذّكرة 

وقواطع الأدلّة )188/2( فما بعدها.
اأهل  من  العدل  غري  املجتهد  اأخرج  املجتهدين  يف  العدالة  ا�صرتط  وَمن 

الإجماع.
وَمن قال: على اأمٍر من الأمور، دخل عنده يف الإجماع: الأمور العقلية والّلغوية 
والعادية، والعرفية بالإ�سافة اإلى الأمور ال�رّشعية. ويف كّل واحد من الأمور 

غري ال�رّشعية خالف.
الّتعريف وبيان حمرتزاته  اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 254، ول�رشح  انظر: 

ينظر: 
ك�سف الأ�رشار للبخاري )424/3(، ونهاية الو�سول )268/1( فما بعدها، 

والّتبيني )711/1(.
العوام وخمالفتهم يف  موافقة  يعترب  َمن مل  قول  على  ي�سّح  اإّنا  الّتعريف  وهذا 

الإجماع اأ�ساًل.
فاأّما َمن اعترب موافقتهم فيما ل يحتاج فيه اإلى الّراأي ف�رشط فيه اإجماع الكّل. 

وعليه فاإّن تعريف الإجماع عنده اأن يقال:
)الّتفاق يف ع�رٍش على اأمٍر من الأمور من جميع َمن هو اأهله من هذه الأّمة(.

انظر: املرجع ال�ّسابق )711/1(، مع احلا�سية )3(، وفتح الغّفار �ص 350، 
 ،324 �ص  الّتنقيح  �رشح  والّتلقيح   ،)1/2( الّنامي  �رشحه  مع  واحل�سامي 

والّتو�سيح مع �رشحه الّتلويح )41/2(.
فيه رّد على َمن ا�صرتط يف اأهل الإجماع عدد الّتواتر، مثل: القا�صي اأبي بكر.   )1(
انظر: الّتلويح �رشح الّتنقيح �ص 328، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 255،

 

 =   
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ال�ّصافعي)2(اأن ميوتوا على ذلك.وعليه  ميوتوا )66/ب( عندنا)1(. و�رشط 
اأحمد)3(وابن)4(فورك.

 = 
واملذّكرة �ص 180، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )296/1(.

قال يف املراقي:
لغو على ما ينتحيه الأكرثثم انقرا�ص الع�رش والّتواتر

املذّكرة �ص 184.
)1(  فيه رّد من املوؤلِّف على َمن ي�صرتط انقرا�س الع�رش يف اأهل الإجماع.

لي�ص  املوت  الإجماع حّتى  الّثابت على  اأو  اأو كرثمت  املجتهدين  قّلة  اأّن  واملراد 
�رشطًا ل�سّحة الإجماع عند احلنفية.

وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )301/1(، فما بعدها.
�ساحب كتاب  ال�ّسافعي  اإلى  ون�سبه  الّتنقيح �ص 349.  �رشح  الّتلويح  انظر:   )2(
الوايف يف اأ�سول الفقه )1290/3(، واأكرث الأ�سولّيني ين�سبونه اإلى اأ�سحابه، 

حيح. وقواطع الأدلّة )310/2(. وهو ال�سّ
بيــان املخت�ــرش )581/1(،واأ�ســول الأحــكام للموؤلِّف �ــص 255،ونهاية   )3(
الو�ســول اإلى علم الأ�ســول )301/1(، ورو�سة الّناظر مــع �رشحها لل�ّسيخ 

حمّمد الأمني ال�ّسنقيطي �ص 183.
هو:حمّمد بن احل�سن بن فورك الأن�ساري الأ�سبهانيِ ال�ّسافعي اأبو بكر، متكّلم،   )4(
فقيه مف�رّش اأ�سويل اأديب نحوي لغوي عارف بالّرجال اأقام بالعراق مّدة.وورد 

الّري وكرث �سماعه بالب�رشة وبغداد وحّدث بني�سابور تويف �سنة: )406هـ(.
الوفـيــات )272/4(، والأعــالم )83/6(، و�سـذرات الـّذهب )181/3-

 .)182
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وقيل: ي�صرتط يف ال�ّصكوتي دون غريه)1(.
وقال اإمام احلرمني)2(: اإن كان �صنده قيا�صًا ا�صرتط واإّل فال)3(. 

حابة –ر�سي الله عنهم-)4(. ول يخت�ص الإجماع بال�سّ
ول باأهل املدينة)5(.

-1290/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  املخت�رش)781/1(،وكتاب  بيان   )1(
.)1291

�سبق الّتعريف به يف الق�سم الأّول �ص 53.  )2(
الربهان )694/1(، فقرة: )641(.  )3(

الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  رواية.  يف  اأحمد  والإمام  لداود  خالفًا   )4(
حزم  لبن  والإحكام   ،255 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،)284/1(
 ،)555  ،554/1( املخت�رش  وبيان   ،333 �ص  وامل�سوّدة   ،)539/4(
-230/1( لالآمــــدي  والإحكام   ،124 �ص  الفحــــول  واإر�ســـــاد 

.)234
اإجماع كّل  اأّن  الله- قول اجلمهور، وهو  –رحمه  الأمني  ال�ّسيخ  وقد رّجح 
حابة، خالفًا لداود واأحمد يف رواية مرجوحة. �ص  ع�رٍش حّجة كاإجماع ال�سّ

184، وانظر: قواطع الأدلّة )254/2(، وامل�سوّدة �ص 317.
الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  وانظر:  الله-.  –رحمه  ملالك  خالفًا   )5(

.)291/1(
قال يف املذّكرة: ))اأّما حّجة اجلمهور على اأّنه غري حّجة فوا�سحة؛ لأّنهم بع�ص 

الأّمة واملعترب اإجماع الأّمة كّلها.
حيح عنه اأّن اإجماع اأهل  واأّما حّجة مالك فالّتحقيق اأّنها ناه�سة –اأي�سًا- لأّن ال�سّ

املدينة املعترب له �رشطان:
=
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ول بعرتة)1( الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم-.

 = 
اأحدهما: اأن يكون فيما ل جمال للّراأي فيه.

حابي فيما  حابة والّتابعني ل غري ذلك؛ لأّن قول ال�سّ : اأن يكون من ال�سّ والّثانيِ
ل جمال للّراأي فيه يف حكم املرفوع، فاأحلق بهم مالك الّتابعني من اأهل املدينة 

حابة. فيما لي�ص فيه اجتهاد لتعّلمهم ذلك عن ال�سّ
من  كغريهم  عنه  حيح  فال�سّ مالك  عند  املدينة  فاأهل  الجتهاد  م�سائل  يف  اأّما 
الأّمة، وحكى عنه الإطالق. وعلى القول بالإطالق يتّوجه عليه العرتا�ص 
املراقي  يف  اأ�سار  ال�ّسيخ  ماذكر  واإلى  كغريهم  الأّمة  من  بع�ص  ال�ّسابق؛باأّنهم 

فقال:
للمدن ــًة  ــّج ح ـــــــَ�َّ  واأْوجيِ

 

اأجمعا قد  ومــا  مطلقًا  وقيل: 
فيما علــى الّتوقيــف اأمــُرُه بُنيِي

 

منعــا ممــا  البيــت  اأهــل  عليــه 
�ص: 183. وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1305/3( فما بعدها.

املراد من عرتة الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- اأهل بيته، وف�رّشت ب�سوؤال النَّبيِّي   )1(
–�سّلى الله عليه و�سّلم-. وتعّلقوا بخرب الك�ساءوهو اأّنه ملا نزل قوله تعالى: 

�ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک� ]الأحزاب من الآية: 
33[، دعا علّيًا وفاطمة واحل�سن واحل�سني –ر�سي الله عنهم-، واأدار عليهم 
ك�ساًء وقال: ))هوؤلء اأهلي بيتيِي((. اأخرجه الرّتمذي عن عمرو بن اأبي �سلمة، 
وقال: ))حديث غريب من هذا الوجه((. �سنن الرّتمذي )663/5(، كتاب 

املناقب باب )32(.
 ،)107/4( �سلمة.امل�سند  اأم  وعن  الأ�سقع  بن  واثلة  عن  اأحمد  واأخرجه 
م�سلم  �سحيح  انظر:  و�سّححه.  واحلاكم  م�سلم  و)292/6(.ورواه 
الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،)416/2( وامل�ستدرك   ،)176/15(

)93/1(، وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1307/3(.
 =   
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ول مبا مل ي�سبق فيه اخلالف من ال�ّسلف حّي اأو مّيت)1(.

 = 
وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1307/3(، وقواطع الأدلّة )328/2(، 

ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )93/1(.
وقال ال�ّسوكانيِ يف اإر�ساد الفحول �ص 83: ))وهو قول الّزيدية والإمامية((.

وانظر: الإحكام )245/1(، وتي�سري الّتحرير )242/3(، وفواحت الّرحموت 
اأ�سول  الوايف يف  املنري )243/2(، وكتاب  الكوكب  )228/2(، و�رشح 

الفقه )1307/3(.
قول  �سبق  الأّمة.وقد  بع�ص  باإجماع عند اجلمهور؛لأّنهم  لي�ص  رْتة  العيِ واإجماع 

املراقي:

ـــــــــَ�َّ حـــّجـــًة لــلــمــدن واأَْوَج

 

اأجمعا قــد  ــا  وم مطلقًا  وقــيــل: 
بُنيِــي اأمــُرُه  الّتوقيــف  علــى  فيمــا 

 

عــليــــه اأهــــل البيــــت مما منعــــا
�ص 138. وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )394-392/1(.

قال يف الّتنقيح مع الّتو�صيح: ))م�صاألة: �رشط البع�س كونه يف م�صاألة غري جمتهد   )1(
حابة؛ فجعلوا اخلالف املتقّدم مانعًا من الإجماع املتاأّخر؛ لأّن  فيها يف زمن ال�سّ

ذلك املخالف اإّنا اعترب خالفه لدليله ل لعينه. ودليله باٍق.
حابة. واملختار عدم ا�سرتاطه؛  ولأّن يف ت�سحيح هذا الإجماع ت�سليل بع�ص ال�سّ
لأّن املعترب اّتفاق اأهل الع�رش، وقد وجد، ودليله كان دلياًل لكنه مل َيبق كما 

اإذا َنَزل ن�ّص بعد العمل بالقيا�ص؛ فال يلزم الّت�سليل الذي ذكر.
كذا يف الّتنقيح، كما ذكر يف فتح الغّفار. وقال: واأ�سله الق�ساء ببيع اأم الولد 
حابة، املجمع على منعه للّتابعني، فنقلوا عن اأبي حنيفة  املختلف فيه بني ال�سّ
الّنفاذ وعن حمّمد عدمه.وعن اأبي يو�سف روايتان فظن البع�ص اأّن الّنفاذ عنده

 

ل�صرتاط عدم �صبق خالف الإجماع، والّظاهر اأّنه ل ينفذ عند الكّل.
 =   
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ال�ّسلف  فيه خالف من  �سبق  فيما  اإجماع كّل ع�رٍش حّجة)1(،  فعندنا 
لة امل�سهور من احلديث ويف الأّول  وفيما مل ي�سبق)2(. لكنه يف الّثانيِ مبْنزيِ

حيح من الآحاد)3(. لة ال�سّ َْنزيِ مبيِ
نقل  معَنى  باإجماع كّل ع�رش كان يف  ال�ّسلف  اإجماع  اإلينا  انتقل  واإذا 

احلديث املتواتر.
باأ�سله؛  يقني  بالآحاد.وهو  ال�ّسنة  بالآحاد كان كنقل  اإلينا  انتقل  واإذا 
على  مقّدمًا  العلم، وكان  دون  العمل  اأوجب  بالآحاد  اإلينا  انتقل  ملا  لكنه 

القيا�ص)4(.

 =
ويف اجلامع يتوّقف على اإم�ساء قا�ٍص اآخر. والّتخريج على عدمه اأّن امل�سبوق 
يف  كذا  جمتهد  يف  ق�ساء  فهو  متعّلقه؛  فكذا  �سبه.  ففيه  خمتلف،  اإجماع 
الّتحرير. )فتح الغفار مع حا�سية م�سكاة الأنوار �ص 352-353، والّتلقيح 

�رشح الّتو�سيح �ص 330-329.
الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  وانظر:  الأ�سولّيني.  جمهور  مذهب  وهو   )1(

)1304/3( فما بعدها.
�سبق الكالم على هذه امل�ساألة �ص 326. وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه   )2(

.)1312/3(
اأي: اأّن حكم الإجماع الذي مل ي�سبق بخالف حكم احلديث امل�سهور.  )3(

بطريق  املروى  حيح  ال�سّ احلديث  حكم  باخلالف  امل�سبوق  الإجماع  وحكم 
الآحاد.

و�سياأتي لذلك مزيد بيان يف مبحث مراتب الإجماع �ص 364، فما بعدها.
انــــظر: فتــــح الغــــّفار �رشح املنار �ص 355، وكتاب الوايف فـــي اأ�ســول  )4(

 =   
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وقال اأحمد: بانعقاد الإجماع بالأئمة الأربعة على خالف الأكرثين)1(.

 =
 ،)271/1( الأ�سول  علم  اإلى  الو�ســــول  ونهــــاية   ،)1280/3( الفقه 
الإجــــماع  نقل  اإنكار  والغــــزايل  احلنــــفية  بعـــــ�ص  عن  نقــل  وقد 

بالآحـــــــاد.
 ،)79/2( اجلوامع  وجمع   )81/1( لالآمدي  الإحكام  على  املحّقق  واأَحاَل 
واأ�سول   ،)44/2( احلاجب  ابن  وخمت�رش   ،109 �ص  الو�سول  وغاية 
�ص344واملعتمد)531/2-538(،واإر�ساد  )302/1(وامل�سودة  ال�رّشخ�سي 

الفحول �ص79.
املقــــ�ســـود من الأئمة الأربعـــة: اخلــــلفاء الّرا�ســــدين –ر�سي الله عنهم-.  )1(

قال يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول: ))ول اإجماع الأربعة، وحدهم خالفًا 
لأحمد يف روايٍة، ولأبي خازم مّنا((. )295/1(.

يعّد  الأمور هل  اأمٍر من  الأربعة على  اّتفاق اخللفاء  قال املحّقق: ))اختلفوا يف 
اإجماعًا ل جتوز خمالفته اأو ل؟

وجود  مع  حّجًة  ول  اإجماعًا.  يكون  ل  اأّنه  اإلى  العلماء  جمهور  فذهب  اأ- 
عن  الّروايتني  اإحدى  وهو  الأّمة.  كّل  لي�سوا  لأّنهم  املجتهدين؛  من  خمالف 

الإمام اأحمد.
ب- والّرواية الأخرى: اأّن قولهم اإجماع. واختاره بع�ص احلنابلة، واأبو خازم 

من احلنفية.
اأ�سول ال�رّشخ�سي )317/1(، وتي�سري الّتحرير )242/3(، وامل�سودة �ص 340. 

 

اجلمهور.  عند  باإجماٍع  لي�ص  الأربعة  اخللفاء  ))واّتفاق  الّرو�سة:  يف  قال 
حيح اأّنـــــه حّجــــة، ولي�ص باإجمـــــاع؛ لأّن الإجماع ل يكون اإّل من  وال�سّ

اجلــــميع.
 =   
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وقال بع�سهم: بانعقاده بال�ّسيخني)1(.
عليه  الله  –�سّلى  حمّمٍد  اأّمة  من  املجتهدين  اّتفاق  الإجماع:  وقيل: 

و�سّلم- يف ع�رٍش على حكٍم �رشعي)2(.
ثم العزمية يف الّتفاق الذي هو ركن)3( الإجماع اأن يثبت ذلك بالّتكّلم 

 =
وقيل: اإجماع.

وقيل: حّجة ل اإجماع، وهو اأظهرها.
وما نقل عن اأحمد –رحمه الله- من اأّنه ل يخرج عن قولهم اإلى قول غريهم ل 
يدل على اأّن قولهم اإجماع؛ لأّن الّدليل قد يكون حّجة ولي�ص اإجماعًا((. انظر: 

�ص 183 من املذّكرة على رو�سة الّناظر.
يق وعمر –ر�سي الله عنهما-. دِّ املراد بال�ّسيخني: اأبو بكر ال�سِّ  )1(

املخت�رش  وبيان  ال�ّسابقة،  املراجع  يف  اإجماعهما  حّجّية  يف  اخلالف  وانظر: 
احلا�سية  مع   ،)295/1( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،)572/1(

.)3(
وقد اأجاب عن حديث: ))اقتدوا باللذين من بعدي: اأبيِي بكر وعمر((. اأخرجه 
الرّتمذي وابن ماجه، وقال عنه الرّتمذي: ))حديث ح�سن �سحيح((. �سنن 

الرّتمذي )609/5-610(، وابن ماجه )37/1(.
وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )286/1(، باأّنه عام، ول دللة على 

احل�رش يف الأربعة. انظر: )295/1(.
انظر: الوجيز للموؤلِّف �ص 266، والّتو�سيح مع �رشحه الّتلويح )41/2(.  )2(

�سبق تعريف الّركن يف الق�سم الأّول �ص 603.  )3(
الأ�رشار  جامع  انظر:  الإجماع.  باب  يف  اأ�ساًل  كان  ما  العزمية  من  واملراد 

)929/3(، وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1282/3(.
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منهم، اأو بعملهم به)1(.
الباقي بعد بلوغ  اأو يعمل وي�سكت  البع�ص،  اأن يتكّلم  والّرخ�سة: فيه 

ذلك اإليهم، وم�سي مّدة الّتاأّمل)2(.

)1(  فيما يكون من بابه اأي:من باب الفعل.انظر:اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص258.
ومثال ذلك اأن يّتفق جميع املجتهدين على حكم احلادثة قوًل، اأو يّتفقوا على 

حكمها بال�رّشوع يف العمل به. مثل: ال�رّشكة.
 ،)425-421/3( البزدوي  اأ�سول  على  للبخاري  الأ�رشار  انظر:ك�سف 

والّتبيني )721/1(.
وقال يف امليزان: ))والإجماع من حيث الفعل يدّل على ح�سن ما فعلوا وكونه 
على  حابة  ال�سّ قرينة كاإجماع  يوجد  ما مل  الوجوب  على  يدّل  م�ستحّبًا، ول 
الأربع قبل الّظهر، واأّنه �سّنة ل واجب، كذا يف الّتقرير((. وانظر: فتح الغّفار 

�ص 350، وميزان الأ�سول �ص 534.
ى بالإجماع ال�ّسكوتي. قال يف تغيري الّتنقيح: ))ل يكفر جاحده، واإن  وُي�َسمَّ  )2(

لة العام من الّن�سو�ص. �ص 160. َْنزيِ كان من الأدلّة القطعية مبيِ
قبل  ُيَخاَلْف  ومل  الباقون  وعرف  ق�سى  اأو  بع�سهم  اأفَتى  ))اإذا  الّتحرير:  ويف 
يَة فاأكرث احلنفية اإجماع قطعي،  ا�ستقرار املذاهب اإلى م�سي مّدة الّتاأّمل ول َتقيِ

خالفًا لل�ّسافعي؛ فاإّنه لي�ص بحّجة، وبه قال ابن اأبان وداود وبع�ص املعتزلة.
وخمتار الآمدي اأّنه اإجماع ظنِّّي، اأي: حّجة ظنّية.

وا�ستدّل َمن يراه اإجماعًا:
اأ- باأّنه لو �رشط �صماع قول كّل انتفى لتعّذره عاّدة.

     ب- واأي�سًا العادة يف كلٍّ اإفتاء الأكابر و�سكوت الأ�ساغر ت�سليمًا.
ج- ولالإجماع على اأّنه اإجماع يف العتقاد به فكذا الفرعية.

وا�ستدّل الّنافون مطلقًا باأّن ال�ّسكوت يحتمل غري املوافقة من خوف اأو تفكر اأو
 =    
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 =
عدم اجتهاد اأو تعظيم.

واأجاب اأ�سحاب القول الأّول باأّن الأّول انتفى بتقييد �سورة امل�ساألة بعدم الّتقية، 
وانتفى ما بعده مب�سي مّدة الّتاأّمل فيه عاّدة. والّتعظيم بال تقية ف�سق((.

وينظر بقية املناق�سة: فتح الغفار �ص 351.
وامل�ساألة فيها عّدة اأقوال:

الأّول: اأّنه اإجماع. وقد �سبق َمن قال به. وهو رواية الإمام اأحمد، وبه قال 
ْنزلة الّر�صا. وي�صرتط يف ذلك: اأكرث ال�ّصافعية واملالكية، تْنزياًل لل�ّصكوت مبمِ

اأ- اأن ل يعلم اأّن ال�ّساكت �ساخط غري را�ٍص بذلك القول.
ب- واأن مت�سي مّدة ت�سُع الّنظر يف ذلك القول بعد �سماعه.

الثان: اأّنه حّجة ل اإجماع.
الثالث: لي�ص بحّجة ول اإجماع؛ لأّن ال�ّساكت قد ي�سكت، وهو غري را�ٍص 
ولذلك اأ�سباب متعّددة؛ كاعتقاده اأّن كّل جمتهد م�سيب، اأو اأّنه ل اإنكار يف 

م�سائل الجتهاد ونحو ذلك.
قال ال�ّسيخ الأمني –رحمه الله-: ))وحترير هذه امل�ساألة: اأّن لها ثالث حالت:
اأ- اأن يعلم من قرينة حال ال�ّساكت اأّنه را�ٍص بذلك فهو اإجماع قوًل واحداً.

ب- اأن يعلم من قرينة حال ال�ّساكت اأّنه �ساخط غري را�ٍص فلي�ص باإجماع قوًل 
واحداً.

ج- اأن ل يعلم منه ر�سى ول �سخط؛ ففيه الأقوال الّثالثة املتقدّمة.
ومذهب اجلمهور اأّنه اإجماع �سكوتي وهو ظنِّي((. �ص 188-187.

ونظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )297/1-298( فما بعدها مع احلا�سية 
اأ�سول  يف  الكايف  وكتاب   ،)714-712/1( والّتبيني   ،297 �ص   )1(
الّتنقيح �ص 160- الفقه )1283/3( مع احلا�سية )3( �ص 1283، وتغيري 

161،والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 326-325.
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وعند البع�ص)1(: ل يثبت بال�ّسكوت؛ اإّل اأّن املعتاد اأن يفتيِي الكبار وي�سلم 
�صائرهم. و�رشط الّتكّلم من الكّل متع�رش غري معتاد.

ثالث  قول  نفي  على  اإجماعًا  يكون  قولني  على  حابة  ال�سّ اختلف  واإذا 
عندنا)2(. )67/اأ(.

وكذا يف غريهم عند بع�ص م�سايخنا. وعليه الأكرثون)3(.
حابة)4(. وا ذلك بال�سّ وبع�سهم خ�سّ

املراد به ال�ّسافعي –رحمه الله-.  )1(
اأي: اإذا ا�ستقّر اخلالف. وقّيد يف الّلمع بانقرا�ص الع�رش.  )2(

وما ذكره املوؤلِّف هو مذهب احلنفية واحلنابلة وال�ّسافعية. قال ال�رّشخ�سي: ))فاإّن 
املذهب عندنا اأّن هذا يكون دليل الإجماع منهم على اأّنه ل قول يف هذه احلادثة 
�سوى هذه الأقاويل؛ حتى لي�ص لأحٍد اأن يحدث فيه قوًل اآخر براأيه((. اأ�سول 

ال�رّشخ�سي )310/1(.
وقال ابن الّنجار: ))ون�ّص عليه الإمام ال�سافعي –رحمه الله- يف الّر�سالة((. 

�رشح الكوكب املنري )264/2(.
املختلفني  قلت: كّل  الّر�سالة �ص 596:  الإمام يف  قول  ))عَنى  املحّقق:  قال 
جممعون على اأّن اجلّد مع الأخ مثله اأو اأكرث حظًا منه، فلم يكن يل خالفهم، 

ول الّذهاب اإلى القيا�ص. والقيا�ص خمرج من جميع اأقاويلهم((.
قال ال�ّسوكانيِ �ص 86: ))قال الأ�ستاذ اأبو من�سور: وهو قول اجلمهور. قال 

حيح، وبه الفتوى((. اإلكيا: اإّنه ال�سّ
وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1287/3( مع احلا�سية )1(.

الله  –ر�سي  حابة  بال�سّ ًا  ولي�ص خا�سّ اأهل كّل ع�رٍش،  عام يف  ذلك  اأّن  اأي:   )3(
عنهم-. قواطع الأدلّة )461/3( فما بعدها.

 =   
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وذكر الآمدي يف الإحكام اأّن املختار يف هذه امل�ساألة هو الّتف�سيل:
وهو اأّن القول الّثالث: اإن كان يرفع ما اّتفق عليه القولن فهو ممتنع؛ ملا 
فيه من خمالفة الإجماع، واإّل فال؛ اإذ لي�ص فيه خرق لالإجماع؛ حيث وافق 

كّل واحٍد من القولني من وجه واإن خالفه من وجٍه)1(.

 =
حابة وحدهم –ر�سي الله عنهم-. وقد �سبق  هذا قول َمن خ�ّص الإجماع بال�سّ  )4(

اخلالف يف ذلك.
وهناك قول بجواز اإحداث قوٍل ثالٍث. ون�سبه اإلى بع�ص اأهل الّظاهر، وبع�ص 
املتكّلمني وبع�ص اأ�سحاب اأبي حنيفة–رحمه الله-.وقالوا: اإّن اختالفهم على 

قولني يوجب 
ت�سويغ الجتهاد. فجاز اإحداث قوٍل ثالٍث، كما لو مل ي�ستقّر اخلالف.

وانظر: الإحكام لالآمدي )68/1(.
وذكر حمّقق كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه: اأّن اجلواز مطلقًا، نقل عن بع�ص 

احلنفية، واختاره ابن الهمام منهم والّظاهرية.
قال اأبو اخلطاب: ))وهو قيا�ص قول اأحمد –رحمه الله- يف اجلنب يقراأ بع�ص 
حابة قال بع�سهم: ل ول حرفًا. وقال بع�سهم: يقراأ  اآية، ول يقراأ اآية؛ لأّن ال�سّ

ما �ساء. فقال هو: يقراأ بع�ص اآية((. )1287/3( احلا�سية )1(.
الّنا�سم  والعرف   ،)308/1( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  وانظر: 

.)610/2(
املرجع ال�ّسابق.  )1(

 :186-185 �ص  املذّكرة  يف  الله-  –رحمه  الأمني  حمّمد  ال�ّسيخ  وقال 
القول  اإحداث  يف  اختلفوا  اأّنهم  الأ�سولّيني  عند  امل�ساألة  هذه  حترير  ))حا�سل 

الّثالث.
 =   
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واأهل)1( الإجماع، كّل جمتهٍد لي�ص فيه ف�سق ول بدعة.

 =
مـمنوع  فـــهــو  لالإجــمــاع،  خارقــًا  اإّل  يكـــون  ل  بع�سهــــم:  فـقـــــال 

مطلقًا.
ومثاله: ما روى عن ابن حزم من اأّن املال كّله لالأخ اإذا اجتمع مع الأّب ول 

�سيء منه لالأب.
خارٍق  غري  يكون  فيمتنع.وقد  لالإجماع  خارقًا  يكون  قد  هو  بع�سهم:  وقال 

فيجوز.
مثال اخلارق: اجلّد والإخوة وقد تقّدم.

الّت�سمية؛ لكونه  القولن يف مرتوك  تقّدم  اأّنه  لو فر�سنا  ما  ومثال غري اخلارق: 
باأّنه  القائل  قول  فعلى  مطلقًا  البع�ص  عند  وممنوعًا  مطلقًا،  البع�ص  عند  يوؤكل 
يوؤكل يف تركها ن�سيانًا ل عمداً لأّنه يوافق بع�سًا يف كّل منهما، ومل يخالفهما 
وافق  العمد  حالة  ويف  بالإباحة،  القائل  وافق  الّن�سيان  حالة  يف  لأّنه  جميعًا 
القائل باملنع، ونحو ذلك من امل�سائل التي يكون الّتف�سيل فيها ل يخرج عن 

الأقوال((.
وينظر يف مراجع امل�ساألة بالإ�سافة اإلى ما �سبق: منت جمع اجلوامع �ص 77، 
اإلى قواعد الأ�سول �رشح ال�ّسيخ عبد الله بن �سالح الفوزان  وتي�سري الو�سول 
 ،356 �ص  الغّفار  وفتح   ،161 �ص  الّتنقيح  وتغيري   ،455-454 �ص 
وك�سف الأ�رشار للبخاري على اأ�سول البزدي )435/3-437(، والّتلــويح 
مع الّتو�سيح )42/2( فما بعدها، والعرف الّنا�سم �رشح ر�سالة العاّلمة قا�سم 

ة احلا�سية )1-/610(. )609/2( فما بعدها، وخا�سّ
املق�سود بالأهلّية - هنا - َمن ينعقد بهم الإجماع. ومرادهم: اأهلية ا�ستحقاق   )1(

الّتكرمي من ثبوت العدالة، وعدم الف�سق، وعدم اّتباع الهوى الذي �سار به
 =    
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وعاّمة الّنا�ص داخلون يف املجتهدين فيما ل يحتاج اإلى الّراأي، كنقل 

 =
      �ساحبه من�سوبًا اإلى البدعة. مع حيازة من�سب الجتهاد.

و�رشوط اأهلية الإجماع خمتلف فيها:
اأّما الف�صق: فقد قال َمن ا�صرتط عدمه: اأّنه يورث الّتهمة وي�صقط العدالة. وهو 
حمّقق  يقول  كما  واملتكّلمني  الفقهاء  وكافة  الأ�صولّيني،  معظم  عند  �رشط 

كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1283/3(، حا�سية )3(.
فال  به،  معتّد  -اإذا كان جمتهداً-  الفا�سق  اأّن خالف  اإلى  اآخر  فريق  وذهب 
ينعقد الإجماع بخالفه. واختاره ال�ّسيخ اأبو اإ�سحاق ال�ّسريازي واإمام احلرمني 

والغزايل واأبو اخلطاب من احلنابلة.
الأ�رشار  ك�سف  مع  البزدوي  واأ�سول   ،)1283/3( ال�ّسابق  املرجع  انظر: 
وامل�ست�سفى   ،)312-311/1( ال�رّشخ�سي  واأ�سول   ،)237/3(
الكوكب  و�رشح   ،)253-252/3( اخلطاب  لأبي  والّتمهيد   ،)183/1(

املنري )228/2(.
ينعقد  الإجماع  باأّن  �سبق  ما  اإلى  الفا�سق  قول  اعتبار  منع من  الذي  اأ�ساف  ثم 

باأهلية 
ال�ّسهادة. والفا�سق لي�ص من اأهل ال�ّسهادة. وانظر: قواطع الأدلّة لبن ال�ّسمعانيِ 

)345/3(، فما بعدها.
ف�سقطت  اإليه؛  الّنا�ص  يدعو  الهوى  فالأّن �ساحب  البدعة  اخللّو من  �رشط  واأّما 

ب الباطل وبال�ّسفه. عدالته بالّتع�سّ
انظر:كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه)1289/3(، وقارن باحلا�سية)1(؛فاإّنه ذكر 
َر ببدعته فغري داخل يف الإجماع بال خالف.   اأّن �ساحب الهوى )املبتدع( اإذا ُكفِّ

واأّما املبتدع غري الكافر ففي اعتبار خالفه يف الإجماع خالف على اأقوال:
الأّول: اأّن قوله معترب لكونه من اأهل احلّل والعقد. واإخباره عن نف�سه مقبول.

 =   
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القراآن، واأّمهات ال�رّشائع، ول عربة بهم فيما يحتاج اإليه)1(.

 =
في  وال�سّ احلاجب  وابن  الغزايل  و�سّححه  ال�ّسافعي،  اإلى  القول  هذا  ون�سب 

الهندي. ون�سبه ال�رشخ�سي اإلى بع�ص احلنفية.
الّثان: اإّن قوله: ل يعترب، فال اعتبار بخالف القدرية، واخلوارج، والّراف�سة.   

وهو مذهب احلنفية واحلنابلة، وهو قول مالك والأوزاعي واأئمة احلديث.
الإجماع  يف  لهم  مدخل  ل  اخلوارج:  يف  اأ�سحابنا  ))قال  القطان:  ابن  قال 
الذين  �سلفنا  يكفرون  لأّنهم  عنه؛  ينقلون  اأ�سل  لهم  لي�ص  لأّنهم  والختالف؛ 

ين((. اأخذنا عنهم اأ�سل الدِّ
ا�ص: )) اإّنا الإجماع الذي هو حّجة الله تعالى –عّز وجّل-  وقال اأبو بكر اجل�سّ

اإجماع اأهل احلّق الذين مل يثبت ف�سقهم، ول �ساللهم.
القول الّثالث: الّتف�سيل بني الّداعية فال يعتّد بقوله، وبني غريه، فيعتّد به، وهو 

ما �رّشح �سم�ص الأئمة ال�رشخ�سي باختياره.
اأ�سول اجل�سا�ص )293/3(، واأ�سول ال�رشخ�سي )311/1-312(، والبحر 
خمت�رش  و�رشح   ،)1139/4( للقا�سي  والعّدة   ،)469-467/4( املحيط 
الفقه )1289/3(، مع  اأ�سول  الوايف يف  الّرو�سة )41/3-42(، وكتاب 
احلا�سية )1(، وانظر منه: )1370/3(، حتت عنوان: �رشوط الأهلية املّتفق 

ح ذلك مبا فيه الكفاية. على ا�سرتاطها، فقد و�سّ
خالف يف ا�صرتاط الجتهاد يف الإجماع بع�س العلماء، وراأى دخول العوام   )1(
واأو�صاط الّنا�س يف اأهل الإجماع. واإليه ذهب القا�صي اأبو بكر الباقالينمِ فيما 
الّرازي والبخاري. وقال:  ال�ّسريازي، والإمام  اإ�سحاق  اأبو  ال�ّسيخ  اإليه  ن�سبه 
منه  خ�ّص  لكن  الّكل.  يتناول  الأّمة  ا�سم  ومطلق  الأّمة.  اإجماع  احلّجة  لأّن 

بيِي واملجنون. واختار هذا القول الآمدي. ال�سّ
ونقل اأبو احل�سني الب�رشي عن القا�سي عبد اجلّبار اأّن الأقوال على �رشبني:
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وبع�ص  وال�ّسيعة،  الّنظام  اإّل  العلماء،  جميع  عند  حّجة  والإجماع 
بعد  ن�سوؤوا  فقد  والبدع،  الأهواء  اأهل  من  قليلون  وهم  اخلوارج، 

الّتفاق)1(.

ة فقط. اأحدهما: ينت�رش يف اخلا�سّ
ة والعامة. وذكر اخلالف يف ال�رّشب الأّول. وكذا  : ينت�رش يف اخلا�سّ والّثانيِ

فعل اأبو الوليد الباجي. ورّجح عدم العتداد بقول العاّمة.
وذكر الّزرك�صي: اأّن الإجماع يجب اأن يكون من اأهله، فقال: ))ي�صرتط يف 
الإجماع يف كّل فنٍّ من الفنون اأن يكون فيه قول كّل العارفني بذلك يف ذلك 
امل�صاألة  في�صرتط يف  به،  دليٍل جلهلهم  بال  فيه يكون  فاإّن قول غريهم  الع�رش؛ 

الفقهية قول جميع 
جميع  قول  الّنحو  ويف  الأ�سولّيني،  جميع  قول  الأ�سول  ويف  الفقهاء، 
الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  وكتاب   ،)465/4( املحيط  البحر  الّنحوّيني((. 

)1308/3( حا�سية )3( و)1310/3(، حا�سية )1(.
وقال يف منت جمع اجلوامع: ))وهو –اأي: الإجماع- اّتفاق جمتهدي الأّمة بعد 
وفاة )حمّمد( –�سّلى الله عليه و�سّلم- يف ع�رٍش على اأّي اأمٍر كان((. فعلم 

اخت�سا�سه باملجتهدين وهو اّتفاق.
واعترب قوٌم العوام مطلقًا. وقوم يف امل�سهور مبعَنى اإطالق اأّن الأّمة اجتمعت ل 

افتقار احلّجة اإليهم خالفًا لالآمدي.
مع  والّتلويح   ،)8( حا�سية   ،)715/1( والّتبيني   ،76 �ص  اجلوامع  جمع 

الّتو�سيح )46/2(، وقواطع الأدلّة )240-239/3(.
اأي: فال ي�رّش خالفهم لكونه م�سبوقًا بالإجماع.  )1(

واأقول: ذهب عاّمة امل�سلمني اإلى اأّن الإجماع حّجة �رشعية ثم اختلفوا يف نوع 
حجّيته: فذهب اأكرثهم اإلى اأّنها حّجة قطعية.

=
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واإذا قال واحٌد، اأو جماعٌة بقوٍل، وعرف الباقون، ومل ينكره اأحٌد 
منهم فاإن كان بعد ا�ستقرار املذاهب مل يدّل على املوافقة قطعًا)1(.

=
وقال اآخرون: اإّنها حّجة ظنّية.

املنقول  الّنطقي  دون  ونحوه  ال�ّسكوتيِي  يف  ظّنّية  حّجة  اإّنها  فقال:  بع�سهم:  ل  وف�سَّ
بالّتواتر.

ومل يعتربه حّجة مطلقًا من ذكرهم الكرام�ستيِي: و�سبهتهم اأّن احلّجة يف م�ستنده، 
اإن ظهر لنا واإن مل يظهر مل نقدر لالإجماع دلياًل تقوم به احلّجة.

الإمام  وجود  لعدم  والإمامية  اإمكانه.  ت�سّور  عدم  على  فبناًء  الّنظام  اأّما 
املع�سوم.

قال الأ�سنوي راداً على َمن قال: ))اإّن املخالف بع�ص ال�ّسيعة واخلوارج والّنظام 
الّتحقيق  عند  لكنهم  املوافقة  يقت�سي  ما  بع�سهم  عن  نقل  واإن  فاإّنه  كلهم:  ل 

خمالفون.
اأّما الّنظام؛ فاإّنه مل يف�رّشالإجماع باّتفاق املجتهدينبل ف�رّشه باأّنه كّل قوٍل يحتّج 

به.
واأّما ال�ّسيعة؛ فاإّنهم يقولون: الإجماع حّجة، ل لكونه اإجماعًا، بل ل�ستماله 

على قول املع�سوم، وقوله بانفراده عندهم حّجة.
حابة حّجة،  واأّما اخلوارج فقالوا: كما نقله القرايف يف امللخ�ص: اإّن اإجماع ال�سّ
قبل حدوث الفرقة. واأّما بعدها؛ فاحلّجة يف اإجماع طائفة اخلوارج فقط؛ لأّن 

العربة بقول املوؤمنني. ول موؤمن عندهم اإّل َمن كان على مذهبهم.
نهاية ال�ّسول )280/2(، وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )272/1(، 
وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1294/3، 1295(، احلا�سية )5(، والّتبيني 

)720/1(، والعرف الّنا�سم �رشح ر�سالة العالّمة قا�سم )605/2(.
=
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واإن كان قبله؛ فاحلـّق اأّنه اإجمـاع قطعــي اأو حــّجـة قــطـعية اأو لـي�ص 
اإجماعًا)1(.

وعن ال�ّسافعي: اأّنه لي�ص اإجماعًا ول حّجة)2(.
وروى عنه اأّنه حّجة، ل اإجماع)3(.

وقيل: حّجة واإجماع.
وهذا اأقرب)4(.

 =
للــموؤلِّف  الأحــكام  حّجة.اأ�ســول  فاليكون  باإنكــاره؛  العادة  جري  لعدم   )1(

�ص270.
بيان املخت�رش )575/1-576(، واملرجع ال�ّسابق �ص 270.  )1(

و�سبق الكالم على الإجماع ال�ّسكوتيِي �ص 329.
وقّيد يف بيان املخت�رش كونه اإجماعًا قطعيًا باأن علم اأن �سكوتهم ر�سى. واإّل 

فحّجة. وهو الذي اختاره ابن احلاجب. )576/1(.
الّر�سالة �ص 471، فما بعدها، والبحر املحيط )538/3(، واأ�سول الأحكام   )2(

للموؤلِّف �ص 270.
املرجع ال�ّسابق.  )3(

والفرق بني احلّجة والإجماع اأّن احلّجة اأعّم، فقد يكون الّدليل حّجة ول يكون 
اإجماعًا، مثل: خرب الآحاد والقيا�ص.

وهناك اأقوال اأخرى يف امل�ساألة منها:  )4(
اأ- اأّنه اإجماع ب�رشط انقرا�س ع�رش املجتهدين وعدم اإنكارهم عليه، ونقل ذلك 

عن اجلّبائيِي.
ب- اأّنه اإجماع اإن كان فتيًا، ولي�ص باإجماع اإن كان حكمًا من حاكم. وهو
=   
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دليٍل،اأو  من  م�ستنٍد  عن  اإّل  اجلمهور  عند  الإجماع  يجوز  ول 
اأمارٍة)1(.

م�ستند  يكون  اأن  جواز  عندنا-  هو  –كما  اجلمهور  عند  حيح  وال�سّ

=
 من�سوب اإلى اأبي علّي ابن اأبي هريرة من ال�ّسافعية. بيان املخت�رش )576/1(، 
وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1283/3(، مع احلا�سية )3(، ونهاية 
الو�سول اإلى علم الأ�سول)297/1(،مع احلا�سية)1(،والّتبيني )712/1(، 

والعرف الّنا�سم )594/4( فما بعدها، والوجيز للموؤلِّف �ص 168.
الّتلويح )51/2(، وبيان املخت�رش )586/1(، والبحر  الّتو�سيح مع �رشحه   )1(
�ص  الأمني  حمّمد  لل�ّسيخ  الفقه  اأ�سول  يف  واملذّكرة   ،)493/3( املحيط 

.188
قال يف الّتلويح: ))واأّما اخلام�ص ففي ال�ّسند والّناقل -جمعهما- يف بحٍث واحٍد 

لأنهما �سبب؛ فالأّول �سبب ثبوت الإجماع، والّثانيِ �سبب ظهوره.
اأمارٍة؛لأّن عدم  اأو  دليٍل  �سنٍد من  اإّل عن  اأّنه ل يجوزالإجماع  واجلمهورعلى 
الأّمة  اإجماع  دليل خطاأ. وميتنع  بال  ين  الدِّ اخلطاأ؛اإذ احلكم يف  ي�ستلزم  ال�ّسند 

على اخلطاأ.
طعاٍم  اأكل  على  عادًة؛كالإجماع  ي�ستحيل  غريداٍع  من  الكّل  اّتفاق  واأي�سًا 

واحٍد.
وفائدة الإجماع بعد وجود ال�ّصند �صقوط البحث، وحرمة املخالفة، و�صريورة 

احلكم قطعيًا((. )51/2(.
وينظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 271 ملناق�سة القولني يف امل�ساألة.

والفرق بني الّدليل والأمارة عند القائل بذلك: اأّن الّدليل يفيد القطع، والأمارة 
تفيد الّظّن. واإن كان الّراجح هو اأّن الّدليل يطلق على ما يفيد القطع والّظّن، 

كما هو امل�سهور بني الفقهاء والأ�سولّيني.
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الإجماع قيا�سًا)1(.

املرجع ال�ّسابق )51/2( حيث قال: ))ثم اختلفوا يف ال�ّسند، فذهب اجلمهور   )1(
اإلى اأّنه يجوز اأن يكون قيا�سًا، واأّنه وقع كالإجماع على خالفة اأبي بكر –ر�سي 
الة؛ حّتى قيل: ))ر�سيه ر�سول الله –�سّلى  الله عنه- قيا�سًا على اإمامته يف ال�سّ

الله عليه و�سّلم- لأمر ديننا اأفال نر�ساه لأمر دنيانا؟!((.
من  املنع  اإلى  الّطربي  جرير  بن  الّظاهريوحمّمد  وداود  ال�ّسيعة  وذهب   -2

ذلك.
يف  ووقع  الكتب.  عاّمة  يف  كذا  عليه؛  فمّتفق  واحٍد  خرب  كونه  جواز  واأّما 
اأو  قيا�سًا كان  الّظّني  املذكورين خالفوا يف  اأّن  الأئمة  �سم�ص  واأ�سول  امليزان 
خرب واحٍد. ومل يجوزوا الإجماع اإّل عن قطعي؛ لأّنه قطعي فال يبتَنى اإّل على 

قطعي؛ لأّن الّظّن ل يفيد القطع.
وجوابه: اأّن كون الإجماع حّجة لي�ص مبنيًا على دليل اأي �سنده، بل هو حّجة 

لذاته كرامة لهذه الأّمة، وا�ستدامة لأحكام ال�رّشع.
اأّنه لو ا�صرتط كون ال�ّصند قطعيًا لوقع الإجماع  والّدليل على بطالن مذهبهم: 

لغواً �رشورًة ثبوت احلكم قطعًا بالّدليل القطعي.
فاإن قيل: هذا يقت�سي اأن ل يجوز الإجماع عن قطعي اأ�ساًل لوقوعه لغواً!

قلنا: املراد اأّنه لو ا�صرتط كون ال�ّصند قطعيًا لكان الإجماع الذي هو اأحد الأدلّة 
ور؛  لغواً مبعَنى اأّنه ل يثبت حكمًا، ول يوجب اأمراً مق�سوداً يف �سيٍء من ال�سّ
اإذا  ال�ّصند  فاإّن  ي�صرتط؛  مل  اإذا  ما  بخالف  اأ�صلي،  مبق�صوٍد  لي�س  الّتاأكيد  اإذ 
يفيد  فهو  قطعيًا  كان  واإذا  القطع،  بطريق  احلكم  اإثبات  يفيد  فهو  ظّنّيًا  كان 
بني  لغواً  يكون  فال  واحٍد  حكٍم  على  املتعا�سدة  الّن�سو�ص  الّتاأكيدكمايف 

الأدلّة((. )52/2(.
ثم قال: ))واعلم: اأّنه ل معَنى للّنزاع يف جواز كون ال�ّسند قطعيًا لأّنه اإن اأريد 

 

اأّنه ل يقع اّتفاق جمتهدي ع�رٍش على حكٍم ثابٍت بدليٍل قطعي فظاهر البطالن.
=
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واإن منع الّظاهرية جوازه)1(. وبع�ص)2( وقوعه؛ لأّنه كغريه من الأمارات 
الّظّنية الّدللة؛ كخرب الواحد )67/ب(.

وقد اأجمع على اإمامة اأبي بكر –ر�سي الله عنه- بقيا�سها على اإمامته

 =
ى اإجماعًا لأّن احلّد �سادق عليه.  وكذا اإن اأريد اأّنه ل ُي�َسمَّ

الّثابت حمال.  اإثبات  فيه؛ لأّن  نَزاع  يت�سّور  يثبت احلكم فال  اأّنه ل  اأريد  واإن 
وموجب هذا اأن لي�سلح قولنا: هذا احلكم ثبت بالكتاب وال�ّسنة، فليتاأّمل.

واأ�سول   ،)256/3( الّتحرير  وتي�سري   ،)525/4( حزم  لبن  الإحكام   )1(
املحّقق: وهذا  قال  للموؤلِّف �ص 272، والوجيز �ص 169، وقد  الأحكام 
على  الّتلويح  وانظر:  بالقيا�ص.  يقولون  ل  لأّنهم  الّظاهرية؛  من  بغريٍب  لي�ص 

الّتو�سيح )52/2(.
)2(  تي�سري الّتحرير )256/3(، واملرجع ال�ّسابق، والوجيز �ص 169، مع احلا�سية 

)2( �ص 169.
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الة)1(. يف ال�سّ
لوا تاأوياًل، فاملختار جواز اإحداث  واإذا ا�ستدّل اأهل ع�رٍش بدليٍل، اأو اأوَّ

َن بعدهم. وبه قال الأكرثون)2(. دليٍل اآخر، اأو تاأويٍل اآخر، مليِ

لل�ّسيخ حمّمد  واملذّكرة  الّثانيِ �ص 272،  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول    )1(
الأمني ال�ّسنقيطي �ص 189-188.

وينظر يف امل�ساألتني: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )355/1(، مع احلا�سية 
)1(، وكذا امل�ساألة الّثانية: )305/1( مع احلا�سية )5( حيث قال:

جوازه.  القيا�ص  ونفاة  الّظاهرية،  ومنعت  قيا�ٍص،  عن  ينعقد  وقد  ))م�ساألة: 
واآخرون وقوعه، وجّوز اآخرون بجليه دون خفيه((. )306/1(.

الّتبيني  وكتاب  بعدها،  فما   )1298/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  وكتاب 
.)719-718/1(

هذه امل�ساألة يف الّظاهر ت�سبه اإحداث قوٍل ثالٍث اإذا اختلف اأهل ع�رٍش على قولني؛   )2(
لكنها تخالفها يف احلكم. جلواز تعّدد الأدلّة على مدلوٍل واحٍد، وجواز تعّدد 

الّتف�سريات على مف�رّشٍ واحٍد. وانظر: قواطع الأدلّة )269/3(.
وهذا هو الفرق بني امل�ساألتني. انظر: تي�سري الّتحرير )253/3(، وبيان املخت�رش 
)597/1-598(، والإحكام لالآمدي )230/1(، و�رشح الكوكب املنري 

.)69/2(
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))ومنعه الأقّلون((.

وا فال يجوز اّتفاقًا. وا على بطالنه، واأّما اإذا ن�سّ ثم قال: ))وهذا اإذا مل ين�سّ
القول  عدم  لأّن  لإجماع؛  فيه  ول خمالفة  بالجتهاد،  قول  اأّنه  اجلواز:  وجه 
لي�ص قوًل بالعدم. فكان جائزاً على اأّن املتاأّخرين مل يزالوا ي�ستخرجون الأدلّة 
يف كّل ع�رٍش. والّتاأويالت املغايرة ملا تقّدم �سائعًا ذائعًا، مل ينكر عليهم واإّل 

لنقل، بل يعّدون ذلك ف�ساًل((. اأ�سول الأحكام �ص 273.
 =   
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واإذا اختلف اأهل الع�رش الأّول على قولني، واّتفق اأهل الع�رش الّثانيِ 
على اأحدهما –بعد ما ا�ستقّر خالفهم، وقال كّل مبذهٍب.

1- قال الأ�سعري،واأحمد والإمام)1( والغزايل: اأّنه ميتنع ح�سوله)2(.
وجّوزه بع�سهم)3(.

فقال بع�سهم: حّجة)4(.وقال بع�سهم: لي�ص بحّجة)5(.

 = 
 ،)1( احلا�سية  مع   ،)311/1( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  وانظر: 

والإحكام لالآمدي )273/1(.
كتب  من  وغريه  للموؤلِّف  الوجيز  يف  هو  كما  احلرمني،  اإمام  به  واملراد   )1(

الأ�سول.
انظر: فواحت الّرحموت مع م�سلم الّثبوت )284/2-286(، والإحكام لالآمدي   )2(
املنري)272/2- الكوكب  املخت�رش)600/1(،و�رشح  )233/1(،وبيان 
273(، واملعتمد )498/2(، والوجيز للموؤلَّف �ص 169، واأ�سول الأحكام 

للموؤلِّف اأي�سًا �ص 272.
الع�رش  اّتفاق  ))م�ساألة:   :)312/1( الأ�سول  علم  اإلى  الأ�سول  نهاية  قال يف 
الّثانيِ على اأحد قويل الع�رش الأّول، وقد ا�ستقّر خالفهم جائٌز وحّجٌة. ومنعه 

ال�سرّييف والأ�سعري، واأحمد والغزايل واجلوينيِي –رحمهم الله-.
اأّنه جائز وحّجٌة، وقد  الأ�سول،  اإلى علم  الو�سول  نهاية  �سبق نقل �ساحب   )3(
حنيفة.انظر:الإحكام  واأبي  ال�ّسافعي  اأ�سحاب  من  وكثري  املعتزلة  اإلى  ن�سب 

.)233/1(
بيان املخت�رش )600/1(، و�رشح الكوكب املنري )273-272/2(.  )4(

املراجع ال�ّسابقة، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 274.  )5(
 =   
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حابة اختلفوا يف بيع اأّمهات  واحلّق اأّنه قد وقع قلياًل. واإن بعد)1( فاإّن ال�سّ
الأولد، ثم اأجمع َمن بعدهم على املنع منه)2(.

 = 
قال حمّقق نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول: ))اختلف الأ�سولّيون يف ذلك:

اأ- فذهب اأ�سحاب اأبي حنيفة وكثري من اأ�سحاب ال�ّسافعي اإلى جوازه. وهو 
اإمكانه. واإذا وقع يكون  املعتزلة واختار �ساحب املح�سول وابن احلاجب  مذهب 

اإجماعًا وحّجة.
رييف واأبو احل�سن الأ�سعري واإمام احلرمني  ب- وذهب الإمام اأحمد واأبو بكر ال�سّ
اإلى امتناعه. وهو املذهب  وحّجة الإ�سالم الغزايل، وجماعة من الأ�سولّيني 
ومن  ال�ّسافعي  ميل  واإليه  احلرمني:  اإمام  وقال  الآمدي.  واختاره  احلنابلة  عند 

عباراته الّر�سيقة: املذاهب ل متوت مبوت اأربابها((.)312/1( احلا�سية)1(.
وقد رّجح يف املذّكرة اأّنه اإجماع.

ورّجح الفوزان يف �رشحه على قواعد الأ�سول )445/2(، القول باأّنه لي�ص 
باإجماع. واأّن الإجماع امل�سبوق بخالف م�ستقّر ل يقع؛ لأّن املذاهب ل متوت 
مبوت  ا�ستقّر  اإذا  ال�ّسابق  اخلالف  يرفع  ل  فالإجماع  وعليه  اأ�سحابها.  مبوت 

املختلفني. واإّنا مينع من حدوث خالف((.
وانظر: العرف الّنا�سم �رشح ر�سالة العالّمة قا�سم )609/2(، وكتاب الوايف يف 
اأ�سول الفقه )1312/3(، مع احلا�سية )1(، وقواطع الأدلّة )352/3(، مع 
احلا�سية )3، 4(. وقد رّجح القول بكونه لي�ص اإجماعًا. انظر: )355/3(.

وجه بعده: اأّنه ل يكون اإّل عن دليٍل قاطٍع اأو جلّي. ويبعد غفلة املخالف عنه   )1(
اإّل اإذا كان املخالف قلياًل. فال متنع العادة عدم اطالع القليل على القاطع اأو 

اجللي. بيان املخت�رش )600/1(.
قال ابن كثري يف حتفة الّطالب: ))وحكاية الإجماع ههنا م�سكل((، ثم ذكر  )2( 
 =                                                                                                    
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واإذا اختلف اأهل الع�رش، ثم اّتفقوا بعينهم عقيب الختالف من غري 
اأن ي�ستقّر اخلالف فاإجماع وحّجة)1(.

واأّما بعد ا�ستقرار اخلالف:
اأ- فقيل: ممتنع.

=       
اخلالف وقال يف اآخره: ))فلي�ص يف امل�ساألة اإجماع((.

ثم  عنه  ورجوعه  علّي  عن  اجلواز  قول   )24/2( املعترب  الّزرك�سي يف  وذكر 
حابة. واإّل فلل�ّسافعي قول  قال، وقول ابن احلاجب: ثم زال اأي: خالف ال�سّ

بجواز بيعهن، وهو مذهب داود وعمر بن عبد العزيز.
وانظر: حا�سية الّتفتازانيِ على الع�سد )41/2(، وبيان املخت�رش )601/1(.

وانظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1312/3(، فما بعدها، حا�سية )1(، 
وقواطع الأدلّة )315/3(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 274، واأ�سول 

ال�رّشخ�سي )320/1(.
اأ�سحابنا  عند  اإجماع  هذا  اأّن  عندي  ))والأوجه  اآخر:  مو�سٍع  يف  وقال 

جميعًا((.
وقال يف مو�سٍع اآخر: ))وعندنا هذا اإجماع، ولكنه مبْنزلة خرب الواحد يف كونه 
والّتبيني  ال�رّشخ�سي )320/1(،  اأ�سول  للعلم((.  للعمل غري موجب  موجبًا 

)726/1( مع احلا�ستني: )6، 7(.
بيان املخت�رش )608/1(. وقال: ))لي�ص ببعيٍد. قال ال�ّسارح: امل�ساألة ال�ّساد�سة   )1(
ع�رشة: اّتفاق اأهل الع�رش على حكم بعد اختالفهم فيه وقبل ا�ستقراره، اإجماع 
ببعيٍد عادًة جلواز وقوفهم  وحّجة عند الأكرثين، ولي�ص وقوع هذا الإجماع 

على �سنٍد جلّي بعد اختالفهم((.
اأهل  اّتفاق  ))م�ساألة:   :)314/1( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  يف  وقال 

ع�رٍش بعد اختالفهم اإجماع وحّجة((.
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ب- وقيل: جائز.
واختلف املجّوزون:

فقيل: حّجة.وقيل: لي�ص بحّجة)1(.

قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام �ص 275: ))وكّل َمن اعترب انقرا�ص الع�رش   )1(
جّوزه. وقال: اإّنه اإجماع اإذا انقر�ص ع�رشهم((.

وانظر: الإحكام لالآمدي )217/1(، وامل�سودة �ص 320، و�رشح الكوكب 
املنري )246/2(.

هذه  يف  القول  اأّن  ))واعلم   :)3( حا�سية   )345/3( الأدلّة  قواطع  يف  وقال 
امل�صاألة مبنمِّي عند كثري من الأ�صولّيني على م�صاألة ا�صرتاط انقرا�س الع�رش. َفَمن 

ا�صرتط انقرا�س الع�رش فاإّنه يجوز عنده اّتفاقهم بعد اختالفهم مطلقًا.
-وَمن مل ي�صرتط انقرا�س الع�رش فاإّن امل�صاألة عنده على حالني:

الأّول: اأن يكون اّتفاقهم قبل اأن ي�ستقّر اخلالف ويربد، فهو جائٌز، ويكون 
البنانيِ يف حا�سيته  )الّلمع(، وذكره  ال�ّسريازي يف  قاله  اإجماعًا بال خالف. 

على جمع اجلوامع.
: اأن يكون اّتفاقهم بعد  اأن ا�ستقّر اخلالف. فن�ّص كالم املوؤلِّف يعنيِي  والّثانيِ
عند  املذهب  فهو  الأكرث.  مذهب  وهو  الإجماع،  انعقاد   - ال�ّسمعانيِ –ابن 

اأكرث ال�ّسافعية وعند احلنابلة املالكية.
وعن احلنفية قولن. وقول الأكرث: اجلواز.

 . البالقالنيِ بكر  اأبو  والقا�سي  ال�ّسافعية،  من  رييف  ال�سّ ذلك  َّن خالف يف  ومميِ
امل�ست�سفى  يف  والغزايل  تف�سيل،  على  الّلمع  يف  ال�ّسريازي  قولهما  واختار 

والآمدي يف الإحكام.
وذكر بع�ص العلماء قولني اآخرين يف امل�ساألة:

اأحدهما: اأّنه حّجة ولي�ص باإجماع.
 =   
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واحلّق وجوب العمل بالإجماع املنقول بخرب الواحد)1(.

 = 
: اأّنه اإن كان اخلالف عن دليٍل قاطٍع مل يجز الإجماع بعده. واإن كان  والّثانيِ

عن قيا�ص واجتهاٍد انعقد بعده الإجماع((. )345/3(.
بيان املخت�رش )609/1(.  )1(

قال ال�ّسارح: ))امل�ساألة الع�رشون: الإجماع املنقول اإلينا بنقل الآحاد. يجب العمل 
به عند اأكرث اأ�سحاب ال�ّسافعي، وبع�ص اأ�سحاب اأبي حنيفة، واحلنابلة.

واأنكره الغزايل وبع�ص  اأ�سحاب اأبي حنيفة((.
 ،275 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،614 �ص   )2( باحلا�سية  وقارن 
والإحكام   ،)301/2( الّرحموت  )402/2-403(،وفواحت  وامل�ست�سفى 

لالآمدي )238/1(، وامل�سوّدة �ص 345-344.
بخربالواحدجائٌز  الإجماع  الأ�سول:))ثبوت  اإلى علم  الأ�سول  نهاية  وقال يف 
: ما اجتمع اأ�سحاب ر�سول الله –�سّلى الله عليه  وواقٌع كقول عبيدة ال�ّسلمانيِ
بح، وحترمي الأخت  و�سّلم- كاإجماعهم على الأربع قبل الّظهر والإ�سفار بال�سّ
يقينيِيَّ  لكونه  القيا�ص  على  ويقّدم  العمل  يوجب  ظّني  الأخت.وهذا  عّدة  يف 

الأ�سل.
نقد  وقد   .)3  ،1( احلا�سية  مع   )315/1( والغزايل  فقهائنا  بع�ص  واأنكره 
املحقق امل�سّنف يف عقده لهذه امل�ساألة. وقال: وهذا يعترب تكراراً من امل�سّنف 
- ل حاجة اإليه، فقد تكّلم عن اخلالف يف نقل الإجماع  –يعنيِي ابن ال�ّسمعانيِ
فرٍق.  اأّي  بدون  يعيده هنا  الإجماع. وها هو  اأّول مباحث  الواحد يف  بخرب 

انظر: �ص 258، )315/1( حا�سية )1(.
قلت: الذي �سبق هو اخلالف يف جواز انعقاده عن قيا�ص وهو يف)305/1(.
وقال حمّقق كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه: ))اّتفق العلماء على حّجّية الإجماع 
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واأنكره بع�ص اأ�سحابنا والغزايل)1(. واإنكار حكم الإجماع الّظنِّي لي�ص 

 = 
املنقول اإلينا بطريق الّتواتر وحجّيته.

واختلفوا يف املنقول بطريق الآحاد على قولني:
العمل. واإن كان ل  اأّنه حّجة يوجب  اإلى  العلماء  اأكرث  القول الأّول: ذهب 
عليه  الله  –�سّلى  الّر�سول  كقول  قطعية؛  حّجة  الإجماع  لأّن  العلم؛  يوجب 
فكذا  والآحاد.  الّتواتر  بطريق  ال�رّشعية  وامل�سائل  ال�ّسنة  نقل  وجاز  و�سّلم-. 

الإجماع يجوز نقله بالّتواتر والآحاد.
يقول �سم�ص الأئمة ال�رّشخ�سي: ))الإجماع الّثابت بهذه الأ�سباب يثبت انتقاله 
اإلينا يف الّطريق الذي يثبت به انتقال ال�ّسنة املروية عن ر�سول الله –�سّلى الله 

عليه-.
وذلك تارًة يكون بالّتواتر، وتارًة بال�ستهار، وتارًة بالآحاد((.

وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة وكثرٍي من ال�ّسافعية، وهو ما رّجحه اأبو 
احل�سني الب�رشي والإمامان.

بحّجة.  لي�ص  الأفراد  اأو  الآحاد  بطريق  املنقول  الإجماع  اأّن   : الّثانيِ القول 
اأ�سحاب  وبع�ص  حنيفة،  اأبي  اأ�سحاب  بع�ص  قال  وبه  به.  العمل  يجب  ول 
اأبو جعفر من املالكية.  ، والقا�سي  الغزايل، وال�ّسوكانيِ ال�ّسافعي، واختاره 
امل�ساألة  ))والظهور يف هذه  وقال:  ترجيٍح.  املذهبني من غري  الآمدي  وذكر 
الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  فيها((.  امل�ستدّل  دون  اجلانبني  من  للمعرت�ص 
وميزان   ،)303-302/1( ال�رّشخ�سي  واأ�سول   ،)2( حا�سية   )1316/3(
الأ�سول �ص 531-532(، والإحكام لالآمدي )208/1-209(، واإر�ساد 

الفحول �ص 73، والّتبيني )718/1-719( احلا�سية )8(.
انظر: امل�ست�سفى )402/2-403(، وفواحت الّرحموت )301/2(.  )1(
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بكفر اإجماعًا)1(.
ويف القطعي مذاهب:

- اأحدها: كفره. وهو مذهب اأ�سحابنا)2(.
- وثانيها: لي�ص بكفر)3(.

واختار الّثالث بع�ص املجتهدين)4(، وهو اأّن نحو: العبادات اخلم�ص مما 

عند  الآحاد  بطريق  واملنقول  ال�ّسكوتيِي  مثل  هو:  الّظنِّّي،  الإجماع  من  املراد   )1(
اجلمهور من العلماء. انظر: بيان املخت�رش )617/1(.

وهو مذهب احلنفية وبع�ص املالكية وبع�ص ال�ّسافعية، وبع�ص احلنابلة. وانظر:   )2(
تي�سري الّتحرير )258/3(، والوجيز �ص 170.

واإليه ذهب اجلوينيِي والّرازي وغريهما. الوجيز �ص 170، واملرجع ال�ّسابق   )3(
.)259/3(

الّنا�سم  العرف  انظر:  وغريهما.  احلاجب  وابن  الآمدي  ذهب  واإليه   )4(
.)607/2(

قال اجلالل املحّلي والبّنانيِ وغريهما: ))اإّن موطن اخلالف اإّنا هو فيما مل يعلم 
ين بال�رّشورة مما اأجمع  ين بال�رّشورة من املجمع عليه. اأّما ما علم من الدِّ من الدِّ

عليه فال خالف يف كفر جاحده((.
قال يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )315/1(: ))جاحد حكم الإجماع القطعي 

كافر((.
قال فخر الإ�سالم –رحمه الله-: ))واأّما اإجماع الّتابعني فهو كاخلرب امل�سهور، 
حيح. واملختار يف الأحكام  ال�سّ الواحد  امل�سبوق باخلالف كخرب  والإجماع 
اأّن حكمه اإن كان كالعبادات اخلم�ص والّتوحيد والّر�سالة ونحوها مما يدخل يف 

مفهوم الإ�سالم كفر، واإّل فال((.            
التزامها ول اأّن الإجماع حّجة، يجب   وقال يف قواطع الأدلّة: ))واإذا ثبت 
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ين يوجب الكفر اّتفاقًا. واإّنا اخلالف يف غريه. = علم بال�رّشورة من الدِّ

 = 
جتوز خمالفتها، فهو على �رشبني:

ي�سرتك  الذي  ال�ّسيء  على  الإجماع  وهو  متعّمداً  خمالفه  يكفر  َمن  اأحدهما: 
لوات، وركعاتها، وفر�ص احلّج  اخلا�سة والعامة يف معرفته، مثل: اأعداد ال�سّ
وم، وزمانهما، ومثل: حترمي الّزنا و�رشب اخلمر... الخ؛ فاإّن املعتقد  وال�سّ
يف �سيء من ذلك خالف ما انعقد عليه الإجماع، فهو كافر؛ لأّنه �سار بخالفه 
الّر�سول  ل�سدق  ف�سار كاجلاحد  الّر�سول،  ين  ديِ به من  ملا قطع  كافراً  جاحداً 

–�سّلى الله عليه و�سّلم-.
: فاحلكم الذي ذكره يف هذا ال�رّشب حمل اّتفاق  قال املحّقق لكتاب ال�ّسمعانيِ
بني العلماء؛ لكن هذا لي�ص م�ستند الأحكام الأّول منها الإجماع. بل م�ستندها 

الكتاب وال�ّسنة والإجماع عليها.
: ما ي�سّلل خمالفه اإذا تعّمد، ول ي�سري كافراً. وهو اإجماع  وال�رّشب الّثانيِ
ة.وذلك مما ينفرد مبعرفته العلماء، كتحرمي املراأة على عّمتها وخالتها،  اخلا�سّ
واإف�صاد احلّج بالوطء قبل الوقوف بعرفة، وتوريث اجلّدة ال�ّصد�س، وحجب 
بنيِي الأّم مع اجلد، ومنع توريث القاتل، ومنع الو�سية للوارث. فاإذا اعتقد 
العلماء مل يكفر لكن يحكم  اإجماع  املعتقد يف �سيٍء من هذا خالف ما عليه 

ب�سالله وخطاأه((. )218/3(، وقارن بـ: )222/3(.
- فلم  قال حمّقق قواطع الأدلّة –بعد ذلك:- ))اأّما الّثانيِ -يعنيِي ال�رّشب الّثانيِ
- وَمن تعّر�ص لبحث  اأر َمن �رّشح بخالف ما ذكره املوؤلِّف –يعنيِي: ال�ّسمعانيِ
هذه امل�ساألة. وافق املوؤلِّف فيما ذكره، كما �سنع الآمدي وابن ال�ّسبكي يف 

جمع اجلوامع.
وقد ق�ّسم ابن ال�ّسبكي يف )جمع اجلوامع( اأق�سامًا اأخرى للم�ساألة، وهي:

 

ين بال�رّشورة كافر قطعًا. جاحد املجمع عليه املعلوم من الدِّ
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=
جاحد املجمع عليه امل�سهور املن�سو�ص؛ كحّل البيع، كافر يف الأ�سّح،  1 -

وقيل: ل، جلواز اأن يخفى عليه.
جاحد املجمع عليه امل�سهور غري املن�سو�ص، قيل: يكفر ل�سهرته، وقيل:  2 -

ل.
جاحد املجمع عليه اخلفي الذي ل يعرفه اإّل اخلوا�ص، ل يكفر من�سو�سًا  3 -

عليه اأو غري من�سو�ص عليه.
انظر: جمع اجلوامع )202/2(، والإحكام )282/1(.

وانظر اأي�سًا يف امل�ساألة: الربهان )724/1(، واملح�سول )267/2(، و�رشح 
وفواحت   ،)291/3( للبخاري  الأ�رشار  وك�سف   ،337 �ص  الف�سول  تنقيح 
ال�ّسول  ونهاية   ،)262/2( املنري  الكوكب  و�رشح   ،)243/2( الّرحموت 

.)327/3(
ثم قال: ))وقد ذكر ال�ّسيخ حمّمد بخيت املطيعي يف حا�سيته بحثاً قيماً يف هذا 

املو�سوع: وقال: اإّن القول الذي تقت�سيه القواعد يف امل�ساألة هو:
اأنكر ما اأجمع عليه؛ فاإن كان  اأّن الإجماع حّجة قاطعة ثم  اأّن َمن ا�ستقّر عنده 
الإجماع اإجماعاً قطعياً ونقل اإلينا متواتراً فالأولى اأن يحكم بكفر منكره؛ لأّنه اأنكر 
حّجًة �رشعيًة قطعيَة الّثبوت والّدللة بعد اأن علم بثبوتها واعتقد اأّن الإجماع من 
ال�رّشع؛ وذلك لأّنه مكّذب لدليل ال�رّشع، كما قال اجلوينيِي يف الربهان، وكما 

نقول يف الأدلّة القطعية 
– القراآن وال�ّسنة املتواترة- اإّن َمن اأنكر �سيئاً منها؛ واإن كان من الأحكام اخلفية 
ة فهو كافر لتكذيبه بال�رّشع املقطوع به بعد علمه  التي ل يعرفها اإّل العلماء خا�سّ

به.
ومن اأمثلة هذا اإلى جانب ما ذكره املوؤلِّف يف ال�رّشب الأّول اإجماع الأّمة على 
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واحلّق اأّنه ل يكفر)1(.
عليه،كوجود  الإجماع  حّجّية  يتوّقف  فيما  بالإجماع،  والّتم�سك 

 = 
وجوب ن�سب الإمام كما ذكره ال�ّسيخ املطيعي. =

اأو يف الع�سور التي ل ميكن  اإن كان الإجماع ظّنّياً كالإجماع ال�ّسكوتيِي،  اأّما 
الإحاطة باأقوال العلماء فيها، اأو نقل بالآحاد، فاحلكم بالكفر فيه غري �سحيٍح.
اأّما َمن جحد حجّية الإجماع، فقد ترّدد قول َمن بحثه من العلماء يف حكمه.

قال اجلوينيِي يف الربهان )724/1-725(: ))اإّن َمن ينكر اأ�سل الإجماع ل يكفر، 
وَمن اعرتف بكون ال�ّسيء من ال�رّشع ثم اأنكره كان منكراً لل�رّشع، واإنكار جزئه 

كاإنكار كّله((.
وقال القرايف يف �رشح تنقيح الف�سول �ص 338: ))ل يكفر جاحد الإجماع؛ 
لأّن اجلاحد مل ي�ستقّر عنده ح�سول الأدلّة ال�ّسمعية الّدالّة على وجوب متابعة 

الإجماع فلم يتحّقق معه تكذيب �ساحب ال�رّشيعة((.
واختار البزدوي )261/3(: ))احلكم بالكفر على َمن جحد اأ�سل الإجماع قال 
يف اأ�سوله: ف�سار الإجماع كاآية من الكتاب اأو حديث متواتر يف وجوب العمل 

والعلم به فيكفر جاحده يف الأ�سل. هام�ص ك�سف الأ�رشار((.
لي�سوا  اأّنهم  احلنفية  عند  حيح  ال�سّ ))اإّن  الّرحموت )243/2(:  فواحت  لكن يف 

بكفار((. انتهى حا�سية قواطع الأدلّة )219-218/3(.
انظر: �رشح ر�سالة العاّلمة قا�سم املعروف بالعرف الّنا�سم )607/2، 608(،   )1(
احلا�سية )2( فقد ف�سل القول يف ذلك ون�سب املذاهب اإلى القائلني بها. وقارن 
ذلك مبا هو موجود يف قواطع الأدلّة )249/3-250(،ومنت جمع اجلوامع 

�ص79.
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انع)1(، وحّجة الّر�سالة، ودللة املعجزة ل ي�سّح )68/اأ( للّدور)2(. ال�سّ
واأّما غريه فاإن كان دينيًا  اّتفاقًا كروؤية الباري تعالى ونفي ال�رّشيك)3(.

واإن كان دنيويًا �سّح اأي�سًا،خالفًا للقا�سي عبد اجلّبار)4(.

اخلرب  باب  لأّن  جائز؛  فهو  الإخبار  طريق  اإن كان عن  انع  بال�سّ الّرب  ت�سمية   )1(
اأو�سع من باب الو�سف.

حيح يف اأ�سماء الله تعالى و�سفاته الّتوقيف  واإن كان من باب الو�سف، فاإّن ال�سّ
فما ورد منها بطريق �سحيح يثبت لله تعالى على الوجه الالئق بجالله وعظمته، 

وما مل يثبت فيه دليل ل ي�سّح اأن ين�سب اإلى الله تعالى.
تعريف  و�سبق  احلاجب )44/2(،  ابن  الع�سد على خمت�رش  هكذا يف �رشح   )2(

الّدور يف الق�سم الأّول �ص 36.
�سّحته  تتوقف  ل  فيما  بالإجماع  الّتم�ّسك  ))م�ساألة:  املخت�رش:  بيان  يف  قال   )3(
املخت�رش  بيان  ال�رّشيك.  ونفي  –عّز وجّل-،  الباري  عليه �سحيح. كروؤية 

.)611/1(
ولعبد اجلّبار يف الّدنيوية قولن.  )4(

به((.  الّتم�ّسك  �سّحة  يف  قولن  احلروب،  يف  الآراء  مثل:  ال�ّسارح:  قال 
)618/1(. واملعتمد )494/2(، وتي�سري الّتحرير )262/3، 263(.

وا�ستدّل للقول الأّول يف امل�ساألة الّدنيوية باأّن الّدليل ال�ّسمعي دّل على الّتم�ّسك به 
مطلقًا من غري تقييٍد؛فوجب امل�سري اإليه؛لأّن الأ�سل عدم الّتقييد.)618/1(.

وقال يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول: ))م�ساألة: ل ي�سّح الّتم�ّسك بالإجماع 
ودللة  الّر�سالة،  و�سّحة  تعالى،  الباري  عليه، كوجود  �سّحته  تتوّقف  فيما 
املعجزة للزوم الّدور. وما ل يتوّقف –وهو دينيِي- فالإجماع فيه �سحيح اّتفاقًا 
عقليًا كان كالّروؤية... ونفي ال�رّشيك، اأو �رشعيًا كوجوب العبادات، اأو 
الّرعية، وللقا�سي فيه قولن.  اأمر  ما هو دنيوي؛ كتدبري اجليو�ص، وترتيب 

واملختار اأّنه حّجة لزمة ل�سمول اأدلة الإجماع((. )316/1(.
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واملختار امتناع ارتداد كّل الأّمة يف كّل ع�رٍش من الع�سور �سمعًا)1(.   
واإن جاز عقاًل)2(.

وقال بع�سهم: يجوز)3(.

بيان املخت�رش )611/1(. وقد ذكر يف املخت�رش القول الأّول �رشيحًا، والّثانيِ   )1(
مفهومًا. واأّما الّثالث فلم يذكره. و�رشح الع�سد )43/2(.

ارتداد  عقاًل  ل  �سمعًا  ميتنع  اأّنه  املختار  ع�رشة:  الّثامنة  ))امل�ساألة  ال�ّسارح:  وقال 
اأّمة حمّمد –�سّلى الله عليه و�سّلم- باأجمعهم يف ع�رش من الأع�سار، واحتّج 
امل�سّنف –يعَني: ابن احلاجب- عليه بالّدلئل ال�ّسمعية الّدالّة على امتناع اإجماعهم 

الل. على اخلطاأ وال�سّ
واعرت�ص على هذا باأّن الأدلّة ال�ّسمعية دالّة على امتناع اإجماع الأّمة على اخلطاأ. 
والرتداد يخرجهم عن كونهم اأّمة حمّمد –�سّلى الله عليه و�سّلم- لأّنهم اإذا 
اأّمته، فلم  ارتّدوا مل يكونوا موؤمنني مبحّمد –عليه ال�ّسالم-، فلم يكونوا من 

تتناولهم الأدلّة.
واأجاب عنه باأّنه ي�سدق بعد ارتدادهم اأّن اأّمة حمّمد –�سّلى الله عليه و�سّلم- قد 

ارتّدت، وهو اأعظم اخلطاأ، فيمتنع لالأدلّة ال�ّسمعية.
وقيل: عليه، اإّن اإطالق اأّمة حمّمد –عليه ال�ّسالم- باملجاز. والأّمة املذكورة يف 

الأدلّة ال�ّسمعية مل تتناول اإّل َمن هو من الأّمة حقيقة، فاندفع اجلواب.
وميكن اأن يجاب عنه باأّن ارتدادهم الذي هو اأعظم اخلطاأ هو املوجب ل�سلب ا�سم 
الأّمة عنهم حقيقةفزوال ا�سم الأّمة عنهم بعد الرتداد بالّذات؛ لأّن املعلول متاأّخر 
عن العّلة بالّذات فعند ح�سول ارتدادهم �سدق عليهم ا�سم الأّمة حقيقةفتتناولهم 

الأدلّة ال�ّسمعية((.)611/1-612(،ومنت جمع اجلوامع �ص79.
تي�سري الّتحرير )258/3(.  )2(

تي�سري الّتحرير)258/3(،وفواحت الّرحموت)241/2(،و�رشح الكوكب املنري   )3( 
=                                                                                                   



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1156

ثم الإجماع على مراتب)1(:
ًا لأّنه ل خالف  ر�سي الله عنهم- ن�سّ حابة –- 1 فالأقوى اإجماع ال�سّ

لأحٍد ومنهم اأهل املدينة وعرتة الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم-.
ثم الذي ثبت بن�ّص بع�سهم و�سكوت البـاقيـن؛ لأّن ال�ّسكوت يف  2 -

الّدللة على الّتقرير دون الّن�ّص)2(.
حابة على حكم مل يظهر فيه قول َمن �سبقهم  ثم اإجماع َمن بعد ال�سّ 3 -

خمالف)3(.
. ثم اإجماعهم على قول �سبقهم فيه خمالف)4(- 4

=
)276/2(،وقّيد اخلالف يف ذلك مبا قبل ظهور اأ�رشاط القيامةواأّما عند قرب ال�ّصاعة 

فال.والقيامة اإّنا تقوم على �رشارالّنا�ص حّتى ل يبقى منهم َمن يقول: الله.
احل�سامي مع �رشحه الّنامي )7/2( فما بعدها، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم   )1(

الّثان
  �ص 276، فما بعدها، والوجيز �ص 170-171، وك�سف الأ�رشار للّن�سفي 
الفحول �ص  واإر�ساد  الفقه �ص 283-282،  اأ�سول  واملغنيِي يف   ،)194/2(

.120-119
العام  مبْنزلة  لأّنه  يكفر جاحده؛  اأّنه ل  اإّل  احلنفية،  عند  قطعيًا  واإن كان  لأّنه   )2(
من الّن�سو�ص، اأو لوجود اخلالف فيه فَنَزل من القطعية اإلى الّطماأنينة؛ ولذلك 

ي�سّلل منكره. فتح الغّفار )7/3(، والوجيز �ص 170.
ينظر: املرجع ال�ّسابق �ص 170.  )3(

منهم؛  ثم رجع واحد  ثبت  الذي  الإجماع  فيه، ومثله:  اإجماع خمتلف  لأّنه   )4(
اأنواع ذكر  حيث  الفقه؛  اأ�سول  الوايف يف  كتاب  وينظر:  فيه،  لأّنه خمتلف 
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وهذا اإجماع على حكم عندنا)1(.

وقال بع�سهم: لي�ص باإجماع عليه؛ لأّن موت املخالف ل يبطل قوله)2(. 
ونقل الإجماع اإلينا قد يكون بالّتواتر فيفيد القطع)3(.

وقد يكون بال�ّسهرة فيقرب منه.
وقد يكون بخرب الآحاد، فيفيد الّظّن ويوجب العمل.

 = 
بهذا  اأخذ  َمن  )1294/3-1295(احلا�سية)5(�ص1294وبنّي  يف  الإجماع 
ا�ص والّدبو�سي  الّتق�سيم؛ اإذ يقول: ))وبه اأخذ كثري من متاأّخري احلنفيةكاجل�سّ

وفخرالإ�سالم و�سم�ص الأئمة والأخ�سيكتيِي �ساحب املخت�رش.
ي فلم ي�سّوب هذا الّتق�سيم وقال: هذا لي�ص ب�سحيح،  ين ال�ّسمرقنديِ اأّما عالء الدِّ
حيح اأّن ما هو اإجماع فهو حّجة قطعية((. امليزان �ص 550، بذل  واإّنا ال�سّ
 ،367 �ص  للباجي  الف�سول  واإحكام  واملعتمد)4/2(،  �ص520،  الّنظر 
 ،)1058/4( يعلى  لأبي  والعّدة   ،)30/2( والّتقرير   ،)14/3( والّرو�سة 

و�رشح املخت�رش للع�سد 41/2، والّتقرير والّتحبري )116-113/3(.
�سبق الكالم على هذا الّنوع من الإجماع �ص 344.  )1(

ينظر:�ص 344؛حيث قول َمن فّرق بني اخلالف الذي ا�ستقّر واخلالف الذي   )2(
غريهم.  من  والكائن  واحٍد،  ع�رٍش  اأهل  من  الكائن  واخلالف  ي�ستقّر.  مل 
َّن مل يوافق اأهل  َّن وافق اأهل الإجماع اأو كان مميِ وكذلك اإذا كان املخالف مميِ

الإجماع.
فما   )1316/3( الفقه  اأ�سول  الوايف يف  وكتاب   ،)725/1( الّتبيني  انظر:   )3(

بعدها، واملراجع التي ذكرت يف اأّول امل�ساألة.
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الف�صل الّثامن

 

يف القيا�س
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الف�صل الّثامن: يف القيا�س

وهو الّتقدير لغة)1(.
ويف ال�سطالح:اإظهار مثل حكم الأ�سل يف الفرع مبثل علته فيه)2(.

انظر: كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1319/3(، والّتبيني )3/2(.  )1(
الّثالثيِي املجّرد واملن�سعبة،  اأي:  البابني،  ا�ستعماله من  والقيا�ص م�سدر، ورد 
اأي: املزيد. تقول: قا�ص قي�سًا وقيا�سًا، وقاي�ص يقاي�ص مقاي�سة وقيا�سًا. كالبدار 
من بدر وبادر. والّنفار من نفر ونافر. ون�سب الأزهري اإلى الأ�سمعي اأّنه اأَتى 

من باب قال، تقول: قا�ص يقو�ص قو�سًا وقيا�سًا.
وقال بع�سهم: القيا�ص يف الّلغة له ثالث اإطالقات، فهو ياأتيِي مبعَنى: الّتقدير، 
ومبعَنى: امل�ساواة، وياأتيِي مبعَنى جمموع الّتقدير وامل�ساواة؛ فيقال: قا�ص ال�ّسيء 
اأقي�سه  وبه  �سيء  على  ق�سته  تقول:  مثاله،  على  اأو  به،  قّدره  اأي:  بال�ّسيء، 
قيا�سًا من باب باع. واأقو�سه قو�سًا من باب قال. وهو اأن يقّدر معرفة قدر اأحد 

الأمرين، كما يقال: ق�ست الّثوب بالّذراع، اأي: قدرته به.
وياأتيِي مبعَنى:امل�ساواةفيقال:فالن ل قيا�ص بفالناأي:ل ي�ساوى به من املقاي�سة، 
به؛  قّدرته  اأي:  بالّنعل،  الّنعل  ق�ست  قولهم:  املجموع  مبعَنى  اإتيانه  ومن 

ف�ساواه.
 ،559 �ص(�ص  ي  مادة)ق  حاح  ال�سّ املنري)181/2(،وخمتار  امل�سباح 
لالآمدي  والإحكام   ،)263/3( الّتحرير  وتي�سري   ،181 �ص  والّتعريفات 
وفتح   ،)577-576/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،)181/3(

الغّفار �ص 357.
وهذا اأحد تعاريف القيا�ص يف ال�سطالح. وهو اأقرب اإلى تعريف اأبي من�سور   )2(

املاتريدي، وهو املعتمد عند اأكرث احلنفية.
وك�سف   ،)577/2( الو�سول  نهاية  ا�سطالحًا:  القيا�ص  تعاريف  يف  وانظر 
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كاإظهار حترمي الّنبيذ مب�ساركة اخلمر املحّرم لالإ�سكار فيه؛ حيث يقال: 
الّنبيذ امل�سكر حرام؛ لأّن اخلمر حرام لإ�سكاره، فالأ�سل اخلمر. وحكمها 

الّتحرمي، والفرع الّنبيذ.
وعّلـــة حتــريـم اخلمر الإ�ســكــار املـــوجــودة فـي الّنــبيذ اأيــ�سًا )1(.

 

=
الأ�رشار للبخاري )268/3(، واملعتمد )697/2(.

؛ وهو:  ومن الّتعاريف امل�سهورة عند اجلمهور: تعريف القا�سي اأبي بكر الباقالنيِ
حمل معلوٍم على معلوٍم يف اإثبات حكٍم لهما، اأو نفيه عنهما باأمٍر جامٍع بينهما 

من اإثبات حكٍم اأو �سفة لهما، اأو نفيهما عنهما.
قال الآمدي: وقد وافقه عليه اأكرث اأ�سحابنا. وقد اأَتى الآمدي على جّل تعريفات 
القيا�ص بالعرتا�ص والّنق�ص. واختار اأن يقال: اإّنه عبارة عن ال�ستواء بني الفرع 

والأ�سل يف العّلة امل�ستنبطة من حكم الأ�سل. )190-183/3(.
وقال ابن الهمام احلنفي: هو م�ساواة حمّل لآخر يف عّلة حكٍم له �رشعي، ل 

ه مبجّرد فهم الّلغة. ت�سري الّتحرير )264/3(. تدرك من ن�سّ
وقد رّجح حمّقق نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول تعريف الآمدي ل�سالمته من 

اأكرث العرتا�سات.
على  ل�ستماله  للقيا�ص؛  حّد حقيقي  يتعذر وجود  اأّنه  احلرمني:  اإمام  نظر  ويف 
حقائق خمتلفة. قال: واإّنا املطلب الأق�سى: ر�سم يوؤن�ص الّناظر مبعَنى املطلوب، 
اأّن احلّد غري ممكن، واأّن املمكن  وحّق امل�سوؤول عن ذلك اأن يبنّي بالوا�سحة 
ما ذكرناه، ثم يقول: اأقرب عبارة يف البيان عندي كذا وكذا، والفا�سل َمن 

يذكر يف كّل م�سلك املمكن الأق�سى. الربهان )748-745/2(.
وما ذكر املوؤلِّف من تعريف القيا�ص يف ال�سطالح قريب من تعريف اأبي من�سور   )1(

املاتريدي.
=
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=
اأحد  حكم  مثل  اإبانة  ))وقيل:  يقول:  حيث   )579/2( الو�سول  نهاية  انظر: 
الوايف يف  وكتاب   ،)3/2( الّتبيني  وكتاب  الآخر((،  عّلة  مبثل  املذكورين 

اأ�سول الفقه )1319/3(.
وقال يف الّتبيني: ))واإّنا قيل: الإبانة، ومل يقل: الإثبات؛ لأّن املثبت للحكم 

هو
يحتمل  ل  العّلة  وعني  احلكم،  عني  لأّن  املثل؛  بلفظ  قيل:  واإّنا  تعالى،  الله 

النتقال، لكونهما عر�سًا.
فعن هذا عرفت ف�ساد ما قيل: القيا�ص: تعدية احلكم من الأ�سل اإلى الفرع بعلٍة 

مّتحدة بينهما.
ثم اأجاب عن قول َمن قال: املثل حمذوف، فقال: ول يقال: املثل فيه حمذوف؛ 
الأّول، ولأّنه ل  ف�ساد  الأّول. وفيه  الّثانيِ ل  الّتعريف هو  ي�سري  لأّنه حنيئٍذ 
الفرع ل يف  الأ�سل يف  مثل حكم  لكون  الفرع  اإلى  الأ�سل  من  املثل  يتعّدى 

الأ�سل. وانظر: نهاية الو�سول )579/2(.
وينظر: فتح الغفار �ص 358، فقد ذكر تعريف اأبي من�سور وف�رّشه، بخالف 
اأبي  لتعريف  اإيراده  بعد  الغفار  فتح  على  املح�سي  يقول  حيث  �سابقًا؛  ذكر  ما 
من�سور ))اإبانة مثل حكم اأحد املذكورين مبثل عّلته يف الآخر((، ومراده اإبانة 
ال�ّسارع، وهو اأولى من قولهم: اإّنه ذكر الإبانة ليفيد اأّن القيا�ص مظهر للحكم 
ل مثبت، بل املثبت هو الله تعالى؛ لأّن الأدلّة ال�ّسمعية حينئٍذ كّلها كذلك، 

اإّنا تظهر الكالم الّنف�سي، وهو احلكم )عندهم(.
للعباد،  الإظهار  يف  ظاهرة  الإبانة  لأّن  الإبانة؛  من  اأولى  بالّت�سوية  والّتعريف 
يّطلع  ل  اأن  لوجوده؛جلواز  �رشطًا  لي�ست  هوالّت�سوية  الذي  الّدليل  وظهور 

عليه.
=
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=
ويجب حذف )مثل( يف )مثل حكم(؛ لأّن حكم الفرع هو حكم الأ�سل، غري 

اأّن الّن�ّص عليه يف خ�سو�ص حمّل، والقيا�ص يفيد اأّنه اأي�سًا يف غريه.
وكذا يجب حذف )مثل( يف قوله: )مبثل عّلته(.

ومن�ساأ هذا الوهم ما قاله املولى ال�ّسعد يف الّتلويح: اإّنه ل بّد اأن نعلم عّلة احلكم يف 
الأ�سل وثبوت مثلها يف الفرع؛ اإذ ثبوت عينها ل يت�سّور؛ لأّن املعَنى ال�ّسخ�سي ل 
يقوم مبحّلني، وبذلك يح�سل ظّن مثل احلكم يف الفرع. وبيان وهمهم -اأعنيِي: 
الأ�ساعرة وَمن وافقهم- اأّن احلكم وهو اخلطاب الّنف�سي جزئي حقيقي؛ لأّنه 
و�سف متحّقق يف اخلارج قائم به تعالى، ل كرثة يف ذاته ليكون منه اأمثاًل، 
بل يف متعّلقاته، فاملتعّلق بهذا عنُي املتعّلق بالآخر؛ فامل�ساف اإلى اخلمر له اإ�سافة 
اأخرى اإلى الّنبيذ؛ فال قياٌم بل اإ�سافات. وكذا يف الو�سف اأي�سًا، اأي: املعدى 
الح الذي هو العّلة الباعثة واحد يف الأ�سل والفرع. مل ينط قط بو�سف  ال�سّ
يف الأ�سل باعتبار خ�سو�سه به كاإ�سكار اخلمر، واإّل امتنعت الّتعدية؛ كالعّلة 
حّرم  باعتبارها  التي  املفا�سد  على  امل�ستمل  لأّن  مطلقًا؛  باعتباره  بل  القا�رشة، 
هو ل بقيد حتّققه �سمن بع�ص اخل�سو�سيات، واإن مل يخل، واإّنا يح�سل من 
؛ جلواز كون خ�سو�ص الأ�سل �رشطًا، والفرع مانعًا((.فتح الغّفار  العلمني َظنٌّ
مع �رشح م�سكاة الأنوار �ص 358،وتي�سري الّتحرير)269/3،و277(،فما 

بعدها.
قلت: مذهب ال�ّسلف اأّن احلكم وهو الّن�سبة الّتامة اأو مقت�سى اخلطاب يقال فيها 

ما يقال يف اخلطاب، واأّنه قدمي الّنوع حادث الآحاد.
اأبي ها�سم  احلال عند  مثل:  له،  فهي مما ل وجود  والّتعّلقات  الإ�سافات  واأّما 
والك�سب عند الأ�سعري، وانظر: ما �سبق �ص 39 من الق�سم الأّول، واأ�سواء 

البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن )305/3(.
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وله اأركان اأربعة)1(.
1- الأ�سل.وهو: املحّل امل�سبه به؛ كاخلمر، اأو حكمها؛كالّتحرمي ، 

اأو دليله من )68/ب( ن�ّص)2(.

�سبق تعريف الّركن يف الق�سم الأّول �ص 603.  )1(
والأركان جمع ركٍن، وركن ال�ّسيء جانبه الأقوى.

والّركوع  كالقيام  به؛  اإّل  ال�ّسيء  لذلك  وجود  ل  ما  الفقهاء:  ا�سطالح  ويف 
الة. وهذا الذي ذكره املوؤلِّف مبنيِّي على مذهب اجلمهور. وال�ّسجود لل�سّ

ين البخاري: ))وملا  واأّما عند احلنفية؛ فاإّن ركن القيا�ص هو العلة. قال عالء الدِّ
مل يكن للقيا�س وجود اإّل باملعَنى الذي هو مناط احلكم كان ذلك املعَنى ركنًا 
فيه((. )344/3(،ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول)580/2(،وفتح الغفار 

�ص370.
وينظر ملعرفة اأركان القيا�ص: الإحكام لالآمدي)193/3(،وامل�ست�سفى)325/2(، 
اإلــى علــــــم  الو�ســـــول   وجمــع اجلوامــع )211/2، 213(، ونهــــايــة 
الأ�ســـول )98/3( فمـــــــا بعــــدهــا، وكتــاب الــوايف يف اأ�ســول الفـــقــه 

.)1362/3(
اأّن  على:  مبنيِّي  الأ�سل  تف�سري  املذكور يف  الّتحرير:))اخلالف  تي�سري  قال يف   )2(
الأ�سل ما ُيْبَنى عليه غريهوكّل واحٍد من هذه الّثالثة،-وهي: احلكم امل�سبه 
لهذا  ي�سلح  املذكور-  املحّل  حكم  ودليل  املذكور،  املحّل  وحكم  به، 
اإلى علــــــم الأ�سول  الو�ســـــول  نهـــــاية  املعَنى((. )275/3(، وانظر: 

.)38/3(
الّنبيذ  اإذا ق�سنا  القيا�ص؟ وذلك  العلماء يف الأ�سل يف  قال الآمدي: ))اختلف 
على اخلمر املن�سو�ص عليه بقوله –عليه ال�ّسالم-: ))حرمت اخلمر لعينها(( يف 

حترمي ال�رّشابهل 
=
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2- الفرع. وهو املحّل امل�سبه؛ كالّنبيذ، اأو حكمه كالّتحرمي فيه.

=
الأ�سل هو الّن�ّص؟ اأو اخلمراأو احلكم الّثابت يف اخلمروهو الّتحرمي؟ مع اّتفاق 

الكّل على اأّن العّلة يف اخلمر وهو ال�ّسّدة املطربة لي�ست هي الأ�سل.
وموازنة دللة الّن�ّص والقيا�ص الأ�سويل((. �ص 451.

وحديث: ))حرمت اخلمر لعينها(( رواه الّن�سائي عن ابن عّبا�ص موقوفاً من عّدة 
طرٍق.

ويف روايٍة عن اأبي عون عن عبد الله بن �سداد عن ابن عّبا�ص، قال: ))حرمت 
اخلمر بعينها قليلها وكثريها((.

واب من حديث ابن �سربمة، وه�سيم بن ب�سري  قال الّن�سائي: ))هذا اأوَلى بال�سّ
كان يدلّ�ص. ولي�ص يف حديثه ذكر ال�ّسماع من ابن �سربمة. ورواية اأبي عون 
ونهاية   ،)287/8( الّن�سائي  �سنن  عّبا�ص((.  ابن  عن  الّثقات  رواه  مبا  اأ�سبه 

الو�سول اإلى علم الأ�سول )625/2(.
1- فقال بع�ص املتكّلمني: الأ�سل هو الّن�ّص الأّول على حترمي اخلمر؛ لأّنه الذي 

بَنى عليه الّتحرمي، والأ�سل ما بُنيِي عليه غريه.
الّثابتة حرمته؛ لأّن الأ�سل ما كان  اإّنا هو اخلمر  2- وقالت الفقهاء: الأ�سل 

حكم الفرع مقتب�سًا منه ومردود اإليه، وهذا اإّنا يتحّقق يف نف�ص اخلمر.
3- وقال بع�سهم: الأ�سل اإّنا هو احلكم الّثابت يف اخلمر؛ لأّن الأ�سل ما انَبَنى 

عليه غريه، وكان العلم به مو�ساًل اإلى العلم بغريه اأو الّظن.

وهذه اخلا�سية موجودة يف حكم اخلمر، فكان هو الأ�سل.
الإحكام )191/3-192(، واملحّلي على جمع اجلوامع )213-212/2(، 
ونهاية   ،)39-38/2( ال�ّسول  ونهاية   ،)37-36/3( العقول  ومناهج 
الو�سول اإلى علم الأ�سول )580/2(، وتي�سري الّتحرير )276-275/3(، 
َّن ارت�سى كون ركن القيا�ص الو�سف وفيه بيان ركن القيا�ص عند احلنفية واأّن مميِ

 

 =   
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3- وحكم الأ�سل؛ كتحرمي اخلمر.
4- الو�سف اجلامع؛ كالإ�سكار.

وله �رشوط)1(.

 = 
اجلامع بني الأ�سل والفرع فخر الإ�سالم والبزدوي واأبو زيد الّدبو�سي و�سم�ص 

الأئمة ال�رّشخ�سي.
واجلـــمهور على اأّن احلكم م�ســـاف اإلى العّلة يف الأ�سل والفرع.

اأّنه  عـــلى  الإ�ســـالم  وفخـــر  ـّرخ�سي  وال�ســ زيد  واأبو  العراق  وم�سايخ 
اإلى  م�ســـاف  الفـــرع  وفـــي  الّنـــ�ّص،  اإلى  م�ســـاف  املـــن�ســـو�ص  يف 

الـــعّلـــة.
وينظر اعرتا�ص ابن الهمام على ا�ستمرار الأ�سولّيني بالّتمثيل ملحّل حكم الأ�سل 
ذلك  واأّن  عليهما يف حكمهما،  والّنبيذ  الّذّرة  قيا�ص  واخلمر، يف  الرّب  بنحو 
املكلَّف  فعل  اإّل  حمّله  فلي�ص  احلقيقة  ق�سد  اإذا  واأّنه  وتعارف،  منهم  ت�ساهل 
الّنبيذ اخلا�ّص، اأي: امل�ستّد امل�سكر حمّرم،  ل الأعيان املذكورة؛ ففي نحو: 

كاخلمر، الأ�سل �رشب اخلمر، والفرع �رشب الّنبيذ، واحلكم احلرمة.
كذلك،  الّذّرة  بيع  والفرع  منه،  اأكرث  برب  بّر  بيع  الأ�سل  الّذّرة؛  قيا�ص  ويف 

وهكذا((. تي�سري الّتحرير )277/3(.
�رشوط القيـــا�س هـــي �صــــروط اأركـــانه التـــي ل تتـــحـــّقق ماهـــيته اإّل   )1(
بوجودها. ويتمـــّيز كـــّل ركن عن غريه ب�سببها، ويحّقق للّركن كونه ركنًا. 
اأركان  ح�سب  َع  ُتَوزَّ حيث  القيا�ص  اأركان  بحـــ�سب  ومتعّددة  كثرية  وهي 
القيا�ص؛ اإذ يعود بع�سها اإلى الأ�سل وبع�ســـها اإلى حكم الأ�سل، وبع�ســـها 
اإلى الفـــرع، وبع�سها اإلى العـــّلة، وبعـــ�سها مّتفق عليها وبع�سها فيه خالف، 

وهـــي متـــداخلة. نظـــراً للتـــالزم املوجود بني اأركان القيا�ص.
 =   
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فمن �رشوط حكم الأ�صل:

 = 
ة به متّيزه  ومع اأّن كثرياً من الأ�سولّيني قد اأفرد لبع�ص الأركان �رشوطًا خا�سّ
عن غريه من الأركان، لكن ذلك مل يكن على وجه الإطالق والخت�سا�ص، 
الأركان  لعالقة  ركٍن،  من  اأكرث  اإلى  الإ�صافة  اإمكانية  فيها  ال�رّشوط  فبع�س 
بع�صها ببع�س، وتاأثري بع�صها يف بع�ٍس، ف�رشوط حكم الأ�صل تتعّلق باحلكم 

ومبا وجد فيه، واحلكم يوجد يف الأ�سل ويوجد يف الفرع.
و�رشوط العّلة تتعّلق بالعّلة، والعّلة توجد يف الأ�صل كما توجد يف الفرع، كما 
اأّن العلّة دليل �رشعية احلكم، واحلكم مدلول العّلة؛ ف�رشوط كّل ركٍن متعّلقة 
ًا بها. كما اأّنها متعّلقة ببع�ص الأركان الأخر  به على حدة باعتباره اأ�ساًل خمت�سّ
لوجود الّتالزم بني الأركان. لهذا اقت�رش بع�س الأ�صولّيني على بحث �رشوط 
الأ�صل  كان  وملا  الأخرى.  ال�رّشوط  بع�س  عن  بها  م�صتغنيًا  الأركان  بع�س 
ة  وحكمه مرتبطني ببع�سهما ل ينفّكان مل يفرد الأ�سولّيون لالأ�سل �رشوطًا خا�سّ
به، بل جعلوا ال�رّشوط حلكمه. وكذلك ملا كان بع�س ال�رّشوط ميكن دخوله 
يف �سمن غريه مل يتعر�ص له بع�ص الأ�سولّيني. من هنا يّت�سح وجود الختالف 
؛فمثاًل: ذكر الآمدي �رشوط حكم  يف عدد �رشوط القيا�س قّلًة وكرثًة وحمالًّ
الأ�سل وجعلها ثمانية، وهي كذلك عند الغزايل.وقد وافقهما على هذا العتبار 
ين الأن�ساري، بينما اعتربها  �ساحب م�سلم الّثبوت وتبعه ال�ّسارح ابن نظام الدِّ

�سم�ص الأئمة ال�رّشخ�سي خم�سًة. وذكر فخر الإ�سالم اأّنها اأربعة وهي:
اأن ل يكون الأ�سل خم�سو�سًا بحكمه بن�ّص اآخر. 1 -

اأن ل يكون حكمه معدوَلً عن القيا�ص. 2 -
اأن يتعّدى احلكم ال�رّشعي الّثابت بالّن�ّص بعينه اإلى الفرع. 3 -
اأن يبقى احلكم يف الأ�سل بعد الّتعليل على ما كان قبله. 4 -

يف ذكرها  اأوجٍه  بثالثة   اأربعة،  اعتبارها  على  امليزان  �ساحب  اعرت�ص  وقد 

 

 = 
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1- اأن يكون �رشعيًا غري من�سوٍخ، ثابتًا بالكتاب وال�ّسنة اأو الإجماع، 
زه احلنابلة)1(، واأبو عبد الله الب�رشي)2(، وغري مغري  ل بالقيا�ص. واإن َجوَّ

 = 
ك�سف الأ�رشار. 

واأّما عند ال�ّسوكانيِ فهي اثنا ع�رش �رشطًا، ل بّد من توافرها اإلى غري ذلك من 
الختالفات التي ذكرنا �سبب ت�سّعبها.

واأ�سول   ،)303-301/3( البزدوي  اأ�سول  ينظر:  �سبق  ما  معرفة  ولزيادة 
ال�رّشخ�سي )149/2-150(، وميزان الأ�سول �ص 626-648، وك�سف 

الأ�رشار 
)303/3(، والّتو�سيح )56/2-58(، وتقريب الأ�سول �ص 136، والع�سد 
و�رشح   ،)103-81/5( املحيط  والبحر   ،)209/2( احلاجب  ابن  على 
خمت�رش الّرو�سة )291/3-308(، و�رشح الكوكب املنري )112-17/4(، 
ونظرية القيا�ص �ص 52-53، واأ�سول الفقه الإ�سالمي �ص 210، وموازنة بني 
دللة الّن�ّص والقيا�ص الأ�سويل )479/2( فما بعدها، ونهاية الو�سول اإلى علم 

الأ�سول )81/2( فما بعدها، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 279.
�رشح الكوكب املنري )26-24/4(.  )1(

الّذّرة على  يقول ابن عقيل: يجوز القيا�ص على ما ثبت بالقيا�ص. مثل: حمل 
ال�ّسافعي  اأ�سحاب  وبع�ص  الكرخي  احل�سن  اأبو  وهو  لبع�سهم  خالفًا  الأرز 

ليـجوز.
لنا اأّن الفرع ملا ثبت احلكم فيه بالقيا�ص �سار اأ�ساًل يف نف�سه، فجاز اأن ي�ستنبط 

منه معَنى ويقا�ص عليه؛ كالأ�سل الّثابت بالّن�ّص.
املرجع ال�ّسابق )25/4(، واجلدل على طريقة الفقهاء لبن عقيل �ص 16.

اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 279، واملعتمد )802/2(، و�رشح الكوكب   )2(
املنري )46/4(.
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يتعّلق  مما  وغريهما،  تقييده،  اأو  اإطالقه،  من  نظريه  هو  الذي  الفرع  يف 
بنف�ص احلكم وغري دالٍّ على احلكم فيه اأو عدمه ن�ّص)1(.

ما ذكره املوؤلِّف من �رشط حكم الأ�صل: هو �رشط واحد ا�صماً.  )1(
الفقه  اأ�صول  يف  الوايف  كتاب  انظر:  خم�صة.  �رشوط  فهو  احلقيقة  يف  واأّما 

)1335/3(، مع احلا�سية )2(.
لة كما  واحلنفية مّتفقون على جملة هذه ال�رّشوط، لكن منهم َمن ذكرها مف�صّ

هو �سنيع �سم�ص الأئمة ال�رّشخ�سي )302/3(.
ومنهم َمن ذكر هذا ال�رّشط وجعله مت�صمنًا �رشوطًا على اختالف بينهم يف عدد 
هذه ال�رّشوط املت�صمنة، وماهيتها، كما هو �صنيع �صاحب الكتاب املخت�رش، 

وفخر الإ�سالم واخلبازي.
قلت: والكراما�صتمِي، وتلك ال�رّشوط املت�صمنة  يف هذا ال�رّشط هي:

اأ�سول  الوايف يف  وانظر: كتاب  عقليًا.  املعّدى �رشعيًا، ل  احلكم  كون  1 -
الفقه )1338/3(.

كونه حمكمًا غري من�سوٍخ لأّن احلكم املن�سوخ انتهى العمل به، واملق�سود  2 -
من القيا�ص هو اإثبات حكم الأ�سل يف الفرع من اأجل اأن يعمل به. وانظر: 

تي�سري الّتحرير )287/3(.
بع�ص  جّوزه  واإن  بالقيا�ص.  ل  الإجماع  اأو  ال�ّسنة  اأو  بالكتاب  ثابتًا  كونه  3 -
احلنابلة واأبو عبد الله الب�رشي. املرجع ال�ّسابق )287/3، 288، و�رشح 

الكوكب املنري )26/4(.
كون حكم الّن�ّص يف الفرع بعينه بدون تغري، وهذا فيه خالف، وهو مبنيِّي  4 -

على تخ�سي�ص العام وتقييد املطلق بالقيا�ص.
اأن يكون الفرع نظرياً لأ�سل، اأي: م�ساٍو له، وهو مّتفق عليه. 5 -

اأن ل يكون ن�صٌّ يف الفرع. وهذا فيه خالف، وهو املق�سود بقول املوؤلِّف:  6 -
الأدلّة  تعا�سد  ((. ومبناه جواز  َن�صٌّ اأو عدمه  فيه  ))وغري داّل على احلكم 

 

=   
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ك�سهادة  اآخر  بن�ّص  به  خم�سو�سًا  الأ�سل  حكم  يكون  ل  واأن   -2
خزمية)1(، والأحكام املخ�سو�سة

= 
ال�رّشعية اأو ل؟

بعدها،  فما   )1335/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  كتاب  يف:  امل�ساألة  وانظر 
ة �ص 57؛ حيث قال:  والّتو�سيح مع �رشحه الّتلويح )56/2( فما بعدها وخا�سّ
))وهو واحد مقّيد بقيوٍد كثريٍة، وهي: ثابتًا باأحد الأ�سول الّثالثة من غري تغيري 

اإلى فرع، هو نظريه ول ن�ّص فيه((. ثم قال:
))واملراد ن�ّص داّل على احلكم املعدى اأو عدمه ل مطلق الّن�ّص، ولبيان حمرتزات 
ة �ص 58،  هذا ال�رّشط يتابع يف املرجع ال�ّصابق )57/2( فما بعدها، وخا�سّ
من الّتلويح، وقارن مبا يف )1329/3(، من كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه، 

وتي�سري الّتحرير )285/3( فما بعدها.
وانظر قاعدة: ل م�ساغ لالجتهاد مع الّن�ّص، وعالقتها مبحّل الجتهاد الفقهي 
الّتحرير  وتي�سري   ،)581/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية  للمحّقق، 

)288/3(، وقد بناه على م�ساألة تعّدد العّلة، واأّنه قيا�ص اآخر.
وانظر: قواطع الأدلّة يف اأ�سول الفقه)104/4(،وتقومي الأدلّة للّدبو�سي �ص279.

هو: خزمية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأن�ساري، اأبو عمارة اخلطمي، ذو   )1(
موؤتة، كان  بدراً. و�سهد  �سهد  بعدها، وقيل:  وما  اأحداً  �سهد  ال�ّسهادتني، 
من كبار جي�ص علّي فا�ست�سهد يوم �سفني �سنة: )37هـ(. وكان –ر�سي الله 

عنه- كافًا �سالحه حّتى قتل عمار بن يا�رش ف�سّل �سيفه فقاتل حتى ُقتل.
انظر ترجمته يف: ال�ستيعاب )448/2(، واأ�سد الغابة )133/2(، والإ�سابة 

)111/2-112( )2247(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )11/1(.
و�سهادة خزمية لها ق�سة، وهي: ما روى عّمارة بن خزمية اأّن عّمه حّدث اأّن النَّبيِّي 

=
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بالنَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-)1(.

=
ليق�سيه ثمن فر�سه،  اأعرابي فا�ستتبعه  ابتاع فر�سًا من  الله عليه و�سّلم-  –�سّلى 
فاأ�رشع ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم- امل�سي، واأبطاأ الأعرابي فطفق رجال 
يعرت�سون الأعرابيِيفي�ساومونه الفر�ص، ول ي�سعرون اأّن النَّبيِّي –�سّلى الله عليه 
و�سّلم- ابتاعه، فنادى الأعرابيِي ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم-، فقال 
اإن كنت مبتاعًا هذا الفر�ص واإّل بعته. فقام النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- حني 
�سمع نداء الأعرابيِي فقال: ))اأولي�ص قد ابتعته منك؟!((. فقال الأعرابيِي: ل. 
والله ما بعتكه. فقال النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))بل قد ابتعته منك((. 
اأّنك قد  اأ�سهد  اأنا  ثابت:  بن  الأعرابي يقول: هلم �سهيداً، فقال خزمية  فطفق 
بايعته. فاأقبل النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- على خزمية فقال: ))مب ت�سهد؟((، 
فقال: بت�سديقك يا ر�سول الله. فجعل النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- �سهادة 

خزمية ب�سهادة رجلني.
انظر: م�سند اأبي داود )276/2-277(، و�سنن الّن�سائي )266-265/7(، 

ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )582/2(.
حى،  خوا�ص النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- كثرية، منها: وجوب �سالة ال�سّ  )1(
والأ�سحى وجواز اجلمع لأكرث من اأربع ن�ساء يف وقٍت واحٍد، والّنكاح بلفظ 

الهبة، عند بع�سهم، وغري ذلك.
وقد �سبق الكالم على هذه اخلوا�ص.

ووجه ا�صرتاط اأن ل يكون حكم الأ�صل خم�صو�صًا به بن�ّس، اأّن جواز القيا�س 
احلكم يف حمّل  وتعميٌم  عّلة حكمه،  لالأ�سل يف  الفرع  م�ساركة  على  مبنيِي 

الّن�ّص والفرع ينايف اخل�سو�سية.
هذا  ًا،ومع  خا�سّ الأ�سل  كان  اإذا  لأّنه  هذا؛  �رشطنا  ))واإّنا  الّتبيني:  يف  قال 

 

 =   
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واأن ل يكون حكم الأ�سل معدوًل به عن �سنن القيا�ص)1(.
وهو اإّما:

 = 
جوزنا القيا�س يلزم معار�صة الأدَنى مع الأعلى، وهو ل يجوز لنتفاء �رشط 

املعار�سة.
بيان املالزمة: اأّن القيا�ص يقت�سي اأن يثبت احلكم عاّمًا يف مو�سع الّن�ّص وغريه. 
ًا يف املن�سو�ص عليه؛ فيتعار�ص  �ص يقت�سي اأن يثبت احلكم خا�سّ والّن�ّص املخ�سّ
الّن�ّص، وهو الأعلى، فيلزم ما قلنا. نظريه: قبول  الّتعليل، وهو الأدَنى مع 
عليه  الله  –�سّلى  قوله  وهو  اآخر  بن�صٍّ  ت  خ�سّ حيث  وحده؛  خزمية  �سهادة 

و�سّلم-: ))خزمية 
ذو ال�ّسهادتني(( عن قوله تعالى:�ڈ  ژ   ژ  ْڑ� ]البقرة 

من الآية: 282[.
ت �سهادته كرامة له؛ فال يقا�ص عليها غريها لهذا املعَنى، لئال يلزم  واإّنا خ�سّ

اإبطال اخل�سو�سية الّثابتة بالّن�ّص((.
والّتبيني   ،97 �ص  الّنظامي  و�رشح   ،)149/2( ال�رّشخ�سي  اأ�سول  انظر: 
الباري  وفتح  بعدها،  فما   ،365 �ص  الغفار  وفتح   ،)11-10/2(

)138/10(، وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1330/3( فما بعدها.
وينظر اعرتا�ص �ساحب الّتحرير و�سارحه تي�سري الّتحرير )279/3( فما بعدها 

على َمن عّلل بح�رش ال�ّسهادات يف رجلني اأو رجٍل وامراأتني.
مري يف )به( راجع اإلى حكم الأ�سل، والباء للتعدية؛ فاإّن العدول لزم،  ال�سّ  )1(
وهو امليل عن الّطريق؛ فال ياأتيِي املجهول منه اإّل بالباء؛ ويكون معناه مع الباء 
الأ�صل  يكون  اأن ل  القيا�س:  ومن �رشط  الكالم:  تقدير  في�صري  الفاعل  معَنى 
على  يكون  ل  عنه،يعنيِي:  مائاًل  اأي:  القيا�ص،  �سنن  عن  عادًل  اأي:حكمه 

خالفه. )الّتبيني )11/1( حا�سية )7(، وامل�ساألة خالفية.
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الّركعات ومقاديراحلدود العقــــل؛كاأعداد  يـــدركــــه  بــــاأن ل   اأ- 
والكّفارات)1(.

ب- اأو اأن يكون له معَنى ظاهر عند العقل، اأو غري ظاهٍر، لكن ل 
نظري له يقا�ص عليه ذلك الّنظري؛ كرخ�ص امل�سافر، من حيث دفع امل�سّقة، 

وكالق�سامة)2(.
قيا�ص  ي�سّح  فال  الّنا�سي،  كاأكل  �سننه،  عن  م�ستثَنى  يكون  اأو  ج- 
يقا�ص  فال  الإجارة؛  املنافعيِ يف  وكتقّوميِ  نا�سيًا،  الأكل  على  خطاأ  الأكل 

عليها تقومها يف الغ�سب)3()4(.

كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1332/3(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم   )1(
الّثانيِ �ص 294.

�سبق تعريف الق�سامة �ص 970.  )2(
جاء  فاإذا  بالقيا�س؛  احلكم  اإثبات  اإلى  اأّن حاجتنا  ال�رّشط؛  هذا  ا�صرتاط  ووجه   )3(
الّن�ّص خمالفًا للقيا�ص مل ي�سّح اإثباته به؛ كالّن�ّص الّنايف ل ي�سلح لالإثبات، اأي: 

للتنايف بينهما.
الفقه)1333/3(،ونهاية  اأ�سول  يف  الوايف  ذلكفي:كتاب  على  وانظرالأمثلة 
الو�سول اإلى علم الأ�سول )583/2( فما بعدها، وف�سول البدائع )284/2(، 
احلا�سية  )196/3-197(،والّتبيني)11/2-12(،مع  لالآمدي  والإحكام 

)1(�ص12.
هذا  على  اعرتا�سًا  املحّققني  بع�ص  عن  ال�ّسمرقندي  ين  الدِّ عالء  الإمام  ذكر   )4(
ال�رّشط وال�رّشط الذي قبله وبناه على اأّن ذلك مبنمِّي على جواز تخ�صي�س العّلة، 
حيح. وذكر عبد العزيز البخاري تلك العرتا�سات واأجاب عنها يف  وهو ال�سّ
�رشحه على اأ�سول البزدوي: وقد �سبق اأكرث من مّرة اأّن م�ساألة خمالفة القيا�ص

 

 =   
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4- واأن ل يكون دليل حكم الأ�سل �ساماًل حلكم الفرع، واإّل مل يكن 

 = 
الواقع ونف�ص  تتعار�ص يف  ال�رّشعية ل  الأدلّة  اأّن  فيهــا  الّراجح  م�ساألة خالفية 
الأمر. واإّنا الّتعار�ص يقع يف وجهات نظر املجتهدين، وهو خالف ظاهري 

ل حقيقي.
ل بع�صهم يف هذا ال�رّشط مع حالته املذكورة فقال: وقد ف�صّ

ل  هذا ال�رّشط ا�صرتطه اجلمهور من العلماء، ولكن الغزايل –رحمه الله- ف�سّ
ين البخاري؛ وجعل املعدول به عن �صنن القيا�س اأربعة  هذا ال�رّشط وتابعه عالء الدِّ

اأوجه:
�ص عن قاعدٍة عاّمٍة، ومل يعقل فيه معَنى الّتخ�سي�ص،  الأّول: ما ا�ستثَنى وخ�سّ  
فال يقا�ص عليه غريه، كتخ�سي�ص اأبي بردة –ر�سي الله عنه- بجواز الّت�سحية 

بالعناق، وتخ�سي�ص خزمية بقبول �سهادته وحده.
: ما �رشع ابتداًء ول يعقل معناه، فال يقا�ص عليه غريه؛ لتعذر العّلة وت�سميته  الّثانيِ  
معدوًل به عن القيا�ص وخارجًا عنه جتوز؛ لأّنه مل ي�سبق له عموم قيا�ص، ول 
ى امل�ستثَنى خارجًا عن القيا�ص بعد دخوله فيه. بل معناه: اأّنه  ا�ستثَنى حّتى ُي�َسمَّ

لي�ص منقا�سًا لعدم تعّقل عّلته.
ومثاله: اأعداد الّركعات، ون�سب الّزكوات، ومقادير احلدود، والكّفارات، 
الأ�رشار  ك�سف  معَنى.  فيها  يعقل  ل  التي  املبتداأة  التحّكمات  وجميع 

.)551/3(
يعقل  اأّنها  غريها.مع  عليها  يقا�ص  ل  الّنظري  العدمية  املبتداأة  القواعد  الّثالث:   
وت�سميته  والإجماع،  الّن�ّص  يتناوله  ما  نظرٌي خارج  لها  يوجد  لأّنه مل  معناها؛ 

خارجًا عن القيا�ص جتّوُز اأي�سًا. وذلك كرخ�ص ال�ّسفر وامل�سح على اخلّفني.
فيجوز  يعقل؛  معَنى  ا�ستثنائه  اإلى  تطرق  �سابقٍة  قاعدٍة  عن  ا�ستثَنى  ما  الّرابع:   
اأن يقا�ص عليه كّل م�ساألٍة دارت بني امل�ستثَنى وامل�ستبقى، و�ساركت امل�ستثَنى

 

=                                                                                                    
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جعل اأحدهما اأ�ساًل والآخر فرعًا اأولى من العك�ص، ولكان القيا�ص �سائعًا 

= 
الق�سم هو مو�سع  الّزرك�سي: ))وهذا  قال  العرايا،  مثل:  ال�ستثناء،  عّلة  يف 

اخلالف((. وذكر فيه خم�سة مذاهب.
اأّما احلنابلة؛ فاإّنهم يفّرقون بني املعدول به عن �سنن القيا�ص، ومذهبهم فيه مذهب 

اجلمهور املذكور اآنفًا.
وبني املخ�سو�ص من جملة القيا�ص؛ في�سّح القيا�ص عليه، ويقا�ص على غريه، 
ويقا�ص  عليه،  يقا�ص  القيا�ص  من جملة  ))املخ�سو�ص  يعلى:  اأبو  القا�سي  قال 

على غريه((.
وكذا قال اأبو اخلطاب الكلوذانيِ يف الّتمهيد، وابن تيمية يف امل�سوّدة.

الله تعالى-  –رحمهما  ابن قيم اجلوزية  تيمية وتلميذه  ابن  لكن �سيخ الإ�سالم 
ما  فيها  يوجد  ل  ال�رشيعة  اأّن  وهي  اأخرى،  نظٍر  وجهة  املو�سوع  يف  لهما 
اأخرى  ون�سخة   ،)569/20( الفتاوى  جمموع  حيح.  ال�سّ القيا�ص  يخالف 
الأ�رشار  وك�سف   ،)646-645( لل�ّسمرقندي  وامليزان   ،)515/3(
)403/3(، واأ�سول ال�رّشخ�سي )150/2(،وبذل الّنظر �ص 613-612، 
والّتو�سيح ل�سدر ال�رّشيعة )56/2-57(،و�رشح العمد لأبي احل�سني الب�رشي 
الّلمع  و�رشح   ،)211/2( احلاجب  ابن  على  والع�سد   ،)206-203/2(
-326/2( وامل�ست�سفى   ،)891-859/2( والربهان   ،)891-826/2(
-13/3( لالآمدي  والإحكام   ،)491-489/2/2( واملح�سول   ،)329
 ،)397/4( يعلى  لأبي  والعّدة   ،)103-93/5( املحيط  والبحر   ،)14
خمت�رش  و�رشح   ،400 �ص  وامل�سوّدة   ،)444/3( اخلطاب  لأبي  والّتمهيد 
لبن  املوقعني  واإعالم   ،14 �ص  تيمية  لبن  والقيا�ص   ،)303/3( الّرو�سة 
 ،)22-20/4( الــــمنري  الكوكب  و�رشح  بعــدها،  فما   )472/1( القيم 
اأ�سول  الوايف يف  بعدهاوكتاب  فما  للموؤلِّف �ص 293  الأحكام  واأ�ســـول  

الفقه )1332/3-1333(، والّتبيني )12/2(.
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وتطوياًل بال طائل)1(.

بيان املخت�رش )24/3( ورفع احلاجب عن ابن احلاجب )174/4(، والآمدي   )1(
الكوكب  للمــــوؤلِّف �ص 295، و�رشح  الأحكام  واأ�ســــول   ،)178/3(
-584/2( الأ�سول  علــــم  اإلى  الو�سول  ونــــهاية   ،)19-18/4( املنري 

.)585
ومثال هذا ال�رّشط: اأن يقول الفقيه: الّذّرة مطعوم فال يجوز بيعه بجن�صه متفا�صاًل 
قيا�سًا على الرّب. فيمنع يف الرّب، فيقول: قال النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))ل 
بيٍد، �سواء ب�سواء((. واحلديث بلفظ: ))الّطعام  تبيعوا الّطعام بالّطعام اإّل يداً 
الله  عبد  بن  معمر  حديث  من  م�سلم  اأخرجه  ال�ست�سهاد.  بالّطعام((، حمّل 
مرفوعًا ولي�ص فيه ))يداً بيداٍ((. �سحيح م�سلم )1214/3(، و�سنن البيهقي 

)285/5(. وانظر: �رشح الكوكب املنري )19/4(.
ووجه ال�ست�سهاد اأن الّطعام يتناول الّذّرة كما يتناول الرب.

حًا معَنى هذا ال�رّشط: ))واأنت تعلم مما ذكر اأّن دليل العّلة اأي:  قال ال�ّصارح مو�صِّ
ًا وجب اأن ل يتناول الفرع بلفظه، مثل اأن يقول:  حكم الأ�سل اإذا كان ن�سّ
َ قلت اإّن ال�ّسارق  النّبا�ص يقطع؛ لأّنه �سارق؛ كال�ّسارق من احلي. )فيقال: َومليِ

ٺ   �ٺ   تعالى:  لقوله  فيقول:  �سارق؟  لأّنه  يقطع  اإّنا  احلّي  من 
القطع  رّتب   ،]38 الآية:  من  ]املائدة  ٿ�  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   

على ال�رّشقة بفاء الّتعقيب، فدّل علّى اأّنه املقت�سى للقطع.
العّلة بعد ثبوت  فاإّن ثبوت  بالّن�ّص  الفرع  فيقال: فهذا يوجب ثبوت احلكم يف 

احلكم. ول خمل�ص للم�ستدّل اإّل منع كونه عامًا((.
احلاجب  ابن  على  الع�سد  و�رشح   ،)25/4( املنري  الكوكب  �رشح 

.)213/2(
قلت: فيه اإ�سارة اإلى اأّن املراد من �سمول دليل حكم الأ�سل هو �سموله اللفظي 

ل املعَنوي، واإّل اأّدى اإلى �سّد باب حّجية القيا�ص.
=
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ومن �رشوط عّلة)1( حكم الأ�سل:
1- اأن تكون مبعَنى الباعث؛ باأن تكون م�ستملة على حكمة مق�سودٍة 
لل�ّسارع من �رشع احلكم. )69/اأ( من حت�سيل م�سلحٍة اأو تكميلها، اأو دفع 

مف�سدٍة اأو تقليلها، ل اأمارة جمّردة عن احلكمة)2(.

=
قال يف فواحت الّرحموت: ))بل نقول: الّتحقيق اأّن احلكم يف الأ�سل والفرع بن�ّص 
َنه حكَم الفرع واندماَجُه فيه؛ فثبت  مُّ ُر َت�سَ الأ�سل اأو اإجماعه، واإّنا القيا�ص ُيْظهيِ

امل�ساواة يف الّدليل –اأي�سًا فافهم((. )254/2(.
�رشوط عّلة حكم الأ�صل كثرية، اأو�صلها بع�صهم اإلى ثالثني �رشطًا، اأكرثها   )1(
خمتلف فيه وح�رشها بع�سهم يف اأربعة وع�رشين، وذكر بع�سًا منها. وملعرفة 
بعدها،  وما   ،)102  ،68/3( ال�ّسول  نهاية  ينظر:  املوؤلِّف  يذكره  مل  ما 
الفحول �ص 207- واإر�ساد  بعدها،  العقول )65/3، 100( وما  ومناهج 
دللة  بني  وموازنة   ،)589/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،208

الّن�ّص والقيا�ص الأ�سويل )488/2( فما بعدها.
اّتفق العلماء ول �سّيما املتاأّخرون من علماء الأ�سول على جواز الّتعليل بالأو�ساف   )2(
الّظاهرة العرية عن ال�سطراب، معقوًل كان الو�سف؛ كالّر�سا وال�ّسخط، اأو 
حم�سو�سًا، كالقتل وال�رّشقة، اأو عرفيًا كاحل�سن والقبح؛ و�سواء كان موجوداً 

يف املحّل اأو مالزمًا له. انظر: اإحكام الآمدي )589-588/2(.
وقال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام الق�سم الّثانيِ �ص 296 �صارحًا لهذا ال�رّشط: 
د اأمارٍة مل يكن لها فائدة اإّل تعريف احلكم. واإّنا يعرف  ))لأّنها لو كانت جمرَّ
اأي�سًا  احلكم  عرف  واإّل  عليها  اأو جممعًا  من�سو�سًة،  تكن  مل  اإذا  احلكم  بها 
بالّن�ّص، اأو الإجماع ل بها، فاإّن قوله: احلرمة يف اخلمر معّللة بالإ�سكار ت�رشيح 
بحرمة اخلمر، فال يكون قد عرف بالعّلة. بقي اأن يعرف بها، وهي م�ستنبطة،

 

 =   
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نف�سه، حَتى يكون �سابطًا  من�سبطًا يف  واأن يكون و�سفًا ظاهراً   -2
للحكمة، ل حكمة جمّردة، وذلك خلفائها، كالّر�سا يف الّتجارة، فنيط 
ب�سيغ العقود لكونها ظاهرة من�سبطة، اأو لعدم ان�سباطها كامل�سّقة؛ فاإّن لها 

مراتب ل تنح�رش، تختلف بالأحوال، فنيطت بال�ّسفر)1(.

 = 
وحَتى يلزم الّدور؛ لأّن امل�ستنبطة ل تعرف اإّل بثبوت احلكم؛ فلو عرف ثبوت 

احلكم بها لزم الّدور((.
وانظر: �رشح الكوكب املنري )43/4-44(، وحا�سيَتييِ الّتفتازانيِ واجلرجانيِ 

.)213/2(
الّتبيني  يف:  اأمارٍة،  جمّرد  اأو  الباعث،  مبعَنى  العّلة  كون  يف  اخلالف  وينظر 
)32/2-33( حا�سية )7(، وتي�سري الّتحرير )305/3(، فما بعدها، ونهاية 
 ،)202/2( لالآمدي  والإحكام   ،)589/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول 
لالأ�سنوي)103/3(،  ال�ّسول  ونهاية   ،)273-261/2( الّرحموت  وفواحت 
الّتنقيح  احلا�سية)5(،وتغيري  الفقه)1363/3(مع  اأ�سول  يف  الوايف  وكتاب 
وبيان  العّلة  مبحث  و�سياأتي   ،)44-43/4( املنري  الكوكب  �ص179و�رشح 

الختالف يف حقيقتها �ص 406.
)1(  قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام الق�سم الّثانيِ �ص 296: ))فلو وجدت حكمة 
ومعرفتها،  اعتبارها  ميكن  بحيث  من�سبطة  نف�سها  ظاهرة يف  وكانت  جمّردة 

جاز اعتبارها، وربط احلكم بها على الأ�سّح((.
املخت�رش  وبيان   ،)214-213/2( والّتفتازانيِ  اجلرجانيِ  حا�سيتي  وانظر: 
-44/4( املنري  الكوكب  و�رشح   ،)178/4( احلاجب  ورفع   ،)27/3(

.)45
وينظريف �ص414 ملعرفة حكم الّتعليل باحلكمة،و�رشح الكوكب املنري)47/4-

.)48
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املختار  فاإّن  الّثبوتي،  احلكم  يف  عدميًا)1(  و�سفًا  يكون  ل  واأن   -3
منعه، واأجازه الأكرثون)2(.

والعدمي  بالإ�سكار،  كالّتحرمي  بالّثبوتي،  الّثبوتي  احلكم  تعليل  واأّما 
بالعدمي؛ كعدم نفاذ الّت�رّشف  بعدم العقل، والعدمي بالوجودي؛ كعدم 

)1(  قال الآمدي: ))اختلفوا يف جواز تعليل احلكم الّثبوتي بالعدم:
اأ- فجّوزه قوٌم.

ب- ومنع منه اآخرون. و�رشطوا: اأن تكون العّلة للحكم الّثبوتي اأمراً وجوديًا. 
وهو املختار((. الإحكام )206/3(.

واختاره ابن احلاجب اأي�سًا وتبعهما ابن ال�ّسبكي وهو مذهب اأكرث احلنفية.
قال حمّقق نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول: ))قلت: والقول باجلواز هو اختيار 

ين الّرازي والغزايل وهو مذهب الأكرث((. البي�ساوي والإمام فخر الدِّ
احلكم؛ كتحرمي  موجودة يف حمل  العّلة  تكون  ل  اأن  ويجوز  الغزايل:  وقال 

نكاح الأََمة بعّلة رّق الولد((. امل�ست�سفى )336/2(.
على  القدرة  بعدم  الآبق  بيع  بطالن  كتعليل  ال�ّسبكي؛  ابن  عند  ومثالها 

الّت�سليم((.
 ،)590/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  يف:  ذلك  يف  املذاهب  انظر 
ال�ّسول  �ص456ونهاية  الّتحرير)2/4-4(،والّتب�رشة  وتي�سري  بعدها،  فما 
الف�سول  تنقيح  و�رشح   ،)274/2( الّرحموت  وفواحت   ،)110-108/3(

�ص 407.
وللوقوف على اأدلّة املذهبني ينظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )590/2-

591(، وفواحت الّرحموت )275/2(.
للموؤلِّف  الأحكام  احلاجب)178/4(،واأ�سول  ابن  عن  احلاجب  رفع   )2(

�ص297.
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نفاذ الّت�رّشف بالإ�رشاف فجائز)1(.
4- واأن ل يكون العدم جزءاً منها)2(.

اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 297-298، وبيان املخت�رش )32-27/3(،   )1(
الفحول �ص 208،  واإر�ساد   ،)180/4( احلاجب  ابن  عن  احلاجب  ورفع 

و�رشح الكوكب املنري )48/4-50(، وتي�سري الّتحرير )4/4(.
وينظر ما ا�صتثناه احلنفية من ذلك ال�رّشط يف: نهاية الو�صول اإلى علم الأ�صول 
)591/2-592(،حيث يقول:))ول ي�ستثَنى من ذلك اإّل حكم اأ�سيف اإلى 
ولد  حمّمد–يف  عدمه؛كقول  دليل  فعدمه  دليله  على  جممع  اأو   ٍ معنيَّ �سبٍب 
املغ�سوب-:مل يغ�سب، اأي: فال ي�سمن، وفيما ل خم�ص فيه من الّلوؤلوؤ، مل 

يوجف عليه بخيٍل ول ركاٍب((، اأي: فال يخّم�ص.
الأ�رشار  ك�سف  على  البزدوي  واأ�سول   ،)4/4( الّتحرير  تي�سري  انظر: 

)375/3(، وحا�سية )7( من نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول �ص 591.
اإ�سافة  –يف  ))والوجه  يقول:  حيث  ذلك:  يف  الهمام  ابن  راأي  وينظر 
الّدليل.  لعدم  احلكم  عدم  هو  اإّنا  كالمهما-  يف  املذكورين  احلكمني 
مع  الّتحرير  العّلة((.  من  فيه  نحن  ما  الّدليل  عدم  من  به  عّلل  ما  ولي�ص 
اإلى  الو�سول  ونهاية   ،)274/2( الّرحموت  وفواحت   ،)5-2/4( الّتي�سري 

علم الأ�سول )592/2(.
       ومن اأدلّة املجّوزين قوله: ))�رُشيَِب لعدم المتثال((.

اأجيب باأّنه بالكّف،اأي:الكّف عن المتثالوهو وجودي تي�سريالّتحرير)5/4(.
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))كمثل ما تقّرر يف عدم جواز كونها بنف�سها   )2(

عدمية((.
قلت: انظر يف ذلك ال�رّشط الّثالث �س 377.

قال يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول بعد اأن حّرر اخلالف يف الأو�ساف التي 

 

=     
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5- واأن ل تكون العّلة املتعدية هي بعينها املحّل حلكم الأ�سل، ول 
ًا به؛ لمتناع اإحلاق الفرع بالأ�سل حينئٍذ)1(. جزءاً منه خا�سّ

= 
يجوز الّتعليل بها، واخلالف يف �رشوط منها: ))الأكرثون اأن ل تكون حمّل 

احلكم ول جزءه، واأجازه اآخرون((.
واختار الآمدي امتناعه باملحّل دون اجلزء. قال الآمدي: ))واأّما بجزء فال ميتنع 

الّتعليل به؛ لحتمال عمومه لالأ�سل والفرع((. )201/3(.
ثم قال �ساحب نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول: ))واحلّجة اأّن العّلة لو كانت 
املحّل بخ�سو�سه لكانت قا�رشًة اإذ لو حتّقق بخ�سو�سه يف الفرع لحّتدا، فال 
تعدية، وَمن جّوز القا�رشة اأجاز ا�ستلزام املحّل حلكمة غري متعّدية ونحن منعناه 
-588/2( عّلة-((  جزوؤه  اأو  املحّل  يكون  اأن  منعوا  احلنفية  –يعنيِي:  مطلقًا 

.)589
جمع بع�صهم بني هذا ال�رّشط والذي قبله، كما �صبقت اإليه الإمِ�صارة.  )1(

فقال: اأن ل تكون عّلة الأ�سل حمّل حكم الأ�سل ول جزءاً من حمّله.
قال الأ�سنوي: ))اختلفوا فيه على ثالثة مذاهب:

الأّول: اأ�سّحها عند الإمام والآمدي وابن احلاجب: اأّنه اإن كانت العّلة متعّديًة 
واإن  غريه.  بخ�سو�سه يف  الّن�ّص  مورد  ي�ستحيل ح�سول  لأّنه  يجوز؛  ل  فاإّنه 
اأو من�سو�سًة فاإّنه ل ا�ستبعاد  العّلة م�ستنبطًة  كانت قا�رشًة فيجوز �سواء كانت 
يف اأن يقول ال�ّسارع: حرمت اخلمر لكونه خمراً ول يف اأن يعرف كون اخلمر 

منا�سبًا حلرمة ا�ستعماله.
: ل يجوز مطلقًا. ونقله الآمدي عن الأكرثين. والّثانيِ

والّثالث: يجوز مطلقًا.
نهاية ال�ّسول )104/3(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )589/2(.

=
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وجاز ذلك يف العّلة القا�رشة.
ول خالف يف �سّحة القا�رشة املعلوم عّلتها بن�صٍّ اأو اإجماٍع)1(.

- ويف �سّحة امل�ستنبطة من غريهما خالف:

=
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام بعد قوله: )لمتناع اإحلاق الفرع بالأ�سل حيئنٍذ( 
))اإذ ل بّد فيه من حتّقق العّلة يف الفرع، ول �سيء من حمّل الأ�سل اأو جزئه 
يكون  ل  اأو  والفرع.  الأ�سل  احّتد  واإّل  الفرع،  يف  مبوجود  به  املخ�سو�ص 
ا به((. �ص 298، وبيان املخت�رش )33/3(، ورفع  اجلزء املخّت�ص به خمت�سّ

احلاجب )181/4-182(، واإر�ساد الفحول �ص 309.
املنري  الكوكب  و�رشح   ،174 �ص  والوجيز   ،)53/4( ال�ّسابق  املرجع   )1(

.)51/4(
م اإلى: والعّلة ُتَق�سَّ

متعّديٍة وهي التي تتجاوز الأ�سل، وتوجد يف غريه.
اإن  البيان  تتعّدى الأ�سل.و�سياأتيِي لذلك مزيد من  التي ل  واإلى قا�رشٍة؛ وهي 

�ساء الله.
اأو  بن�صٍّ  عّلّيتها  املعلوم  القا�رشة  العّلة  من عدم اخلالف يف  املوؤلِّف  وما ذكره 

اإجماٍع هو قول الأكرث.
ى العّلة عّلة اإّل اإذا تعّدت حمّلها. وبع�سهم يقول: العلة هي  وهناك َمن ل ُي�َسمَّ

معقولية املعَنى. لكن اخلالف قد يرجع اإلى جمّرد ال�سطالح.
واأ�سول   ،)6-5/4( الّتحرير  وتي�سري   ،)182/4( احلاجب  رفع  انظر: 
الأحكام للموؤلِّف �ص 298، و�رشح الكوكب املنري )53/4(، وتغيري الّتنقيح 

�ص 182. 
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اأ- فذهب اأبو حنيفة)1( اإلى بطالن عّلّيتها.
ب- والأكرثون اإلى �سّحتها، ومنهم ال�ّسافعي واأحمد)2(.

6- و�رُشمَِط اأن ل تتاأّخر عّلّية الأ�صل عن حكمه)3(.
7- واأن ل ترجع على الأ�سل بالإبطال)4(.

)1( ن�سب -اأي�سًا اإلى جمع من احلنفية-، كالكرخي من املتقّدمني، واأبي زيد من 
املتاأّخرين، وحكى عن م�سايخ العراق، واأكرث املتاأّخرين وبع�ص ال�ّسافعية((. 

تي�سري الّتحرير )5/4(.
قال يف املرجع ال�ّسابق: ))وذهب جمهور الفقهاء منهم م�سايخنا ال�ّسمرقندّيون   )2(

وال�ّسافعي واأحمد وغريهم اإلى �سّحة الّتعليل بها، واختاره �ساحب امليزان.
وينظر فائدة الّتعليل بالقا�رشة: �رشح الكوكب املنري )53/4(، وتغيري الّتنقيح 

�ص 183-182.
وانظر:نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )592/2-593(، وفواحت الّرحموت 

.)276/2(
على  الولية  اإثبات  لقوٍم،كتعليل  ))خالفًا  الأحكام:  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  قال   )3(
جنون  قبل  لالأب  ثابتة  الولية  فاإّن  باجلنون؛  اجلنون  له  عر�ص  الذي  غري  ال�سّ
غري((. الّتقرير والّتحبري )184/3(، وتي�سري الّتحرير )3/4(، والآمدي  ال�سّ

)213/3(، و�رشح الكوكب املنري )71/4(.
واملراد اأن ل تتاأّخر ثبوتًا ل تاأثرياً. الو�سف املنا�سب �ص 115.

املوجب  الفقري  حاجة  بدفع  الّزكاة  باب  ال�ّساة يف  تعليل وجوب  ذلك:  مثال   )4(
لإبطال وجوب ال�ّساة )اأي: عينها( كما قاله ال�ّسافعي((. الإحكام )215/3(، 

و�رشح الكوكب املنري )82-80/4(.
قلت: لكن للم�صرتط اأن يقول: اأردت بالإبطال اإبطال احلكم بالكّلّية ل ما يكون 

يف حكم البيان والّتخ�سي�ص؛ فاإّنه غري مراد من دليل حكم الأ�سل.
وينظر: كتاب اأثر تعليل الّن�ّص على دللته �ص74-72.
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8- واأن ل تكون العّلة امل�ستنبطة مقرتنًة مبعار�ٍص لالأ�سل.
وقيل: ول مبعار�ٍص للفرع.

ترجيح  مع  ي�رّش  واإّنا  مطلقًا،  ي�رّش  ل  املعار�ص  الو�سف  وقيل: 
املعار�ص،

 اأو م�ساواته لعّلة الأ�سل)1(.
مبحّل  خا�سني  اإجماعًا  اأو  ًا  ن�سّ العّلة  ]69/ب[  تخالف  ل  واأن   -9

الفرع. وهذا بالّتفاق)2(.
10- واأن ل تت�سّمن امل�ستنبطة زيادة على الّن�ّص.

املنري )85/4-86(، والو�سف املنا�سب �ص 121.  )1(
قال يف تي�صري الّتحرير: ))وهذا ال�صرتاط مبنمِّي على عدم تعّدد العّلة امل�صتقّلة؛ 
لأّنه لو جاز تعّددها وثبت بع�سها يف الفرع مل ي�رّش عدم ثبوت بع�سها الآخر 
فيه اإّل عند عدم ترجيحه((، كما يف �سائر الأحكام ال�رّشعية الّثابتة باأدلّة تبدو 

متعار�سة يف بادي الّنظر((. )32/4-33(. مع بع�ص الّت�رّشف يف الّنقل.
املنري  الكوكب  و�رشح   ،)216/3( والإحكام   ،)32/4( الّتحرير  تي�سري   )2(
بل  القيا�ص،  يقاومهما  ل  والإجماع  الّن�ّص  باأّن  ذلك  وعّلل   .)86-84/4(
يكون اإذا خالفهما باطاًل. انظر: �رشح الكوكب املنري )85/4( حا�سية )1(.

مثال خمالفة الّن�ّص: جتويز احلنفية مبا�رشة املراأة نكاح نف�سها قيا�سًا على مالها؛ فاإّن 
هذا القيا�ص يخالف حديث: ))اأمّيا امراأٍة نحكت نف�سها بغري اإذن ولّيها فنكاحها 

باطل((. وينظر تخريج احلديث )541/2( من �رشح الكوكب املنري.
الة يف ال�ّسفر قيا�سًا  ومثال املخالف لالإجماع: اأن يقول: م�سافر فال جتب عليه ال�سّ

على �سومه يف عدم الوجوب يف ال�ّسفر بجامع امل�سّقة.
الة ووجوب  فيقال: هذه العّلة خمالفة لالإجماع على عدم اعتبار امل�سّقة يف ال�سّ

اأدائها على امل�سافر مع وجود م�سّقة ال�ّسفر. املرجع ال�ّسابق )86/4(.
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وقيل: هذا اإذا كانت الّزيادة منافية مقت�سى الّن�ّص، ل اإن وافقته)1(.
11- واأن يكون دليلها �رشعيًا)2(.

اأو  بعمومه  الفرع  حكم  متناوًل  دليلها  يكون  ل  واأن   -12
خ�سو�سه)3(.

مثل: ))ل تبيعوا الّطعام بالّطعام اإّل مثاًل مبثٍل(()4(.
الة(()5(. اأ و�سوءه لل�سّ و))َمن قاء اأو رعف فليتو�سّ

تي�سري الّتحرير )33/4(، والإحكام لالآمدي )216/3(، و�رشح الكوكب   )1(
ين ال�ّسبكي يف جمع اجلوامع  املنري )86/4-87(. واختاره الربماوي وتاج الدِّ

.)251/2(
لأّن الكالم يف القيا�ص ال�رّشعي، ويقارن باملراجع ال�ّسابقة.  )2(

�صبق �رشوط حكم الأ�صل �س 367.  )3(
وانظر: تي�سري الّتحرير )33/4(، واإر�ساد الفحول �ص 310، واأ�سول الأحكام 

للموؤلِّف �ص 301، والوجيز �ص 175.
�سبق تخريج احلديث �ص 374، وبيان وجه الّدللة منه، وكيفية تناول الّن�ّص   )4(

حلكم الفرع.
الة، ال�ّسنن فيها، باب ما  اأخرجه ابن ماجه )385/1(، يف كتاب اإقامة ال�سّ  )5(
الة، احلديث: )552(، من حديث ابن عّبا�ص –ر�سي  جاء يف البناء على ال�سّ

الله عنهما-. وقال: �سليمان بن اأرقم مرتوك.
للموؤلِّف �ص 301،  الّراية )38/1-39(، واأ�سول الأحكام  وانظر: ن�سب 

و�رشح الكوكب املنري )88/4(.
ووجه الّدللة من احلديث –واإن كان �سعيفًا لكن يذكر للّتمثيل- اأن يقال: 
القيء خارج من غري ال�ّسبيلني، فينق�ص كاخلارج منهما، ثم ي�ستدّل على اأّن 

 

=   
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كان  اإن  �رشعيًا  حكمًا  القيا�ص  اأ�سل  يف  العّلة  كون  جواز  واملختار 
لدفع  لتح�سيل م�سلحٍة ل  الأ�سل  باعثًا على حكم  العّلة  الذي هو  احلكم 

مف�سدٍة)1(.

= 
اخلارج منهما ينق�ص بهذا احلديث مل ي�سّح لأّنه تطويل بال فائدة؛ لأّن احلكم  

حينئٍذ يثبت بدليل العّلة، ل بنف�ص العّلة، فلم يثبت احلكم بالقيا�ص.
انظر: �رشح الكوكب املنري )88/4(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 301، 

والوجيز �ص 175.
قال يف تي�سري الّتحرير )33/4(: ))والوجه نفيه، اأي: هذا ال�رّشط؛ جلواز تعّدد 

الأدلّة فليكن كّل واحٍد من القيا�ص، والّدليل املذكور دلياًل على احلكم((.
انظر يف هذا ال�رّشط واخلالف فيه ومبناه على تف�صري العّلة وماذا يراد منها، كالًّ   )1(
من: الإحكام لالآمدي )24/3-25(، والوجيز للموؤلِّف �ص 175، واأ�سول 

، والّتبيني )35-34/2(. الأحكام للموؤلِّف �ص 302، من الق�سم الّثانيِ
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))لتح�سيل م�سلحٍة تلزم من �رشع احلكم الذي 

هو عّلة، ل لدفع مف�سدٍة يلزم منه.
فالأّول: كالّنجا�سة، يف عّلة بطالن البيع، اإذا قيل، للخمر مثاًل: جن�ص؛ فيبطل 
بيعها، كاخلْنزير وحكمه بطالن البيع للّنجا�سة التي هي حكم �رشعي: عّلة باعثة 
القاذورات  مزاولة  الّتَنّزه عن  بيعها، وهي  م�سلحٍة  لتح�سيل  بيعه  بطالن  على 

وبطالن البيع اأي�سًا حكم �رشعي.
: وهو اأن يكون احلكم ال�رّشعي باعثًا على حكم الأ�سل لدفع مف�سدٍة  والّثانيِ
ل يجوز؛ لأّن املف�سدة الالزمة من احلكم ال�رّشعي الذي هو العّلة؛ اإن كانت 
مطلوبة النتفاء من �رشع حكم الأ�سل كما �رشع احلكم الذي هو العّلة، تكرر. 

واأي�سًا احلكم ال�رّشعي ل يكون من�ساأ مف�سدٍة. وينظر جوابه يف: م�سلم الّثبوت.
=                                                                                                    
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واملختار: 
القتل  جمموع  فاإّن  ووقوعه)1(  عّلة  املجعول  الو�سف  تعّدد  1-جواز 

= 
اإذ يلزم من �رشعه مف�سدة مطلوبة النتفاء((.اأ�سول الأحكام الق�سم الّثانيِ �ص302.

وامل�ساألة خالفية. وما ذهب اإليه الكراما�ستيِي هو اختيار ابن احلاجب.
انظر:بيان املخت�رش)73/3(،حيث ذكراأّن امل�ساألة خمتلف فيهاعلى ثالثة مذاهب:

اجلواز مطلقًا. وذلك مبنيِّي على كون العّلة مبعَنى الأمارة، ومبنيِي على �سّحة 
طريق الّدوران.

واملنع مطلقًا لأّن احلكم ال�رّشعي معلول؛ فال ي�سّح اأن يكن عّلة.
والّثالث: الّتف�سيل: ملا ذكر من كون العّلة باعثة. ول مانع من اأن يكون احلكم 

ال�رّشعي باعثًا على حكم �رشعي اآخر للمنا�سبة بينهما.
وينظر يف ذلك:�رشح الكوكب املنري )92/4-93(،وامل�سودة )771/2(،ونهاية 
الو�سول اإلى علم الأ�سول )594/2(، مع احلا�سية )2(، والبحر املحيط )164/5-

165(، وتي�سري الّتحرير )34/3-35(، واإر�ساد الفحول )164/2(.
ذات  العّلة  كون  اأي:  وتعّدده؛  الو�سف  احّتاد  جواز  يف  الأ�سولّيون  اختلف   )1(

و�سٍف واحٍد ل تركيب فيه اأو اأن تكون مركبة من عّدة اأو�ساف؟
مثال الأّول: تعليل حترمي �رشب اخلمر بالإ�سكار.

: تعليل وجوب الق�سا�ص بالقتل العمد العدوان: ومثال الّثانيِ
اأ- فا�صرتط قوم اأن تكون العّلة ذات و�صٍف واحٍد.

ب- وذهب اجلمهور اإلى جواز الّتعليل بالعّلة املركّبة.
ولكل حّجة يدعم بها مذهبه.

-212/3( لالآمدي  الإحكام  يف:  امل�ساألة  هذه  يف  واحلجاج  املذاهب  انظر 
215(، و�رشح تنقيح الف�سول �ص 404، 409، وامل�ست�سفى )342/2-344(، وتي�سري 
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العمد العدوان عّلة لوجوب الق�سا�ص.
2- ون�سب اإلى القا�سي واإمام احلرمني امتناعه مطلقًا)1(.

= 
الّتحرير )23/4، 35-37(، وفواحت الّرحموت )291/2-292(، واأ�سول 

 

 ال�رّشخ�سي )170/2(، واملعتمد )789/2(، وامل�سودة �ص 416، ونهاية 
وك�سف  البزدوي  واأ�سول   ،)596-594/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول 
�ص  للموؤلِّف  والوجيز  و)348/3(،   ،)46-45/4( للبخاري  الأ�رشار 

175، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 302.
البول  باأّن  ذلك  على  وا�ستدّل  الّتحرير،  يف  الهمام  ابن  اختيار  هو  ذلك  وجواز 
اإذا  احلدث  يوجب  منها  وكّل  احلقيقة،  خمتلفة  اأمور  وهي  والّرعاف،  واملذي 
حتّققت معًا لأّن اإ�سناد الإيجاب اإلى اأحدها ترجيح بدون مرّجٍح، وحمل اخلالف 
اإذا حتّققت يف وقٍت واحٍد. اأّما اإذا تعاقبت فاإّن الإيجاب ي�ساف اإلى ال�ّسابق. تي�سري 

الّتحرير)23/4(،والوجيز للموؤلِّف �ص175وبيان املخت�رش)76-75/3(.
الّلم�ص،  فاإّن   ،303 �ص  الّثانيِ  الق�سم  الأحكام  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  وقال 
والق�سا�ص،  احلدث،  منها  واحٍد  بكّل  ثبت  واملذي،  والغائط،  والبول، 

والّرّدة، ثبت بكّل واحٍد منهما القتل.
واأّما تعّدد �سبب احلدث، اأو القتل، فمما ل يوجب تعّدداً فيه.

 ،)224/2( الّتفتازانيِ  وحا�سية   ،)341-337/2( الّرحموت  فواحت  انظر: 
بعدها،  فما   )780/2( وامل�سودة   ،)210-208/3( لالآمدي  والإحكام 
وجمموع الفتاوى )167/20(، والو�سف املنا�سب ل�رشع احلكم �ص 100، 

وبيان املخت�رش )52/3( فما بعدها.
ه: ))تعليل احلكم الواحد بعّلتني لي�ص  الربهان )832/2( فقرة )791(، ون�سّ  )1(
بيان  �رشعًا((.  ممتنع  ولكنه  الكّلّية،  امل�سالح  اإلى  ونظراً  وت�سويغًا  عقاًل  ممتنعًا 
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3- واختار القا�سي جوازه يف املن�سو�سة ل امل�ستنبطة)1(.
4- وذهب البع�ص اإلى عك�سه)2(.

واختار الإمام اجلواز، ولكن مل يقع)3(.

=
املخت�رش )53/3(، وينظر يف اأدلّة املانعني بيان املخت�رش )58-55/3(.

 ،)781/2( وامل�سودة   ،)60-58/3( ال�ّسابق  املرجع  القا�سي  دليل  انظر:   )1(
ورو�سة الّناظر �ص 179-178.

انظر: دليل العاك�ص يف املرجع ال�ّسابق )61-60/3(.  )2(
ين الّرازي. انظر: امل�سودة )781/2- ون�سب هذا املذهب اإلى الغزايل وفخر الدِّ

782(، وامل�ست�سفى �ص 472، واملح�سول )356/5(.
قال اإمام احلرمني يف الربهان)832/2(: ))اإمكان تعليل احلكم بعلتني م�ستقّلتني   )3(
بح يف الو�سوح؛لأّنه لو مل  عقاًل وامتناعه �رشعًا هو الّنهاية الق�سوى وفلق ال�سّ
اإمكانه عقاًل وا�سح.  الّندرة؛ لأّن  �سبيل  ميتنع �رشعًا،لوقع عادًة، ولو على 
ولو وقع لعلم، لكنه مل يعلم فلم يقع فيكون ممتنعًا �رشعًا، ثم ناق�ص الأحكام 
ور ال�ّسابقة الّدالّة على وقوع تعليل احلكم الواحد بعّلل م�ستقّلة((.وبيان  يف ال�سّ

املخت�رش)61/3-62(،وتي�سري الّتحرير)23/4(.
وامل�سودة )781/2-782(، وقد ذكر يف امل�سودة اأّن للحنابلة يف امل�ساألة اأربعة 

اأقوال:
اأحدها: تعليل الواحد املعنّي بعّلتني مطلقًا.

: الّتف�سيل. والّثانيِ
قال  هذا  قال  وَمن  معًا،  حكماهما  الواحد  املحّل  يف  يجتمع  اأن  والّثالث: 

بالعك�ص.
والّرابع: اأّن العّلتني اإذا اجتمعتا كانت كو�سفني فهما هناك عّلة، ويف غري ذلك 
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العلل  ترّتبت  اإذا  اأّنه  على  اّتفقوا  امل�ستقّلة  العلل  تعّدد  بوقوع  والقائلون 
ح�سل احلكم بالأّول.

واأّما اإذا اجتمعت دفعة، فاملختار اأّن كّل واحدٍة عّلة م�ستقّلة كما اإذا 
انفردت.

وقيل: كّل واحدٍة جزء عّلة، والعّلة املجموع.
وقيل: العّلة واحدٌة ل بعينها)1(.

عَنى:كّلما وجدت العّلة  13- ُيعدُّ من �رشوط العّلة اأن تكون مّطردًة؛مبمِ
وجد احلكم)2(. )75/اأ(.

=
 املحّل عّلتان.وهذا جمموع مايقال يف هذه امل�ساألة.وانظر:امل�سودة)782/2-

.)783
بيان املخت�رش )62/3-63(، والو�سف املنا�سب �ص 109، واأ�سول الأحكام   )1(
للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 304، والبحر املحيط )166/5-168(، وتي�سري 

الّتحرير )23/4( فما بعدها، و�رشح الع�سد )227/2( فما بعدها.
تكون  اأن  ))ُيعّد  وفيه:  الّثانيِ �ص 304،  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول     )2(
ى نق�سًا، وهو  ُي�َسمَّ العّلة وجد احلكم، وعدمه  عَنى: كّلما وجدت  مّطردًة مبيِ
عى اأّنه عّلة يف حمّل ّما مع عدم احلكم فيه وتخّلفه  اأن يوجد الو�سف الذي ُيدَّ
وبيان   ،)9/4( الّتحرير  وتي�سري  للموؤلِّف �ص 176،  الوجيز  وينظر:  عنها. 
�صبق يف �رشوط  ما  املخت�رش )37/3(، ورفع احلاجب )190/4(، وينظر 

حكم الأ�سل �ص 376.
واإّنا �رشط يف العّلة ذلك لت�صلم من الّنق�س؛ فاإن عار�صها نق�س، فقد اختلف 

يف �سّحتها على اأقواٍل كثريٍة، �سيذكر املوؤلِّف بع�سها فيما ياأتي.
=
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واختلف يف جواز الّنق�ص)1(

= 
وهنا اأ�صري اإلى اأّن املوؤلِّف ينوع يف ذكره لل�رّشوط فتارة ي�رّشح بال�رّشط، وذلك 

عند ما يكون ال�رّشط حملَّ اّتفاق غالبًا.
وتارًة يقت�رش على ذكر املختار يف امل�ساألة اخلالفية.

وتارًة يذكر ال�رّشط بدون ذكر َمن قال به ويبنيه للمجهول؛ كاأّنه �صعيف عنده، 
كما يف هذا ال�رّشط: )وُيَعدُّ من �رشوط العّلة...(( الخ.

على  العّلية  يف  قادٍح  غري  كونه  ))اأي:  للموؤلِّف:  الأحكام  اأ�سول  يف  قال   )1(
مذاهب((. )304(، وبيان املخت�رش )37/3( فما بعدها، وتي�سري الأ�سول 
واجلرجانيِ  التفتازان  وحا�سيتي   ،)9/4( الّتحرير  وتي�سري   ،251 �ص 
)218/2-219(، ورفع احلاجب )190/4-191(، والإحكام لالآمدي 
واملعتمد   ،)62-57/4( املنري  الكوكب  و�رشح  بعدها،  فما   )338/4(
اإلى علم الأ�سول )556/2(، ونهاية  الو�سول  )821/2، 835(، ونهاية 

ال�ّسول )80-78/3(.
قال ال�ّسبكي يف رفع احلاجب عن ابن احلاجب )191/4(:

))اعلم: اأّن الكالم يف الّنق�ص من عظائم امل�سكالت اأ�سوًل وجدًل، واأنا مورد 
–اإن �ساء الله تعالى- ما فيه مقنع وبالغ، فاأقول: اإذا وجد ما اّدعاه املعّلل عّلة 
فيه، وَمن  نتكّلم  ما  فذلك هو  فيها،  منفي  ور، واحلكم  ال�سّ يف �سورة من 

يه: نق�سًا. يجعله قادحًا يف الو�سف مبطاًل عّلّيته، ُي�َسمِّ
واأّما َمن ل يراه قادحًا فال ي�سمح باإطالق هذا ال�سم عليه، ولكن يعرّب عنه بـ 

)تخ�سي�ص العّلة(.
يه نق�سًا، وذكرا  وقد بالغ اأبو زيد الّدبو�سي وال�رّشخ�سي يف الّرّد على َمن ُي�َسمِّ

ب. ما ل يوافقان عليه. واأبانا عن مزيد من الّتع�سّ
=                                               
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وهو اأن توجد العّلة يف حملٍّ ما مع عدم احلكم فيه)1(.
1- فقيل:ل يقدح نق�ص العّلة يف عّلّيتها يف املن�سو�سة وامل�ستنبطة)2(.

2- وقيل: يقدح )فيهما()3(.

 = 
كما يقول ال�ّسبكي: هذا �سنيع املتقّدمني. واأّما املتاأّخرون، فال يتحا�سون من 
اأم  قادح  اإّنه  قيل:  �سواء  له،  كالّلقب  يرونهما؛  ال�سمني،  من  بكّل  ت�سميته 

ل.
اإذا عرفت هذا، فنقول: العّلة اإّما من�سو�سة قطعًا اأو ظّنًا اأو م�ستنبطة.

ور  وتخلف احلكم عنها اإّما ملانٍع، اأو فوات �رشط، اأو دونهما، ف�صارت ال�صّ
ت�سعًا من �رشب ثالثة يف ثالثة. وقد اختلف يف الّنق�ص، هل هو قادح يف العّلة 

على مذاهب((. رفع احلاجب )191/4(.
)1(  القامو�ص يف امل�سطلحات الأ�سولّية �ص 291، واحلدود �ص 76.

وتكون حّجة يف غري ما خ�ّص، كالعام اإذا خ�ّص منه. وهذا قول القا�سي اأبي   )2(
القا�سي: وهو  يعلى، واأبي اخلطاب، وحكاه الآمدي عن اأكرث احلنابلة. قال 
ظاهر كالم اأحمد، وبه قال اأكرث احلنفية واملالكية. و�سهرته عن احلنفية اأكرث 
الكوكب  )�رشح  العّلة.  بتخ�سي�ص  و�سّموه  نق�سًا  بت�سميته  غري اأّنهم ما  �َسمحوا 
 ،)9/4( الّتحرير  وتي�سري   ،)192/4( احلاجب  ورفع   ،)58-57/4( املنري 

ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )596/2(، وتي�سري الأ�سول �ص 251.
�سقط: ))هذا القول من الّن�سخة املوجودة عندي، وذكر ه يف اأ�سول الأحكام   )3(

�ص 304، والوجيز �ص 176.
يت�سمن  ونق�سها  لها  نق�ص  العّلةوتخ�سي�سها  تخ�سي�ص  يجوز  ل  اأّنه  ومعناه: 
الّرازي،  ين  الدِّ فخر  والإمام  الب�رشي،  احل�سني  اأبي  اختيار  وهذا  اإبطالها. 

واإليه ذهب اأكرث اأ�سحاب ال�ّسافعي.
=   
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3- وقيل: يقدح يف امل�ستنبطة دون املن�سو�سة)1(.
4- وقيل: بالعك�ص، اأي: يقدح يف املن�سو�سة؛ ويجوز يف امل�ستنبطة 

مبانٍع اأو عدم �رشٍط)2(.
5- وقيل: اإن كانت م�صتنبطة مل يجز اإّل مبانٍع، اأو عدم �رشٍط)3(.

= 
مرجحات  جملة  من  يعّدونه  واأ�سحابه  ال�ّسافعي،  اإلى  من�سوب  هو  وقيل:   -

مذهب ال�ّسافعي على غريه من املذاهب.
ويقولون: علله �سليمة عن النتقا�ص، جارية على مقت�ساها، ل ي�سّدها �ساّد. 
لكن الغزايل يف �سفاء الغليل �ص 460 حتقيق الّدكتور حمد الكبي�سي، قال: 

))لي�ص يف كالم ال�ّسافعي واأبي حنيفة ت�رشيح بجواز الّتخ�سي�ص اأو منعه((.
 ،126 �ص  واملنتهى   ،)202/3( والإحكام   ،)59/3( الإبهاج  وانظر: 
وتي�سري   ، البّنانيِ مع   ،)295/2( اجلوامع  وجمع   ،466 �ص  والّتب�رشة 

الأ�سول �ص 251، ورفع احلاجب عن ابن احلاجب )192-191/4(.
وانظر الفرق بني تخ�سي�ص العّلة وتخ�سي�ص العام:�رشح الكوكب املنري)59-58/4(.
واإر�ساد  �ص 176،  فقط((.  امل�ستنبطة  يقدح يف  ))وقيل:  الوجيز:  قال يف   )1(

الفحول �ص 224.
والقول الّثانيِ وحكاه اإمام احلرمني عن معظمهم، فقال: ذهب معظم الأ�سولّيني 

اإلى اأّن الّنق�ص يبطل العّلة امل�ستنبطة.
)�رشح  فقط((.  املن�سو�سة  يف  يقدح  ))وقيل:  وفيه:   ،176 �ص  الوجيز   )2(
الكوكب املنري )60/4(. وقال: وقّيده بذلك يف امل�ستنبطة ال�ّسبكي يف �رشح 
خمت�رش ابن احلاجب، وقال: ))واإن مل يقّيد بذلك ح�سل يف كالم خمت�رش 

ابن احلاجب الّتكرار((. �رشح الكوكب املنري )60/4(.
لأّنها ل تثبت عّلّيتها اإّل ببيان اأحدهما؛ لأّن انتفاء احلكم اإذا مل يكن ذلك ملانٍع   )3(

فيكون لعدم املقت�سى.
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واإن كانت من�سو�سة؛ فال يكون بقاطٍع يف خ�سو�سية حمّل الّنق�ص، 
واإّل لثبت له احلكم)1(، ول يف غريه، واإّل فال تعار�ص)2(.

فاإّنا يكون بظاهر عاٍم، فوجب تخ�سي�سه بغري �سورة الّنق�ص)3(.

لعدم تعار�ص القطعي اإّل على �سبيل الّن�سخ والفر�ص خالفه.  )1(
اأي: بني قاطٍع وظنِّّي.  )2(

ين: ))وحا�صل هذا اأّنه ل بّد من مانٍع اأو عدم �رشٍط،لكن  )3(  قال القا�صي ع�صد الدِّ
يف امل�ستنبطة يجب العلم بعينه. واإّل مل تظّن العّلّية.

ورتني ل تبطل  ويف املن�سو�سة ل يجب، ويكفي يف ظّن العّلّية تقديره. ويف ال�سّ
العّلّية بالّتخلف((. �رشح الع�سد )218/2(، و�رشح الكوكب املنري )61/4(، 
الّتفتازانيِ  وحا�سيتي   ،305 �ص  الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول 
واجلرجانيِ )218/2(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )593-592/2، 
ة)�ص17- بعدهاوخا�سّ الّتحرير)9/4-10(،فما  و596-599(،وتي�سري 

.)18
وهناك مذاهب اأخرى يف امل�ساألة. ينظر فيها: �رشح الكوكب املنري )61/4(، 
ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )592/2-593(، ورفع احلاجب عن ابن 

احلاجب )192/4-193(، والّتب�رشة �ص 467-466.
واإجمالها كالآتي:

ال�ّصاد�س: املنع يف املن�سو�سة اأو ما ا�ستثَنى من القواعد كامل�رشاة، والعاقلة، 
اختاره الفخر اإ�سماعيل من احلنابلة.

اأن يرد على �سبيل ال�ستثناء ويعرت�ص على جميع  اإّل  القدح مطلقًا.  ال�ّصابع: 
املذاهب كالعرايا، حكاه يف جمع اجلوامع عن الفخر الّرازي.

قال القرايف: وقد حكاه يف )املح�سول( عن قوٍم. واقت�سى كالمه موافقتهم. 
وقال يف )احلا�سل(: اإّنه الأ�سّح.

=
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=
الّثامن: يقدح اإّل ملانٍع، اأو فقد �رشٍط، وبه قال البي�صاوي والهندي.

الّتا�صع: اإن كانت عّلة حظٍر مل يجز تخ�سي�سها، واإّل جاز حكاه البالقالنيِ 
عن بع�ص املعتزلة.

والقول العا�رش: اإن كان الّتخّلف ملانٍع اأو فقد �رشٍط اأو يف معر�س ال�صتثناء اأو 
كانت من�سو�سًة مبا ل يقبل الّتاأويل، مل يقدح، واإّل قدح.

احلاجب  ابن  عن  احلاجب  ورفع   ،)62-61/4( املنري  الكوكب  �رشح 
.)193-192/4(

واخلالف يف امل�ساألة: قيل: لفظي.
وقيل: لي�ص لفظيًا.

َّن اختار اأّنه لفظي اأبو املعايل اجلوينيِي، وابن احلاجب. ومميِ
الربهان )1000/2(، وما بعدها، وخمت�رش ابن احلاجب مع �رشحه للع�سد 

)219/2(، و�رشح الكوكب املنري )62/4( ومل يرت�ص ما قاله.
اأدلّة  بني  يقع  اأن  ميكن  ول  ال�رّشعية  الأدلّة  اأحد  القيا�ص  اأّن  �ُسلَِّم  اإذا  واأقول: 
ال�رّشع تناق�ص يف نف�ص الأمر، وامل�ساألة مفرو�سة يف حّق جمتهٍد بعد انق�ساء 
زمن الّن�سخ، فلم يبق اأمامه اإّل رفع الّتعار�ص الّظاهري بالرّتجيح، اأو اجلمع، 

والّتخ�سي�ص نوع من اأنواع اجلمع بني الأدلّة.
من  الّتخ�سي�ص  واأّن  تخ�سي�سه،  ميكن  املعَنى ل  اأّن  بدعوى  مطلقًا  املنع  واأّما 
عوار�ص الألفاظ فقط، فهذا غري م�سلٍم لأّن املعَنى له حمال متعّددة فيو�سف 

بالعموم باعتبار حلوله يف حماله املتعّددة.
وق�رشه على بع�سها ي�سبه ق�رش العام على بع�ص اأفراده.

ي تخ�سي�سًا لأّن العّلة واإن كانت معَنى ول  ين البخاري: ))اإّنا �ُسمِّ قال عالء الدِّ
عموم له حقيقة؛ لأّنه يف ذاته �سيٌء واحٌد، ولكن باعتبار حلوله يف حمال متعّددة 

 

=                                                                                                   



1197حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

- واأّما ا�صرتاط العك�س، وهو انتفاء احلكم لنتفاء العّلة)1( فمبنيِّي على 

= 
يو�سف بالعموم، فاإخراج بع�ص املحال التي توجد فيها العّلة عن تاأثري العّلة فيه 
وق�رش عمل العّلة على الباقي يكون مبْنزلة تخ�سي�ص العموم، كما اأّن اإخراج 

بع�ص اأفراد العام عن تناول لفظ العام اإّياه وق�رشه على الباقي تخ�سي�ص((.

ك�سف الأ�رشار )32/4(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )597/2(.
واأي�سًا منع تخ�سي�ص العّلة يوهم اأّن املعَنى اإّما خا�ص اأبداً، اأو عام قطعي اأبداً، 
اأو  طويل  و�سفر  �سديد،  غ�سب  مثل:  �سه.  يخ�سّ مبا  و�سفه  ميتنع  وحينئٍذ 
اأو تعليقه على �رشٍط لأّن الإ�صافة وال�رّشط من  اإ�صافته  ق�صري، وكذلك مينع 

�سات((. املخ�سّ
ينظر يف �سبب اخلالف يف هذه امل�ساألة: الّتبيني )71/2-72(، ونهاية الو�سول 

اإلى علم الأ�سول )597/2-598(، حيث ذكر �سببني:
الأّول: اأّنه بناًء على عدم و�سف املعانيِ بالعموم ومل يرت�سه.

: )واختاره(: اأّن ذلك مبنيِّي على اإبطال العّلّية. َفَمن قال اإّن الّتخ�سي�ص  والّثانيِ
العّلة واإن كانت  الّتخ�سي�ص، وقال ل ي�سّح تخ�سي�ص  للعّلّية منع من  اإبطال 

عامة وتخ�سي�سها اإبطال لها.
وَمن جّوز قال: الّتخ�سي�ص لي�ص باإبطاٍل؛ بل هو كتخ�سي�ص العموم الّلفظي.

الّتاّمة  اأو  املقت�سية  ال�رّشعية، هل هي  العّلة  معَنى  بََنى اخلالف على  َمن  وهناك 
احلكم  ترّتب  ما  اأو  املوانع؟  وانتفاء  وال�رّشوط  الأركان  لها  توفر  التي  املوجبة 

ى عّلة، وهو يف املعَنى كال�ّسابق. عليها؟ فما ل ترتيب فيه ل ُي�َسمَّ
وامل�سودة   ،)599-598/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  لزامًا:  وينظر 
)775/2(، و)600/2(، ورفع احلاجب )193/4(، و)204-203/4(.

العك�ص يف الّلغة: رّد اآخر ال�ّسيء لأّوله.  )1(
=
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منع تعليل احلكم بعّلتني.
فَمن قال بذلك يلزم عنه العك�ص.

وَمن مل يقل به ل يلزم؛ جلواز ثبوت احلكم بعّلٍة اأخرى)1(.

=
لَّة. وا�سطالحًا: انتفاء احلكم عند انتفاء العيِ

وقيل: العك�ص: عدم احلكم لعدم العّلة.
�ص 389،  الّذهب  و�سال�سل  �ص 83،  الّدقيقة  والّتعريفات  الأنيقة  احلدود 
املنري  الكوكب  و�رشح   ،334 �ص  الّناظر  رو�سة   ،)551/2( والربهان 

)91/1(، وبيان املخت�رش )52/3(.
العّلة هل هي  ابن احلاجب-: ))اختلفوا يف  الأ�سفهانيِ -�سارح خمت�رش  قال   )1(

م�رشوطة بالعك�ص اأو ل؟
والعك�ص: انتفاء احلكم لنتفاء العّلة.

وا�سرتاطه مبنيِّي على منع تعليل احلكم الواحد بعّلتني.
يكون  ل  حينئٍذ  لأّنه  العّلة؛  العك�س يف  ا�صرتط  بعّلتني  احلكم  تعليل  منع  َفَمن 
بانتفاء  ونعنيِي  دليله.  انتفاء  عند  احلكم  انتفاء  فيلزم  واحٌد،  دليٌل  اإّل  للحكم 
احلكم انتفاء العلم اأو الّظّن به؛ لأّنه ل يلزم من انتفاء الّدليل عن اخلالق انتفاء 
الأ�ساعرة  مذهب  على  مْبنيِّي  منه  وهذا  ]قلت:  به.  العلم  انتفاء  بل  )اخلالق( 

القائلني بقدم احلكم[.
من  يلزم  ل  اإذ  العّلة؛  يف  العك�س  ي�صرتط  مل  بعّلتني  احلكم  تعليل  جّوز  وَمن 
انتفاء دليٍل انتفاء العلم اأو الّظّن باملدلول؛جلواز حتّقق دليٍل اآخرموجب للعلم اأو 

الّظّن.
هذا  اإلى  لديهم  حاجة  فال  امل�سّوبة  اأّما  املخطئة.  راأي  على  مبنيِّي  هو  وهذا 

العذر.
=   
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واملختار:جواز تعليل حكمني بعّلٍةواحدٍة،مبعَنى الباعث خالفًا لقوٍم.
واأّما الأمارة فجوازه فيها بالّتفاق)1(.

 = 
بيان املخت�رش )52/3(.

وبع�صهم قال: ي�صرتط ذلك يف احلدود ل يف الأدلّة، واختار ابن قدامة اأّنه ل 
يقدح جلواز تعّدد العلل ال�رّشعية: )الإي�ساح يف قوانني ال�سطالح �ص 40، 
والوجيز   ،334 �ص  املناظر  وجنة  الّناظر  ورو�سة   ،)790/2( وامل�سودة 

للموؤلِّف �ص 176، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 307.
انظر:  وغريهما.  احلرمني،  واإمام  بكر،  اأبو  القا�سي  ذلك  من  املانعني  ومن 
الغّفار  وفتح   ،)1044/2( واملعتمد   ،)70-69/4( املنري  الكوكب  �رشح 

)47/3(، وتي�سري الّتحرير )22/4(.
واملختار  الباعث.  مبعَنى  واحدٍة،  بعّلٍة  حكمني  تعليل  جواز  يف  اختلفوا   )1(

جوازه.
وقد اّتفقوا على جواز تعليل احلكمني باأمارٍة واحدٍة اإذ ل امتناع يف ن�سب اأمارٍة 

واحدٍة حلكمينكغروب ال�ّسم�ص؛ جلواز الإفطارووجوب �سالة املغرب.
الباعث و�سف �سابط حلكمٍة مق�سودٍة من  اأّن  الباعث والأمارة:  والفرق بني 

�رشع احلكم.
والأمارة: ل تكون كذلك، بل تكون معرفًة للحكم.

واحٍد حلكمني خمتلفني،  منا�سبة و�سٍف  بُْعَد يف  باأّنه ل  املختار  واحتّج على 
كالإ�سكار املنا�سب حلرمة اخلمر، ووجوب احلّد.

وانظر:بيان املخت�رش )66/3، 67(، للوقوف على �سبهة املخالف ومناق�ستها، 
و�رشح الع�سد )223/2(، ورفع احلاجب )254/4(، فما بعدها، والوجيز 
للموؤلِّف �ص 176، وتي�سري الّتحرير )29/4(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 

309، و�رشح الكوكب املنري )79-76/4(.
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املختار  بل  قطعّيًا،  كونه  الأ�صل  حكم  عّلة  يف  ي�صرتط  ول   -14
الكتفاء بالّظّن)1(.

15- ول عدم خمالفتها ملذهب �سحابيِي؛ لأّن احلّق جوازها)2(.
16- ول نفي املعار�سة للعّلة يف الفرع)3(.

رفع احلاجب )301/4(، وبيان املخت�رش )80/3-82(، وفيه يقول: ))ل   )1(
ي�صرتط يف عّلة الأ�صل كون حكم الأ�صل مقطوعًا، جلواز القيا�س على اأ�صٍل 
ثابٍت حكمه بدليل ظنِّي؛ لأّنه يفيد ظّن احلكم يف الفرع والعمل بالّظّن واجب. 
كونه  الأ�صل  عّلة حكم  ي�صرتط يف  ))ل  الأحكام:  اأ�صول  املوؤلِّف يف  وقال 
بالّظّن؛  الكتفاء  املختار  بل  بحكمه،  مقطوٍع  اأ�سل  من  منتزعة  فتكون  قطعّيًا 
الّتفتازانيِ  لأّنه غاية الجتهاد فيما يق�سد به العمل((. �ص 309، وحا�سيَتي 

واجلرجانيِ )232/2(، و�رشح الكوكب املنري )99/4(.
قال يف اأ�سول الأحكام للموؤلِّف: ))بل احلّق جوازها؛ جلواز اأن يكون مذهب   )2(
حابة لعّلة م�ستنبطة من اأ�سٍل اآخر مرجوحة بالّن�سبة اإلى ما ا�ستنبطناه(( �ص  ال�سّ

309-310، وتي�سري الّتحرير )9/4(.
وقال يف �رشح الكوكب املنري: ))و«ل« ي�صرتط فيها اأي�صًا انتفاء خمالفة مذهب 

حيح. �سحابي اإن مل يكن حّجة على ال�سّ

واإن قلنا: هو حّجة، فيقّدم على القيا�ص.
وا�سرتطه بع�سهم((. )100/4(، وبيان املخت�رش )81-80/3(.

يعنمِي:  الّثالثة،  هذه  ا�صرتاط  ))وعدم  فيه:  وقال   ،)81/3( املخت�رش  بيان   )3(
ال�رّشوط من )14-17( يف عّلة الأ�صل على املذهب املختار ول ي�صرتط اأي�صًا 

يف عّلة الأ�سل، نفي معار�ص العّلة يف الأ�سل والفرع.
قيل: هذا على خالف ما تقّدم من اأّن نفي املعار�س �رشط، ولي�س كذلك؛ لأّن 

ثمة �رَشََط يف العّلة امل�صتنبطة َنْفَي املعار�سمِ يف الأ�صل فقط.
 =   
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17- ول القطع بوجود العّلة يف الفرع، بل يكفي نفي املعار�ص لها 
يف الأ�سل)1(.

18- واإذا كانت عّلة انتفاء احلكم يف �سورٍة على وجود مانٍع اأو انتفاء 
�رشٍط فاملختار: اأّنه ل يجب وجود املقت�صى.

وقيل: يجب)2(.

 = 
وههنا مل ي�صرتط نفي املعار�س يف الأ�صل والفرع معًا يف عّلة الأ�صل مطلقًا، 

فال يكون خمالفًا له((. )82/3(.
املرجع ال�ّسابق )80/3-81(، قال يف الوجيز: ))بل الّظّن يف وجودها كاٍف   )1(
يف املختار، ول نفي املعار�ص لها فيه؛ لأّن نفيه لها يف الأ�سل كاٍف((. �ص 
واأ�سول   ،)126/2( الّثبوت  وم�سلم  �ص 209،  الفحول  واإر�ساد   ،177
الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 310، ورفع احلاجب )301/4(، وقال: 

))وخالف يف كّل منها َمن ل يعباأ به((.
كعدم وجوب الق�صا�س على الأب ملانع الأبّوة، اأو انتفاء �رشط كعدم وجوب   )2(
وجود  يلزم  مل  الّرجم،  وجوب  �رشط  هو  الذي  الإح�صان  لعدم  الّرجم؛ 

املقت�سى.
وهو اختيار الإمام يف )املح�سول( واأتباعه.

خالفًا لالآمدي.
ى تعلياًل باملنع، وا�ستدّل على  وتعليل احلكم العدمي بالو�سف الوجودي ُي�َسمَّ

املختار، باأّنه اإذا انتفى احلكم مع املقت�سى كان مع عدمه اأجدر.
قالوا: اإن مل يكن فانتفاء احلكم لنتفائه.

واأجيب: باأّنها اأدلّة متعّددة، واختار ابن ال�ّسبكي ما ذهب اإليه الآمدي. )رفع 
 احلاجب )303/4(، وكذا احلنابلة وبع�ص املالكية، اأ�سول الأحكام للموؤلِّف
 =   
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اأ�سحابنا)1(.  عند  بالّن�ّص  ثابت  املن�سو�ص  القيا�ص  اأ�سل  وحكم   -
)70/ب( ل بالعّلة، كما يقوله اأ�سحاب ال�ّسافعي)2(.

 = 
والإحكام   ،)232/2( واجلرجانيِ  الّتفتازانيِ  وحا�سيتي  �ص 311-310، 
لالآمدي )213/3-215(، وبيان املخت�رش )81/3-82(، وتي�سري الأ�سول 
�ص 256و�رشح الكوكب املنري)101/4-102(،ونرث الورود )135/2(.

قال يف �رشح الكوكب املنري: ))وحكم الأ�سل ثابت بالّن�ّص ل بها، اأي: ل   )1(
بالعّلة عندنا وعند احلنفية((. )201/4(.

يثبت مع عدمها.  بالعّلة مل  ثبت  فلو  تعّبداً،  يثبت  قد  ))لأّنه  مفلح:  ابن  قال 
ولأّنها مظنونة. وفرع عليه، ومرادهم: اأّنه معرف له.

وعند ال�ّسافعية: بالعّلة. ومرادهم: الباعثة عليه.
فاخلالف لفظي. )102/4(، و�رشح الع�سد )232/2(، واأ�سول الأحكام 

للموؤلِّف �ص 311.
قال يف بيان املخت�رش: )م�ساألة(: ال�ّسافعية: حكم الأ�سل ثابت بالعّلة واملعَنى اأّنها   )2(

الباعثة على حكم الأ�سل.
واحلنفية: بالّن�ّص. واملعَنى اأّن الّن�ّص عّرف املعَنى، فال خالف يف املعَنى.

اأن  بالعّلة؛ على معَنى  اأّن حكم الأ�سل ثابت  اإلى  ال�ّسافعية  ال�ّسارح: ذهب  قال 
العّلة هي الباعثة على حكم الأ�سل.

ف  وذهب احلنفية اإلى اأّن حكم الأ�سل ثابت بالّن�ّص، على معَنى اأّن الّن�ّص معرِّ
حلكم الأ�سل. فال خالف بينهما يف املعَنى؛ لأّن كون العّلة باعثًة على حكم 
الأ�سل ل ينايف كون الّن�ّص معّرفًا حلكم الأ�سل((. )83/3(، و�رشح الع�سد 

.)232/2(
وقد خَلَّ�ص حمّقق كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه الأقوال يف امل�ساألة، فقال: ذكر

 

  =   
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 = 
ثابت  الأ�سل هل هو  الثابت يف  –وهي م�ساألة احلكم  امل�ساألة  العلماء يف هذه 

بالّن�ّص اأو العّلة؟- اختالفًا على اأقوال:
القول الأّول: اأّن احلكم يف الأ�سل ثابت بالّن�ّص، وهو مذهب م�سايخ العراق 
من احلنفية واحلنابلة، ووجه لأ�سحاب ال�ّسافعي واختاره القا�سي اأبو زيد وفخر 

الإ�سالم و�سم�ص الأئمة من متاأّخري احلنفية.
الفرع،  بالعّلة، كما هو ثابت يف  ثابت  اأّن احلكم يف الأ�سل   : الّثانيِ القول 

فًا لثبوت احلكم يف الأ�سل والفرع جميعًا. فتكون العّلة علمًا ومعرِّ
وهو مذهب م�سايخ �سمرقند من احلنفية، ومذهب املالكية، وهو الوجه الّثانيِ 
ون�سبه  املاتريدي،  من�سور  اأبو  الإمام  ال�ّسيخ  قال  وبه  ال�ّسافعي،  لأ�سحاب 

ال�ّسمرقندي يف امليزان اإلى ال�ّسافعي و�سّححه.
القول الّثالث: احلكم يف الأ�سل ثابت بالّن�ّص والعّلة معاً. حكاه الّزرك�سي عن 
، وقال: لأّنه يجوز اأن يتوالى دليالن على حكٍم واحٍد. واختاره  ابن ال�ّسمعانيِ

ابن برهان.
القول الّرابع: الّتف�سيل بني اأن تكون العّلة من�سو�سة فيجوز اإ�سافة احلكم اإليها 

يف حمّل الّن�ّص كال�رّشقة مثاًل، واإّل فال. قال الّزرك�سي: ))هو غريب((.
قال الّزرك�سي: ))زعم الآمدي وغريه اأّن اخلالف يف هذه امل�ساألة لفظي، ل 
يرجع اإلى معًنى، وقال: الّتحقيق اأّن اخلالف معنوي، ونقل عن الأبياري يف 
الفقه)1365/3(  اأ�سول  يف  الوايف  فوائده((.كتاب  بع�ص  الربهان(  )�رشح 

احلا�سية)1(.
اأقول: �صبق يف �رشوط القيا�س �س 366 بع�ص فوائد اخلالف، ومنها:

جواز تعّدد الأدلّة على مدلوٍل واحٍد للتقوية والّتعا�سد. 1 -
جواز الّتعليل بالعّلة القا�رشة.  2 -

=                                                                                                 
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- ومن �رشوط الفرع)1(:

=
اإن عدم معرفة احلكمة من ذلك ل يبطل العّلة كما لو ن�ّص على اأّنها قا�رشة. 3 -

حرمة قليل الّنبيذ وكثريه كما يف اخلمر؛ لأّن الّدليل واحٌد. 4 -
وهناك فوائُد اأخرى تنظر يف: قواطع الأدلّة يف اأ�سول الفقه )129-128/4(، 

والبحر املحيط )401/4- 407(.
الّتعّبدية؛  اأّن ذلك يف غري الأحكام  لكن هناك َمن زاد قيداً يف امل�ساألة، وهو 

فاإّنها خارجة عن اخلالف.
وانظر: الّتب�رشة �ص 452-453، وتخريج الفروع للّزجنانيِ �ص 8، وتي�سري 
الّتحرير )294/3-295(، والّتلويح )66/2(، وك�سف الأ�رشار )304/4-
307(، وخا�سة �ص 306، على البزدوي )316/3(، ورفع احلاجب عن 

ابن احلاجب )308/4( فما بعدها.
اأربعة.  الكراما�صتمِي  الفرع خم�صة. وقد ذكر منها  اأّن �رشوط  ذكر الآمدي:   )1(
اأبي ها�سم، لزوم كون الفرع ثابتًا بالّن�ّص يف اجلملة دون الّتف�سيل  ونقل عن 

فيجري القيا�ص يف تف�سيل املجمل.
: �رشوط الفرع اأربعة: وقال ال�ّصوكاينمِ

اأحدها: م�ساواة عّلته لعّلة الأ�سل.
: م�ساواة حكمه حلكم الأ�سل. والّثانيِ
والّثالث: اأن ل يكون من�سو�سًا عليه.

والّرابع: اأن ل يكون متقّدما على حكم الأ�سل((.
املوؤلِّف  عرّب  ولهذا  ذكر،  فيما  حم�صورًة  لي�صت  الفرع  �رشوط  اإن  واأقول: 

بقوله: 
)ومن �رشوط الفرع(، كما اأّن بع�س �رشوط الفرع يدخل �صمن �رشوط العّلة 
=   
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املطربة يف  العّلة؛ كال�ّسّدة  الأ�سَل يف  العّلة  الفرع يف  ي�ساوي  اأن   -1
الّنبيذ؛ فاإّنها بعينها هي ال�ّسّدة املطربة يف اخلمر)1(.

2- اأن ي�ساوي حكُم الفرع حكَم الأ�سل، فيما يق�سد كونه حكمًا من 
عني؛ كالق�سا�ص، اأو جن�ص كالولية)2(.

3- واأن ل يكون حكم الفرع من�سو�سًا عليه ل اإثباتًا ول نفيًا)3(.

 = 
الأ�سل  �سبق- يف  توجدان -كما  والعّلة  الأ�سل  لأّن حكم  الأ�سل؛  وحكم 

والفرع؛ ولهذا يرى الّناظر يف ذلك ما ي�سبه الّتكرار.
-290/2( البدائع  وف�سول   ،)251-248/3( لالآمدي  الإحكام  انظر: 
املحّلي عليه  الّتحرير )295/3(، وجمع اجلوامع مع �رشح  293(، وتي�رش 
 ،)607-606/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،)230-220/2(
-132/( املحيط  والبحر  بعدها،  فما   )105/4( املنري  الكوكب  و�رشح 

.)142
املراجع ال�ّسابقة، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 312-311،   )1(
و�رشح   ،)1( احلا�سية   ،)60/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  ة  وخا�سّ

الكوكب املنري )105/4(، وبيان املخت�رش )84/3(.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 312، والوجيز �ص 177، و�رشح الكوكب   )2(

املنري )109-108/4(.
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))واأن ل يكون حكم الفرع من�سو�سًا عليه،   )3(
ل اإثباتًا، واإّل �ساع القيا�ص، ول نفيًا، واإل مل يجز القيا�ص((. �ص 312-
والإحكام  ،)85/3( املخت�رش  وبيان   ،)300/3( الّتحرير  وتي�سري   ،313 
 =   
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=
       لالمدي )221/3(، و�رشح الكوكب املنري )110/4(، وفيه: ))ومن �رشوط 

الفرع اأي�سًا: اأن ل يكون من�سو�سًا على حكمه مبوافٍق((.
: ))من �رشوط الفرع اأن ل يكون حكمه من�صو�صًا عليه، بن�سٍّ  قال الكوراينمِ
َن ُيَجوز قيام  موافٍق؛ لأّن وجود الّن�ّص يغنيِي عن القيا�ص لتقّدمه عليه؛ خالفًا مليِ
دليلني على مدلوٍل واحٍد؛ فاإّنه يجتمع عنده الّن�ّص والقيا�ص على حكٍم واحٍد.
عَنى اأن كالًّ منهما  ثم قال: فالّتحقيق اأّنه اإن اأراد طائفًة جّوزت قيام دليلني، مبيِ

يفيد العلم باملدلول، فهذا غري معقوٍل؛ لأّنه حت�سيل احلا�سل.
واإن اأراد اإي�ساحًا وا�ستظهاراً، فلم يخالف فيه اأحد، األ تراهم يقولون: الّدليل 

على امل�ساألة الإجماع والّن�ّص والقيا�ص؟!.
واأّما اإذا كان الّن�ّص خمالفًا فقد علمت اأّنه مقّدم على القيا�ص((. �رشح الكوكب 

املنري )111-110/4(.
ول  مبوافق((،  حكمه  على  من�سو�سًا  يكون  ل  ))اأن  قوله:  عند  املحّقق  قال 

خمالف.
على  اإن كانت  الّتعدية  ))لأّن  قال:  اأّنه  احلوا�سي  �ساحب عمدة  نقل عن  ثم 
وفاق الّن�ّص الذي يف الفرع فال فائدة فيه؛ لأّن الّن�ّص يغنيِي عنه، واإن كانت 

على خالفه فهو باطل؛ ملناق�سته حكم الّن�ّص، وهذا خمتار عاّمة امل�سايخ.
واأّما خمتار م�سايخ �سمرقند اأّنه يجوز الّتعليل على موافقة الّن�ّص، وهو الأ�سبه؛ 
لأّن فيه تاأكيد الّن�ّص على معَنى اأّنه لول الّن�ّص لكان احلكم ثابتًا بالّتعليل، ول 
مانع يف ال�رّشع والعقل من تعا�سد الأدلّة، وتاأكيد بع�سها ببع�ٍص. فاإّن ال�رّشع 
قد ورد باآيات كثرية واأحاديث متعّددة يف حكٍم واحٍد. ومالأ ال�ّسلف كتبهم 
بالّتم�ّسك بالّن�ّص واملعقول يف حكم، ومل ينقل عن اأحٍد نكري، فكان اإجماعًا 

على جوازه((.
=
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4- واأن ل يكون حكم الفرع متقّدمًا على حكم الأ�سل)1(.

=
انظر: اأ�سول ال�ّسا�سي مع عمدة احلوا�سي �ص 314-315، و�رشح الكوكب 
املنري )110/4، ورفع احلاجب )310/4(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول 

)608/2(، وف�سول البدائع )293-292/2(.
 ،313 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،)299/3( الّتحرير  تي�سري  انظر:   )1(
والوجيز  �ص 177، وفواحت الّرحموت على م�سلم الّثبوت )260/2(، واإر�ساد 
الفحول �ص 209، و�رشح الكوكب املنري )111/4(، ورفع احلاجب عن ابن 

احلاجب )310/4(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )609-608/2(.
وابن  احلاجب  وابن  والآمدي  احلنفية  ))قال  املنري:  الكوكب  �رشح  يف  قال 
حمدان: »ول متقّدمًا على حكم الأ�صل«، زاد الآمدي: »اإّل اأن يذكره اإلزامًا 

للخ�صم«.
وقال املوّفق واملجد والّطويف: »ي�صرتط لقيا�س العّلة  ل لقيا�س الّدللة((. �رشح 

الكوكب املنري )111/4(.
: ))من �رشوطه اأن ل يتقّدم على حكم الأ�سل؛ كقيا�ص الو�سوء  قال الكورانيِ
على الّتيّمم يف وجوب الّنّية، فاإّن الّتيّمم متاأّخر عنه، فلو ثبت به ثبت حكم 

�رشعي بال دليٍل، اإذ الفر�ص اأّنه ل دليل عليه �سوى القيا�ص.
اأنَّى  طهارتان  للحنفية:  ال�ّسافعي  قال  �سّح؛كما  اإلزامًا  ذلك  قيل  نعم،لو 

يفرتقان؟!((.
هكذا قيل. وفيه نظر؛ لأّن احلنفية لي�ص عندهم يف امل�ساألة قيا�ص حّتى يلزموا، 
ول ال�ّسافعي قائل بالقيا�ص، بل وجوب الّنّية فيهما اإّنا ثبت بقوله –�سّلى الله 
مع  البخاري  �سحيح  عليه.  مّتفق  بالّنّيات((،  الأعمال  ))اإّنا  و�سّلم-:  عليه 
املنري  الكوكب  )�رشح   .)54-53/13( م�سلم  و�سحيح   ،)35/1(  الفتح 
 =   
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دون  اجلملة  يف  بالّن�ّص  ثابتًا  الفرع  كون  لزوم  ها�سم  اأبو)1(  و�رشط 
الّتف�سيل، فيجري القيا�ص يف تف�سيل املجمل)2(.

 = 
)112/4(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 313، ونهاية الو�سول اإلى علم 

الأ�سول )609/2(، ورفع احلاجب )311-310/4(.
�سبقت ترجمته يف الق�سم الأّول �ص 53.  )1(

بن�ّس  حكمه  ثبوت  الفرع  يف  ي�صرتط  ))ول  املنري:  الكوكب  �رشح  يف  قال   )2(
جملٍة، اأي: يف اجلملة، خالفًا لأبي ها�سم واأبي زيد((.

انظر: �رشح الكوكب املنري )112/4(، و�رشح الع�سد )233/2(، وامل�سودة 
�ص 411، و�سفاء العليل �ص 675، وفواحت الّرحموت )260/2(.

ثم ذكر يف �رشح الكوكب املنري مثاله؛ فقال:
))ومثال ذلك: اإذا قلنا يف اجتماع اجلّد مع الإخوة، يرث معهم، قيا�سًا على 

اأحدهم؛ 
لأّن كالًّ من اجلّد والأخ يديل بالأب، فلول دللة الّدليل على اإرث اجلّد يف 

ورة. اجلملة ملا �ساغ القيا�ص يف هذه ال�سّ
وُردَّ باأّن العلماء قا�سوا: )اأنت عليَّ حرام(، اإما على الّطالق ل يف حترميها، اأو 
على الّظهار يف وجوب الكّفارة((، اأو على اليمني يف كونه اإيالء، ومل يوجد 
يف ذلك ن�ّص على احلكم ل جملًة ول تف�سياًل((. املرجع ال�ّسابق )113/4(، 

ورفع احلاجب )311/4(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )609/2(.
تف�صياًل،  بن�سٍّ جملًة ل  ثابتًا  الفرع  اأن يكون احلكم يف  وفيه: ))و�رشط قوم 
واليمني  الّطالق،  على  حرام(  علّي  )اأنت  قا�سوا  الأئمة  فاإّن  بحقٍّ  ولي�ص 
 ،)251/3( لالآمدي  الإحكام  تف�سياًل((.  ول  جملًة  ن�ّص  فال  والّظهار، 
وتي�سري الّتحرير )301/3(، وف�سول البدائع )293/2(، واملحّلي على جمع

 

=                                                                                                   
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)تعريف العّلة(:

واختلفوا يف تعريف العّلة)1(:

 = 
 ،)31/4( البّينات  والآيات   ،)908/2( واملعتمد   ،)230/2( اجلوامع 
واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص )313-314(، وبيان املخت�رش 

)85/3-86(، وتي�سري الأ�سول �ص 246.
�سبق معَنى العّلة يف الّلغة، وال�سطالح يف الق�سم الأّول �ص 36، وكذا يف   )1(

اأ�سباب ال�رّشائع من الق�سم الّثانيِ �ص 561.
قال يف البحر املحيط )يف الّركن الّرابع( العّلة.

وهي �رشط يف �صّحة القيا�س ليجمع بها بني الأ�صل والفرع.
قال ابن فورك: من الّنا�ص َمن اقت�رش على ال�ّسبه ومنع القول بالعّلة.

: وقال ابن ال�ّسمعانيِ
1- ذهب بع�ص القيا�سّيني من احلنفية وغريهم اإلى �سّحة القيا�ص من غري عّلة اإذا 

لح بع�ص ال�ّسبه.
2- وذهب جمهور الأ�سولّيني من الفقهاء واملتكّلمني اإلى اأّن العّلة ل بّد منها يف 

القيا�ص، وهي ركن القيا�ص ل يقوم القيا�ص اإّل بها. )111/5(.
وقال يف قواطع الأدلّة يف  اأ�سول الفقه: ))الف�سل الّثالث: وهو القول يف عّلة 
القيا�ص، وفيه الكالم الكثري وقد وقع فيه اخلبط العظيم، ول بّد اأن يعتَنى يف 
قواطع  وتوفيقه((.  تعالى  الله  بعون  ذلك  من  احلّق  ليظهر  اعتناء  زيادة  ذلك 

الأدلّة يف )106/4(.
املنري)39/4(،وامل�سودة)735/2- الكوكب  العّلة:�رشح  اأهمية  يف  وينظر 
الفقه)1362/3-1363(،وتي�سري  اأ�سول  يف  الوايف  وكتاب   ،)736

الأ�سول �ص 247.
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1- فقال بع�سهم:هي املعرِّف للحكم)1(.فبطل طرده بالعالمة)2(.

اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 314، وفتح الغّفار �ص 371، وهو   )1(
مذهب اأكرث املتكّلمني ومنهم: الّرازي والبي�ساوي وابن ال�ّسبكي وغريهم من 
ال�ّسافعية، واأبي زيد الّدبو�سي من احلنفية واأكرث الأ�ساعرة. وبه اأطلق القا�سي 
اأبو يعلى واأبو اخلطاب، وابن عقيل وغريهم من احلنابلة. وهو راأي جمهور 

املالكية.
اجلوامع  وجمع   ،)40-39/3( والإبهاج   ،)179/2/2( املح�سول 
واأ�سول   ،)129/2( البنود  ون�رش   ،292 �ص  الأدلّة  وتقومي   ،)231/2(
البزدوي )343/3(، وتي�سري الو�سول �ص 247-248، والعّدة )175/1-
176(، والّتمهيد لأبي اخلطاب )78/3(، و�رشح الكوكب املنري )39/4-

40(، وت�سري الّتحرير )302/3(.
قال يف امل�سودة: ))قال �سيخنا: ف�سل: قد اأطلق غري واحٍد من اأ�سحابنا القا�سي 
ال�رّشع  اأّن علل  واأبو اخلطاب وابن عقيل واحللوانيِ وغريهم يف غري مو�سٍع: 
فهي  الأحكام  على  اأدلًّة  وجّل-  –عّز  الله  ن�سبها  وعالمات  اأمارات  هي  اإّنا 
جتري جمرى الأ�سماء. وهذا الكالم لي�ص ب�سحيٍح على الإطالق. والكالم 
يف حقيقة العلل ال�رّشعية فيه طول، وذكر ابن عقيل وغريه -اأّنها- واإن كانت 
الأمارات  جن�ص  من  لي�ست  ملفا�سد،  ودافعة  مل�سالح  موجبة  فاإّنها  اأمارات- 
ال�ّساذجة العاطلة عن الإيجاب((.)735/2-736(، واجلدل لبن عقيل �ص 
الّلحام �ص 143،وكتاب الوايف يف  الفقه لبن  اأ�سول  14، واملخت�رش يف 

اأ�سول الفقه )1363/3(.
فتح الغّفار �ص 371، وقد �سبق يف الق�سم الأّول تعريف العالمة، مثل: الغيم   )2(

بالّن�سبة للمطر. �ص 608.
بينهما، فرق  يبقى  العالمة ول  فيه  تدخل  املذكور  الّتعريف  اأّن  ذلك:  ومعَنى 

 

 =   
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يف  مبوؤثِّرة  لي�ست  باأّنها  واأبطل  املوؤثِّرة)1(،  هي:  البع�ص:  وقال   -2
احلقيقة، بل معرِّف؛ لأّن احلكم قدمي، فال يوؤثر فيه احلادث.

فقيل: املراد اأثر احلكم القدمي، كالوجوب لالإيجاب القدمي)2(.
اأي:  الإيجاب،  �سبيل  على  ل  الباعث،  العّلة  بع�سهم:  وقال   -3
نفٍع  لل�ّسارع يف �رشعه احلكم، من جلب  مق�سودٍة  امل�ستملة على حكمٍة 

للعباد، اأو دفع �رّش عنهم)3(.

 = 
اإلى  العلل، كامللك  اإلى  م�سافة  اإلينا  بالّن�سبة  الأحكام  لأّن  ثابت؛  الفرق  لكن 
العالمات؛  اإلى  م�سافة  الأحكام  ولي�ست  القتل،  اإلى  والق�سا�ص  ال�رّشاء، 
مع  العّلةوالعالمة.الّتو�سيح  بني  الفرق  من  بّد  الإح�سان،فال  اإلى  كالّرجم 

الّتلويح)162/2(.
وهو مذهب املعتزلة وبنوه على قاعدتيِهم يف الّتح�سني والّتقبيح. تي�سري الو�سول   )1(
�ص 348، واملعتمد )704/2-705(، واإر�ساد الفحول �ص 207، وكتاب 

الوايف يف اأ�سول الفقه )1363/3(.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 315، وينظر: تقرير ال�رّشبينيِي على جمع اجلوامع   )2(
لأهل  خالفًا  الأ�ساعرة،  مذهب  هو  احلكم  بقدم  والقول  قلت:   .)68/1(

ال�ّسنة كما �سبق اأكرث من مّرة.
املنتهى  وخمت�رش   ،)17/3( الإحكام  احلاجب.  وابن  الآمدي  راأي  وهذا   )3(

)213/2(، وبيان املخت�رش )25/3(.
وهناك اآراء اأخرى يف تعريف العّلة منها:

اأ- اأّنها املوجبة للحكم على معَنى اأّن ال�ّسارع جعلها موجبة لذاتها.وهو راأي الغزايل، 
و�سليم الّرازي من ال�ّسافعية.�سفاء العليل �ص 21، واإر�ساد الفحول �ص 207.

 =    



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1212

ى منا�سبة)1(. ومعَنى كون العّلة جالبًا لنفعهم، ودافعًا ل�رّشهم ُي�َسمَّ
والو�سف املنا�سب)2(:

اأ- اإّما حقيقي)3(.

= 
ب- وعّرفها اأكرث احلنفية، باأّنها: ما ي�ساف اإليه وجود احلكم ابتداًء.

 ،72 �ص  احلدود  للحكم(.  اجلالب  )الو�سف  باأّنها:  الباجي  وعّرفها:  ج- 
�ص  الغّفار  وفتح   ،249-248 �ص  الأ�سول  وتي�سري   ،14 �ص  واملنهاج 
املحيط  والبحر   ،)1363/3( الفقه  اأ�سول  يف  الوايف  وكتاب   ،371

.)113-111/5(
واملنا�سبة لغة: املالئمة واملوافقة.  )1(

وا�سطالحًا: ما تقع امل�سلحة عقبه.
 ،)352/3( الأ�رشار  وك�سف   ،)154  ،153/4( املنري  الكوكب  �رشح 
املخت�رش)110/3(  وبيان   ،)239/2( الع�سد  و�رشح  �ص278،  والّرو�سة 

فما بعدها.
هو عبارة عن الو�سٍف الّظاهٍر املن�سبٍط الذي يلزم من ترّتب احلكم على وفقه   )2(

ح�سول 
ما ي�سلح اأن يكون مق�سوداً من �رشع ذلك، و�سواء كان ذلك احلكم   

نفيًا،  اأو اإثباتًا، و�سواء كان ذلك املق�سود جلب م�سلحٍة اأو دفع مف�سدٍة.  
و)237/3(،  بعدها،  فما   )110/3( املخت�رش  وبيان   ،)63/2( الّتو�سيح 

ونهاية ال�ّسول )69/3-84(، وتي�سري الأ�سول �ص )267-265(.
تلقته  العقول  على  عر�ص  لو  ما  املنا�سب  ))الو�سف  زيد:  اأبو  القا�سي  وقال 

بالقبول((. ك�سف الأ�رشار )353-352/3(.
اخلمر،  حترمي  كالإ�سكار يف  فيه؛  الّتاأّمل  بعد  منا�سبته  تزول  ل  ما  باأّنه  عّرف   )3(

والقتل العمد العدوان يف م�رشوعية الق�سا�ص. تي�سري الأ�سول �ص 267.
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ب- واإّما اإقناعي)1(.
فـاحلـقـيقي؛ اإّمـــا ملـ�سلحـــة ديـنـيـة،كــريا�ســـة الّنف�ص، وتهذيـب 

الأخــالق)2(.
�رشع  من  املق�سود  الّنف�ص  كحفظ  الأ�سل؛  يف  �رشورية)3(  دنيوية  اأو 
الق�سا�ص، وحفظ العقل املق�سود من �رشعية حّد ال�ّسكر )71/اأ(، وحفظ 
ين املق�سود من �رشعية قتل الكّفار، وحفظ الّن�سب املق�سود من �رشعية  الدِّ
حّد الّزنا، وحفظ املال املق�سود من �رشعية حّد ال�ّسارق، وقاطع الّطريق 

هو الذي يظّن يف اأّول الأمر منا�سبته، لكنه بعد البحث تزول فال يكون حّجة   )1(
على الغري. املرجع ال�ّسابق.

الة،  ال�سّ وجوب  واحلكم  ال�ّسهر،  و�سهود  كالّدلوك  املنا�سب؛  فالو�سف   )2(
وم. واحلكمة ريا�سة الّنف�ص وقهرها. الّتو�سيح )63/2(. وال�سّ

اإذا فقدت مل جَتريِ  ين والّدنيا؛ بحيث  وهي التيِي ل بّد منها يف قيام م�سالح الدِّ  )3(
م�سالح الّدنيا على ا�ستقامة بل على ف�ساد،وتهارج،وفوت حياة،ويف الأخرى 
ى  خم�ص،وُت�َسمَّ املبني،وهي  باخل�رشان  الّنجاة،والّنعيم،والّرجوع  فوت 
بال�رّشورات. املوافقات)7/2(،وتي�سري الأ�سول �ص268، و�رشح الكوكب 

املنري )159/4(.
الّنف�ص،  حفظ  خم�سة:  وهي  �رشورية  اإّما  وهي  دنيوية،  اأو  الّتو�سيح:  ويف 
ين، والعقل، فهذه اخلم�سة هي احلكمة. )63/2(،  واملال، والّن�سب، والدِّ
وفواحت الّرحموت )320/2(، و�رشح الكوكب املنري )158/4(، واملخت�رش 
الوجيز يف مقا�سد ال�رّشيعة �ص 30، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ 

�ص 317.
ال�ّسابق  وحت�سينية.انظر:املرجع  الّدنيوية:ثالث:�رشورية،وحاجية  وامل�سالح 

�ص317.
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و�سمان املتلفات)1(.
اأو مكملة لل�رّشورية، كحّد قليل امل�سكر)2(.

اأو غري �رشوريٍة، لكن حاجية)3(، مت�ّص احلاجة اإليه يف نف�سه كالبيع؛ 

قــال املوؤلِّــف يف اأ�سول الأحــكام: ))والو�سف:هو القتــل العمد العدوان،   )1(
الكافــر،  وحربيــة  والّزنــا،  والإتــالف،  الّطريــق،  وقطــع  وال�رّشقــة، 

والإ�ســكار.
وكّل  املراتب.  اأعلى  وهي  مّلٍة،  كل  يف  تراَعى  اخلم�ص  ال�رّشوريات  وهذه 
مرتبة من هذه املراتب ين�سّم اإليها ما هو كالّتتمة، والّتكملة، مما لو فر�سنا فقده 

مل يخل بحكمتها الأ�سلية.
انظر: املوافقات )9/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 318.

قال يف �رشح الكوكب املنري: ))ويلحق بال�رّشوري ما هو مكّمل له؛ كحفظ   )2(
العقل باحلّد بقليل امل�سكر.

ومعَنى كونه مكماًل له. اأّنه ل ي�ستقّل �رشوريًا بنف�سه، بل بطريق الن�سمام، 
فله تاأثري فيه، لكن ل بنف�سه، فيكون يف حكم ال�رّشورة مبالغة يف مراعاته. 

فاملبالغة يف حفظ العقل: باحلّد ب�رشب قليل امل�سكر. )164/4(.
وهكذا مكّمل كّل مرتبٍة من املراتب اخلم�ص. وتنظر الأمثلة يف املرجع ال�ّسابق 

فحة نف�سها. اجلزء وال�سّ
يف  ي  املوؤدِّ ال�سيق  ورفع  الّتو�سعة،  حيث  من  اإليها  يفتقر  التي  امل�سالح  وهي   )3(
فاإذا مل تراع دخل على  اإلى احلرج وامل�سّقة الالحقة بفوت املطلوب،  الغالب 
اأو  الواقع  الف�ساد  مبلغ  يبلغ  ل  ولكنه  وامل�سّقة،  احلرج  اجلملة  على  املكّلفني 
املنري  الكوكب  املوافقات )10/2(، و�رشح  ال�رّشوريات.  املتوّقع من فوت 

)165/4(، و�رشح الع�سد )241/2(.
ال�رّشوريات  من  �سيٍء  فوات  فواتها  من  يلزم  ل  اأ�سبهها  وما  الأ�سياء،  فهذه 

 

=   
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والإجارة، وامل�ساربة وغريها من املعامالت)1(.
الّطفل  تربية  على  كالإجارة  الّتعي�ص،  يف  �رشوريًة  تكون  وقد 

ور�ساعه)2(.
اأو مكّملة للحاجية، كوجوب رعاية الكفاءة، ومهر املثل يف الويل اإذا 

غرية)3(. زّوج ال�سّ

= 
وبع�سها اأبلغ من بع�ٍص.

ور، ك�رشاء ويل طفل ما يحتاجه من  وقد يكون احلاجي �رشوريًا يف بع�ص ال�سّ
مطعوم وملبو�ص؛ حيث كان يف معر�ص من اجلوع والربد.

وهذا معَنى القاعدة امل�سهورة: قد تْنزل احلاجة مْنزلة ال�رّشورة.
واأ�سول   ،)241/2( الع�سد  و�رشح   ،)166/4( املنري  الكوكب  �رشح   )1(

الأحكام للموؤلِّف �ص 318، وبيان املخت�رش )118/3، و119(.
اأّنها  فاإّن املعاو�سات واإن ظّنت  العقود دون ال�رشوريات اخلم�ص،  لكن هذه   )2(
�رشورية فكّل واحٍد منها لي�ص بحيث لو مل ي�رشع لأّدى اإلى فوات �سيٍء من 
�ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،)63/2( الّتو�سيح  اخلم�ص.  ال�رّشوريات 

319، وبيان املخت�رش )/120-117(.
غرية، فالو�سف املنا�سب  قال يف الّتو�سيح: ))اأو حمتاج اإليها كما يف تزويج ال�سّ  )3(
الولية حتت  الّتزويج، واحلكمة وامل�سلحة كون  غر، واحلكم �رشعية  ال�سّ هو 
الكفء. وهذه امل�سلحة لي�ست �رشورية، ولكنها يف حمّل احلاجة؛ لأّنه ميكن 
اأن يفوت الكفء ل اإلى بدل. )63/2(، و�رشح الكوكب املنري )166/4(، 

وبيان املخت�رش )120-117/3(.
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ج- اأو غري حاجية، ول مكّملة، لكن حت�سينيِي)1(، ك�سلب العبد اأهلية 
ال�ّسهادة لنق�سه عن املنا�سب ال�رّشعية)2(.

)1( امل�سالح الّتح�سينية، هي الق�سم الّثالث من الو�سف املنا�سب الّدنيوي. وهي كما 
يقول ال�ّساطبيِي: )الأخذ مبا يليق من حما�سن العادات وحت�سني الأحوال املدن�سات 

التي تاأنفها العقول الّراجحات، ويجمع ذلك ق�سم مكارم الأخالق(.
ويقول الغزايل هو: )ما ل يرجع اإلى �رشورة ول اإلى حاجة، ولكن يقع موقع 
املناهج  اأح�سن  ورعاية  واملراتب  للمزايا  والّتي�سري  والّتو�سعة  والّتزيني  الّتح�سني 
يف العبادات واملعامالت، واحلمل على مكارم الأخالق وحما�سن العادات(. 

�سفاء العليل �ص 169.
الّتتمات(، و�َسّماه  بـ: )ما هو يف حمّل  الف�سول  تنقيح  القرايف يف  وقد �سّماه 
�ساحب ن�رش البنود من املالكية بـ: )الّتتمة(؛ لأّنه تتمة للم�سالح وذكر اأّنه يقال 

له حت�سينيِي؛ لأّنه م�ستح�سن عادة.
و�سّماه البي�ساوي يف املنهاج بامل�سلحي، وتبعه يف ذلك �رشاحه؛ الأ�سنوي يف 

نهاية ال�ّسول والبدخ�سي يف مناهج العقول، والّتاج ال�ّسبكي يف الإبهاج.
واإر�ساد   ،)11/2( املوافقات  الّتح�سينّيات يف:  على  الأ�سولّيني  انظر: كالم 
 ،)396/3( والإحكام   ،)241/2( الع�سد  و�رشح   ،216 �ص  الفحول 
على  واملحّلي   ،)177/2( البنود  ون�رش   ،391 �ص  الف�سول  تنقيح  و�رشح 
بعدها،فقد  املنري)166/4(فما  الكوكب  )52/3(،و�رشح  اجلوامع  جمع 
ذكر اأق�سام الّتح�سينيِي وحكم كّل ق�سم فينظر هناك لتتّم الفائدة اأكرث، وتي�سري 

الأ�سول �ص 268.
مل يرت�ص احلنابلة هذا الّتمثيل؛ لأّن العبد مقبول ال�ّسهادة عندهم يف كّل �سيء   )2(

على املذهب، كما يقول �سارح الكوكب )168/4(.
قال ال�ّسوكانيِ يف اإر�ساد الفحول �ص 217: ))وقد ا�ست�سكل هذا ابن دقيق 

 

 =                                                                                                    
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ل يظهر خالفه)1(. - والإقناعي؛ ما يتوّهم اأّنه منا�سب، ثم اإذا توؤمِّ
كنجا�سة اخلمر، لبطالن بيعها)2(.

بل  ان�سباطها،  فائها، وعدم  فرٍد خليِ تعترب يف كّل  - واحلكمة)3(: ل 

 = 
العيد؛ لأّن احلكم باحلّق بعد ظهور ال�ّساهد واإي�ساله اإلى م�ستحّقه ودفع اليد 

الّظاملة عنه من مراتب ال�رّشورة واعتبار نق�سان العبد يف الّرتبة واملن�سب من 
مراتب الّتح�سني وترك مرتبة ال�رّشورة؛ ملرتبة الّتح�سني بعيد جّداً. نعم، لو 
وجد لفظ ي�ستند اإليه يف رّد �سهادته، ويعّلل بهذا الّتعليل لكان له وجه؛ فاأّما 

مع ال�ستقالل بهذا الّتعليل ففيه 
َن رّد �سهادة  مليِ يعلم  اأّنه ل  ال�ّسافعي  اأ�سحاب  بع�ص  الإ�سكال. وقد ذكر  هذا 

العبد م�ستنداً اأو وجهًا((.
انظر: الإحكام لالآمدي )396/3(، و�رشح الكوكب املنري )168/4(، مع 

احلا�سية )3(.
الّتو�سيح )63/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 320، و�رشح الكوكب   )1(

املنري )171/4(.
والبيع  الإذلل،  تنا�سب  جن�سة  اإّنها  حيث  ))فمن  الأ�سول:  يف  املوؤلِّف  قال   )2(
الة، وهذا ل  يقت�سي الإعزاز، لكن معَنى الّنجا�سة كونها مانعة من �سّحة ال�سّ

ينا�سب بطالن البيع. �ص 320، والّتو�سيح )63/2(.
املجّردة(، وهو  للموؤلِّف: )واحلكمة  الأحكام  الّتو�سيح واأ�سول  املوجود يف   )3(
�ص  الأحكام  واأ�سول   ،)63/2( الّتلويح  �رشحه  مع  )الّتو�سيح  املنا�سب. 

320، و�رشح الكوكب املنري )172/4(.
واحلكمة: �سبق تعريفها يف الق�سم الّثانيِ �ص 165.

حابة كانوا يعّللون بامل�سلحة اأكرث من  واأّما الّتعليل بها ففيه خالف كثري. وال�سّ

 

 =                                                                                                    



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1218

يف اجلن�ص، في�ساف احلكم اإلى و�سٍف ظاهٍر من�سبٍط، يدور الو�سف مع 
احلكمة اأو يغلب وجود احلكمة عند الو�سف، كال�ّسفر مع امل�سّقة)1(.

والأ�سل يف الّن�سو�ص:1- عدم الّتعليل عند البع�ص)2(.

 = 
تعليالتهم بالأو�ساف. وكذا الكتاب وال�ّسنة مملوءان بذلك.

الّتعليل بها. انظر: تي�صري  وبع�صهم ا�صرتط فيها اأن تكون من�صبطة حّتى ي�صّح 
الأ�سول �ص 255.

حم�ساًل  يكون  الو�سف  على  احلكم  ترّتب  اأن  ))واملراد  الّتو�سيح:  يف  قال   )1(
اأّن  املراد  لي�ص  اأي:  امل�سّقة(،  للم�سلحة دائمًا، ويف الأغلب، )كال�ّسفر مع 
امل�سّقة هي احلكمة، بل احلكمة هي دفع ال�رّشر، ودفع ال�رّشر اإّنا يتحّقق يف 
�سورة وجود ال�رّشر ووجود ال�رّشر ل يتحّقق اإّل اأن تكون امل�سّقة موجودًة، 
ثم امل�سّقة غالبة الوجود يف ال�ّسفر فرتّتب احلكم، وهو الّرخ�سة على الو�سف؛ 
الأغلب((.  يف  ال�رّشر  دفع  هي  التي  للحكمة  اًل  حم�سّ يكون  ال�ّسفر  وهو 

)64/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 320.
الفقهاء،  عند  اًل  تف�سّ عّلٌة  حكم  ))ولكّل  املنري:  الكوكب  �رشح  يف  قال   )2(
ووجوبًا عند املعتزلة؛ لأّن الّدليل الّداّل على جواز العمل بال�ّصرب وتخريج املناط 

وغريهما كون احلكم ل بّد له من عّلة لقوله تعالى: �ک  ک  گ         گ  
گ�]الأنبياء: 107[. والّظاهر منه تعميم الّرحمة يف جميع ما جاء به 

وحينئٍذ مل َتْخُل الأحكام عن فائدة وهي العّلة.
قال اأبو اخلطاب: ))كّلها معّللة، وتخفى نادراً((.

تعقــل  لأّن  نــادراً؛  وتــرك  الأ�ســل،  ))الّتعليــل  القا�ســي:  وقــال 
عرفــًا.  املاألــوف  ولأّنــه  الّتعّبــد.  مــن  القبــول  اإلــى  اأقــرب  العّلــة 
الغالــب. علــى  فيــه  نحــن  مــا  فيحمــل  لــه؛  ع  ال�ــرشّ موافقــة  والأ�ســل 
=                                                                                                           
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لأّن الّن�ّص موجب للحكم ب�سيغته لبالعّلة فال ي�سار اإليها اإّل بدليٍل.

= 
ويجب العمل بالّظّن فيها، اأي: يف علل الأحكام اإجماعًا.

يغة، وبالّتعليل، ينقل حكمه  - وقيل: الأ�سل عدم الّتعليل؛ لأّن املوجب ال�سّ
اإلى معناه. فهو كاملجاز من احلقيقة. قلت: اأي: ويف النتقال من احلقيقة اإلى 

املجاز ل بّد من دليل.
وامل�سودة �ص 298،  بعدها،  فما   ،)150/4( املنري  الكوكب  �رشح  انظر: 

و�رشح الع�سد )238/2(، وتي�سري الّتحرير )49/4(، والإبهاج )43/3(.
م�سالح  وفق  على  فوجدناها  ال�رّشع  اأحكام  ا�ستقرينا  ))اإنا  ال�ّسبكي:  ابن  قال 
العباد، وذلك من ف�سل الله تعالى واإح�سانه، ل بطريق الوجوب عليه، خالفًا 
ومل  احلكم  ذلك  لعّلّية  �سالح  و�سف  وهناك  حكم،  ثبت  فحيث  للمعتزلة؛ 
بالّظّن  والعمل  لذلك احلكم،  عّلة  الو�سف  اأّن ذلك  يوجد غريه يح�سل ظّن 
واجب، وقد اّدعى بع�سهم الإجماع على اأّن الأحكام م�رشوعة مل�سالح العباد. 
قال: وذلك اإّما بطريق الوجوب عند املعتزلة، اأو الإح�سان عند الفقهاء من اأهل 
ال�ّسنة. وهذه الّدعوى باطلة؛ لأّن املتكّلمني مل يقولوا بتعليل الأحكام  بامل�سالح 
ل بطريق الوجوب ول اجلواز، وهو الالئق باأ�سولهم، وكيف ينعقد الإجماع 
مع خمالفة جماهري املتكّلمني؟ وامل�ساألة من م�سائل علمهم، وقد قالوا: ل يجوز 
اأن تعّلل اأفعال الله تعالى؛ لأّن َمن فعل فعاًل لغر�ٍص، كان ح�سوله بالّن�سبة اإليه 
اأولى �سواء كان ذلك الغر�ص يعود اإليه اأم اإلى الغري. واإذا كان كذلك يكون 
ناق�سًا يف نف�سه م�ستكماًل يف غريه،ويتعالى الله �سبحانه وتعالى عن ذلك((.
وامل�سودة   ،)151/4( املنري  الكوكب  �رشح  وحا�سية  الإبهاج)43/3(، 

.)753-752/2(
قال حمّقق نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )601/2(، احلا�سية رقم: )6(:

))اختلف الأ�سولّيون يف تعليل الّن�سو�ص على ثالثة اأقوال:
=    
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2- وعندالبع�ص الأ�سل الّتعليل؛ فيعّلل بكّل و�سٍف ما مل مينع مانع.

 = 
الأّول: اأّنها غري معلولة يف الأ�سل اإّل اإذا قام دليل يف البع�ص على كونه معلوًل، 

فحينئٍذ يجوز تعليله وي�سّح الإلزام به على اخل�سم.
: اأّنها معلولة بكّل و�سٍف ميكن الّتعليل به وي�سلح لإ�سافة احلكم اإليه اإّل  الّثانيِ
اأن يقوم دليل من ن�صٍّ اأو اإجماٍع يف البع�ص مينع من الّتعليل ببع�ص الأو�ساف 

فحينئٍذ مينع الّتعليل باجلميع، ويق�رش على ما عدم فيه املانع.
الّطرد. وكال  اأ�سحاب  اإلى  القول  ين: وين�سبون هذا  الدِّ نظام  بن  قال حمّمد 
)فواحت  والّتفريط.  الإفراط  من  الغايتني  يف   - والّثاينمِ الأّول  –يعنمِي  القولني 

الّرحموت )295-293/2(.
�سائر  من  متّيزه  على  الّدليل  قام  بو�سٍف  ولكن  الّتعليل،  فيها  الأ�سل  الّثالث: 

الأو�ساف يف كونه متعّلق احلكم، ل بكّل و�سٍف.
يعنيِي: ل حاجة يف تعليل كّل ن�صٍّ اإلى اإقامة الّدليل على اأّن هذا الّن�ّص معلول، 
بل يكفي فيه باأّن الأ�سل يف الّن�سو�ص الّتعليل. لكن يحتاج فيه اإلى اإقامة الّدليل 

على اأّن هذا الو�سف من بني �سائر الأو�ساف  هو الذي تعّلق احلكم به.
وهذا قول عاّمة مثبتيِي القيا�ص، وهو الأ�سبه مبذهب ال�ّسافعي.

قلت: املن�سوب اإلى اأ�سحاب ال�ّسافعي هو: عدم الّتعليل. انظر: تخريج الفروع 
�ص  ال�رّشيعة  مقا�سد  عن  والك�سف   ،46-41 �ص  للّزجنانيِ  الأ�سول  على 

.158
واختار �ساحب امليزان القول بالّتعليل، وقال: ))اإّن اأحكام الله تعالى مبنية على 
احلكم وم�سالح العباد. وهو املراد من قولنا: الّن�سو�ص معلولة، اأي: الأحكام الّثابتة 
بها متعلّقة مبعاٍن وم�سالح وحكم؛ فاإذا عقل ذلك املعَنى يجب القول بالّتعدية((. �ص 

.531
 وانظر �رشوط امل�صاألة وثمرة اخلالف فيها يف: اأ�صول البزدوي مع ك�صف الأ�رشار 
 =                                                                                                         
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3- وعند البع�ص الأ�سل الّتعليل بكّل و�سٍف �سالٍح لإ�سافة احلكم اإليه 
حّتى يوجد املانع عن البع�ص، فيعّلل )71/ب( بالبع�ص والبع�ص جممل، 

فال بّد من ممّيز.
4- وعندنا -وهو املختار- الأ�سل الّتعليل، واأّنه ل بّد من دليٍل ميّيز 
الو�سف الذي هو عّلة، ومع ذلك ل بّد قبل الّتعليل والّتمييز من دليل يدّل 

= 
)53/3( فما بعدها، واأ�سول ال�رّشخ�سي )144/2-149(، وفواحت الّرحموت 
 ،)602-601/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  )293/2-295(،ونهاية 
الّتحرير  بعدها،وتي�سري  الّثانيِ �ص321،فما  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكم  واأ�سول 
)303/3(، فما بعدها، والّتلويح مع الّتو�سيح )64/2( فما بعدها، وجامع 
الأ�رشار )975/4-976(، وتقومي الأدلة �ص 301، فما بعدها، واأ�سول الفقه 
الإ�سالمي )1030/2(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 349، وحا�سيَتي الّتفتازانيِ 
واجلرجانيِ )238/2(، وامل�ست�سفى )590/3(، وتخريج  الفروع على الأ�سول 

للّزجنانيِ �ص 41-46، وقواطـــع الأدلّة )179/4( فما بعـــدها.
قال يف البحر املحيط: ))واحلّق اأّن رعاية احلكمة لأفعال الله واأحكامه جائز وواقع، 
ومل ينكره اأحٌد، واإّنا اأنكرت الأ�سعرية العّلة والغر�ص والّتح�سني العقلي، ورعاية 

الأ�سلح.
والفرق بني هذه ورعاية احلكمة وا�سح. وخلفاء الغر�ص وقع اخلبط، واإذا اأردت 
معرفة احلكمة يف اأمر كونيِ اأو دينيِي اأو �رشعي فانظر اإلى ما يرتّتب عليه من الغايات 
حيح نحو قوله تعالى:  يف جزئيات الكونيات والّدينيات متعرفاً بها من الّنقل ال�سّ

�ٺ     ٺ  ٺ� ]الإ�رشاء من الآية: 1[، يف حكمة الإ�رشاء.
ومبالحظة هذا القانون يّت�سح كثري من الإ�سكال ويّطلع على لطف ذي اجلالل.

يتابع القارئ هذه امل�ساألة يف املرجع ال�ّسابق )122/5-135(، وخا�سة �ص 129-
.130
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على اأّن هذا الّن�ّص معّلل يف اجلملة)1(.
- ويجوز اأن تكون العّلة)2(.

ة: تقومي الأدلّة �ص 301 فما بعدها، والّتلويح  ينظــر: املراجع ال�ّسابقة، وخا�سّ  )1(
مــع الّتو�سيــح )64/2(، و�ــرشح الكوكب املنــري )150/4( فمــا بعدها، 
وامل�سودة )752/2-753(، والبــحر املحيــط )129/5-130(، ونظرية 
املقا�ســد عنــد الإمام ال�ّساطبيِي �ــص 198، فما بعدها، ومــا �سبق يف مبحث 
اأ�سباب ال�رّشائــع، وفتح الغّفار �ص 363، 370، وتغيري الّتنقيح �ص 180، 

فما بعــدها.
واأ�سول   ،)345/3( البزودي  واأ�سول   ،292 �ص  الأدلّة  تقومي  انظر:   )2(
علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،346 �ص  واملنخول   ،)174/2( ال�رّشخ�سي 
الأ�سول )603/2(، وتغري الّتنقيح �ص 183، وتي�سري الّتحرير )303/3(، 
واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 323، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 

35، والّتلويح مع الّتو�سيح )66-65/2(.
واأقول: اإّن املوؤلِّف يذكر يف هذه الفقرة جملًة ما يجوز اأن يعّلل به بعد اأن ذكر 

اأّن الأ�صل يف الأحكام الّتعليل بال�رّشوط التي ا�صرتطت ل�صّحة تلك العّلة.
وقوله: ))ويجوز اأن تكون العّلة((، و�سفًا لزمًا. اأي: يجوز اأن يكون املعَنى 
الذي جعل علمًا على حكم الّن�ّص و�سفًا لزمًا للمن�سو�ص عليه، مثل الّثمنية 
التي جعلت عّلة للّزكاة يف احلكم، فاأوجبت فيها الّزكاة �سواء �سيغت �سياغة 
حتّل اأو حترم، كما جتب يف غري امل�سوغ من الّذهب والف�سة؛ لأّنه ثمن باأ�سل 
الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  حاٍل.  باأي  تبطل  ل  فة  ال�سّ وهذه  اخللقة، 

.)603/2(
ومعَنى كون الّثمنية عّلة للّزكاة: اأّنها من جزئيات كون املال ناميًا فتكون عّلة 

موؤّثرة. 
=   
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جتب  حّتى  عندنا  امل�رشوب  للّزكاة،يف  لزمًا،كالّثمنية  و�سفًا   -1
الّزكاة يف احللّي، وللّربا عند ال�ّسافعي)1(.

2- وعار�سًا)2( كالكيل للّربا.
3- وجلّيًا.

 4- وخفّيًا )3(.

 5- وا�سمًا للجن�ص)4( لقوله –�سّلى الله عليه و�سّلم- يف امل�ستحا�سة: 

=
باعتبار اأّن ال�ّسارع اعترب جن�سه يف حكم وجوب الّزكاة حّتى جتب الّزكاة يف احللّي. 

فالعّلة يف احلقيقة الّنماء ل الّثمنية.
تغري الّتنقيح �ص 183.

اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 324.  )1(
اأي: يجوز اأن يكون الو�سف الذي جعل علمًا على حكم الأ�سل يجمع به بني   )2(
الأ�سل والفرع عار�سًا، اأي: غري لزم. فاإّن الكيل غري لزٍم ح�ّسًا للحنطة وال�ّسعري؛ 
للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول  �ص 182،  الّتنقيح  )تغري  وزنًا.  يباعا  اأن  يجوز  اإذ 

الق�سم الّثانيِ �ص 324، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )603/2(.
ولأّن و�سف الكيل يختلف باختالف عادات الّنا�ص يف الأماكن والأوقات، 

فدّل ذلك على جواز الّتعليل بالو�سف العار�ص.
انظر: اأ�سول ال�رّشخ�سي )175-174/2(.

اأي: و�سفًا جلّيًا، وو�سفًا خفّيًا، كما �سياأتي يف ال�ستح�سان �ص 454.  )3(
اأي:ا�سم جن�ص مع و�سٍف عار�ٍص،وهو النفجار،فاإّن الّدم ا�سم جن�ص والنفجار   )4(
و�سف عار�ص. فالّتعليل بال�سم يدّل على اعتبار �سفة الّنجا�سة وبالنفجار يدّل 

على اعتبار �سفة اخلروج، فيتعّلق انتقا�ص الو�سوء بهذين الو�سفني.
=                                                                                                    
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))اإّنه دم عرٍق انفجر(()1(.
6- وحكمًا كقوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))اأراأيت اإن كان على 

اأبيك دين؟(()2(.
7- ومرّكبًا كالكيل واجلن�ص يف عّلة الّربا يف املكيالت)3(.

8- وغري مرّكٍب)4(.

=
انظر: اأ�سول ال�رّشخ�سي )174/2(، والربهان )812/2(.

قد ورد ذلك يف حديث عائ�سة –ر�سي الله عنها- قالت: قالت فاطمة بنت اأبي   )1(
حبي�ص لر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: يا ر�سول الله اإنِّ ل اأطهر، فاأدع 
الة؟ فقال ر�سول الله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))اإّنا ذلك عرٌق، ولي�ص  ال�سّ

الة، فاإذا ذهب قدرها فاغ�سلي عنكيِ  باحلي�سة، فاإذا اأقبلت احلي�سة فاتركي ال�سّ  
الّدَم و�سلي((.

رواه البخاري وم�سلم وغريهما. ومل يذكروا فيه: )النفجار( الذي ا�ستدّل به 
الأ�سولّيون على الو�سف العار�ص. ولعّلهم ا�ستنبطوه من احلديث؛ لأّن الّدم ل 
يخرج اإّل بالنفجار. فتح الباري )409/1(، �سحيح م�سلم )17-16/4(، 

وموؤّطاأ مالك )61/1(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )603/2(.
)2(  �سبق تخريجه 1055.

فاإّن العّلة مرّكبة من الكيل واجلن�س و�صبق ذلك يف �رشوط العّلة. انظر:نهاية   )3(
الو�سول اإلى علم الأ�سول )595-594/2(.

-594/2( ال�ّسابق  املرجع  وانظر:   ،386 �س  العّلة  �رشوط  يف  مثاله  �صبق   )4(
595(، وتغيري الّتنقيح �ص 182، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 350، واأ�سول 

. الأحكام للموؤلِّف �ص 324، الق�سم الّثانيِ
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9- ومن�سو�سة)1(.
10- وغري من�سو�سٍة)2(.

ويجوز الّتعليل بالعّلة القا�رشة املن�سو�سة اّتفاقًا )3(.
وكذا يجوز بالقا�رشةامل�ستنبطة عند ال�ّسافعي وعندنا ل يجوز بها)4(.

ول يجوز الّتعليل بعّلة اختلف يف وجودها يف الفرع اأو الأ�سل)5(.

ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻ     � تعــالى:  قــوله  املن�سـو�ص  الو�سـف  مثــال   )1(
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
من  ڤ�]املائدة  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

الآية: 32[.
وانظر: الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 355-353.

العّلة غري املن�سو�سة يق�سد بها امل�ستنبطة بالّراأي، كالإ�سكار يف اخلمر والّطعم   )2(
يف الّربويات عند القائل بذلك.

والأمثلة على العّلة غري املن�سو�سة كثرية.
وانظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 326.

اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 325، والّتو�سيح مع �رشحه الّتلويح )66/2(،   )3(
وتغيري الّتنقيح �ص 182، والّتلويح �رشح الّتنقيح �ص 351.

ة اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 326. املراجع ال�ّسابقة، وخا�سّ  )4(
كقول ال�ّسافعي: يف الأخ اأّنه �سخ�ص ي�سّح الّتكفري باإعتاقه، فال يعتق اإذا ملكه   )5(
كابن العم؛ فاإّنه اإن اأراد عتقه اإذا ملكه ل يوجد هذا الو�سف يف ابن العم، واإن 
اأّنه ي�سري ملكًا ثم يقع عن الكّفارة باإعتاق ق�سدي، واقع بعد امللك فال  اأراد 

يوجد هذا الو�سف يف الأخ.
بال  ي�سّح  فال  تعليق  فكذا  زينب،  تزوجت  ))اإن  ال�ّسافعي:  اأي:  وكقوله، 

 

=   



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1226

ول الّتعليل بعّلٍة اختلف يف عّلّيتها مع الإجماع على ثبوت احلكم يف 
الأ�سل)1(.ول الّتعليل بو�سٍف يقع به الفرق)2(.

= 
 نكاح، كمالو قال: زينب التي اأتزوجها طالق، فاإّن وجود الّتعليق يف الأ�سل 

ممنوع.
وتغيري   ،)67/2( الّتلويح  �رشحه  مع  والّتو�سيح  �ص 326،  ال�ّسابق  املرجع 

الّتنقيح �ص 184-183.
املراجع ال�ّسابقة. مثاله: الختالف يف اأّن مانع عدم قتل احلر باملكاتب هو كونه   )1(
عبداً، اأو اجلهل باأّن م�ستحّق ا�ستيفاء الق�سا�ص هو ال�ّسّيد اأو غريه من الورثة بناء 

على عدم العلم باأّنه هل يفي ببدل الكتابة اأو ل؟
كقول ال�ّسافعي: يف قتل احلر بالعبد، عبد فال يقتل باحلر، كمكاتب قتل وله 

مال يفي ببدل الكتابة، وله وارث غري �سّيده.
فنقول: العّلة يف الأ�سل جهالة امل�ستحّق عندنا، ل كونه عبداً كما هو عنده.

كقول ال�ّسافعي: مكاتب، اأي: املكاتب الذي مل يوؤّد �سيئًا فال ي�سّح الّتكفري   )2(
باإعتاقه، كما اإذا اأّدى بع�ص البدل.

فنقول: اأداء بع�ص البدل عو�ص مانع من جواز الّتكفري، وهو موجود يف الأ�سل 
دون الفرع.

فاإن قلت: هذا لي�ص من قبيل الّتعليل بو�سٍف يقع به الفرق؛ اإذ اأداء بع�ص البدل 
ل يوجد يف الفرع، وهو املكاتب الذي مل يوؤّد �سيئًا فكيف يجعل عّلة؟

فالباء  الفرق  به  يقع  بعّلة مع و�سٍف  الّتعليل  يجوز  اأّنه ل  الكالم:  معَنى  قلت: 
امل�ساحبة وحينئٍذ ل  باء  بل هي  للّتعليل،  �سلة  لي�ص  ))بو�سٍف((،  قوله:  يف 

اإ�سكال.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 327، والّتو�سيح مع الّتلويح )68/2(، والّتلقيح 

�رشح الّتنقيح �ص 353، وتغيري الّتنقيح �ص 184.
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)طرق معرفة العّلة: اأو م�صالك العّلة(:
والعّلة تعرف)1( بالّن�ّص:

اأ- اإّما �رشيحًا، وهو ما دّل بو�سعه، وله اأق�سام:

بعد اأن فرغ مما يجوز الّتعليل به وما ل يجوز اأخذ ببيان الّطرق اأو امل�سالك التي   )1(
تعرف بها العّلة ال�رّشعية، وهي تنق�سم اإلى جهتني:

الأولى: جهة الّنقل، وله  اأق�سام اأو م�سالك.
والّثانيِية: جهلة العقل، وله طرق اأو م�سالك اأي�سًا.

�سبعة،  الآمدي  فاعتربها  امل�سالك،  هذه  عدد  يف  الأ�سولّيون  اختلف  وقد 
وهي: الإجماع، الّن�ّص ال�رّشيح، ما يدّل على العّلّية بالّتنبيه والإمياء، ال�ّسرب 

والّتق�سيم، وال�ّسابع: الّطرد والعك�ص.
وعّدها الأ�صنوي ت�صعة تبعًا للبي�صاوي، فزاد: الّطرد وتنقيح املناط.

وقال القرايف: الّدال على العّلّية ثمانية، وهي:
الّن�ّص. - 
الإمياء. - 

واملنا�سبة. - 
وال�ّسبه. - 

والّدوران. - 
وال�ّسرب. - 
والّطرد. - 

وتنقيح املناط، ومل يعترب الإجماع من م�صالك العّلة. - 
الّرازي يف املح�سول: هي ع�رشة، وعّد منها الإجماع، واعترب  وقال الإمام 

ال�ّسرب والّتق�سيم اثنني.
: و�سنــذكر من الــم�سالك اأحــد ع�ســر م�ســلكــًا، ثم ذكرها  وقال ال�ّسوكانيِ

بالّتف�سيل.
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ْمَر  ْمُت اخْلَ 1- اأقواها: ما �رُشِّح فيه بالعّلّية، مثل: قول ال�ّسارع مثاًل: َحرَّ
لعّلة كذا، اأو لأجل كذا، اأو من اأجل كذا، اأو لكي يكون كذا، اأو ل 

يكون كذااأو اإذاً يكون كذافهذه هي التي ل يق�سد بها �سوى العّلة)1(.
للّتعليل ويحتمل غري  فيه حرف ظاهر  2- وما)2( دون ذلك: ما ورد 
الّتعليل)3(.مثل:لكذا اأو اإن كان كذا اأو بكذا اأو )72/اأ( اأن يكون كذا اأو 

قال املوؤلِّف -يف اأ�سول الأحكام الق�سم الّثانيِ �ص328-:))والعّلة تعرف بالّن�ّص   )1(
اإّما �رشيحًا اأي: يعرف الو�سف اجلامع حلكم خربي غري �رشوري بالّن�ّص.

واإّما اإمياًء، وهو اأن يلزم من مدلول الّن�ّص.
وال�رّشيح له مراتب، وهو ما دّل بو�سعه، وله اأق�سام. ثم ذكرها مثل ما هو 
له  َمثََّل  حيث  كذا؛  يكون  اإذاً  ))اأو  كقوله:  مثاًل  ذكر  لكنه  -هنا-  موجود 

بقوله تعالى: �وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ                ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
 ،]75-74 الآيتني:  ]الإ�رشاء  ی�  ی   ىئ   ىئ    ىئ  
القرب  وعذاب  الآخرة  عذاب  لأذقناك  ركنية  اإليهم  تركن  قاربت  لو  واملعَنى: 

م�ساعفني(. املرجع ال�ّسابق، وتف�سري القرطبيِي )120-119/8(.
الّتو�سيح  مع  والّتلويح   ،312 �ص  الفحول  اإر�ساد  العّلة:  م�سالك  يف  وينظر 
)68/2(، والإحكام لالآمدي )122/3(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول 
 ،)39/4( الّتحرير  وتي�سري   ،)295/2( الّرحموت  وفواحت   ،)621/2(
وتي�سري الأ�سول �ص 257-259، وبيان املخت�رش )88/3-92(، و�رشح 
ال�رّشع �ص  مقا�سد  الك�سف عن  )117/4-124(، وطرق  املنري  الكوكب 
للّدكتور عبد احلكيم عبد  القيا�ص عند الأ�سولّيني  العّلة يف  165، ومباحث 

الّرحمن ال�ّصعدي دار الب�صائر الإ�صالمّية ط1، عام 1406هـ.
يف اأ�سول الأحكام للموؤلِّف: ))ومنها: ما ورد فيه حرف ظاهر يف الّتعليل(.  )2(

ينظر: الوجيز للموؤلِّف �ص 181، والّتو�سيح مع الّتلويح )69/2(، والّتلقيح  )3( 
 =                                                                                                            
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بكذا.

= 
�رشح الّتنقيح �ص 353، فما بعدها.

اأّن  الّثالث: ل �سّك  العّلة حتت املبحث  بها  التي تعرف  قال يف مبحث الأمور 
اإثباته من  بد يف  اجلامع عّلة حكم خربي غري �رشوري، فال  الو�سف  كون 
دليٍل، وله م�سالك �سحيحة، وم�سالك يتوهم �سّحتها، فال بد من الّتعّر�ص 

لهما وملا يتعّلق بكّل منها.
حيحة ثالثة: وامل�سالك ال�سّ

الّن�ّص، والإجماع، واملنا�سبة.
ثم الّن�ّص اإّما �رشيح، وهو ما دّل بو�سعه، واإّما اإمياء، وهو اأن يلزم من مدلول 

الّلفظ.
اأو لأجل  العّلة كذا،  مثل:  بالعّلة،  فيه  ما �رّشح  منها:  مراتب،  له  فال�رّشيح 

كذا، اأو كي يكون كذا.
ومنها: ما ورد فيه حرف ظاهر يف الّتعليل، مثل: لكذا، اأو بكذا، واإن كان 
كذا، فاإّن هذه احلروف قد جتيء لغري العّلة، كالم العاقبة، وباء امل�ساحبة، 
�س  ال�ّصابق  املرجع  وال�صت�صحاب((.  ال�رّشط  جمّرد  يف  امل�صتعملة  و)اإْن( 

.354-353
 ،184 �ص  الّتنقيح  وتغيري   ،)621/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية 
َن قّدم الإجماع على الّن�ّص باأّن  و�رشح الكوكب املنري )115/4(. وقد عّلل مليِ
الكالم  لطول  الّن�ّص  واأّخر  ظّنّيًا...،  اأو  قطعيًا  الإجماع قوي -�سواء كان 

فيه. واملوؤلِّف: قّدم الّن�ّص كما ترى؛ لكونه الأ�سل اأو ل�رشفه.
 ،)120-117/4( املنري  الكوكب  �رشح  واأمثلته:  الّن�ّص  تعريف  يف  وينظر 
للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول  بعدها،  فما   ،)68/2( الّتلويح  مع  والّتو�سيح 
تعالى:  بقوله  الّتعليل  يف  الّظاهر  للحرف  مّثل  فقد   ،329 �ص  الّثانيِ  الق�سم 

 

=    
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3- وما دون ذلك: ما دخل فيه )الَفاُء( يف لفظ الّر�سول –�سّلى الله 
عليه و�سّلم-، اإّما يف الو�سف)1(، واإّما يف احلكم)2(.

= 
�ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ� ]الّذاريات: 56[.

و)اأَْن( كقوله لزوجته: اأنتيِ طالٌق )اأَْن( دخلت الّدار.
وبكذا مّثل له بقوله: � ڄ  ڄ  ڄ        ڄ  �]الواقعة: 24[.

فحة نف�سها. وينظر تعليل كون الّن�ّص الّظاهر دون ال�رّشيح يف ال�سّ
–�سّلى  الّر�سول  بقول  الأحكام �ص 330،  اأ�سول  املوؤلِّف، يف  لذلك  مثل   )1(
الله عليه و�سّلم- يف ال�ّسهداء: ))زّملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فاإّنهم يح�رشون 
يقال:  ثيابهم.  لّفوهم يف  اأي:  زّملوهم:  ومعَنى  دمًا((،  ت�سخب  واأوداجهم 

تزمل بثوبه اإذا التّف به. الّنهاية لبن الأثري )313/2(.
وت�سخب الّدم خروجه بكرثة.

والأوداج: جمع ودج، وهي العروق. املرجع ال�ّسابق.
واحلديث اأخرجه الّن�سائي)382/4( من حديث عبدالله بن ثعلبة –ر�سي الله 

عنه-.
وينظر: �سحيح الّن�سائي لالألبانيِ )58/2(، واإرواء الغليل )168/3(.

الله  عبد  بن  جابر  حديث  من   )431/5( م�سنده  يف  اأحمد  الإمام  واأخرجه 
–ر�سي الله عنه-.

�ٺ  ٺ  ٺ    تعالى  قوله  احلكم:  على  الّداخلة  الفاء  ومثال   )2(
والباعث  للرّتتيب،  الفاء  اأّن  38[.واحلكمة  الآية:  من  ]املائدة  ٿ� 
مقّدم يف الّتعليل،متاأّخر يف اخلارج،فجوز مالحظة لالأمرين دخول الفاء على 

كّل منهما.
واإّنا كان هذا دون ما قبله؛ لأّن دللة الفاء على الرّتتيب، ودللتها على العّلّية 

 

=    
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4- وما دون ذلك: ما دخل فيه )الَفاُء( يف لفظ الّراوي)1(.
ب- واإّما تنبيهًا واإمياًء)2(؛كاأن يرّتب احلكم على امل�ستّق،نحو: اأكرم 

 = 
الّتلويح  مع  والّتو�سيح   ،330 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  )اأ�سول  ا�ستدللية. 

)68/2(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 353.
م(. وهذا دون ما قبله لحتمال الغلط، اإّل  مثل: )�سها ف�سجد(، و)زنا فُرجيِ  )1(
ة اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص  اأّنه ل ينفي الّظهور. املراجع ال�ّسابقة، وخا�سّ

.331
يف   ،)113/3( الفتح  مع  �سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه  الأّول  واحلديث 
الله  عبد  احلديث)1226(من حديث  �سّلى خم�سًا،  اإذا  ال�ّسهو،باب  كتاب 

بن م�سعود.
الة، باب يف  وم�سلم مع الّنووي)55/5(،يف كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سّ
الله–ر�سي  الة وال�ّسجود له، احلديث)572(من حديث عبد  ال�سّ ال�ّسهو يف 

الله عنه-.
واحلديث الّثانيِ اأخرجه البخاري يف �سحيحه مع فتح الباري )139/12( يف 
كتاب احلدود، باب �سوؤال الإمام املقّر: هل اأح�سنت؟ احلديث )6825(، 

من حديث اأبي هريرة.
    وكذلك اأخرجه م�سلم مع �رشحه للّنووي)160/11(،يف كتاب احلدود،باب 
اأبي هريرة–ر�سي  بالّزنا،احلديث)1691(من حديث  نف�سه  َمن اعرتف على 

الله عنه.
هذه الّدرجة الّثانية من الّن�ّص. وهو الّن�ّص غري ال�رّشيح.  )2(

نظريه  اأو  هو  يكن  لو مل  بو�سٍف  اقرتان  والإمياء، كّل  الّتنبيه  مراتب  و�سابط 
للّتعليل لكان بعيداً، فيحمل على الّتعليل دفعًا لال�ستبعاد.

=
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العامل)1(.
اأو يقع جوابًا، نحو: واقعت امراأتيِي يف نهار رم�سان، فقال الّر�سول 

–�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))اعتق رقبة(()2(.
نحو:  ذكرهما،  مع  و�سٍف  بح�سب  �سيئني  بني  احلكم  يفرق يف  اأو 

))للفار�ص �سهمان وللّراجل �سهم(()3(.

=
مع  والّتو�سيح   ،)39/4( الّتحرير  وتي�سري  للموؤلِّف �ص 331،  الأحكام  اأ�سول 

الّتلويح )68/2(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 353، وتغيري الّتنقيح �ص 184.
فاإّنه يفهم منه اأّن الإكرام للعلم. املرجع ال�ّسابق �ص 184.  )1(

هريرة  اأبي  حديث  من   ،)193/4( الباري  فتح  مع  البخاري  عليه.  مّتفق   )2(
–ر�سي الله عنه-.

وم�سلم ب�رشح الّنووي )194/7(، من حديث اأبي هريرة –ر�سي الله عنه-.
ْر. الّتلويح  فاإّنه يدّل على كون الوقاع عّلة لالإعتاق ظاهراً؛ كاأّنه قيل: واقعَت فكفِّ

مع الّتو�سيح )68/2(.
وهذا يفيد اأّن الوقاع عّلة لالإعتاق اإّل اأّن الفاء لي�ست حمّققة ليكون �رشيحًا، 
العبد:  يقول  اجلواب، كما  ق�سد  احتمال عدم  اإمياًء مع  فيكون  مقّدرة،  بل 
فاإّنها  اخلثعمية؛  ماًء((. وكحديث  ا�سقنيِي  ال�ّسّيد  فيقول:  ال�ّسم�ص،  ))طلعت 
ين الله تعالى فذكر نظريه، وهو  النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- عن ديِ �ساألت 

دين الآدمي، فنّبه على كونه عّلة للّنفع واإّل لزم العبث.
والإمياء اأي�سًا له مراتب، كذا ذكره ابن احلاجب وغريه.

انظر:الّتلويح �رشح الّتنقيح �ص354،و�رشح الكوكب املنري)128/4(،فما بعدها.
الله  عمر–ر�سي  بن  عبدالله  حديث  وم�سلم،من  البخاري  اأخرجه  احلديث   )3(

عنهما-.
=    
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اأو ذكر اأحدهما، نحو: ))القاتل ل يرث(()1(.
اأو يفرق بطريق ال�ستثناء، نحو: �  ائ      ەئ  َەئ�)2(، ]البقرة 

من الآية: 237[.

= 
انظر: �سحيح البخاري مع فتح الباري )553/7(، يف كتاب املغازي، باب 

غزوة خيرب، احلديث )4228(.
و�سحيح م�سلم مع �رشح الّنووي )71/12(، يف كتاب اجلهاد وال�ّسري، باب 

كيفية ق�سمة الغنيمة بني احلا�رشين، احلديث )1862(.
و�سف  ح�سب  والّراجل  الفار�ص  بني  احلكم  يف  فّرق  اأّنه  ال�ست�سهاد:  ووجه 

الفرو�سية و�سّدها. اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 332.
جاء  ما  باب  الفرائ�ص،  اأبواب  يف   ،)370/4( �سننه  يف  الرّتمذي  اأخرجه   )1(
الله  –ر�سي  هريرة  اأبي  عن   ،)2109( احلديث  القاتل،  مرياث  اإبطال  يف 
عنه-. قال اأبو عي�سى: ))هذا احلديث ل ي�سّح، ل يعرف اإّل من هذا الوجه، 
الإمام  منهم  اأهل احلديث  بع�ص  تركه  قد  فروة  اأبي  بن  الله  بن عبد  واإ�سحاق 

اأحمد بن حنبل((.
ال�ّسبيل،احلديث  منار  اأحاديث  تخريج  الغليل)118/6(،يف  وانظر:اإرواء 

.)1671(
وقال البيهقي: ))اإ�سحاق بن عبيد الله ل يحتّج به، اإّل اأّن �سواهده تقّويه((. 

املرجع ال�ّسابق �ص 332.
وبيان وجه ال�ست�سهاد: اإّن تخ�سي�ص القاتل باملنع من الإرث مع �سابقة الإرث 

ي�سعر باأّن عّلة املنع القتل.
الآية:  من  ەئ�]البقرة  ەئ   ائ       ائ   ى   ى    � الآية:  متام   )2(
قبل  الّطالق  يف  املهر  ن�صف  من  املفرو�س  ال�ّصقوط  عّلة  العفو  237[،فاإّن 

الوطء.املرجع ال�ّصابق �س333.
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اأو بطريق الغاية، نحو: �ے  َے� ]البقرة من الآية: 222[، اأو 
بطريق ال�رّشط نحو: ))مثاًل مبثٍل،فاإن اختلف اجلن�س فبيعوا كيف �صئتم((

.)1(

اأو اأن يذكر و�سف منا�سب مع احلكم، مثل: ))ل يق�سي القا�سي وهو 
غ�سبان(()2(.

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه مع �رشح الّنووي )12/11(، يف كتاب امل�ساقاة،   )1(
باب ال�رّشف وبيع الّذهب بالورق نقداً، احلديث )1587(، من حدث عبادة 

امت –ر�سي الله عنه-. بن ال�سّ
وال�ّساهد منه اأّن اختالف اجلن�ص يكون عّلة جلواز البيع، وكما اأّن الّتطّهر عّلة 
لقربان احلائ�ص، بناء على اأّن حكم ما بعد حّتى مغاير حلكم ما قبلها. )اأ�سول 

الأحكام للموؤلِّف �ص 333.
القيا�ص  بها  ميكن  ل  العلل  تلك  بع�ص  اأّن  ذكر  بع�سهم  اأّن  ))واعلم  قال:  ثم 
اأ�ساًل نحو: �ٺ  ٺ  ٺ   ٿ � ]املائدة من الآية: 
قيا�سًا،  ًا ل  القطع ن�سّ اإن كانت عّلة فكلّما وجدت ثبت  ال�رّشقة  38[؛ لأّن 

وكذا زنى ماعز ونحوه.
يف  اّتفاقًا  جائز  القيا�ص  بها  ميكن  ل  التي  القا�رشة  بالعّلة  الّتعليل  باأّن  عليه  فرّد 

املن�سو�سة، اأي: التي يدّل عليها الّن�ّص �رشيحًا اأو اإمياًء، مثل: �ڤ   ڦ  
ڦ  ڦ� ]الإ�رشاء من الآية: 78[.

ونحو: �ٺ  ٺ  ٺ   ٿ � ]املائدة من الآية: 38[.
و))القاتل ل يرث((، و))للفار�ص �سهمان((، فمق�سودهم بيان وجوه دللة 
 ،)69/2( الّتلويح  ميكن((.  مل  اأو  القيا�ص  اأمكن  �سواء  العّلّية  على  الّن�ّص 

والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 355، وتغيري الّتنقيح �ص 185.
مّتفق عليه، اأخرجه البخاري يف كتاب الأحكام، باب هل يق�سي القا�سي،   )2( 
=    
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ما ذكر من اأق�سام الإمياء مّتفق عليه.
تعالى: قوله  مثل  م�ستنبطًا،  واحلكم  �رشيحًا  الو�سف  ذكر  اإن  فاأّما 

�ٹ  ٹ  ٹ� ]البقرة من الآية: 275[)1(. 
))حرمت  كقوله:  منه،  م�ستنبطًا  والو�سف  �رشيحًا  احلكم  يذكر  اأو 

اخلمر(()2(. ففيه مذاهب)3(:

 = 
اأو يق�سي وهو غ�سبان؟ احلديث )7158(، من حديث عبد الّرحمن بن اأبي 

بكرة –ر�سي الله عنه-.
باب  الأق�سية،  الّنووي )14/12( يف كتاب  وم�سلم يف �سحيحه مع �رشح 
عبد  حديث  من   ،)1717( احلديث  غ�سبان،  وهو  القا�سي  ق�ساء  كراهة 

الّرحمن ابن اأبي بكرة –ر�سي الله عنه-.
فاإّن الّلفظ يدّل على احلّل �رشيحًا، واحلكم وهو �سّحة البيع م�ستنبط منه.  )1(

وال�ّسنة  بالكتاب  ثابتة  اخلمر  حرمة  كان  واإن  نبّويًا.  حديثًا  ولي�ص  مثال،  هو   )2(
والإجماع. وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )625/2(.

ذكر يف اأ�سول الإحكام اأّن املذاهب ثالثة، فقال: وفيه ثالثة مذاهب:  )3(
اأحدها: اأّن كّل واحٍد منهما اإمياء.
: اأّنه ل واحد منهما اإمياء. والّثانيِ

الو�سف �رشيحًا،  فيه  ما ذكر  –اأعنيِي:  الأّول  اأّن  الّتف�سيل، وهو  والّثالث: 
، وهو العك�ص. واحلكم م�ستنبط اإمياء، ل الّثانيِ

اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 335، وتي�سري الّتحرير )41/4(، والوجيز يف 
اأ�سول الفقه �ص 182-183، وحا�سيَتي الّتفتازانيِ واجلرجانيِ )236/2(، 
وبيان املخت�رش )102/3(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )625/2( مع 

احلا�سية )3(، وم�سلم الّثبوت )297/2(.
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1- كون كّل واحٍد منهما اإمياًء.
2- عدم كون كّل واحٍد منهما اإمياًء.

. 3- كون الأّول اإمياًء ل الّثانيِ
واختلف يف ا�صرتاط املنا�صبة يف �صّحة علل الإمياء على اأقوال:

1- ا�سرتاطها مطلقًا)1(.
2- عدم ا�سرتاطها مطلقًا)2(.

3- واملختار: ا�سرتاطها اإن فهم الّتعليل من املنا�سب)3(، كما يف قوله 
–�سّلى الله عليه و�سّلم-:))ل يق�سي القا�سي وهو غ�سبان(()4(واإّل فال.

لأّن الغالب من ت�رّشفات ال�ّسارع اأن توافق ت�رّشفات العقالء.  )1(
وانظر: تي�سري الّتحرير )45/4(، والوجيز يف اأ�سول الفقه �ص 183، وبيان 

املخت�رش )102/3(، وحا�سيَتي الّتفتازانيِ واجلرجانيِ )236/2(.
واإليه ذهب الغزايل. كما نقله املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام �ص335، والإحكام   )2(

لالآمدي )230/3(، وفواحت الّرحموت )298/2(.
املنا�سبة  بدون  فيه،  الّتعليل  فهم  ))لمتناع  الأحكام:  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  قال   )3(
بالفر�ص، واإّل فال. كما يف �سائر اأق�سام الإمياء؛ لأّن كّل واحٍد منها م�ستقّل 

يف اإفادة الّتعليل، فلم يحتّج اإلى ا�صرتاط املنا�صبة.
املخت�رش  �ص183وبيان  الفقه  اأ�سول  يف  الّتحرير)45/4(،والوجيز  تي�سري 
)102/3(، وحا�سيَتي الّتفتازانيِ واجلرجانيِ )236/2(، واإر�ساد الفحول �ص 
317واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص335، و�رشح الكوكب املنري)141/4(، 
معَنى  يف  الغزايل  قول  وهو  الباعث،  مبعَنى  اأّنها  على  بناًء  ا�سرتاطها  وعلل 

العّلة.
�سبق تخريجه �ص 431.  )4(

وانظر: نهاية  الو�سول اإلى علم الأ�سول )629/2( مع احلا�سية )3(.
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غر  ال�سّ اأّن  على  اأي�سًا)1( -بالإجماع- كاإجماعهم  تعرف  والعّلة  ثانيًا: 
علة لثبوت الولية عليه يف املال)2(.

ى: اإخالة )72/ب( -اأي�سًا)3(. 1- واملنا�سبة، وُت�َسمَّ

هذا الّطريق الّنقلي الّثانيِ من طرق اإثبات العّلة ال�رّشعية. وقد قّدمه بع�سهم على   )1(
الّن�ّص لأّن الّن�ّص يحتمل الّن�سخ بخالف الإجماع.

اإر�ساد الفحول �ص 312، ومذّكرة اأ�سول الفقه لل�ّسيخ حمّمد الأمني –رحمه 
الله- �ص 253.

اأي: الإجماع يف ع�رش من الأع�سار على كون الو�سف اجلامع عّلة حلكم خربي   )2(
غري �رشوري، مما يعرف به عّلّيته له؛ والّظّن كاٍف، واإّنا يت�سّور الختالف 
يف مثل، اأن يكون الإجماع ظّنّيًا كالّثابت بالآحاد، اأو ال�ّسكوتي، اأو يكون 
معار�سًا يف  اخل�سم  يدّعي  اأو  ظّنّيًا،  الفرع  الأ�سل، ويف  الو�سف يف  ثبوت 

الفرع.
غر يف ولية املال؛ فاإّنه عّلة لها بالإجماع، ثم يقا�ص عليه الّنكاح.  مثاله: ال�سّ

اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 336.
�سبق تعريف املنا�سبة �ص 409.  )3(

وهذا هو الّطريق الأّول من الّطرق العقلية لإثبات العّلة ال�رّشعية. وما قبله من 
الّطرق الّنقلية -كما �سبقت الإيِ�سارة اإلى ذلك.

ومعَنى كالم املوؤلِّف واملنا�سبة مما تعرف بها العّلة اأي�سًا.
ى  وينظر: اإر�ساد الفحول �ص 319، يف بيان اأهمية املنا�سبة  واأ�سمائها، وُي�َسمَّ
عند جمهور احلنفية امْلعَنى الذي هو مناط احلكم، وهو ركن القيا�س عندهم 
املحّل لأّن  ال�رّشع يف  فًا حلكم  َعَلمًا لكونه معرِّ ى  لعدم وجوده بدونه، وُي�َسمَّ
اأمارات على الأحكام ل  تعالى، والعلل  الله  للحكم يف احلقيقة هو  املوجب 

موجبات.
=
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و�رشطها: املالءمة، وهو: اأن تكون على وفق العلل ال�رّشعية.
غرية: اإّنها تزوج  وهو املعنيِي ب�سالح الو�سف للعّلّية، كقولنا يف الّثّيب ال�سّ
قبل  بالو�سف  العمل  ي�سّح  البكر)1(فال  فاأ�سبهت  كرهًا عندنا؛لأّنها �سغرية 

املالءمة؛لأّن الو�سف اأمر �رشعي؛فيعرف �سالحه من جانب ال�رّشع)2(.
ظهور  قبل  يجب)3(  ل  لكن  به،  العمل  جاز  املالءمة  ثبتت  واإذا 

=
لها يف وجود  اأثر  ل  بعالمة حم�سة؛  لي�ست  واأّنها  العّلة،  تعريف  �سبق  قلت: 

احلكم؛ اإذ هي موؤثِّرة فيه بجعل الله ل بذاتها.
الأ�رشار)1002/4(،واملغنيِي  )501/3(،وجامع  الأ�رشار  وانظر:ك�سف 
�ص583- الأ�سول  �ص300-304وميزان  للبخاري  الفقه  اأ�سول  يف 
 ،)737-735/3( 292-293وامل�ست�سفى  �ص  الأدلّة  وتقومي   ،590
�ص  الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول  واملح�سول)123-121/5(، 

377 فما بعدها، والوجيز للموؤلِّف اأي�سًا �ص 183، فما بعدها. 
املراجع ال�ّسابقة.  )1(

اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 341، وتقومي الأدلّة �ص 304-305، واأ�سول   )2(
ال�رّشخ�سي )177/2(.

قال اأبو الي�رش: ))اإذا كان الو�سف مالئمًا ي�سلح اأن يكون عّلة، ويجوز العمل   )3(
به، ولكن ل يجب العمل عندنا ما مل يكن موؤثِّراً.

فحينئٍذ  واإخالته  اأثره  ظهر  فاإذا  خمياًل.  يكن  مل  ما  ال�ّسافعي:  اأ�سحاب  وعند 
يجب العمل به؛ فاملالءمة �رشط جلواز العمل بالعلل. والّتاأثري اأو الإخالة �رشط 

لوجوب العمل بها.
نفذ  بها عامل  لو عمل  اأّنه  الّتاأثري  قبل ظهور  بالعّلة  العمل  قال: ))ومعَنى جواز 

العمل، ومل يقبح، كما لو ق�سى القا�سي ب�سهود غري ظاهري العدالة.
 =   
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عدالتها)1(. وهو الأثر عندنا؛ لأّنه يحتمل الّرّد مع املالءمة، فيعرف �سّحته 
واعتباره يف ال�رّشع بظهور اأثره يف مو�سع من املوا�سع)2(، فحينئٍذ يجب 

 = 
 ،)69/2( الّتلويح  مع  والّتو�سيح   ،341 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول 

وقواطع الأدلّة )241-238/4(.
)1(  عدالة الو�سف هي: الّتاأثري كما ف�رّشها املوؤلِّف.

باأّي  يعّلل  اأن  للمعلِّل  اأّنه ل يجوز  اّتفقوا على  اأّن الأ�سولّيني  اإلى  ي�سري -هنا-   )2(
و�سٍف �ساء من غري دليٍل.

فالّن�ّص ي�سلح دلياًل على العّلّية بال خالَف �سواء دّل عليها بطريق الّت�رشيح اأو 
الّتنبيه والإ�سارة، وكذا الإجماع ي�سلح دلياًل عليها بالإجماع.

واختلف عند عدمهما فيما ي�سلح دلياًل اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 339، 
الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،)1009-1008/4( الأ�رشار  وجامع 

.)604/2(
فبع�سهم اكتفى باملنا�سبة فقط، وبع�سهم اكتفى بال�ّسبه، وبع�سهم اأ�ساف اإلى 

ذلك طرقًا اأخرى كتنقيح املناط والّطرد، وال�ّصرب والتق�صيم.... الخ.
قال الّدكتور �سعيد بن غرير ال�ّسلمي يف حتقيقه لنهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول 
)604/2(: ))الإخالة من اأخالت ال�ّسماء اإذا كانت ترجى املطر؛ لأّن املنا�سبة 
ترجي العّلة لإ�سعارها بها، وكون الو�سف خمياًل، اأي: موقعًا يف القلب خيال 

ّحة، فتثبت �سّحته؛ ك�سهادة القلب. القبول وال�سّ
ثم الذين قالوا: ل ي�سري الو�سف حّجة مبجّرد الّطرد، واأّنه ل بّد من �سريورته 

عّلة من معَنى يعقل اختلفوا يف عدالة العّلة مبا تعرف؟
اأ- فقالت احلنفية: تعرف العدالة باأثرها؛ فمَتى كانت موؤثِّرة يف احلكم املعلَّل، 
الحية باملالءمة.       فهي عادلة يجب العمل بها، ول يجوز العمل بها عند عدم ال�سّ

 

 =                                                                                                     
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غر يف ولية املال. العمل به، وذلك كاأثر ال�سّ
ال�ّساهد  تعرف �سدق  نظري  الأثر،  بظهور  الو�سف  �سّحة  وتعرف   -

ين اإّياه عن تعاطي حمظورات دينه. بظهور اأثر دينه يف منع الدِّ
اأو  الو�سف،  نوع  اعتبار  اإجماٍع  اأو  بن�صٍّ  يثبت  اأن  عندنا:  والّتاأثري   -
وكقوله:  احلرمة،  يف  كال�ّسكر  جن�سه،  اأو  احلكم،  نوع  يف  جن�سه، 

))اأراأيَت لو ت�سم�سمَت(()1(.
غر،  بال�سّ غرية  ال�سّ البكر  على  غرية  ال�سّ الّثّيب  على  الولية  وكقيا�ص 

وطهارة �سوؤر الهّرة)2(.

= 
ب- وانق�سم اأ�سحاب ال�ّسافعي:

ّحة  ال�سّ خيال  موقعًا  اأي:  خمياًل،  بكونه  الو�سف  عدالة  بع�سهم:  فقال   -1
للعّلة، ثم العر�ص على الأ�سول بعد ذلك احتياطًا.

اأ�سل  فاإذا مل يعار�سه  بالعر�ص على الأ�سول،  العدالة  2- وقال بع�سهم: بل 
من الأ�سول فحينئٍذ ي�سري معدًل، واأدَنى ما يكفي لذلك اأ�سالن، مبْنزلة عدالة 

ال�ّساهد.
انظر: اأ�سول ال�رّشخ�سي )177/2(، واأ�سول البزدوي على ك�سف الأ�رشار 
علم  اإلى  الو�سول  ونهاية  و38(،   ،6/4( الّتحرير  وتي�سري   ،)354/3(

الأ�سول )604/2(، مع احلا�سية )5(.
ائم، احلديث  اأخرجه اأبو داود )779/2(، يف كتاب  ، باب القبلة لل�سّ  )1(

)2385(، من حديث جابر بن عبد الله –ر�سي الله عنه-.  
و�سحيح �سنن اأبي داود)64/2(، احلديث)2385(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف 

الق�سم الّثانيِ �ص 242، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )605/2(.
 = 
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وقد تركب بع�ص الأربعة مع بع�ص فا�ستخرجه)1(.

= 
)2( نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )605/2(. فاإّن جن�ص عدم دخول  �سيٍء 
وم، واعتبار نوع الو�سف يف احلكم؛ كقيا�ص الولية  اعتباراً يف عدم ف�ساد ال�سّ

غر. غرية بال�سّ غرية على البكر ال�سّ على الّثّيب ال�سّ
غرية. )الّتلويح مع  ولنوعه اعتبار يف جن�ص الولية كثبوتها يف املال على الّثّيب ال�سّ

الّتو�سيح )70/2(.
جن�ص  فاإّن  الهّرة؛  �سوؤر  كطهارة  احلكم،  جن�ص  يف  الو�سف  جن�ص  واعتبار 

ال�رّشورة اعترب يف جن�ص الّتخفيف. املرجع ال�ّسابق )73-72/2(.
غر مثاًل فاإّن لنوعه اعتباراً يف جن�ص  قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))كال�سّ  )1(
على  ثابتة  والولية  العجز،  جن�سه  فاإّن  جن�سها؛  يف  اعتباراً  الولية،وجلن�سه 

العاجز،كاملجنون، مثاًل.
واملرّكب ينق�سم بالّتق�سيم العقلي اأحد ع�رش ق�سمًا.

واحد منها مرّكب من الأربعة.
واأربعة  منها مرّكبة من ثالثة.

و�سّتة مرّكبة  من اثنني.
ول �سّك اأّن املرّكب من اأربعة اأقوى اجلميع.

ثم املرّكب من ثالثة، ثم املرّكب من اثنني.
ثم ما ل يكون مرّكبًا.

الّتو�سيح مع �رشحه  الّتلويح  )73/2-74(، واأ�سول الأحكام  للموؤلِّف  الق�سم   الّثانيِ 
�ص 343.

َن اكتفى ب�سهادة الأ�سول لعدالة الو�سف.  مليِ اأي: خالفًا  وقوله: ))عندنا((، 
وهو اأن يكون خمياًل وي�سلم من املناق�سة والّتعار�ص.

 =    
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واإن وجد �سهادة الأ�سل بدون الّتاأثري ل يكون حّجة عندنا.
واإّنا اعترب يف القيا�ص اأن يكون بو�سٍف اعتربه ال�ّسارع، واعترب جن�سه؛ 
لأّنه اأمر �رشعي؛ فيعترب فيه اعتبار ال�رّشع. ولأّن العلل املنقولة لي�ست موؤثِّرًة 

كقوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))اإّنها من الّطّوافني(()1(.
وقوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))اأراأيت لو مت�سم�ست؟(()2(.

 = 
وعن اأق�سام الو�سف واحلكم من حيث اخل�سو�ص والعموم، يقول الآمدي: 

))اإن لكّل من الو�سف واحلكم اأجنا�سًا، عالية، وقريبة، ومتو�ّسطة.
فاجلن�ص العايل للحكم اخلا�ّص، هو: احلكم، واأخ�ّص منه الوجوب مثاًل، ثم 

الة، ثم املكتوبة. العبادة، ثم ال�سّ
منه  واأخ�ّس  به،  الأحكام  تناط  اخلا�ّس كونه و�صفًا  للو�صف  العايل  واجلن�س 
�سّك  ول  وهكذا،  الّنف�ص،  حفظ  ثم  ال�رّشورية،  امل�سلحة  ثم  املنا�سب، 
به  الو�سف يف خ�سو�ص احلكم لكرثة ما  باعتبار خ�سو�ص  الّظّن احلا�سل  اأّن 
كان  فما  العموم،  يف  العموم  اعتبار  من  احلا�سل  الّظّن  من  اأقوى  ال�سرتاك 
فهو  بالعايل  كان  وما  الّظّن،  على  اأغلب  فهو  ال�ّسافل  باجلن�ص  فيه  ال�سرتاك 

اأبعد.
وما كان باملتو�ّسط فمتو�ّسط على الرّتتيب يف ال�سعود والّنزول.

وينظر:الّتلويح �رشح الّتو�سيح)70/2(،و�رشح الكوكب املنري)186-183/4(.
�سبق تخريجه.  )1(
�سبق تخريجه.  )2(

قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))واعلم اأّن الو�سف اإن اعترب �رشعًا اأو ثبت 
، اأو اإجماع، فهو املوؤثِّر((. اإر�ساد الفحول �ص 324، وتي�سري  اعتباره بن�صٍّ

الأ�سول �ص 269.
 =    
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 = 
واإن ثبت اعتباره يف ال�رّشع ل بهما، بل برتّتب احلكم على وفقه فقط،فاإن 
ثبت بن�صٍّ اأو اإجماٍع اعتبار عينه يف جن�ص احلكم اأو جن�سه يف عني احلكم، اأو 
جن�سه يف جن�ص احلكم، فهو املالئم. املح�سول )166/5(، واإر�ساد الفحول 

�ص 324.
-324 و�ص   ،)166/5( ال�ّسابقني  املرجعني  الغريب.  فهو  يثبت  مل  واإن 

.325
برتّتب  ول  اإجماٍع،  ول   ، بن�صٍّ ل  �رشعًا،  املنا�سب  الو�سف  يعترب  مل  واإن 

احلكم على وفقه فهو املر�سل.
وينق�سم املر�سل اإلى: ما علم اإلغاوؤه، وما ل يعلم اإلغاوؤه.

وينق�سم ما ل يعلم اإلغاوؤه اإلى: مالئٍم، قد علم اعتبار عينه يف جن�ص احلكم اأو 
جن�سه يف عني احلكم، اأو جن�سه يف جن�ص احلكم.

واإلى ما ل يعلم منه ذلك، وهو الغريب؛ فاإن كان املر�سل غريبًا، اأو علم اإلغاوؤه 
فمردود. وقال: اإّنه اّتفاقًا.

واإن كان مالئمًا فقد �رّشح اإمام احلرمني، والغزايل بقبوله.
وقد ذكر اأّنه مروي عن ال�ّسافعي ومالك.

واملختار اأّنه مردود.
وقد �رشط الغزايل يف قبوله �رشوطًا ثالثة:

1- اأن تكون امل�سلحة فيه �رشورية، ل حاجية.
2- اأن تكون امل�سلحة فيه قطعية ل ظّنّية.

ة ب�سخ�ٍص. 3- اأن تكون امل�سلحة فيه كّلّية ل جزئّية، خمت�سّ
اأ�سول الأحكام الق�سم الّثانيِ �ص 343-344، والّتو�سيح مع �رشحه الّتلويح 

.)71-70/2(
 =    
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والّتق�سيم  بال�ّسرب  القيا�ص  يف  العّلّية  على  العلماء)1(  بع�ص  واحتّج   -2

 = 
 وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )632/2( يف تق�سيم املنا�سب وما هو 
مّتفق على اعتباره وما هو خمتلف فيه، و�رشح الكوكب املنري )169/4(، فما 

بعدها )181/4(، والوايف يف اأ�سول الفقه )1376/3( فما بعدها.
هم اجلمهور من املالكية وال�ّسافعية واحلنابلة.  )1(

الربهان )815/2(، والإحكام لالآمدي )380/3(، و�رشح تنقيح الف�سول 
�ص 397، واملحّلي على جمع اجلوامع وحا�سية البّنانيِ )270/2(، 

وخمت�رش البعلي �ص 148، و�رشح الكوكب املنري)142/4(، وتي�سري 
الّتحرير)46/4(، وفواحت الّرحموت)361/2(،وتي�سري الأ�سول �ص262-
265واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 347، ونهاية الو�سول اإلى 

علم الأ�سول )627-626/2(.
وقد عّرف ال�ّسرب يف الّلغة بالختبار، يقال: �سربت اجلرح �سرباً، تعّرفت عمقه، 

وكّل اأمٍر فرزته، فقد �سربته.
حاح �ص 283. انظر: امل�سباح املنري )282/1-283(، وخمتار ال�سّ

فانق�سم.  اأجزاًء،  فرزته  ق�سمًا،  ق�ّسمته  تقول:  الق�سم.  تفعيل من  والّتق�سيم: 
واملو�سع: مق�سم، مثل: م�سجد، والفاعل قا�سم.

�سم -بالك�رش-: احلظ والّن�سيب. والقيِ
حاح �ص 535. انظر: امل�سباح املنري )161/2(، وخمتار ال�سّ

الأو�ساف  ح�رش  وهو  واحٌد،  ))كالهما   : اجلرجانيِ قال  ال�سطالح:  ويف 
اخلمر  حرمة  عّلة  يقال:  كما  للعّلّية،  الباقي  ليتعنّي  بع�ص  واإلغاء  الأ�سل  يف 
الإ�سكار، اأو كونه ماء العنب اأو املجموع. وغري املاء وغري الإ�سكار ل يكون 
للعّلّية.الّتعريفات  الإ�سكار  فتعنّي  الو�سف  عّلة  اإبطال  يفيد  الذي  بالّطريق  عّلة 

 

=                                                                                                    
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الأ�سل،  حكم  يف  عّلة  اأّنها  يظّن  التي  الأو�ساف  ح�رش  )73/اأ(،وهو: 
واإبطال بع�سها بدليلها املخت�ّص به؛ فيتعنّي الباقي للعّلّية.

ويكفي يف بيان احل�رش اإذا منع، اأن يقول: بحثت فلم اأجد �سوى هذه 
الأو�ساف، وي�سدق لعدالته وتدّينه)1(، وذلك مما يغلب َظنَّ عدم غريه. 

اأو يقول: لأّن الأ�سل عدم غريها، فاإّن ذلك يح�سل الّظّن املق�سود.
الّتعليل  ثم متى كان ح�رش الأو�ساف، واإبطال بع�سها قطعيًا، كان 

= 
�ص117-116.

وفّرق بينهما الأ�سنوى فقال:
))ال�ّسرب، هو: اأن يخترب الو�سف، هل ي�سلح للعّلّية اأو ل؟

والّتق�سيم هو: قولنا: العّلة اإّما كذا واإّما كذا.
وهو ق�سمان:

الّتق�سيم احلا�رش؛ وهو الذي يكون دائراً بني الّنفي والإثبات.
والّتق�سيم الذي لي�ص بحا�رٍش، وهو الذي ل يكون دائراً بني الّنفي والإثبات، 
ى بالّتق�سيم املنت�رش، ثم قال: ويجوز اإطالق كّل واحٍد من ال�ّسرب والّتق�سيم  وُي�َسمَّ

على كّل واحٍد من الق�سمني((.
-626/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،)171/3( ال�ّسول  نهاية 
627(، و�رشح الكوكب املنري)142/4-143(،واأ�سول الأحكام للموؤلِّف 
الق�سم الّثانيِ �ص 347. وقد ن�ّص يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول باأّنه لي�ص 

بحّجة عند احلنفية. فقال: ))ولي�ص بحّجة عندنا((.
ة: �رشح الكوكب املنري )143/4(، ونهاية الو�سول  املراجع ال�ّسابقة، وخا�سّ  )1(

اإلى علم الأ�سول )628/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 348.
بعدها،  فما   )146/4( ال�ّسابق  املراجع  ينظر:  والإلغاء  احلذف  وملعرفة طرق 

ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )628/2(، فما بعدها.
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قطعّيًا واإّل كان ظّنّيًا)1(.
عّلّية  ليثبت  الفارق  عّلّية  عدم  يبنّي  اأن  وهو:  املناط)2(،  وبتنقيح   -3

امل�سرتك)3(.

واأ�سول  املنري)146/4(،  الكوكب  و�رشح   ،)628/2( ال�ّسابقة  املراجع   )1(
الأحكــام للمـــوؤلِّف �ص349 والّتــقــرير والّتحبيـر)348/3-349(،وبيان 

املخت�رش)104/3(.
ما  وكذا  املـناط  بتنقـيح  القيا�س  يف  العّلــّية  على  العلماء  بعـ�س  اأي:واحتـّج   )2(
القيا�ص  يف  العّلّية  على  العلماء  بع�ص  قوله:))واحتّج  على  عطف  بعده.فهو 

بال�ّسربوالّتق�سيم((.
وقد �صبق تعريف الّتنقيح، وكذا املناط عّرف، وانظر: �رشح الكوكب املنري 

.)199/4(
املخت�رش)107/3- الّثانيِ �ص350، وبيان  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول   )3(

.)108
وقد ف�رّش فيه الو�سف الفارق والو�سف امل�سرتك، فقال:

))الفارق هو: الو�سف الذي يوجد يف الأ�سل دون الفرع.
وامل�سرتك، هو: الو�سف الذي يوجد فيهما.

ثم قال: وعلماوؤنا، اأي: احلنفية، مل يتعّر�سوا لهذين، اأي: ال�ّسرب والّتق�سيم، 
وتنقيح املناط فاإّنه على تقدير قبولهما يكون مرجعهما اإلى الّن�ّس اأو الإجماع اأو 

املنا�سبة((.
الّتو�سيح)77/2(، والوجيز للموؤلِّف يف اأ�سول الفقه �ص 184-185، وبيان 
املخت�رش )132/3(، واملح�سول )229/5( فما بعدها، واإر�ساد الفحول �ص 

328-329، و�رشح الكوكب املنري )200/4(.
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4- وبالّدوران)1(، وهو: باطل عندنا)2(.
وف�رّشه بع�سهم باأّنه:

1- وجود احلكم يف كّل �سور وجود الو�سف)3(.

الأ�سولّيني  بع�ص  احتّج  وبالّدوران،  ))قوله:  الّتو�سيح:  الّتلويح على  قال يف   )1(
ى  وُي�َسمَّ وجوداً،  عليه  ترّتبه  اأي:  معه،  احلكم  بدوران  الو�سف  عّلّية  على 

الّطرد.
ى الّطرد والعك�ص، كالّتحرمي مع ال�ّسكر؛ فاإّن  وبع�سهم: وجوداً وعدمًا وُي�َسمَّ
اخلمر يحرم اإذا كان م�سكراً، وتزول احلرمة اإذا زال الإ�سكار ب�سريورته خالًّ، 
و�رشط البع�س وجود الّن�ّس يف حالَتي وجود الو�صف وعدمه، واحلال اأّنه ل 
حكم له، اأي: للّن�ّص. وذلك لدفع احتمال اإ�سافة احلكم اإلى ال�سم، وتعنّي 
ى خمراً،  اإ�سافته اإلى معَنى الو�سف؛ فاإّن احلرمة تثبت للع�سري اإذا ا�ستّد وُي�َسمَّ
ودار  احلالني،  قائمًا يف  ال�سم  فاإذا كان  وال�سم؛  ال�ّسّدة  زوال  عند  وتزول 
ملا  واإّل  الو�سف،  عّلّية  وتعنّي  ال�سم،  عّلّية  �سبهة  زال  الو�سف  مع  احلكم 

تخّلف احلكم عن الّن�ّص((. )78-77/2(.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص351وفواحت الّرحموت)364/2(.  )2(

الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  انظر:  والعك�ص.  بالّطرد  بع�سهم:  يه  وُي�َسمِّ  )3(
واأّنهم  بالقيا�ص،  القائلني  بح�سوية  به  القائلني  الّدبّو�سي  ى  و�َسمَّ  ،)634/2(
غري معدودين يف الفقهاء. تقومي الأدلّة �ص 304-305، وتغيري الّتنقيح �ص 

189، والوايف يف اأ�سول الفقه )1370/3(، فما بعدها.
قال الأ�سنوى بعد اأن عرف الّدوران باأّنه: ))عبارة عن حدوث احلكم بحدوث 
ى مداراً واحلكم ُي�َسّمى دائراً.  الو�سف، وانعدامه بعدمه. وذلك الو�سف ُي�َسمَّ
ومثاله: ال�ّسكر مع ع�سري العنب؛ فاإّنه قبل اأن يحدث فيه و�سف الإ�سكار كان 
مباحًا، وعند حدوثه حدثت احلرمة، ثم ملا زال ال�ّسكر ب�سريورته خالًّ زال

 

=   
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2- وزاد بع�سهم: العدم عند العدم، وهو الّطرد والعك�ص.
والّدوران بهذا املعَنى: ثبوت احلكم عند ثبوت الو�سف، وانتفاوؤه عند انتفائه.

ويف اإفادته العّلّية مذاهب)1(:
1- فقال بع�ص املعتزلة: يفيد العّلّية مبجّرده قطعًا)2(.

2- وقال الأكرثون: يفيد مبجّرده ظّنًا)3(. واإليه ميل القا�سي.
العّلّية  طرق  اأحد  ان�سمام  دون  مبجّرده،  يفيد  ل  اأّنه  واملختار،   -3

قطعًا، ول ظّنًا)4(.

= 
الّتحرمي، فدّل على اأّن العّلة ال�ّسكر((.

-634/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،)70-68/3( ال�ّسول  نهاية 
635(، و�رشح الكوكب املنري )191/4(.

�ص  مذاهب((  ثالثة  العّلّية  اإفادته  ))ويف  للموؤلِّف:  الأحكام  اأ�سول  يف  قال   )1(
.351

املعتمد )784/4(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )635/2(، وحا�سيَتي   )2(
الّتفتازانيِ واجلرجانيِ )247-246/2(.

الإحكام لالآمدي )260/3(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )635/2(،   )3(
والوجيز يف اأ�سول الفقه �ص 185.

قال حمّقق نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول: ))وقد اختلف الأ�سولّيون يف اأّن   )4(
الدوران هل يفيد العّلّية اأو ل؟

ثم  الو�سف عّلة،  اأّنه يدّل على كون  اإلى  1- فذهب جماعة من الأ�سولّيني 
انق�سم القائلون بذلك اإلى ق�سمني:

اأ- فذهب بع�ص املعتزلة اإلى اأّنه يفيد العّلّة قطعًا.
=                                                                                                    
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الو�صف  وجود  حال  الّن�ّس يف  قيام  الّدوران-  بع�صهم -يف  و�رشط 
الة وهو متو�سئ ل  وعدمه، ول حكم له. نظري اأّن املرء اإذا قام اإلى ال�سّ
اأّن  فعلم  الو�سوء،  عليه  يجب  وهو حمدث  ق�سد  واإذا  الو�سوء،  يجب 

الوجوب دائر مع احلدث وجوداً وعدمًا.
والّن�ّص موجود يف حال وجود احلدث وحال عدمه، ول حكم له)1(.

 

= 
البي�صاوي،  املزاحم. واختاره  يفيدها ظّنًا ب�رشط عدم  ب- وقال اجلمهور: 

والقا�سي اأبو بكر البالقالنيِ يف جماعة من الأ�سولّيني.
وقال الآمدي: ))هو مذهب اأكرث اأبناء زماننا((.

2- وقال جماعة من الأ�سولّيني: اإّنه ل يفيد مبجّرده، ل قطعًا، ول ظّنًا.
قال الآمدي: ))والذي عليه املحّققون من اأ�سحابنا وغريهم اأّنه ل يفيد العّلة ل 

قطعًا ول ظّنًا، وهو املختار((.
: ))واختاره الأ�ستاذ اأبو من�سور وابن ال�ّسمعانيِ والغزايل وال�ّسيخ  قال ال�ّسوكانيِ

اأبو اإ�سحاق ال�ّسريازي وابن احلاجب((.
واأ�سول  حا�سية)4(،  الأ�سول)635-634/2(،  علم  اإلى  الو�سول  نهاية 
الأحكام للموؤلِّف �ص 351، والّتقرير والّتحبري )251/3(، وبيان املخت�رش 
اأ�سول  الوايف يف  املنري )193/4(، وكتاب  الكوكب  )137/3(، و�رشح 

الفقه )1369/3-1370(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 364 فما بعدها.
الّتو�سيح  مع  والّتلويح   ،353 �ص  الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول   )1(

)78/2( فما بعدها.
ٻ   �ٱ   تعالى:  قوله  وهي  الو�سوء،  اآية  هو  -هنا-  بالّن�ّص  واملراد 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ      ٺ  ٺ  ٺ� ]املائدة من الآية: 6[.
 =   
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 )73/ب(.
- دليل)1( العمل بالّطرق الّداّلة على العّلّية.

وهو اأّنه ل بّد لكّل حكٍم من عّلة:
1- لإجماع الفقهاء على ذلك اإّما:

وجوبًا، كاملعتزلة.
اأو تف�ساًل، كغريهم.

وامل�سالح  احلكم  اإلى  م�ستندة  الأحكام  اأكرث  وجدان  من  اأقّل  ول 
بال�ستقراء؛ فيحمل الباقي عليه؛ لأّن املرتّدد اإلى الأكرث اأغلب واأظهر)2(.

والّتعدية: حكم لزم للّتعليل عندنا.

 = 
ة �ص 308،  وانظر لزومًا: تقومي الأدلّة للّدبّو�سي �ص 304 فما بعدها، وخا�سّ
ن ا�صرتط ل�صّحة القيا�س دوران احلكم مع الو�صف  يف نقل القا�صي اأبي زيد َعمَّ
والّتلويح  الّتنقيح �ص 190،  وتغيري  له،  احلالني ول حكم  قائم يف  والّن�ّص 

�رشح الّتنقيح �ص 366.
العّلّية...  الّدالّة على  بالّطرق  العمل  بيان املخت�رش )108/3(، وجوب  يف   )1(

الخ.
انظر ما �سبق يف مبحث: الأ�سل يف الّن�سو�ص �ص 415، و�رشح الكوكب   )2(

املنري 
)150/4(، امل�سوّدة �ص 298، و�رشح الع�سد )238/2(، وتي�سري الّتحرير   
)49/4(،والإبهاج)43/3(،ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول)601/2(، 
)53/3(،واأ�سول  الأ�رشار  ك�سف  مع  البزدوي  )6(،واأ�سول  احلا�سية 
الّثانيِ �ص  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،)149-142/2( ال�رّشخ�سي 

.359
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جائز عند ال�ّسافعي.
فعندنا ل يجوز الّتعليل اإّل لتعدية احلكم من املحّل املن�سو�ص اإلى حملٍّ 

اآخر؛ فيكون الّتعليل والقيا�ص واحداً.
وعنده يجوز الّتعليل؛ لزيادة القبول، و�رشعة الو�سول والّطالع على 
بالّثمنية  الّتعليل  جاز  حّتى  القيا�ص،  بدون  الّتعليل  فيوجد  ال�ّسارع؛  حكمة 

عنده، وهذا يف الّتعليل الغري املن�سو�ص)1(.

قال يف الّتلويح �رشح الّتو�سيح: ))قوله:)ف�سل(ذكر فخر الإ�سالم–رحمه الله تعالى-   )1(
اأّن الّتعدية حكم لزم للّتعليل عندنا، جائز عن ال�ّسافعي –رحمه الله تعالى-.

اآخر؛  اإلى حملٍّ  املن�سو�ص  لتعدية احلكم من املحّل  اإّل  الّتعليل  فعندنا ل يجوز 
فيكون الّتعليل والقيا�ص واحداً.

الو�سول  و�رشعة  القبول  لزيادة  يجوز   - تعالى  الله  رحمه   – ال�ّسافعي  وعند 
والّطالع على حكمة ال�ّسارع؛ فيوجد الّتعليل بدون القيا�ص والكالم يف الّتعليل 

الغري املن�سو�ص((. الّتلويح )79/2(.
وانظر: تقومي الأدلّة �ص 294، واملذهب يف اأ�سول املذهب )235/2(، فما 

بعدها، واأ�سول البزدوي مع ك�سف الأ�رشار )681/3( فما بعدها.
وما تقّدم من �رشوط العّلة وحكم الّتعليل بالعّلة القا�رشة .

وقوله: ))وهذا يف الّتعليل الغري املن�سو�ص((، يعنيِي: اأّن العّلة الّثابتة بالّن�ّص اأو 
الإجماع مّتفق عليه �سواء تعّدت اأو ق�رشت.

�رشح املنار لبن ملك �ص 806-807، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف �ص 
ى بالّنامي )33/2(، والّتلقيح �رشح  185-186، واحل�سامي مع �رشحه امْلُ�َسمَّ
الّتنقيح �ص 367، وفتح الغّفار �ص 383-384، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف 

الق�سم الّثانيِ �ص 360.
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ثم جملة ما يقع الّتعليل لأجله)1(:

اأ�سول  �رشح  الأ�رشار  وك�سف  بعدها،  فما   ،295 �ص  الأدلّة  تقومي  انظر:   )1( 
البزدي )682/3( فما بعدها، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 360، والّتلويح 
على الّتو�سيح )79/2(، فما بعدها، وتغيري الّتنقيح �ص 190-191، وفتح 

الغّفار ل�رشح املنار �ص 382.
قال يف الّتلويح: ))ثم جملة ما يقع الّتعليل لأجله اأربعة:

الأّول: اإثبات ال�ّسبب، اأو و�سفه.
: اإثبات ال�رّشط اأو و�صفه. الّثانيِ

الّثالث: اإثبات احلكم، اأو و�سفه.
الّرابع: تعدية حكٍم م�رشوٍع معلوٍم ب�سفته اإلى حملٍّ اآخر مياثله يف الّتعليل.

فالّتعليل خمت�ّص بالّتعدية، ل يجوز لأجل اإثبات �سبٍب اأو �سفٍة لأّنه اإثبات ال�رّشع 
بالّراأي، ول لإثبات �رشط حكم �رشعي اأو �صفته بحيث ل يثبت احلكم بدونه؛ 

لأّن هذا اإبطال للحكم ال�رّشعي ون�سخ له بالّراأي.
ول لإثبات حكم اأو�سفته ابتداًء لأّنه ن�سب اأحكام ال�رّشع بالّراأي، فال يجوز 
�سيء من ذلك اإّل اإذا وجد له يف ال�رّشيعة اأ�سل �سالح للّتعليل؛ فيعّلل، ويتعّدى 
حكمه اإلى حملٍّ اآخر، �صواء كان احلكم اإثبات �صبب، اأو �رشط، اأو �صفتهما، 
اأّن  احلا�سل  ف�سار  واحلرمة وغريهما.  الوجوب  مثل:  اآخر،  اإثبات حكٍم  اأو 

الّتعليل لإثبات العّلة، اأو ال�رّشط، اأو احلكم ابتداًء باطل بالّتفاق.
ولإثبات حكٍم �رشعٍي، مثل: الوجوب واحلرمة بطريق الّتعدية من اأ�سٍل موجوٍد 

يف ال�رّشع ثابت بالّن�ّص اأو الإجماع جائز بالّتفاق.
واختلفوا يف الّتعليل لإثبات ال�ّسببية اأو ال�رّشطية بطريق الّتعدية من اأ�سٍل ثابٍت يف 
ال�رّشع، مبعَنى: اأّنه اإذا ثبت بن�صٍّ اأو اإجماٍع كون ال�ّسيء �سببًا اأو �رشطًا حلكٍم 

�رشعٍي، فهل يجوز اأن يجعل �سيء اآخر عّلًة، اأو �رشطًا لذلك احلكم قيا�سًا على 
ال�ّسيء الأّول، عند حتّقق �رشائط القيا�ص:

=    
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1- اإما اإثبات ال�ّسبب، اأو و�سفه.

= 
مثل: اأن جتعل الّلواطة �سببًا لوجوب احلّد قيا�سًا على الّزنا.

الة قيا�سًا على الّنّية يف الّتيّمم. وجتعل الّنّية يف الو�سوء �رشطًا ل�سّحة ال�سّ
اأ- فذهب كثري من علماء املذهبيني اإلى امتناعه.

تعالى-  الله  –رحمه  الإ�سالم  فخر  اختيار  وهو  جوازه.  اإلى  وبع�سهم  ب- 
احلكم  بني  الّت�سوية  اإلى  والإ�سارة  الّتف�سيل،  اإلى  احتاجوا  فلهذا  واأتباعه. 
وال�ّصبب وال�رّشط يف اأّنها يجوز اأن تثبت بالّتعليل اإن وجد لها اأ�صٌل يف ال�رّشع، 

ومتتنع اإن مل يوجد. ثم نقل عن �ساحب امليزان فقال:
اإثبات  يف  حّجة  القيا�ص  اإّن  يقول:  َمن  لقول  معَنى  ل  امليزان:  �ساحب  قال 
احلكم بدون اإثبات ال�ّصبب، اأو ال�رّشط؛ لأّنه اإن اأراد معرفة عّلة احلكم بالّراأي 

والجتهاد فذلك جائز يف اجلميع؛ لأّن املعرفة ل تختلف.
ال�ّسبب  اإّل يف احلكم دون  يت�سّور  الأ�سل والفرع ل  اأّن اجلمع بني  اأراد  واإن 

وال�رّشط فممنوع. بل يت�صّور يف اجلميع.
اأّنه ل يثبت فيه  القيا�ص  لي�ص مبثبٍت فم�سلم، واجلميع �سواء يف  اأّن  اأراد  واإن 

�صيء بالقيا�س بل يعرف به ال�ّصبب وال�رّشط كما يعرف به احلكم.
واحتجاج الفريقني مذكور يف اأ�سول ال�ّسافعية. ومق�سود هذا الف�سل م�سهور 

فيما بني القوم م�سطور يف كتبهم((. الّتلويح )80-79/2(.
وفيما نقله �ساحب امليزان رّد على الّدبّو�سي الذي هّول من �ساأن هذه امل�ساألة، 
لكّل  بل حّجة  املقايي�ص جملة،  اأرباع  ثالثة  ف�ساد  على  تدلك  معرفتها  وجعل 
فرٍع على حدة، ول لكّل قيا�ص، و�سقط عنك اأعباء حفظها وفمهمها والعمل 
اأ�سول البزدوي وتنقيح  بها. وقد تابعه البزدوي على ذلك وكثري من �رشاح 
�سدر ال�رّشيعة واملنار فجاء �ساحب امليزان ورّد على القائلني بذلك يف تق�سيمه 
ال�ّسابق، وامل�ساألة م�سهورة بني اجلمهور واحلنفية يف حكم جريان القيا�ص يف 

 

 =   
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2- و اإما اإثبات ال�رّشط، اأو و�صفه.
3- واإما اإثبات احلكم، اأو و�سفه.

مياثله يف  اآخر  اإلى حملٍّ  ب�سفته  معلوٍم  م�رشوٍع  تعدية حكٍم  واإّما   -4
الّتعليل؛ فالّتعليل خمت�ّص بالّتعدية؛ ل يجوز لأجل اإثبات �سبٍب، اأو �سفٍة، 
ول لإثبات �رشط حكٍم �رشعي، اأو �صفته؛ بحيث ل يثبت احلكم بدونه.

اإذا  اإّل  ابتداًء، فال يجوز �سيء من ذلك  اأو �سفته  ول لإثبات حكٍم 
وجد له يف ال�رّشيعة اأ�سٌل �سالٌح للّتعليل؛ فيعّلل ويتعّدى حكمه اإلى حملٍّ 
اآخر، �صواء كان احلكم اإثبات �صبب، اأو �رشط، اأو و�صفهما، اأو اإثبات 

حكٍم اآخر، مثل: الوجوب واحلرمة وغريهما.

 = 
الأ�صباب وال�رّشوط، لكن البزدوي حاول اأن يجمع بني القولني كما ترى، 

وتابعه الكراما�ستيِي يف ذلك.
انظر: تقومي الأدلّة �ص 294-295 فما بعدها، وك�سف الأ�رشار على اأ�سول 
ة �ص 682، 683، وفتح الغّفار            البزودي )681/3(، فما بعدها، وخا�سّ
        �رشح املنار �ص 382، والّتلويح �رشح الّتنقيح �ص 366، فما بعدها، وتغيري   
         الّتنقيح �ص 190-191، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف �ص186، واأ�سول    

 

          الأحكام للموؤلِّف اأي�سًا الق�سم الّثانيِ �ص 361، فما بعدها، و�رشح املنار لبن ملك 

 

           �ص 809-810وميزان الأ�سول �ص652-653ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول 
        )615/2( حا�سية)7(،واأ�سول ال�رّشخ�سي)193/2(،فما بعدهاوالو�سول لبن 
      برهان )256/2(،واملح�سول)465/2/2(، ون�رش البنود )111/2(، و�رشح 
       تنقيح الف�سول �ص 414، ومنتهى ال�ّسول والأمل �ص 191، وفواحت الّرحموت 
        )319/2(، وامل�سودة �ص 399، وجمع اجلوامع مع حا�سيته البّنان )205/2(،  

    والإبهاج �رشح املنهاج )26/3(، والإبهاج مع �رشحه نهاية ال�ّسول )31/3(.
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ابتداًء باطل  اأو احلكم  ال�رّشط،  اأو  العّلة  الّتعليل لإثبات  اأّن  فاحلا�صل: 
)74/اأ( بالّتفاق.

واإثبات حكٍم �رشعٍي مثل: الوجوب واحلرمة بطريق الّتعدية من اأ�سل 
موجوٍد يف ال�رّشع ثابت بالّن�ّص اأو الإجماع جائز بالّتفاق.

واختلفوا يف الّتعليل لإثبات ال�ّسببية اأو ال�رّشطية بطريق الّتعدية:
فاختار فخر الإ�سالم واأتباعه جوازه. 1 -

وذهب كثرٌي من علماء املذهبني اإلى امتناعه. 2 -
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)انق�صام القيا�س بح�صب اأثره اأو قّوته و�صعفه(:
والقيا�ص)1(:

1- جلّي، اإن �سبق اإليه الأفهام.
وقيل: ما قطع بنفي الفارق فيه.

قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))وينق�سم القيا�ص اإلى:  )1(
1- جليِّي، وهو: ما ت�سبق اإليه الأفهام.

يفّرق  مل  اإذ  العتق؛  يف  والعبد،  كالأمة،  فيه،  الفارق  بنفي  قطع  ما  وقيل: 
ال�ّسارع بينهمايف اأحكام العتقفاأدخلنا الأمة بالعبد يف تقومي ن�سيب �رشيكه على 

املعتق.
، وهو: ما ل ت�سبق اإليه الأفهام، اأو ما مل يعلم  2- واإلى خفي، يخالف اجلليَّ
نفي الفارق فيه قطعًا، بل يكون نفي الفارق فيه مظنونًا، كقيا�ص الّنبيذ على 

اخلمر يف احلرمة.
يقابل  القيا�ص اخلفّي، وهو دليل  اأعّم من  لكنه  بال�ستح�سان،  ى  ُي�َسمَّ واخلفي 
ًا اأو اإجماعًا، اأو قيا�سًا،  القيا�ص اجللّي الذي ي�سبق اإلى الأفهام �سواء كان ن�سّ
يذكر  اأن  اأ�سحابنا  ال�ستح�سان يف كتب  ا�ستعمال  لكن غالب  على خالفه، 

ويراد به القيا�ص اخلفي((.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 363، والوجيز للموؤلِّف اأي�سًا �ص 
 ،)282/3( والّتحبري  والّتقرير   ،)81/2( الّتلويح  مع  والّتو�سيح   ،187
ومنتهى ال�ّسول والأمل �ص 186، وقواطع الأدلّة يف اأ�سول الفقه )157/4( 
فما بعدها، واملح�سول )121/5-124(، و�رشح الكوكب املنري )207/4-
208(، وتغيري الّتنقيح �ص 191، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 370، وفتح 
جمع  على  واملحّلي   ،)76/4( الّتحرير  وتي�سري   ،385-384 �ص  الغّفار 
اجلوامع مع حا�سية البّنانيِ )339/2(، واأدب القا�سي للماوردي )586/1-

600(، والإحكام لالآمدي )3/4(، واملنهاج للباجي �ص 26.
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. 2- وخفّي، يخالف اجلليَّ
ى بال�ستح�سان وال�ستح�سان اأعم منه)1(؛ لأّن ال�ستح�سان  واخلفي؛ُي�َسمَّ

ًا اأو اإجماعًا، اأو قيا�سًا على خالفه. دليل يقابل القيا�ص اجللّي �سواء كان ن�سّ
لكن الغالب ا�ستعمال ال�ستح�سان يف كتب اأ�سحابنا اأن يذكر ويراد به 

القيا�ص اخلفي)2(.
وهو حّجة عندنا)3(، وعند احلنابلة)4( لأّن ثبوته بالدلئـل التي هي حّجة 

اإجماعًا فيكون دلياًل مّتفقًا عليه يف مقابلة القيا�ص اجللّي.
من  لإنكاره  معَنى  فال  اجللّي  القيا�ص  من  اأقوى  كان  اإذ  به؛  ويعمل 

اأو  الّن�ّص  لأّن ال�ستح�سان يكون يف مقابل القيا�ص اجللّي �سواء كان املقابل له   )1(
الإجماع اأو ال�رّشورة اأو القيا�ص اخلفي الذي يكون مدلوله على خالف مدلول 

القيا�ص اجللّي.
هذا ا�سطالح خا�ّص باحلنفية، فاإّنهم يطلقون ال�ستح�سان يف الغالب ويريدون   )2(

به القيا�ص اخلفي الذي ظهر اأثره وخفي ف�ساده.
تي�سري الّتحرير )78/4(،وفواحت الّرحموت)320/2(،وك�سف الأ�رشار)3/4(،   )3(

وفتح الغّفار )30/3(، واأ�سول ال�رّشخ�سي )204/2(.
�رشح الكوكب املنري )427/4( فما بعدها، وامل�سودة �ص 451، واملدخل اإلى   )4(

مذهب الإمام اأحمد �ص 136، واأ�سول مذهب الإمام اأحمد �ص 510.
وقال القا�سي عبد الوّهاب املالكي: ))مل ين�ّص مالك على حّجّية ال�ستح�سان، 

وكتب اأ�سحابنا مملوءة منه((.
مع  احلاجب  ابن  وخمت�رش   ،)429-428/4( املنري  الكوكب  �رشح  انظر: 
�رشح الع�سد )288/2(، واإر�ساد الفحول �ص 280، واملوافقات )149/4-

ى بالّنامي )26/2(، فما بعدها. 152(، واحل�سامي مع �رشحه امْلُ�َسمَّ
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غريهما)1( لأّنه:

وم يف الّن�سيان. 1- اإّما بالأثر -كال�ّسلم)2(، والإجارة، وبقاء ال�سّ

قال ال�ّسافعي –رحمه الله-: ))ا�ستح�سن املتعة ثالثني درهمًا، وثبوت ال�ّسفعة اإلى   )1(
ثالثة اأيام، وترك �سيٍء من الكتابة واأن ل تقطع ميني �سارق اأخرج يده الي�رشى 
اإنكار ال�ستح�سان،  فقطعت، والّتحليف على امل�سحف، لكن الأ�سهر عنه 
وقاله اأ�سحابه، وقال: )َمن ا�ستح�سن فقد �رشَّع –ب�سديد الّراء-، اأي: ن�سب 
على  واأنكره  ور�سوله.  به  وتعالى  �سبحانه  الله  اأمر  ما  �رشعًا، على خالف، 
احلنفية، ون�سب اإلى الإمام اأحمد –اأي�سًا- اإنكاره، فاإّنه قال: احلنفية يقولون: 
ن�ستح�سن هذا وندع القيا�ص، فتدع ما تزعمه احلّق بال�ستح�سان، واأنا اأذهب 

اإلى كّل حديٍث جاء، ل اأقي�ص عليه((.
انظر: امل�سودة �ص452-454والكوكب املنري)430/4(،وقاعدة ال�ستح�سان 

لبن تيمية �ص 35 فما بعدها.
دليل  ل  ما  اأبواخلطاب:))اأنكر  اإبطاله((.وقال  على  يدّل  القا�سي:))هذا  قال 
له. قال: ومعَنى:))اأذهب اإلى ما جاء ول اأقي�ص((اأي:ترك القيا�ص باخلربوهو 
ال�ستح�سان. وهذا ما يراه املجد ابن تيمية عند تعريفه ال�ستح�سان؛ فقال:))هو: 
ترك القيا�ص اجللّي وغريه لدليٍل خا�صٍّ من خرٍب واحٍد اأو غريه، اأو ترك القيا�ص 
�ص452-451،  امل�سوّدة  القيا�ص((.  فيه  يجري  ل  فيما  حابي  ال�سّ لقول 
و�رشح الكوكب املنري )430/4(، وقاعدة ال�ستح�سان لبن تيمية �ص35، 

فما بعدها.
واخلالف يف ال�ستح�سان مل يتوارد على حمّل واحٍد، كما �سياأتي.

لم معتمد فيه على ن�ّص ال�ّسنة، وكذلك  املراد بالأثر هنا احلديث؛ لأّن جواز ال�سَّ  )2(
الإجارة، و�سّحة �سوم الّنا�سي.

العاّمة  القاعدة  به  ومراده  اجللي  القيا�ص  عن  العدول  �سور  يورد  هنا  واملوؤلِّف 

 

=   
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2- واإّما بالإجماع؛ كال�ست�سناع.
3- واإّما بال�رّشورة؛ كطهارة احليا�ص)1(.

4- واإّما بالقيا�ص اخلفي)2(.
وملا �سارت العّلة عّلًة باأثرها عندنا قدمنا ال�ستح�سان الذي هو القيا�ص 
الباطن  اأثره  ب�سّحة  القيا�ص  وقدمنا  القيا�ص،  على  اأثره  قوي  اإذا  اخلفي 
الأثر  لقّوة  العربة  لأّن  ف�ساده؛  اأثره، وخفي  الذي ظهر  ال�ستح�سان  على 
و�سّحته دون الّظهور. وهذا َعزَّ وجوده، والأّول )74/ب( اأكرث من  اأن 

ى)3(. ُيْح�سَ

= 
ور   الغالبة يف اأحكام ال�رّشع؛ حيث ي�ستثَنى من احلكم الذي تدّل عليه بع�ص ال�سّ
والفروع؛ فال تدخل حتت حكم القاعدة لورود امل�ستثَنى ويعطى الفرع حكمًا 

يخالف نظائره التي يتناولها احلكم العام يف بادئ الّنظر.
حاري وي�سعب نزحها وي�سّق على  هي: املوا�سع التي يجتمع فيها املاء يف ال�سّ  )1(
الّنا�ص تطهريها اإذا وقع فيها جنا�سة؛ فيحكم بطهارتها لل�رّشورة واحلاجة ال�ّساقة. 
ولأّنها يف الغالب تكون اأكرث من القّلتني فال حتمل اخلبث.تعريفات املجددي 

�ص 270.
اأي: الذي ظهر اأثره وخفي ف�ساده، كما �سياأتي؛ لأّن العّلة باأثرها.  )2(

الّثانيِ �ص 365،  الق�سم  للموؤلِّف  ال�ّسابق، واأ�سول الأحكام  وانظر: املرجع 
�ص356،  الفحول  املنري)429/4-430(،واإر�ساد  الكوكب  و�رشح 
 ،507 �ص  لل�ّسافعي  والّر�سالة  والّتبيني)46/2(،   ،103 �ص  واحل�سامي 

والأّم)270/7(.
هذه هي اأدلّة احلنفية القائلني بال�ستح�سان وتقدميه على القيا�ص اجللّي اإذا قوي   )3( 
=    
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امل�ستح�سن  بخالف  تعديته  ي�سلح  اخلفي  بالقيا�س  امل�صتح�صن  ثم   -

=
       اأثره، و�سّحته. وقد قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام الق�سم الّثانيِ �ص 365:

اأّنه ل يتحّقق ا�ستح�سان خمتلف فيه؛ لأّنهم ذكروا يف تف�سريه اأموراً  ))واحلّق 
ل ت�سلح حمالًّ للخالف؛ لأّن بع�سها مقبول اّتفاقًا، وبع�سها مرتّدد بني ما هو 

مقبول اّتفاقًا وبني ما هو مردود اّتفاقًا.
وانظر: منتهى الو�سول والأمل يف علمي الأ�سول واجلدل �ص 208-207.

قال يف الّتلويح: ))ف�سل: يف ال�ستح�سان:
هو يف الّلغة َعدُّ ال�ّسيء ح�سنًا. وقد كرث فيه املدافعة والّرد على املدافعني.

ومن�سوؤهما عدم حتقيق مق�سود الفريقني، ومبَنى الّطعن من اجلانبني على اجلراأة 
وقّلة املبالة؛ فاإّن القائلني بال�ستح�سان يريدون به ما هو اأحد الأدلّة الأربعة على ما 

�سنبّينه.
باأّنه  حكمًا  اأثبت  َمن  اأّن  يريدون  �رشع(  َفَقد  )ا�ستح�سن  َمن  باأّن  والقائلون 
ال�ّسارع لذلك احلكم؛ حيث  ال�ّسارع فهو  م�ستح�سن عنده من غري دليٍل من 
ما ي�سلح حمالًّ  اأّنه ل يوجد يف ال�ستح�سان  ال�ّسارع. واحلّق  ياأخذ من  مل 
تعالى:  الله  قال  وقد  ا�سطالح،  لأّنه  الّت�سمية؛  يف  الّنزاع  لي�ص  اإذ  للّنزاع؛ 
من  ]الّزمر  ُھ�  ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ہ     �

الآيتني: 18-17[.
ال�ّسقاء  املاء من  اإطالق ال�ستح�سان يف دخول احلمام، و�رشب  الأئمة  ونقل 
ونحو ذلك، ونقل عن ال�ّسافعي –رحمه الله- اأّنه قال: ا�ستح�سن يف املتعة اأن 

تكون ثالثني درهمًا، وا�ستح�سن ترك �سيٍء للمكاتب من جنوم الكتابة.
واأّما من جهة املعَنى فقد قيل:

1- هو دليل ينقدح يف نف�ص املجتهد يع�رش عليه الّتعبري عنه.
فاإن اأريد بالنقداح الثبوت فال نزاع يف اأّنه يجب عليه العمل به، ول اأثر لعجزه

 

 =   
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بالّن�ّص، كال�ّسلم اأو بالإجماع؛كال�ست�سناع اأو بال�رّشورة؛ كتطهري احليا�ص 

 = 
عن الّتعبري عنه.

واإن اأريد اأّنه وقع له �سّك فال نزاع يف بطالن العمل به.
2- وقيل: هو العدول عن قيا�ص اإلى قيا�ص اأقوى.

3- وقيل: العدول اإلى خالف الّظّن لدليٍل اأقوى، ول نزاع يف قبول ذلك.
4- وقيل: تخ�سي�ص القيا�ص بدليٍل اأقوى منه، فريجع اإلى تخ�سي�ص العّلة.

5- وقال الكرخي –رحمه الله-: هو العدول يف م�ساألٍة عن مثل ما حكم به يف 
نظائرها اإلى خالفه بوجٍه هو اأقوى. ويدخل فيه الّتخ�سي�ص والّن�سخ.

اأبو احل�سني الب�رشي: هو ترك وجٍه من وجوه الجتهاد غري �سامٍل  6- وقال 
�سمول الألفاظ بوجٍه هو اأقوى منه، وهو يف حكم الّطارئ على الأّول.

واحرتز بقوله: )غري �سامٍل( عن ترك العموم اإلى اخل�سو�ص.
وبقوله: )وهو يف حكم الّطارئ(، عن القيا�ص فيما  اإذا قالوا: )تركنا  ال�ستح�سان 

بالقيا�ص(.
واأورد على هذه الّتفا�سري اأّن ترك ال�ستح�سان بالقيا�ص يكون عدوًل عن الأقوى 

اإلى الأ�سعف؟
واأجيب: باأّنه اإّنا يكون بان�سمام معَنى اآخر اإلى القيا�ص ي�سري به اأقوى.

وملا اختلفت العبارات يف تف�سري ال�ستح�سان مع اأّنه قد يطلق لغًة على ما يهواه 
الإن�سان ومييل اإليه، واإن كان م�ستقبحًا عند الغري. وكرث ا�ستعماله يف مقابلة 
القيا�ص على الإطالق، كان اإنكار العمل به عند اجلهل مبعناه م�ستح�سنًا حّتى 

يتبنّي املراد منه؛ اإذ ل وجه لقبول العمل مبا ل يعرف معناه.
وبعد ما ا�ستقّرت الآراء على اأّنه ا�سم لدليٍلٍ مّتفق عليه؛ ن�سّا اأو اإجماعًا اأو قيا�سًا 
خفّيًا اإذا وقع يف مقابلة قيا�ص ت�سبق اإليه الأفهام حّتى ل يطلق على نف�ص الّدليل 

من غري مقابلة فهو حّجة عند اجلميع من غري ت�سّور خالف.
=
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=
ة كما غلب ا�سم  القيا�ص اخلفي خا�سّ اإّنه غلب يف ا�سطالح الأ�سول على  ثم 

القيا�ص على القيا�ص اجللّي، متييزاً بني القيا�سني.
الّن�ّص والإجماع عند وقوعهما يف  الفروع فاإطالق ال�ستح�سان على  واأّما يف 

مقابلة القيا�ص اجللّي �سائع.
اأو الإجماع بالّتفاق، فكيف  الّن�ّص  اأّنه ل عربة بالقيا�ص يف مقابلة  ويرد عليه 

ي�سّح الّتم�ّسك به؟!
واجلواب: اأّنه ل يتم�ّسك به اإّل عند عدم ظهور الّن�ّص اأو الإجماع.

الّتلويح مع الّتو�سيح )81/2-82(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 371-370، 
فما بعدها، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 361، حتت عنوان: 
الرّتجيحات بني القيا�ص وال�ستح�سان، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف �ص 
وتغيري  بعدها،  فما   )205/2( املذهب  اأ�سول  يف  واملذهب   ،188-187
الّتنقيح �ص 191-192، فما بعد ذلك، وفتح الغّفار ب�رشح املنار �ص 386-

387، الّتبيني )46/2-47( فما بعدها، واأ�سول ال�رّشخ�سي )206/2(.
وينظر تق�سيمات ال�ستح�سان والقيا�ص اجللّي عند تعار�سهما يف: املراجع ال�ّسابقة 

حيث قال �ساحب الّتلقيح يف �رشح الّتنقيح:
الّتعار�ص ل  وعند  وقّويه،  الأثر  �سعيف  اإلى  كّل  ينق�سم  العقلي  ))وبالّتق�سيم 
يرّجح ال�ستح�سان اإّل يف �سورٍة واحدٍة وهي اأن يكون القيا�ص �سعيف الأثر 

وال�ستح�سان قوي الأثر.
ور الّثالث الأخر فالقيا�ص راجح على ال�ستح�سان. اأّما يف ال�سّ

اأّما اإذا كان القيا�ص قوي الأثر وال�ستح�سان �سعيف الأثر فوا�سح.
واأّما اإذا كانا قوّيني فالقيا�ص يرّجح لظهوره.

لظهــوره. بالقيا�ــص  يعمــل  اأو  ي�سقــط  اأن  فاإّمــا  �سعيفــني  كان  اإذا  واإّمــا 

 

 =                                                                                                   
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والآبار والأوان)1(.
- وال�صتح�صان لي�ص من تخ�سي�ص العّلة، كما توّهمه البع�ص من اأّن 
ور، وقد ترك العمل  القيا�ص ثابت يف �سورة ال�ستح�سان، ويف �سائر ال�سّ

 = 
فلهذا اأوردت احلكم املتيّقن، وهو اأّن ال�ستح�سان ل يرّجح على القيا�ص فيهذه 

ور الّثالث، ويرّجح يف �سورٍة واحدٍة. ال�سّ
الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 373-374، وك�سف الأ�رشار على اأ�سول البزدي 
ة �ص 7، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 361- )25/4(، فما بعدها، وخا�سّ

369، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )617/2( فما بعدها.
ًا اأو اإجماعًا،   �سبق اأّن ال�ستح�سان ا�سم لدليٍل يقابل قيا�سًا جلّيًا �سواًء كان ن�سّ  )1(
اأو �رشورًة، اأو قيا�سًا خفّيًا فاأراد املوؤلِّف اأن يبنّي الفرق بني امل�ستح�سن بالقيا�ص   
اخلفي، وامل�ستح�سن بغريه؛ ذلك اأّن الأّول يعّدي اإلى �سورٍة اأخرى؛ لأّن من 

�ساأن القيا�ص الّتعدية.
فاإّن  كال�ّسلم،  القيا�ص؛  �سنن  عن  به  معدول  لأّنه  الّتعدية؛  يقبل  ل   : والّثانيِ  
القيا�ص ياأبى جواز ال�ّسلم؛ لأّن املعقود عليه –وهو حمّل العقد- معدوم حقيقة 
عند العقد، والعقد ل ينعقد يف غري حمّله، اإّل اأّنا تركنا القيا�ص بالأثر، اأي: 

الّن�ّص املوجب للرّتّخ�ص وهو قول الّراوي: ))ورّخ�ص يف ال�ّسلم((.
وانظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 370، فما بعدها، والّتلقيح �رشح الّتنقيح 
�ص 376-377، والوجيز �ص 188، وك�سف الأ�رشار على اأ�سول البزدوي 

)19/4(، فما بعدها، وفتح الغّفار �ص 389.
وينظر ما �سبق يف اخلالف يف القيا�ص على ما ثبت بالقيا�ص: نهاية الو�سول اإلى 
علم الأ�سول )620/2(، ولزومًا ينظر: قاعدة يف ال�ستح�سان ل�سيخ الإ�سالم 

ابن تيمية �ص 35، فما بعدها.
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به يف �سورة ال�ستح�سان ملانٍع، وعمل به يف غريها لعدم املانع)1(.
اأّن جتويز تخ�سي�ص العّلة امل�ستنبطة)2(، وهو تخّلف احلكم  - واعلم: 
ور ملانع. قول الإمام اأبي زيد واأبي  عن الو�سف املّدعى عّلّيته يف بع�ص ال�سّ

احل�سن الكرخي واأبي بكر الّرازي، واأكرث العراقّيني من اأ�سحابنا.
ومذهب مالك واأحمد بن حنبل، وعاّمة املعتزلة)3(.

فيكون باطاًل ملا �سياأتي من اإبطال تخ�سي�ص العّلة.  )1(
واإّنا قلنا: اإّنه لي�ص من تخ�سي�ص العّلة؛ لأّن انعدام احلكم يف �سورة ال�ستح�سان 
الّرطوبة  هو  الوح�ص  �سباع  �سوؤر  جنا�سة  موجب  مثاًل:  العّلة.  لنعدام  هو  اإّنا 
الّنج�سة يف الآلة ال�ّساربة، ومل يوجد ذلك يف �سباع الّطري فانتفى احلكم لذلك. 
عيف الأثر بدليٍل اأقوى، هو قيا�ص خفي قّوي  وهو معَنى ترك القيا�ص اجللّي ال�سّ

الأثر، فال يكون من تخ�سي�ص العّلة يف �سيٍء.
 ،)85/2( الّتو�سيح  مع  والّتلويح   ،378-377 �ص  الّتنقيح  �رشح  الّتلقيح 
وقاعدة   ،195 �ص  الّتنقيح  وتغيري   ،188 �ص  الفقه  اأ�سول  يف  والوجيز 

ال�ستح�سان عن ابن تيمية �ص 64، فما بعدها.
قال يف الّتو�سيح: ))وال�ستح�سان لي�ص من تخ�سي�ص العّلة على ما ياأتي.

وبع�ص الّنا�ص زعموا اأّن ال�ستح�سان من باب تخ�سي�ص العّلة، ولي�ص كذلك 
ملا ياأتي يف تخ�سي�ص العّلة اأّن ترك القيا�ص بدليٍل اأقوى ل يكون تخ�سي�سًا((. 

الّتو�سيح مع �رشحه الّتلويح )85/2(، والّتبيني )64/2( فما بعدها.
اإّنا خ�ّص الّتجويز بالعّلة امل�ستنبطة؛ لأّن املن�سو�سة مّتفق على جواز تخ�سي�سها   )2(
والّتبيني )64/2(، حا�سية )9(،  �سبق يف �ص 390،  ما  الغالب.انظر  يف 
والّتلويح )85/2(، والكايف يف اأ�سول الفقه )143/3(، والّتبيني )70/2(، 

فما بعدها، وقواطع الأدلّة )311/4(.
انظر: ما �سبق �ص 390 عند الكالم عن نق�س العّلة يف �رشوط العّلة، وامل�صوّدة      )3( 
=                                                                                                    
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2- وذهب عاّمة م�سايخ ديارنا قدميًا وحديثًا اإلى عدم جتويزه، وهو 
اأظهر قويل ال�ّسافعي)1(.

=
     )776/2(، والّتو�سيح �رشح الّتنقيح لبن حلول القريوانيِ �ص 352-350.
انظر: ما �صبق يف �رشوط العّلة عند �رشط الّتعدية، وعدم القت�صار على املحّل   )1(

يف العّلة �ص 390 فما بعدها.
وما �سبق يف �ص 390 عند الكالم على جواز الّنق�ص.

قال الأخ�سيكثي: ))ثم ال�ستح�سان لي�ص من باب خ�سو�ص العّلل؛ لأّن الو�سف 
مل يح�سل عّلة يف مقابلة الّن�ّص، والإجماع، وال�رّشورة؛ لأّن يف ال�رّشورة 

اإجماعًا. 
والإجماع مثل الكتاب وال�ّسنة. وكذا اإذا عار�سه ال�ستح�سان اأوجب عدمه؛ 

ف�سار عدم احلكم لعدم العّلة ل ملانٍع مع قيام العّلة.
انظر: احل�سامي �ص 105-106، وامل�سوّدة )774/2(، فما بعدها، وطبقات 

احلنابلة )288/2(.
، ول تعار�ص بني الأدلّة ال�رّشعية، فاأّي  قلت: اإذا ثبت اأّن القيا�ص دليٌل �رشعيٌّ

دليٍل ينعدم؟!
وقال �ساحب الّتبيني: ))اعلم اأّن تخ�سي�ص العّلة )اأي: امل�ستنبطة(:

ا�ص الّرازي، واأبي عبد  جائز عند ال�ّسيخ اأبي احل�سن الكرخي، واأبي بكر اجل�سّ
الّنهر، وعند  الّدبّو�سي مبا وراء  اأبي زيد  العراقّيني. وعند  الله اجلرجانيِ من علمائنا 

املعتزلة.
قال املحّقق: وهو مذهب مالك واأحمد بن حنبل –رحمهما الله-.

وغري جائٍز عند علم الهدى اأبي من�سور املاتريدي والإمامني املاهرين الباهرين: البحرين 
الّزاخرين �سم�ص الأئمة ال�رّشخ�سي وفخر الإ�سالم علّي البزدوي، وَمن تابعهم.

=                                                                                                           
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ومت�ّسك املجّوزون باأّن العّلة ال�رّشعية اأمارة على احلكم ولي�ص مبوجٍب 
بنف�سها، واإّنا �سارت اأمارًة بجعل جاعٍل فجاز اأن يجعل اأمارًة للحكم يف 

.)1( حمّل ومل يجعل اأمارة يف حملٍّ
ومت�ّسك َمن منع جوازه باأّن تخّلف حكم العّلة عنها يف�سدها؛ لأّنه لو 
خال العّلة مع وجودها عن احلكم اإن كان بال مانٍع فهو مناق�سة بال خالف، 

واإن كان مبانٍع فكذا)2(.

= 
الـمـتـن  اللـه -، وخمتــار �سـاحـب  –رحمـه  ال�ّســافعي  اأظــهر قــويل  وهو 

والإخ�سيكثي((.
فاأّما  امل�ستنبطة،  العّلة  يف  هو  اإّنا  اخلالف  من  ال�ّسارح  ذكره  ما  اأّن  واعلم 
فيها،وَمن مل  اجلواز  على  امل�ستنبطة  باجلواز يف  القائلون  اّتفق  فقد  املن�سو�سة 
وبع�سهم  املن�سو�سة،  يف  جّوزه  فاأكرثهم  امل�ستنبطة  يف  الّتخ�سي�ص  يجّوز 
اإ�سحاق  واأبي  البغدادي  القاهر  عبد  خمتار  وهو  اأي�سًا.  املن�سو�سة  يف  منعه 

الإ�سفرائينيِي.
وقيل: اإّنه منقول عن ال�ّسافعي –رحمه الله-.

وَمــن جّوزه يف املن�سو�سة ا�ستدّل باأدلّة منها: اأّن الله تعالى جعل ال�رّشقة والّزنا 
. الّتبيــني )64/2( حا�سية  عّلــة وقد يوجد �ســارق ل يقطــع اأو زاٍن ل ُيَحدُّ

.)9(
للعّلة �ص  الّنق�ص  �سبق يف جواز  ما  وانظر  العّلة.  تخ�سي�ص  معَنى  اأي: وهذا   )1(
 ،)617  ،600  ،599/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  ونهاية   ،390

والوايف يف اأ�سول الفقه )1402/3(.
املراجع ال�ّسابقة، والّتبيني )66/2(.  )2(

املوا�سع وحكمها  ثابتًة يف كثرٍي من  العّلة  تكون  اأن  العّلة:  تخ�سي�ص  و�سورة 

 

=    



1267حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

= 
ثابت يف البع�ص دون البع�ص.

فاحتّج َمن جّوز الّتخ�سي�ص باأّن املعَنى مبْنزلة الّلفظ العاّم يف تناول امل�سمّيات؛ 
فاإّن املعَنى يقت�سي ثبوت احلكم يف جميع املوا�سع كالعام؛ فيجوز الّتخ�سي�ص 

هناك، فكذا هنا.
ولأّن ال�ستح�سان جائز بالّتفاق، وهو عني تخ�سي�ص العّلة.

بيانه: اأّن دليل القيا�ص يقت�سي احلكم عامًا يف كّل مو�سٍع مل يثبت حكمه يف 
مو�سع ال�ستح�سان )مع وجود العّلة( وهو تخ�سي�ص العّلة.

وحّجة الآخرين: اأّن تخ�سي�ص العّلة يلزم منه ن�سبة الّتناق�ص اإلى ال�ّسارع، والالزم 
منتٍف فينتفي امللزوم.

بيانه: اأّن العّلة ال�رّشعية اأمارة ودليل على ثبوت احلكم؛ لأّن املوجب يف احلقيقة 
هو الله تعالى، فاإذا وجدت العّلة، ول حكم لها تكون دلياًل على ثبوت احلكم 

حني ل تكون دلياًل عليه. وهو عني الّتناق�ص.
فاإن قلت: �سلمنا اأّنه يلزم الّتناق�ص، لكن ل ن�سلم اأّنه ل يجوز.

قلت: لأّنه ل يخلو اإّما اأن يكون جائزاً اأو غري جائٍز. واجلواز منتٍف فتعنّي عدم 
اجلواز.

فاإن قلت: هذه دعوى اأخرى، فال بّد من الّدليل على انتفاء اجلواز.
قلت: لو جاز يلزم الكذب واجلهل على ال�ّسارع، والالزم منتٍف.

واأي�سًا يلزم اجلمع بني الّنقي�سني وهو حمال... لأّن احلكم ملا كان لزمًا للعّلة 
غري  منفٍك فوجودها يقت�سي وجود احلكم، وعدمه يقت�سي عدمها، ل�ستحالة 

وجود امللزوم بدون لزمه.
اإّنهم  اإذ  عّلة،  غري  عّلة  تكون  اأن  العّلة  تخ�سي�ص  بجواز  القول  على  ويرتّتب 

يقولون بوجودها مع عدم احلكم.
=
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)حكم القيا�س(

= 
واأي�سًا كونها عّلة تاّمة يقت�سي وجود احلكم يف جميع املحال. واملانع يقت�سي 
حملٍّ  يف  وعدمه  احلكم  بوجود  القول  اإلى  ذلك  فيوؤّدي  البع�ص،  يف  عدمه 

واحٍد((. )65/2( من الّتبيني.
وقد اأجيب عن اأدلّة القول الأّول بالآتي:

اأّوًل: عن قيا�سهم تخ�سي�ص العّلة بتخ�سي�ص العام؛ اأّن العام بعد ما خ�ّص منه 
البع�ص يكون باقيًا على عمومه؛ فال يلزم منه اإلغاء موجب العام؛ بخالف العّلة 
اإذا جاز تخ�سي�سها يلزم اإلغاوؤها اأ�ساًل حال الّتخ�سي�ص، فال يجوز، واإّنا يلزم 

الإلغاء؛ لأّن موجب العّلة ترّتب احلكم على العّلة ول معلول حينئٍذ.
مقابلة  عّلة يف  الو�سف  لو كان  يلزم  اإّنا  الّتخ�سي�ص  اأّن   : الّثانيِ واجلواب عن 
اإّما بالّن�ّص كما يف ال�ّسلم، ول  ال�ستح�سان، وهو م�سّلم؛ لأّن ال�ستح�سان 

اعتبار للو�سف يف مقابلة الّن�ّص.
واإّما بالإجماع كما يف ال�ست�سناع، ول اعتبار للو�سف يف مقابلته اأي�سًا لأّن 

الإجماع قطعي، كالّن�ّص.
، ول  والأوانيِ الآبار  من  احليا�ص  تطهري  بال�رّشورة؛ كما يف  يكون  اأن  واإّما 
اعتبار للو�سف يف مقالتها اأي�سًا لأّن يف ال�رّشورة اإجماعًا لأّن احلكم اإذا دعت 

ال�رّشورة اإليه تكون �سّحته جممعًا عليها.
واإّما اأن يكون مبعًنى خفيٍّ قويٍّ كما يف �سوؤر �سباع الّطري؛ ول اعتبار للمعَنى 

اجللّي يف مقابلته اأي�سًا لأّن املرجوح يف مقابلة الّراجح معدوم حكمًا.
الو�سف مل يجعل عّلة يف مقابلة هذه الأ�سياء الأربعة؟  اإّن  َ قلتم  فاإن قلت: مليِ
غاية ما يف الباب اأن يكون القيا�ص مرتوكًا بهذه الأ�سياء، ولكن ل يلزم منه اأن 
ل يكون حّجة بل هو حّجة للّدلئل املجوزة اإّل اأّنه مل يظهر اأثره لدليٍل راجٍح 

)وهو ما ُي�سّميه املجّوزون بتخ�سي�ص العّلة باملانع(، فيلزم تخ�سي�ص العّلة.
=
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=
قلت: اأّي �سيٍء تعنيِي بكونه حّجة؟

اأَهو حّجة فيما اإذا وجد دليل اأقوى منه خمالف اإّياه، اأم فيما مل يوجد؟
فالأّول ممنوع، والّثانيِ م�سلم، ولي�ص كالمنا فيه. الّتبيني )66/2(.

ال�رّشخ�سي )208/2(، و�رشح  واأ�سول  البزدوي )32/4(،  اأ�سول  وانظر: 
اإلى علم  الو�سول  لالآمدي )315/3(، ونهاية  الغّفار )28/2(، والإحكام 

الأ�سول )599-596/2(.
وقد �سبق دفع هذه العرتا�سات وبيان الّراجح �ص 395 يف مبحث تخ�سي�ص 

العّلة.
وك�سف الأ�رشار على اأ�سول البزدوي )63/4(، فما بعدها.

وقد جعل الإخ�سيكثي دفع العلل املوؤّثرة من هذا الباب؛ فاإّنه و�سع قاعدة عاّمة 
يف ذلك، فقال: ))فالذي جعل عندهم دليل اخل�سو�ص جعلناه دليل العدم، 
وهذا اأ�سل هذا الف�سل، فاأحفظه واأحكمه، ففيه فقه كثري وخمّل�ص كبري((. 

انظر: احل�سامي �ص 107-105.
ويف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )600/2(: ))قال تنبيه: مو�سع الّتخّلف 

�ص، وبعدم العّلة عندنا. يعلل باملانع عند املخ�سّ
وم فاأورد الّنا�سي. فاإذا قيل: �سائم �سّب املاء يف فيه. فات ركن ال�سّ

فاأجاب: خ�ّص مبانٍع وهو الأثر.
قلنا: عدمت العّلة فيه؛ فاإّن فعل النا�سي م�ساف اإلى �ساحب احلّق فكان عفواً. 

وهذا ف�ساد من قبل غريه((.
وقال الآمدي: ))ول يخفى اأّن القول باإبطال العّلة بتخّلف احلكم عنها مما يلزم 
فكان  املانع،  مانعية  على  الّدليل  واإبطال  العّلة،  على  الّداّل  الّدليل  اإبطال  منه 
ال�ّسابق  واملرجع   ،)221/3( اأولى((.  املانع  على  احلكم  نفي  باإحالة   القول 
=    
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وحكم القيا�ص: تعدية حكم الّن�ّص اإلى ما ل ن�ّص فيه)1(.
ليثبت  الّراأي،  فوق  دليل  ول  اإجماع،  ول  زيد:  اأبو  القا�سي  وزاد 

احلكم فيه بغالب الّراأي على احتمال اخْلطاأ)2(.

= 
)600/2(، والّتلويح )82/2(.

اأهل ال�ّسنة؛  اإن ن�سبة انعدام احلكم لنعدام العّلة قول الفال�سفة دون  فاإن قيل: 
لأّن عدم احلكم عند عدم العّلة غري م�ساٍف اإلى عدم العّلة عند اأهل ال�ّسنة، بل 

هو مبٍق على العدم الأ�سلي.
قلت: نعم. لكن امل�سّنف ت�سامح يف العبارة لكون ذلك اأمراً م�سهوراً عندهم اأو 

كرثة اإرادته نفي العّلة لئال يلزم تخ�سي�سها((. )69-68/2(.
ك�سف الأ�رشار )389/3(.  )1(

وقال يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )615/2(: ))وحكم العّلة الّتعدية اإلى 
ما ل ن�ّص فيه بغالب الّراأي على احتمال اخلطاأ((.

قال املحّقق: ))وذلك بالّتفاق بني العلماء. قال الآمدي: اّتفق العلماء على اأّن 
تعدية العّلة �رشط يف �صّحة القيا�س((. الإحكام )216/2(.

وقال عبد العزيز البخاري: ))ل خالف اأّن حكم القيا�ص الّتعدية، واإّنا اخلالف 
يف الّتعليل، فعندنا القيا�ص والّتعليل واحٌد.
وعند ال�ّسافعي: الّتعليل اأعّم من القيا�ص((.

ك�سف الأ�رشار )389/3(.
املرجع ال�ّسابق �ص 294، وفتح الغّفار ب�رشح املنار �ص383واأ�سول الأحكام   )2(
للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 379، فما بعدها، والّتو�سيح مع الّتلويح )53/2(، 

وكتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1406/3(، والّتبيني )70/2( فما بعدها.
واإّنا قال: ))على احتمال اخلطاأ(( لأّن بالّراأي ل يدرُك ما هو مراد ال�ّسارع حقيقًة،

 

=    



1271حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

1- ويجوز الّتعّبُد )75/اأ( بالقيا�س باأن يوجب ال�ّسارُع العمَل مبوجبه 
عندنا.

والّتابعني  حابة  ال�سّ من  وال�ّسلف  واأحمد  وال�ّسافعي،  مالك،  وعند 
واأكرث الفقهاء واملتكّلمني)1(.

2- وميتنع عند ال�ّسيعة، والّنظام، وبع�ص املعتزلة عقاًل)2(.
3- وعند القا�سانيِ وداود الأ�سفهانيِ وابنه والّنهروانيِ �سمعًا)3(.

=
وفيه اإ�سارة اإلى ما ذهب اإليه اجلمهور من اأّن املجتهد يخطئ وي�سيب((. الّتبيني 

.)74/2(
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))ويجوز الّتعّبد بالقيا�ص؛ باأن يوجب ال�ّسارع   )1(

العمل مبوجبه عندنا.
 - عنهم  الله  ر�سي   – حابة  ال�سّ من  وال�ّسلف  واأحمد  وال�ّسافعي  مالك  قال  وبه 
والوجيز  �ص382،  الّثانيِ  الق�سم   . واملتكّلمني((  الفقهاء  واأكرث  والّتابعني 
ال�رّشخ�سي  للكاكي)960/4-961(،واأ�سول  الأ�رشار  وجامع   ،189 �ص 
)118/2-119(، وك�سف الأ�رشار للّن�سفي )198/2(، والّتبيني )5-4/2(، 
وتقومي الأدلّة �ص 360 - 361، وفواحت الّرحموت )307/2(، وبيان املخت�رش 
)141/3-142(، و�رشح الكوكب املنري )111/4(، ونهاية الو�سول اإلى علم 

الأ�سول )637/2(، والإحكام لالآمدي )372/3(.
املراجع ال�ّسابقة، واملعتمد )706-705/2(.  )2(

الّناظر  ورو�سة   ،)24/5( واملح�سول   ،)487/8( لالآمدي  الإحكام   )3(
دللة  بني  وموازنة   ،246-244 �ص  الفقه  اأ�سول  ومذّكرة   ،)234/2(
-283 �ص  الأ�سول  وتي�سري   ،)544-539/2( الأ�سويل  والقيا�ص  الّن�ّص 

284، و�رشح الكوكب املنري )211/4(، فما بعدها.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1272

4- ويجب عند القّفال واأبي احل�سني الب�رشي)1(.
5- وقال اأ�سحاب الّظواهر، واخلوارج بنفي القيا�ص)2( اإّما:

املح�سول )22/2(، واملعتمد )706-705/2(.  )1(
على  الّنظري  حمل  للعقل  لي�ص  اأّنه  ))مبعَنى  الأحكام:  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  قال   )2(
والأ�سول  العقلّيات،  من  غريها  ال�رّشعية، ول يف  الأحكام  الّنظري، ل يف 

ينية. الدِّ
ة. اأو مبعَنى: اأّنه لي�ص للعقل ذلك يف الأحكام ال�رّشعية خا�سّ

اإّما لمتناعه عقاًل، كمذهب ال�ّسيعة والّنّظام.
.)) واإّما لمتناعه �سمعًا، كمذهب داود الأ�سفهانيِ

الإحكام لبن حزم )487/8( فما بعدها، يف ف�سل اإبطال القيا�ص، واملح�سول 
)24/5(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 383.

وهذه امل�ساألة التي يتكّلم عنها املوؤلِّف معروفة يف كتب الأ�سول بـ: )حكم الّتعّبد 
بالقيا�ص عقاًل(، وفيها ثالثة اأقوال م�سهورة:

الأّول: اجلواز. وبه قال اجلمهور.
: الإحالة، وهو املذهب الذي عرّب عنه املوؤلِّف باملنع. والّثانيِ

والّثالث: الوجوب لعدم كفاية الّن�سو�ص ووفائها باأحكام احلوادث.
قال حمّقق نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول: ))قبل ال�رّشوع يف ذكر اختالفهم 
نذكر: اأّنهم اّتفقوا على اأّن القيا�ص حّجة يف الأمور الّدنيوية، ذكره الأ�سنوي 

نقاًل عن �ساحب املح�سول.
: اعلم اأّنه قد وقع الّتفاق على اأّنه حّجة يف الأمور الّدنيوية. وقال ال�ّسوكانيِ

قال الفخر الّرازي: كما يف الأدوية والأغذية.
ادر من الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم-. كما اّتفقوا على حّجية القيا�ص ال�سّ

واإر�ساد   ،)10/3( ال�ّسول  نهاية  ال�رّشعي((.  القيا�ص  يف  اخلالف  وقع  واإّنا 

 

 =                                                                                                    
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ة.  اأ- يف ال�ّسمعّيات خا�سّ

= 
الفحول �ص 119، و�رشح الكوكب املنري )218/4(.

وقال اإمام احلرمني: ))القيا�ص فيما ذكره اأ�سحاب املذاهب. ينق�سم اإلى عقلي 
و�رشعي.

الربهان  مذاهب((.  على  تفّرقوا  واملنكرون  الأ�سول  يف  الّناظرون  ثم 
.)750/2(

واإليك مذاهبهم يف جواز الّتعّبد بالقيا�ص عقاًل ملّخ�سة من كتب الأ�سول:
املذهب الأّول: يجوز الّتعّبد بالقيا�ص يف ال�رّشعّيات عقاًل.

حابة والّتابعني، وال�ّسافعي واأبو حنيفة  قال الآمدي: ))وبه قال ال�ّسلف من ال�سّ
ومالك واأحمد((. الإحكام )5/4(، واأ�سول ال�رّشخ�سي )118/2(.

: ي�ستحيل ورود الّتعّبد بالقيا�ص عقاًل. الّثانيِ
الإحكام  انظر:  بغداد.  معتزلة  من  وجماعة  والّنّظام،  ال�ّسيعة  مذهب  وهو 
ونهاية   ،)118/2( ال�رّشخ�سي  واأ�سول   ،)750/2( والربهان   ،)5/4(

ال�ّسول )11/3(.
الّثالث: العقل موجب لورود الّتعّبد بالقيا�ص.

وهو مذهب القّفال ال�ّسا�سي واأبيِي احل�سني الب�رشي واأبي اخلطاب احلنبلي.
وقال الّدقاق: ))يجب العمل به بالعقل وال�رّشع((. املراجع ال�ّسابقة.

الّرابع: يجوز الّتعّبد بالقيا�ص ال�رّشعي دون العقلي. ن�سبه اإمام احلرمني وحّجة 
الإ�سالم اإلى الإمام اأحمد بن حنبل واملقت�سدين من اأتباعه.

ولتو�سيح مذهب احلنابلة والّروايات عن الإمام اأحمد يف العمل بالقيا�ص ينظر: 
�رشح الكوكب املنري )215/4-216(، ورو�سة الّناظر �ص 110، و147، 

وما بعدها، وامل�سوّدة �ص 365.
ويراجع يف معرفة املذاهب واأدلّتها: املراجع ال�ّسابقة، ونهاية الو�سول اإلى علم

 

 =   
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ب- اأو فيها والعقلّيات اأي�سًا)1(.

 = 
الأ�سول )637/2(، فما بعدها، وتي�سري الّتحرير )109-104/4(.

 ،)24/5( واملح�سول   ،)383/2( الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول   )1(
واأ�سول الأحكام لبن حزم )487/8(.
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)جواز الّتعّبد بالقيا�س �رشعًا(:
ثم اجلمهور القائلون بجوازه)1(، اختلفوا يف ثبوته)2(:

اأي: عقاًل.  )1(
اأي: اختلفوا يف الّطريق الذي ثبت به القيا�ص.  )2(

وهذه امل�ساألة الّثانية يف حكم الّتعّبد بالقيا�ص. وهي حكم الّتعّبد به يف ال�رّشع. 
وهي اأخ�ّص من الأولى؛ لأّن كّلما هو جائز �رشعًا فهو جائز يف العقل، ولي�ص 

كّلما جاز عقاًل يكون جائزاً �رشعًا لأّن الأخ�ّص ل يدّل على الأعم.
قال حمّقق نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول املعروف بـ: )بديع الّنّظام اجلامع بني 
اأ�سول البزدوي والإحكام(: ))الذين اّتفقوا على جواز الّتعّبد بالقيا�ص عقاًل، 

اختلفوا يف الوقوع �رشعًا:
، والّنهروانيِ اإلى اأّنه مل  اأ- فذهب داود بن علّي الأ�سبهانيِ وابنه، والقا�سانيِ

يرد الّتعّبد ال�رّشعي به؛ اأي: اأّنه مل يقع �رشعًا.
قال الآمدي: ))ومل يّتفقوا بوقوع ذلك اإّل فيما كانت عّلته من�سو�سة اأو مومئًا 

اإليها((.
: يجب العمل به يف �سورتني: وقال الأ�سنوي: ))قال القا�سانيِ والّنهروانيِ

اإحداهما: اأن تكون عّلة الأ�سل من�سو�سًة.
والّثانية: اأن يكون الفرع باحلكم اأولى من الأ�سل.

ب- وذهب الباقون اإلى اأّن الّتعّبد ال�رّشعي به واقع بدليل ال�ّسمع. واختلفوا يف 
دللة الّدلئل ال�ّسمعية عليه، هل هي قطعية اأو ظّنّية؟

ظّنّية.  عليه  ال�ّسمعية  الّدلئل  دللة  اأّن  اإلى  الب�رشي  احل�سني  اأبو  فذهب   -1
واختاره الآمدي يف الإحكام.

2- وذهب الباقون اإلى اأّنها قطعّية.
انظر مذاهبهم يف الوقوع �سمعاً وعقاًل مع اأدلّتها ومناق�ساتها واختالفهم يف درجة 

دللة الّدلئل ال�ّسمعية عليه يف:
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1- فقيل: بالعقل.
2- وقال الأكرث: بال�ّسمع.

اأ- فقال اأبو احل�سني الب�رشي: ب�سمعيِي ظنِّي.
عليه  ويدّل  قطعي،  بيِ�َسمعيِي  املختار-:  -وهو  الأكرث  وقال  ب- 

ا�ستدللهم عليه بدللة ن�ّص الكتاب، وال�ّسنة امل�سهورة والإجماع.
، وابنه  ثم القائلون بجواز القيا�ص قائلون بالوقوع اإّل داود الأ�سبهانيِ

، والّنهروان)1(. والقا�سانيِ
- واملختار اأّنه ل يكفي ن�ّص ال�ّسارع على عّلة احلكم يف تعديته بها دون 

ورود ال�رّشع بالّتعّبد بالقيا�ص.
اإّنه  والكرخي:  الّرازي  بكر  واأبو  والقا�سانيِ  والّنّظام  اأحمد  وقال   -2

يكفي.

 = 
الإحكام )24/4(، فما بعدها، ونهاية ال�ّسول )10/3-13، و15(، فما بعدها، 
وجمع اجلوامع و�رشح املحّلي عليه وحا�سية البّنانيِ وتقرير ال�رّشبينيِي )337/2-
338(، واملعتمد )725/2(، ورو�سة الّناظر �ص 147-153، وبيان املخت�رش 
)142/3-143(، و�رشح الكوكب املنري )213/4(، والّتلويح )53/2(، فما 
بعدها، واإر�ساد الفحول �ص 296-298، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ 

�ص 383، فما بعدها.
املرجع ال�ّسابق �ص 390، فما بعدها، والوجيز يف اأ�سول الفقه �ص 190،   )1(

و�رشح الكوكب املنري )214-213/4(.
وعن الّنهروانيِ اأو الّنهريانيِ ينظر: )214/4(، من املرجع ال�ّسابق، وقواطع الأدلّة 
)9/4(، فما بعدها، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )639/2-640(، فما بعد 

ذلك.
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3- وقال اأبو عبد الله الب�رشي: يكفي يف الّتحرمي دون غريه؛ كالوجوب 
والّندب)1(.

انظر امل�ساألة  يف: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 397، وتي�سري الّتحرير   )1(
الّرحموت )380/2(،  )111/4(، والّتقرير والّتحبري )313/3(، وفواحت 
-253/2( واجلرجانيِ  الّتفتازانيِ  وحا�سيَتي   ،190 �ص  للموؤلِّف  والوجيز 
254(، وبيان املخت�رش )166/3(، والإحكام لالآمدي )312/3(، و�رشح 
الكوكب املنري )221/4-222(، واملعتمد )753/2(، وموازنة بني دللة 

الّن�ّص والقيا�ص الأ�سويل )525-510/2(.
قال يف �رشح الكوكب املنري: ))والّن�ّص على عّلة حكم الأ�سل يكفي يف الّتعّدي 

عند اأ�سحابنا والأكرث....
2- وقال اأبو اخلطاب واملوفق واأكرث ال�ّسافعية: اإن ورد الّتعّبد بالقيا�ص كفى واإّل 

فال.
الّتحرمي ل  عّلة  يكفي يف  الله-  اأبو عبد  هنا  به  قلت: -واملراد  والب�رشي   -3

غريها.
ين: ))وهو قيا�ص مذهبنا((. قال ال�ّسيخ تقي الدِّ

ى ابن عقيل املن�سو�ص ا�ستدلًل. وقال: ))مذهبنا لي�ص بقيا�ص((. 4- و�سمَّ
وقاله اأي�سًا بع�ص الفقهاء.

انظر: امل�سوّدة �ص 391، لبيان الفرق بني عّلة الّتحرمي وغريها؛ اإذ يقول:
))قلت: الفرق بني الّتحرمي والإيجاب يف العّلة املن�سو�سة قيا�ص مذهبنا يف الأميان 
وغريها؛ لأّن املفا�سد يجب تركها كّلها، بخالف امل�سالح؛ فاإّنا يجب حت�سيل 
ما يحتاج اإليه، فاإذا اأوجب حت�سيل م�سلحٍة مل يجب حت�سيل كّل ما كان مثلها 
لال�ستغناء عنه بالأّول. ولهذا نقول بالعموم يف باب الأميان اإن كان املحلوف 
عليه تركًا، بخالف ما اإذا كان املحلوف عليه فعاًل((. �رشح الكوكب املنري 

)222/4(، وتي�سري الّتحرير )111/4(، فما بعدها.
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- والقيا�س ل يجري يف احلدود، والكّفارات عندنا)1(.
وعند اجلمهور يجري)2(.

ول يجري القيا�ص يف جميع الأحكام ال�رّشعية يف املختار)3(. 

يف  والوجيز  بعدها،  فما  �ص398،  الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول   )1(
الّتحرير )103/4(،  وتي�سري  اأي�سًا �ص 191-190،  للموؤلِّف  الفقه  اأ�سول 

فما بعدها، وفواحت الّرحموت )382-381/2(.
بيان املخت�رش )171/3(، والإحكام لالآمدي )317/4-318(، واملح�سول   )2(
)349/5(، و�رشح الكوكب املنري )220/4(، ورو�سة الّناظر )343/2-

345(، وامل�سوّدة �ص 398، واإر�ساد الفحول �ص 332-331.
–هنا-:  الأولى  على  الّثانية  امل�ساألة  قّدم  وقد  الأدلّة  قواطع  ال�ّسمعانيِ يف  قال   )3(

))اعلم .
     اأّن الّتعّبد يف جميع ال�رّشعّيات بالّن�سو�ص جائز، ومن املمكن اأن ين�ّص الله تعالى 
على �سفات امل�سائل يف اجلملة، فيدخل تفا�سيلها فيها، ويغنيِي بالّن�سو�ص على 
�سفات امل�سائل؛ فيجوز اأن ين�ّص على جريان الّربا يف كّل مطعوٍم، فيدخل يف 
املطعومات، وين�ّص على حترمي كّل م�سكٍر، فيدخل فيه اخلمر والّنبيذ  ذلك اأنواع  

وكّل ما ي�سبهه.
واأّما الّتعّبد يف جميعها بالقيا�ص فال ي�سّح لأّن القيا�ص حمل فرٍع على اأ�سٍل بنوع 

�سبٍه بينهما؛ فاإذا مل يكن اأ�سل فكيف يت�سّور القيا�ص؟!
لي�ص  فنقول:  بالقيا�ص  ال�رّشعية  الأحكام  جميع  اإثبات  يجوز  ل  اأّنه  علم  واإذا 
القيا�ص يخت�ّص ب�سيٍء من الأحكام بعد اأن ل يكون جميعها ثابتًا بالقيا�ص؛ فعلى 
هذا قال الأ�سحاب: تثبت جميع الأحكام ال�رّشعية بالقيا�ص؛ على معَنى اأّنه ل 
�ص ب�سيٍء دون �سيٍء،بل يجوز اأن ي�ستعمل القيا�ص يف كّل حكٍم من  يتخ�سّ

اأحكام ال�رّشع.
 =    
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واإن اأثبته �سذوذ)1(.

 = 
اأبي حنيفةوهي:م�ساألة ا�ستعمال  ويتفّرع على هذا امل�ساألة املعروفة مع اأ�سحاب 
 ،440 �ص  والّتب�رشة   ،)88-87/4( والكّفارات((.  احلدود  يف  القيا�ص 

والعّدة )1409/4(، والإحكام )54/4(.
وقال يف �رشح الكوكب املنري: ))ويجوز ثبوت كّل الأحكام بن�صٍّ من ال�ّسارع 

عند اأ�سحابنا والأكرث((.
وقيل: ل يجوز؛ لأّن احلوادث ل تتناهى، فكيف ينطبق عليها ن�سو�ص متناهية؟!.
ورد: باأّنها تتناهى لتناهي الّتكليف بالقيامة، ثم يجوز اأن حتدث ن�سو�ص غري متناهية.

- ول يجوز ثبوت كّل الأحكام بالقيا�ص عند اجلمهور؛ لأّن القيا�ص ل بّد له 
من اأ�سٍل. ولأّن يف الأحكام ما ل يعقل معناه، ك�رشب الّدية على العاقلة، 
به  املعّلل  املعّنى  تعقل  فرع  القيا�ص  اأّن  علم  ملا  متعذر؛  مثله  القيا�ص يف  فاإجراء 

احلكم يف الأ�سل.
واأي�سًا فاإّن فيها ما تختلف اأحكامه فال يجري فيه.

وقيل: بلى. كما يجوز اإثباتها كّلها بالّن�ّص يجوز اإثباتها كّلها بالقيا�ص.
ين –وتبعه ابن القيم- اأّنه لي�ص يف ال�رّشيعة ما يخالف  وقد ذكر ال�ّسيخ تقي الدِّ

القيا�ص وما ل يعقل معناه، وبّينا ذلك مبا ل مزيد عليه.
-540/20( تيمية  ابن  وفتاوى   ،)225-223/4( املنري  الكوكب  �رشح 

584( يف ر�سالة القيا�ص، واإعالم املوقعني )175-1/2(.
الأحكام  يف  الأ�سل  كون  يف  �سبق  مبا  امل�ساألة  لهذه  ي�ستدّل  اأن  ميكن  قلت:   )1(
اإذ هو مبعَنى  القيا�ص اخلا�ّص  اأعّم من  الّتعليل  اأو عدمه. ولأّن  الّتعليل  ال�رّشعية 
امل�سلحة واحلكمة؛ ول �سّك اأّن جميع اأحكام ال�رّشع لها حكمة وفيها م�سلحة، 

�سواء عقلناها اأو ل؟
=                                                                                                    
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)دفع القيا�س(:

واأّما دفع)1( القيا�ص، فاإّما:

=
فاخلالف مل يرد على حملٍّ واحٍد.

وينظر يف ذلك: تي�سري الّتحرير )113/4-114( فاإّنه اأبطل ذكر هذه امل�ساألة؛ 
لأّنها معلومة من �رشوط القيا�س.

قال الأخ�سيكثي: ))واأّما دفعه فنقول: العلل نوعان:  )1(
اأ- طردية.

ب- وموؤّثرة.
وعلى كّل واحٍد من الق�سمني �رشوب من الّدفع.

بيان  ثم  املمانعة  ثم  العّلة  مبوجب  القول  فاأربعة:  الّطردية  العلل  دفع  وجوه  اأّما 
ف�ساد الو�سع، ثم املناق�سة. انظر: احل�سامي �ص 108، والّتبيني )75/2(، 
والّتلويح مع الّتو�سيح )85/2(، وتي�سري الّتحرير)114/4(،واأ�سول الأحكام 
للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ )402/2(، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف اأي�سًاَ �ص 
 ،314 �ص  الفقه  اأ�سول  يف  والّتحبري)315/3(،واملغنيِي  والّتقرير   ،191
وجامع الأ�رشار للكاكي )1087/4(، وبيان املخت�رش )178/3(، وحا�سيَتي 
الّتفتازانيِ واجلرجانيِ )257/2(، ومنتهى ال�ّسول والأمل يف علَمي الأ�سول 
فما   ،)324/4( والإحكام   ،)235/5( واملح�سول   ،191 �ص  واجلدل 
بعدها، و�رشح الكوكب املنري )229/4(، ونهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول 

)643/2(، فما بعدها.
قال يف �رشح الكوكب املنري: ))ملا فرغنا من الكالم على الّطرق الّدالّة على العّلّية 

�رشعنا يف ذكر ما يحتمل اأّنه من مبطالتها اأو مبطالت غريها من الأدلّة.
=   
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اأ- بدفع العلل املوؤثِّرة.

= 
ويعرّب عن ذلك تارة بالعرتا�سات، وتارة بالقوادح.

والقوادح ترجع اإلى املنع يف املقّدمات، اأو املعار�سات يف احلكم.
املقّدمات،  من  مقّدمٍة  منع يف  اإلى  اإّما  راجعة  العرتا�سات  اجلدل:  اأهل  قال 
يبق  الّدليل، ومل  مّت  فقد  عنها  اجلواب  فمتى ح�سل  احلكم.  معار�سة يف  اأو 

للمعرت�ص جمال، فيكون ما �سوى ذلك من الأ�سئلة باطاًل فال ي�سمع((.
به يف جمع  احلاجب -وقطع  ابن  ال�ّسبكي يف �رشح خمت�رش  ين  الدِّ تاج  وقال 
اجلوامع: ))اإّنها كّلها ترجع اإلى املنع؛ لأّن الكالم اإذا كان جمماًل، ل يح�سل 
الو�سف،  ت�ستلزم منع حتّقق  بتف�سريه  فاملطالبة  بتف�سريه،  )اإّل(  امل�ستدّل  غر�ص 

ومنع لزوم احلكم عنه.
ومل يذكر الغزايل يف امل�ست�سفى �سيئاً من القوادح، وقال: اإّن مو�سع ذكرها علم 

اجلدل.
والّذاكرون لها يقولون: اإّنها من مكّمالت القيا�ص الذي هو من اأ�سول الفقه. 

ومكّمل ال�ّسيء من ذلك ال�ّسيء.
وعدد القوادح عند ابن احلاجب وابن مفلح والأكرث خم�سة وع�رشين قادحًا.

املنري)229/4-230(،وامل�ست�سفى  الكوكب  ع�رش((.�رشح  اثنتا  وقيل: 
�ص  واجلدل  الأ�سول  علمي  يف  والأمل  ال�ّسول  ومنتهى   ،)349/2(
192ومابعدها، وخمت�رش ابن احلاجب مع �رشحه للع�سد )257/2(، وتي�سري 
ما �سوى  اأ�سئلة مرجع  القيا�ص  اأفراد  الّتحرير )114/4(، وفيه: ))ويرد على 

ال�ستف�سار منها اإلى املنع اأو املعار�سة((.
املوؤلِّف حتت  لكالم  الأ�سول-عند �رشحه  علم  اإلى  الو�سول  نهاية  قال حمّقق 
على  الواردة  بالعرتا�سات  بع�سهم  يه  ))وُي�َسمِّ املوؤّثرة:  العلل  دفع  يف  ف�سٍل: 

القيا�ص.
 =    
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ب- اأو بدفع العلل الّطردية.

 = 
يها القوادح. وبع�سهم: ُي�َسمِّ

1- وقد اعتربها الآمدي خم�سة وع�رشين اعرتا�سًا.
2- وبع�سهم اأو�سلها اإلى ثالثني اعرتا�سًا.

3- واقت�رش بع�سهم على ع�رشة، واعترب الباقية راجعة اإليها.
حيح منها اثنان، وهما: املمانعة واملعار�سة.  وذهب فخر الإ�سالم اإلى اأّن ال�سّ

وما عداهما ل ينظر اإلى العرتا�ص به((.
-رحمه  البزودي  –يعنيِي:  ال�ّسيخ  اأّن  ))واعلم:  البخاري:  العزيز  عبد  وقال 
الله- يف هذا الباب جعل الّدفع باملناق�سة وف�ساد الو�سع فا�سداً؛والّدفع باملمانعة 
�سحيحًا، واعرت�ص عليه...((.وانظر:العرتا�ص على البزدوي يف:ك�سف 

الأ�رشار )48/4(.
وقال �سم�ص الأئمة: ))العرتا�سات الفا�سدة على العلل املوؤثِّرة اأربعة: املمانعة، وف�ساد 
حيحة  الو�سع، ووجود احلكم مع عدم العّلة، واملفارقة بني الأ�سل والفرع، وال�سّ

اأربعة:
املمانعة، ثم القلب املبطل، ثم العك�ص الكا�رش، ثم املعار�سة بعّلة اأخرى((. 

اأ�سول ال�رّشخ�سي )233-232/2(.
اأوجٍه،  حيحة خم�سة  ال�سّ الي�رش: ))اأّن العرتا�سات  اأبو  ال�رّشيعة  وذكر �سدر 

فاأ�ساف على ما ذكره �سم�ص الأئمة: بيان ف�ساد الو�سع.
فا�سد  اإن�ساٍن  كّل  لأّن  لها؛  نهاية  فال  الفا�سدة،  العرتا�سات  واأّما  قال:  ثم 
اخلاطر، يعرت�ص مبا بدا له، فال يقدر اأحد على ح�رش العرتا�سات الفا�سدة.

قال عبد العزيز البخاري: وهو الأظهر((. ك�سف الأ�رشار )48/4(.
وللوقوف على اأنواع العرتا�سات واختالف العلماء فيها يراجع:

 الإحكام لالآمدي )69/4(، وما بعدها، واأ�سول البزدوي مع ك�سف الأ�رشار
=   
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)75/ب( يف  العّلة  وجود  وهو  بالّنق�ص،  املوؤثِّرة  العلل  دفع  اأّما   -1
�سورٍة مع تخّلف احلكم عنها.

فاجلواب عنه)1(:
الّنجا�سة  نحو: خروج  الّنق�ص.  العّلة، يف �سورة  اإّما مبنع وجود  اأ- 
القليل من غري  ال�ّسبيلني عّلة لالنتقا�ص كالبول، فنوق�ص بخروج  من غري 

ال�ّسبيلني، فمنع اخلروج يف القليل باأّنه باٍد ل خارج)2(.
ب- واإّما مبنع معَنى العّلة؛ الذي �سارت العّلُة عّلًة لأجله، وهو بالّن�سبة 
الّراأ�ص  م�سح  نحو:  املن�سو�ص.  اإلى  الّن�ّص-  بدللة  -كالّثابت  العّلة؛  اإلى 

م�سٌح فال ُي�َسّن فيه الّتثليث، 
كم�سح اخلّف)3(.

 = 
 ،)330/2( الّرحموت  وفواحت   ،)114/4( الّتحرير  وتي�سري   ،)43/4(
 ،)337/2( البدائع  وف�سول   ،)94/2( املحّلي  �رشح  مع  اجلوامع  وجمع 
و�رشح تنقيح الف�سول �ص 399، وامل�سوّدة �ص 429، واإر�ساد الفحول �ص 

224، وفتح الغّفار )41/3(، واملعتمد )1039/2(.
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))فاجلواب عنه باأربع طرٍق((.  )1(

اأ�سول الأحكام: ))لأّن القليل باٍد ل خارج، لأّن حتت كّل  قال املوؤلِّف يف   )2(
جلدٍة رطوبة، ويف كّل عرٍق دمًا فاإذا زالت اجللدة كان ظاهراً خارجًا.

من  اخلارج  حمّل  تطهري  بوجوب  اأي�سًا  ودفع  بالو�سف،  الّدفع  ذلك  ى  ُي�َسمَّ
ال�ّسبيلني، واإن قّل، ول يجب تطهري حمّل القليل اخلارج من غريهما((. �ص 

404-405، والّتلويح )85/2(.
قال يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول: ))كقولنا: م�سح يف و�سوء فال ي�سّن  )3( 
=   
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الّتثليث؛فيمنع يف ال�ستنجاء  فيه  بال�ستنجاء؛فاإّنه م�سح و�ُسنَّ  فنوق�ص 
املعَنى الذي يف امل�سح؛ واأّنه تطهري حكمي غري معقول.

املعقول،  الّتطهري  لتوكيد  لأّنه  الّتثليث؛  امل�سح  يف  ُي�َسّن  ل  ولأجله 
تطهري  ال�ستنجاء؛لأّنه  يف  الّتيّمم-،ويفيد  يف  امل�سح–كما  يف  يفيد  فال 

معقول)1(.
ج- واإّما مبنع تخّلف احلكم عن العّلة، يف �سورة الّنق�ص. نحو: خروج 
الّنجا�سة عّلة لالنتقا�ص، وملك بدل املغ�سوب عّلة مللك املغ�سوب. فنوق�ص 
بامل�ستحا�سة، واملدبّر، فاإّن خروج الّنجا�سة موجود يف ال�ستحا�سة بدون 
النتقا�ص، واأّن ملك بدل املدبّر لي�ص عّلة للملك املدبّر؛ فاإّنه ملك املولى، 

واإن �سمن غا�سبه بدله.
واأجيب: باأّن تخّلف احلكم فيهما ملانٍع، فقيل: عليه هذا تخ�سي�ص العّلة 

= 
تكراره كاخلّف. ول يلزم ال�ستنجاء؛ لأّنه لإزالة اخلبث، فاإّنه اإذا مل يعقب 

اأثراً ل ي�سن.
قال ال�رّشخ�سي: وبيان ذلك اإذا عللنا يف تكرار امل�سح بالّراأ�ص اأّنه م�سح م�رشوع 
يف الّطهارة فال ي�سّن تثليثه، كامل�سح باخلف، ل يدخل ال�ستنجاء بالأحجار 
الّنجا�سة  اإزالة  امل�رشوع  اإّنا  الّطهارة،  امل�سح هناك غري م�رشوع يف  نق�سًا لأّن 
يتنّج�ص �سيء مما هو طاهر  اأن  العينية؛ حّتى لو ت�سّور خروج احلدث من غري 
مل يجب امل�سح اأ�ساًل. واإزالة الّنجا�سة غري امل�سح، وهو ل يح�سل باملّرة اإّل 
نادراً، فعرفنا انعدام احلكم لنعدام العّلة((. اأ�سول ال�رّشخ�سي )233/2(، 

واأ�سول البزدوي وك�سف الأ�رشار )44/4(.
املرجعني ال�ّسابقني.  )1(
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ونحن ل نقول به)1(.
هـ- واإّما الّدفع بغر�ص. نحو: خارج جن�ص، فيكون ناق�سًا، فنوق�ص 

بال�ستحا�سة.
فنقول: الغر�ص الّت�سوية بني ال�ّسبيلني وغريهما؛ فاإّنه حدث ثمة لكن اإذا 

ا�ستمّر من ال�ّسبيلني ي�سري عفواً فكذا هنا. ]76/اأ[.
ثم اعلم: اأّنه اإن تي�رشَّ دفع الّنق�ص بهذه الّطرق فبها، واإّل فاإن مل يوجد 

يف �سورة الّنق�ص مانع فقد بطلت العّلة، واإن وجد املانع فال)2(.

اأي: بل نقول: اإّنا عدم احلكم لعدم ما هو عّلة حقيقة، فنجعل عدم املانع جزءاً   )1(
للعّلة اأو�رشطًا،وقد مّر ذلكاأي:فيما �سبق من قوله:))فالذي جعل عندهم دليل 
اخل�سو�ص جعلناه دليل العدموهذا اأ�سل هذا الف�سل.فاحفظه واأحكمه ففيه فقه   

كثري وملّخ�ص كبري. وقال: وكذلك دفع العلل املوؤثِّرة عندنا((.
جوابًا  وذكر   .)260/2( املنتخب  على  املذهب  اأ�سول  يف  املذهب  وانظر: 
اآخر، وهو باملانع. وهو يف ال�ستحا�سة العذر ودفع احلرج، ويف املدبّر الّنظر 
له، وعدم قابلّيته للمملوكة. اأ�سول ال�رّشخ�سي )247/2(، واأ�سول الأحكام 

للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 406.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 407، والوجيز �ص 192، والّتلقيح   )2(
�رشح الّتنقيح �ص 381، فما بعدها، وقد اأحال اإلى القاعدة ال�ّسابقة ثم قال: ))اإّن 

الّنزاع قليل اجلدوى((، والّتلويح مع الّتو�سيح )87-86/2(.
ويف قوله: ))ثم اعلم...الخ(( اإ�سارة اإلى وجود خالف يف امل�ساألة، وهو اأّن 
هناك ّمن ذهب اإلى اأّن الّنق�ص غري م�سموع على العلل املوؤثِّرة؛ لأّن الّتاأثري ل يثبت 

اإّل بن�صٍّ اأو اإجماٍع، فال تت�سّور املناق�سة فيه.
وجوابه: اأّن ثبوت الّتاأثري قد يكون ظّنّياً في�سّح العرتا�ص عليه بالّنق�ص، وحينئٍذ اإن 
اندفع باأحد الّطرق املذكورة فقد مّت الّتعليل، واإّل فاإّما اأن يوجد يف �سورة الّنق�ص

 

=   
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2- واأّما دفع العلل املوؤثِّرة بف�ساد الو�سع، وهو اأن يرتّتب على العّلة 
نقي�ص ما تقت�سيه؛ فال �سّك اأّن ما ثبت تاأثريه �رشعًا باأن ظهر اأثرها بالكتاب 

اأو ال�ّسنة اأو الإجماع، ل ميكن ف�ساد الو�سع فيه ول يحتمله)1(.

= 
مانع من ثبوت احلكم اأو ل، فاإن مل يوجد فقد بطل الّتعليل لمتناع تخّلف احلكم 
عن الّدليل من غري مانٍع. واإن وجد مانع مل يبطل الّتعليل، اإّما قوًل بتخ�سي�ص 
العّلة كما ذهب اإليه الأكرثون، وذلك باأن تو�سف العّلة بالعموم باعتبار تعّدد 
املحال ثم يخرج بع�ص املحال عن تاأثري العّلة فيه، ويبقى الّتاأثري مقت�رشاً على املحال 

الأخر.
واإّما قوًل باأّن عدم املانع جزء للعّلة اأو �رشط لها؛ فيكون انتفاء احلكم يف �صورة 
الّنق�ص مبنياً على انتفاء العّلة بانتفاء جزئها، اأو �رشطها. واإلى هذا ذهب فخر 
الإ�سالم –رحمه الله- حتا�سياً عن القول بتخ�سي�ص العّلة، فعدم املانع عندهم 

�رشط لعّلّية الو�صف.
وعند الأكرثين لظهور الأثر عن العّلة؛ فانتفاء احلكم يف �سورة الّنق�ص عندهم 

يكون م�ستنداً اإلى عدم العّلة.
مع  الّتلويح  اجلدوى((.  قليل  نزاع  وهذا  املانع.  وجود  اإلى  الأكرثين  وعند 

الّتو�سيح )87/2(.
تاأثريه  ف�ساد و�سعه علم عدم  يثبت  زيادة:))وما  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول  يف   )1(

�رشعًا((.
الو�سع فهو اعرتا�ص فا�سد  اأ�سوله)233/2(:))واأّما ف�ساد  ال�رّشخ�سي يف  قال 
اإّنا يثبت  على العلل املوؤثِّرة؛ لأّنه دعوى ل ميكن ت�سحيحها، فاإّن تاأثري العّلة 
بدليٍل موجٍب للحكم كما بّينا. ومعلوم اأّنه ل يجوز دعوى ف�ساد الو�سع يف 

الكتاب وال�ّسنة والإجماع.
=   
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ودفعها بعدمها مع وجود احلكم ل يقدح فيها لحتمال وجود احلكم 
بعّلٍة اأخرى.

3- ودفعها)1(: بالفرق.
يف  يوجد  ل  العّلّية  يف  مدخل  له  و�سف  الأ�سل  يف  يتبنّي  اأن  وهو: 

الفرع)2(، فا�سد على ما قالوا؛ لأّنه غ�سب من�سب املعّلل.

= 
واأّما وجود احلكم مع عدم العّلة؛ فاإّن احلكم يجوز اأن يثبت بعلل �سّتى؛ لأّن 
ثبوته بعّلة ل ينايف كونه ثابتًا بعّلٍة اأخرى((. املذهب يف اأ�سول املذهب على 

املنتخب )254/2(.
وقد قيل يف تعريفه:

)هو عبارة عن كون اجلامع يف القيا�ص بحيث قد ثبت اعتباره بن�صٍّ اأو اإجماٍع 
يف نقي�ص احلكم(.

لعتباره يف  احلة  ال�سّ الهيئة  على  القيا�ص  يكون  ل  اأن  ))هو:  اأي�سًا:  فيه  وقيل 
الّتغليظ،  والّتخفيف من  الّتو�سيع  الّت�سييق من  ترتيب احلكم. وذلك كتلقي 

والإثبات من الّنفي وبالعك�ص((. املرجع ال�ّسابق )254/2(.
وقال يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول:))ف�سل:يف دفع العلل املوؤثِّرة، ول 
ي�سّح اإّل باملمانعة واملعار�سةول وجه للمناق�سة لظهور الأثر بالكتاب وال�ّسنة؛ فاإن 
َج على ما مّر من عدم احلكم لعدم العّلة((.)644/2(. ت�سّورت مناق�سة ُخرِّ

اأي: دفع العلل املوؤثِّرة.  )1(
ينظر يف تعريف الفرق:احلدود الأنيقة �ص83والقامو�ص املبني يف ا�سطالحات   )2(
الأ�سولّيني �ص 234، وتقريب الو�سول �ص 143، والإي�ساح �ص195، 
املنتهى  وخمت�رش   ،)46/4( البزدوي  اأ�سول  على  الأ�رشار  وك�سف 

.)276/2(
 =   
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اإذا ثبتت علّية امل�سرتك، لكن اإن ثبت مانعًا يف  ولأّن الفارق ل ي�رّش 
الفرع ي�رّش)1(.

 = 
ًا بالفرع؛ اإذ هو اإبداء معًنى منا�سٍب للحكم يوجد يف الأ�سل،  وهو لي�ص خا�سّ
احلنفية:  كقول  الأ�سل.  يف  ويعدم  الفرع  يف  يوجد  اأو  الفرع.  يف  ويعدم 

الو�سوء طهارة باملاء فال يفتقر اإلى نّيٍة كاإزالة الّنجا�سة.
عينية،  طهارة  الّنجا�سة  واإزالة  حكمية،  طهارة  الو�سوء  باأّن  الفارق  فيجيبه 

فافرتق حكمهما، فاإن كان الفرق غري منا�سٍب مل يقدح يف القيا�ص.
الفارق:  فيقول  كالقمح،  الّتفا�سل  فيه  فيحرم  مقتات؛  الأرز  القائل:  كقول 
ل  خالف  فهذا  القمح.  بخالف  البيا�ص  �سديد  الأرز  اأّن  بينهما،  الفرق 

يعترب((. القامو�ص املبني يف ا�سطالحات الأ�سولّيني �ص 234.
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام الق�سم الّثانيِ �ص 408: ))فيكون حا�سله منع   )1(

عّلّية الو�سف، واّدعاء اأّن العّلة هي الو�سف مع �سيٍء اآخر.
1- وهو مقبول عند كثرٍي من اأهل الّنظر.

2- والأكرثون على اأّنه ل يقبل، وهو املختار لوجهني:
موقف  يف  م�سرت�سد  جاهل  ال�ّسائل  اإذ  املعلل؛  من�سب  غ�سب  اأّنه  اأحدهما: 
بخالف  وهذا  الّدعوى،  موقف  وقف  اآخر  �سيٍء  عّلّية  اّدعى  فاإذا  الإنكار، 
املعار�سة؛ فاإّنها اإّنا تكون بعد متام الّدليل؛ فاملعار�ص حينئٍذ ل يبقى �سائاًل، بل 
ي�سري مّدعيًا ابتداًء. ول يخفى اأّنه نزاع جديل يق�سدون به عدم وقوع اخلبط 

واب. يف البحث. واإّل فهو نافع يف اإظهار ال�سّ
وثانيهما: اأّن املعلل بعد ما اأثبت عّلّية امل�سرتك ل ي�رّشه الفارق، لكن اإن  اأثبت 
مانعًا يف الفرع ي�رّشه((. الّتلويح )89/2(، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف 
 �ص 192، ومنتهى الو�سول والأمل من علمي الأ�سول واجلدل �ص 199، 
 =   
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4- واأّما دفعها)1( باملمانعة)2( فهي:
اأ- اإّما يف نف�ص احلّجة لحتمال اأن يكون متم�سكًا مبا ل ي�سلح دلياًل 

كالّطرد، والّتعليل بالعدم؛ لحتمال اأن ل تكون العّلة هذا بل غريه)3(.
ب- واإّما يف وجودها يف الأ�سل، اأو الفرع كما مّر)4(.

 = 
واإر�ساد الفحول �ص 340-341، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 384، وتغيري 
الّتنقيح �ص 198، ثم ذكر قاعدًة عاّمة وهي: )اأّن كّل كالٍم �سحيٍح اإذا اأورد 

على �سبيل الفرق ل يقبل؛ ينبغي اأن يورد على �سبيل املمانعة حّتى يقبل(.
اأي: دفع العلل املوؤثِّرة.  )1(

: ))املمانعة هي: امتناع ال�ّسائل عن قبول ما اأوجبه املعلِّل من غري  قال اجلرجانيِ  )2(
دليٍل((. الّتعريفات �ص 231.

من  املوؤثِّرة؛  العّلة  على  العرتا�ص  اأ�سل  املمانعة  اأّن  ))اعلم  ال�رّشخ�سي:  وقال 
حيث اإّن اخل�سم املجيب يّدعي اأّن حكم احلادثة ما اأجاب به، فاإذا مل ي�سلم له 
ذلك يذكر و�سفًا يّدعي اأّنه عّلة موجبة للحكم يف الأ�سل املجمع عليه، واأّن 

هذا الفرع نظري ذلك الأ�سل، فيتعّدى ذلك احلكم بهذا الو�سف اإلى الفرع.
الأ�رشار  مع ك�سف  البزدوي  اأ�سول  وانظر:   ،)235/2( ال�رّشخ�سي  اأ�سول 
الّتنقيح  �رشح  82(،والّتلقيح  لالآمدي)75/4،  )49/4(،والأحكام 

�ص386.
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))كما ذكرنا يف قتل احلّر بالعبد((.  )3(

�ص193،  الفقه  اأ�سول  يف  الّتلويح)89/2-90(،والوجيز  مع  وانظر:الّتو�سيح 
واإر�ساد الفحول �ص342والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص386وتغيريالّتنقيح �ص199.

يف قوله: ))عبد فال يقتل به احلّر كاملكاتب((.  )4(
فقيل: ل ي�سلم اأّن العّلة كونه عبداً، بل جهالة امل�ستحّق اأّنه ال�ّسّيد اأو الوارث.
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ج- واإّما يف �رشوط الّتعليل، واأو�صاف العّلة؛ ككونها موؤثِّرًة)1(.
5- واأّما دفعها باملعار�سة)2(:

قال يف الّتلويح �رشح الّتنقيح: ))واعلم: اأّن املمانعة يف نف�ص احلّجة هي اأ�سا�ص   )1(
اإيرادها  العّلة قطعية وعند  قّلما تكون  اإذ  القيا�ص؛  املناظرة لعموم ورودها على 
ي عنها اإلى م�سالك العّلة، وهي كثرية، وعلى كّل منها  يرجع املعّلل يف التََّف�سِّ
يكون  اأن  ينبغي  ثم  وال�ّسوؤال.  اجلواب  ويكرث  والقال،  القيل  فيطول  اأبحاث 
واإقامة  الّدعوى  وجه  على  ل  الّدليل  وطلب  الإنكار  وجه  على  املمانعة  ذكر 

احلّجة.
ول يخفى اأّنه ت�سّح املمانعة بعد ظهور تاأثريها؛ جلواز اأن يثبت بالّن�ّص اأو الإجماع 
تاأثري الو�سف، مبعَنى اعتبار نوعه اأو جن�سه يف نوع احلكم اأو جن�سه، وتكون 
عّلة احلكم غريه، اأو يكون مقت�رشاً على الأ�سل بخالف ف�ساد الو�سع؛ فاإّنه ل 
ي�سّح بعد ظهور الّتاأثري. ولهذا جعل فخر الإ�سالم دفع العلل املوؤثِّرة باملمانعة 

واملعار�سة �سحيحًا.
وبالّنق�ص وف�ساد الو�سع فا�سداً.

نعم. قد يورد الّنق�ص وف�ساد الو�سع على العلل املوؤثِّرة؛ فيحتاج اإلى اجلواب، 
وبيان اأّنه لي�ص كذلك.

الّتنقيح  الّتو�سيح)90/2(،وتغيري  مع  �ص386-387والّتلويح  الّتنقيح  �رشح 
�ص200.

وينظر الأوجه الأربعة للممانعة وكيفية الّرّد عليها يف: نهاية الو�سول اإلى علم 
الأ�سول )646/2(.

املعار�سة لغة هي: املقابلة على �سبيل املمانعة.  )2(
وا�سطالحًا: هي: اإقامة الّدليل على خالف ما اأقام الّدليل عليه اخل�سم.

كانت  فاإن  واإّل  قلبًا،  ى  ُي�َسمَّ املعّلل،  دليل  عني  كان  –اإن  املعار�ص   ودليل 
 =   
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امل�ستدّل؛فيجري  دليل  مدلول  نفي  على  دلياًل  املعرت�ص  يقيم  وهي:اأن 
تارًة يف احلكم، وتارًة يف عّلته.

ى معار�سًة يف احلكم. والأولى ُت�َسمَّ
والّثانية يف املقّدمة)1(.

اأّما الأولى: فاإّما بدليل املعّلل، واإن كان بزيادة �سيٍء عليه زيادًة تفيد 
تقريراً اأو تف�سرياً)2(.

 = 
ى معار�سة باملثل، واإّل فمعار�سة بالغري. �سورته ك�سورته ُي�َسمَّ

الّتعريفات �ص 219.
دللةما  املعرت�ص  هنا:ت�سليم  املعار�سة  من  البخاري:))واملراد  عبدالعزيز  وقال 
ذكره امل�ستدّل من الو�سف على مطلوبه، واإن�ساء دليٍل اآخر يدّل على خالف 

مطلوبه.
وقيل: هي: ممانعة يف احلكم مع بقاء دليل امل�ستدّل اإذ ال�ّسائل يقول للمجيب: 
يدّل  ما  الّدليل  من  عندي  لكن  احلكم  على  دّل  واإن  الو�سف  من  ما ذكرت 
على خالفه؛ فلي�ص فيه تعّر�ص لدليله بالإبطال((. ك�سف الأ�رشار )51/4(، 
اإلى علم الأ�سول )644/2(،  وتي�سري الّتحرير )117/4(، ونهاية الو�سول 

والآمدي )93/4(، واإر�ساد الفحول �ص 232.
اأي�سًا  للموؤلِّف  �ص410والوجيز  الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  يف:اأ�سول  ينظر   )1(
-1105/4( للكاكي  الأ�رشار  وجامع  والّتبيني)90/2(،  �ص194-193، 
1107(، وتقومي الأدلّة �ص 336، وبيان املخت�رش )212/3(، و�رشح  الكوكب 

املنري )291/4-303(، والبحر املحيط )291/4(، فما بعدها.
قلبًا((.�ص  ليكون  وتغيرياً  تبدياًل  ))ل  الأحكـام:  اأ�ســول  الــموؤلِّف يف  قال   )2(

.411
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وهي معار�سة فيها مناق�سة)1(.
فاإن دّل على نقي�ص احلكم )76/ب( بعينه، فقلب)2(.

كقوله: �سوم رم�سان �سوم فر�ٍص فال يتاأّدى اإّل بتعيني كالق�ساء.
تعّينه؛ كالق�ساء، لكن  بعد  الّتعيني  في�ستغنيِي عن  فر�ٍص  فنقول: �سوم 

هذا الّتعيني)3( قبل ال�رّشوع.

اأّما املعار�سة َفمن حيث اإثبات نقي�ص احلكم.  )1(
يقوم على  حيح ل  ال�سّ الّدليل  اإذ  املعلِّل؛  دليل  اإبطال  َفمن حيث  املناق�سة  واأّما 

الّنقي�سني.
فاإن قلت يف املعار�سة ت�سليم دليل اخل�سم. ويف املناق�سة اإنكاره فكيف هذا من 

ذلك؟
قلت: يكـفـي فــي املعـار�ســـة الـّتـ�سليـــم من حـيث الّظـاهـر؛ بـاأن ليـتعـر�ص 

لـالإنكـار ق�سداً.
فاإن قلت: يف كّل معار�سٍة معَنى املناق�سة؛ لأّن نفي احلكم واإبطاله ي�ستلزم نفي 

دليله امل�ستلزم له �رشورًة انتفاء امللزوم بانتفاء الالزم.
قلت: عند تغاير الّدليلني ل يلزم ذلك؛ لحتمال اأن يكون الباطل دليل املعار�ص 

بخالف ما اإذا احّتد الّدليل. الّتلويح )91/2(.
ـي بذلـك لأّن  ماأخـوذ من قلب ال�ّسيء ظهـراً لبطـن؛ كقـلب اجلـراب، و�ُسمِّ  )2(
املعرت�ص جعل العّلة �ساهداً له بعد ما كانت �ساهداً عليه. الّتلقيح �رشح الّتنقيح 
�ص 388، والقامو�ص املبني يف ا�سطالحات الأ�سولّيني �ص 240-239، 

واإر�ساد الفحول �ص 227، والإحكام لالآمدي )145-144/4(.
ًا به. اأي: تعيني رم�سان قبل ال�رّشوع؛ لأّن ال�ّسارع عّينه وجعل الوقت خا�سّ  )3(

واأّما الق�ساء فاإّنا يتعنّي بال�رّشوع بتعنّي العبد. الّتو�سيح مع الّتلويح )91/2(.
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ويف الق�ساء بال�رّشوع)1(.
ى عك�سًا)2(. واإن دّل على حكٍم اآخر يلزم منه ذلك الّنقي�ص ُي�َسمَّ

تلزم  فال  فا�سدها،  يف  مي�سي  ل  عبادة  الّنفل:  �سالة  يف  كقوله)3(: 
بال�رّشوع، كالو�سوء؟

وال�رّشوع)4(،  الّنذر،  فيه  ي�ستوي  اأن  ملا كان كذلك وجب  فنقول: 
كالو�سوء.

والقلب اأقوى من العك�ص؛ لأّنه جاء بحكٍم اآخر، وبحكٍم جممٍل وهو 
ال�ستواء)5(.

الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 388.  )1(
وهو ماأخوذ من عك�ست ال�ّسيء، رددته اإلى ورائه على طريقه الأّول.  )2(

الّتنقيح  �رشح  اأّوله.الّتلويح  اإلى  اآخرهواآخره  اإلى  ال�ّسيء  اأّول  وقيل:رّد 
�ص388.

الأدلّة  قواطع  يف:  ذلك  الله-.وانظر  ال�ّسافعي–رحمه  الإمام  اأي:قول   )3(
.)404/4(

قال يف الّتلقيح: ))اعلم: اأّن كّل عبادٍة  جتب بال�رّشوع ل بّد اأن يجب امل�سي   )4(
فيها اإذا ف�سدت كما يف احلّج، فيلزم اأّن كّل عبادٍة اإذا ف�سدت ل يجب امل�سي 

فيها ل جتب بال�رّشوع.
فتقول: لو كان عدم وجوب امل�سي يف الفا�سد عّلة لعدم الوجوب بال�رّشوع لكان 
عّلة لعدم الوجوب بال�رّشوع والّنذر، كما يف الو�سوء؛ فاإّنه ل مي�سي يف فا�سده؛ 

فال يجب بال�رّشوع والّنذر، فيلزم ا�ستواء الّنذر وال�رّشوع يف هذا احلكم.
وجه كون القلب  اأقوى من العك�ص اأمور:  )5(

اأّن املعرت�ص بالعك�ص جاء بحكٍم اآخر غري نقي�ص حكم املعّلل، وهو     الأّول: 

 

=                                                                                                    
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واإّما بدليٍل اآخر)1(. وهو معار�سة خال�سة)2(.
واإّما اأن يثبت نقي�ص حكم املعلِّل بعينه، اأو بتغيري، اأو حكمًا يلزم منه 

ذلك الّنقي�ص)3(. 

=       
ا�ستغال مبا ل يعنيه؛ بخالف املعرت�ص بالقلب؛ فاإّنه مل يجيء اإّل بنقي�ص حكم 

املعلِّل.
ل�سمول  واملحتمل  ال�ستواء  هو  جممٍل،و  بحكٍم  جاء  العاك�ص  اأّن   : الّثانيِ

الوجود، و�سمول العدم.
ٍ هو نفي دعوى املعلِّل. والقالب جاء بحكٍم مف�رشَّ

ومل  الفرع،  يف  الأ�صل  حكم  مثل  اإثبات  القيا�س  �رشوط  من  اأّن  الّثالث: 
ورة والّلفظ؛ لأّن ال�ستواء يف الأ�سل  ال�سّ اإّل من جهة  يراَع هذا يف العك�ص 
بالّنذر ول  اإّنا هو بطريق �سمول العدم –اأعنيِي:الوجوب-  –اأعنيِي: الو�سوء- 
الوجود  �سمول  بطريق  هو  اإّنا  الّنفل-  �سالة  –اأعنيِي:  الفرع  ويف  بال�رّشوع، 
–اأعنيِي: الوجوب- بالّنذر وال�رّشوع جميعًا؛ فال مماثلة((.الّتلقيح �رشح الّتنقيح 

�ص 389والّتلويح)92/2(.
عطف على قوله: ))فاإّما بدليٍل املعلِّل((. املرجع ال�ّسابق �ص 413.  )1(

انظر الكالم عليها وبيان اأنواعها يف: اأ�سول البزدوي )60/4-68(، واأ�سول   )2(
ال�رّشخ�سي )242/2(، وتي�سري الّتحرير )166/4(، ونهاية الو�سول اإلى علم 

الأ�سول )648/2(، فما بعدها.
تثليثه،  فُي�َسنَّ  الو�سوء،  ركن  ))امل�سح  الله-:  –رحمه  ال�ّسافعي  كقول   )3(

كالغ�سل.
-404/4( الأدلّة  قواطع  اخلّف.  كم�سح  تثليثه؛  ُي�َسّن  فال  م�سح  فنقول: 

.)405
=                                                                                                    
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= 
والوجه الأّول من الوجوه الّثالثة من املعار�سة اأقوى الوجوه.

فقوله: ))امل�سح ركن(( نظري الوجه الأّول.
وكقول احلنفية يف �سغريٍة ل اأب لها: �سغرية تنكح كالتي لها اأب.

فيقال: �سغرية فال يولى عليها بولية الأخوة، كاملال، فلم ينف مطلق الولية، 
القائل  لعدم  بالإجماع؛  �سائرها  فينتفي  هي  انتفت  اإذا  لكن  بعينها؛  ولية  بل 
بالف�سل. فاإّن كّل َمن ينفي الإجبار بولية الأخوة ينفي الإجبار بولية العمومة 

ونحوها. فهذا نظري الوجه الّثانيِ من املعار�سة.
الّتو�سيح )92/2(، فما بعدها، وجامع الأ�رشار )1115/4(.

والتي نظري الوجه الّثالث: ))َمن نَعى اإليها زوجها، فنكحت، وولدت ثم جاء 
الـّزوج الأّول، فهو اأحّق بالـولد عندنا؛ لأّنه �ســاحب فرا�ٍص �سحيٍح.

بغري�سهود  تزّوج  وَكَمن  الّن�سب  في�ستحّق  فا�سٍد  فرا�ٍص  �ساحب  الّثانيِ  فيقال:   
فولدت.

فاملعار�ص واإن اأثبت حكمًا اآخر؛ وهو ثبوت الّن�سب من الّزوج الّثانيِ لكن يلزم 
من ثبوته نفيه من الأّول.

فرا�ٍص �سحيٍح،وهو  �ساحب  الأّول  باأّن  الرّتجيح  فال�ّسبيل  املعار�سة  فاإذاثبتت 
الفرا�ص  الفرا�ص؛ لأّن �سّحة  مع ف�ساد  الّثانيِ حا�رشاً  بالعتبار من كون  اأولى 
من  بالعتبار  اأولى  ال�ّسيء  وحقيقة  �سبهته،  والفا�سد  الّن�سب  حقيقة  توجب 

�سبهته.
ورمّبا يقال: بل يف احل�سور حقيقة  الّن�سب؛ لأّن  الولد من مائه.الّتليقيح �ص 391 

لكنه غري متعنّي عندنا.
�رشح  والّتلقيح   ،)92/2( والّتو�سيح   ،414 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول 

الّتنقيح �ص 391، وتغيري الّتنقيح �ص 202-201.
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واأّما الّثانية)1(، فمنها:
واملعلول  معلوًل،  العّلة  يجعل  اأن  وهي  املناق�سة،  معَنى  فيه  ما   -1

عّلة، وهي قلب اأي�سًا.
الكّفار  مثل:قولهم)2(:  اأو و�سفًا.  العّلة حكمًا  اإذا كان  هذا  يرد  واإّنا 

جن�ص يجلد بكرهم مائة جلدة فريجم ثّيبهم كامل�سلمني الأحرار.
اأّنه  يرجم ل  ثّيبهم  لأّن  مائة  بكرهم  يجلد  اإّنا  الأحرار  امل�سلمني  قلنا: 

يرجم ثّيبهم؛ لأّنه يجلد بكرهم.
فلما احتمل هذا الّتعليل النقالب ف�سد وبطل القيا�ص)3(.

وامْلَْخَل�ُص)4( عن ورود هذا القلب اأن ل يذكر عّلة على �سبيل الّتعليل؛ 

اأي: املعار�سة يف املقّدمة.  )1(
وانظر الكالم حول اأنواع املعار�سة وخالف علماء الأ�سول عند احلنفية فيها يف: 
كتاب الوايف يف اأ�سول الفقه )1436/3-1437(، مع حوا�سي املحّقق يف 

فحتني. ال�سّ
اأي: قول املخالفني للحنفية، ومنهم ال�ّسافعية.  )2(

الّتـلويح  مع  والّتو�ســيح   ،416  ،415 �ص  للموؤلِّــف  الأحكــام  اأ�ســول   )3(
)93/2(، وجامع الأ�رشار للكاكي )1107/4-1108(، وقواطع الأدلّة 

.)401/4(
عن  الحرتاز  يريد  واإّنا  ودفعه،  القلب  هذا  عن  اجلواب  بامْلَْخَل�ص  يريد  ل   )4(
وروده، وذلك باأن ل يورد احلكمني بطريق تعليل اأحدهما بالآخر، بل بطريق 
ال�ستدلل بثبوت اأحدهما على ثبوت الآخر؛ اإذ ل امتناع يف جعل املعلول دلياًل 
على العّلة، باأن يفيد الّت�سديق بثبوته كما يقال: هذه اخل�سبة قد م�ستها الّنهار؛ 

لأّنها حمرتقة. وهذا ال�ّصخ�س متعفن الأخالط؛ لأّنه حمموم.
=
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بل ي�ستدّل بوجود اأحدهما على وجود الآخر اإذا اأثبت امل�ساواة بينها، نحو: 
وم  الة وال�سّ ال�سّ اإذا �سّح كاحلج. فتجب  بال�رّشوع.  بالّنذر يلزم  ما يلزم 

بال�رّشوع تطّوعًا.
وال�ّسافعية قالوا )77/اأ(: احلّج اإّنا يلزم بالّنذر؛ لأّنه يلزم بال�رّشوع.

فنقول: الغر�ص ال�ستدلل من لزوم املنذور على لزوم ما �رشع لثبوت 
الّت�ساوي بينهما، بل ال�رّشوع اأولى؛ لأّنه ملا وجب رعاية ما هو �سبب القربة، 

وهو الّنذر فالأن يجب رعاية ما هو قربة اأولى)1(.
2- ومنها: خال�سة عن معَنى املناق�سة والإبطال، وهي نوعان:

اأحدهما: يف حكم الفرع؛ باأن يذكر ال�ّسائل عّلة اأخرى توجب خالف 
ما توجبه عّلة امل�ستدّل، وهو �سحيح فيمنع العمل بهما اإّل برتجيح اإحدى 

العّلتني على الأخرى)2(.

=
ثبوت كّل  يكون  اأن  مبعَنى:  ت�ساوي احلكمني؛  يكون عند  اإّنا  امْلَْخَل�ص  وهذا 
منهما م�ستلزمًا لثبوت الآخر لي�سّح ال�ستدلل كما يف الّنذر وال�رّشوع والولية 
الأوليني  يف  القراءة  وبخالف  والّرجم،  اجللد  بخالف  واملال،  الّنف�ص  يف 

والأخريني. الّتلويح )93/2(.
الّتلويح )93/2(، والوجيز يف  الأدلّة )404/4(، والّتو�سيح على  )1(  قواطع 
اأ�سول الفقه �ص 194، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 392، وتغيري الّتنقيح �ص 

.203
نحو: قول اأ�سحاب ال�ّسافعي يف تثليث امل�سح: امل�سح ركن يف الو�سوء فيح�سن   )2(

تثليثه كالغ�سل.
فتعار�سهم باأّنه م�سح فال ي�سّن كم�سح اخلّف، فهذه معار�سة خال�سة �سحيحة 

 

=    
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وثانيهما: يف عّلة الأ�سل، وهي اأن يذكر ال�ّسائل عّلًة اأخرى يف املقي�ص 
عليه، تفقد هي يف الفرع، وي�سند احلكم اإليها معار�سًا للمجيب يف عّلته وهو 
اإن  اأن يثبت بعلٍل خمتلفٍة فذلك الو�سف  اإذ احلكم يف الأ�سل يجوز  باطل؛ 
كان قا�رشاً ل يقبل عندنا، فتبطل املعار�سة لبطالن الّتعليل. فكذا ل يقبل اإن 
كان متعدّيًا اإلى فرٍع جممع عليه اأو اإلى فرٍع خمتلف فيه)1( لعدم اّت�سال هذه 

املعار�سة مبو�سع الّنزاع اإّل من حيث اإّنه تنعدم تلك العّلة يف هذا املو�سع.
وقد ثبت اأّن عدم العّلة ل يوجب عدم احلكم؛ جلواز ثبوته بعلٍل متعّددٍة)2(.

= 
ملا فيها من اإثبات حكٍم خمالٍف للحكم الأّول بعّلٍة اأخرى يف ذلك املحّل بعينه؛ 
فاإّنه ا�ستدّل املعلِّل على �سنية الّتثليث يف م�سح الّراأ�ص بكونه ركنًا يف الو�سوء، 
كالغ�سل يف الأع�ساء الّثالثة، فجعل احلكم حكم تثليث امل�سح، والعّلة كون 
امل�سح ركنًا كالغ�سل الذي ي�سّن فيه الّتثليث. اأ�سول ال�رّشخ�سي )242/2(، 

وجامع الأ�رشار )1114-1113/4(.
وجعل املعار�ص حكم م�سح الّراأ�ص عدم �سنية الّتثليث بكونه م�سحًا، كم�سح 

اخلّف. املرجعني ال�ّسابقني.
طرق  من  بعده  ما  اإلى  ينتقل  الرّتجيح  ميكن  مل  فاإن  الرّتجيح،  اإلى  يلجاأ  فهنا 

اجلمع. اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 418.
ملا �صبق يف �رشوط العّلة �س 382، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 419.  )1(

والدم  البول  بنجا�سة  ينج�ص  ودٍم وخمٍر  بوٍل  قطرة  )اإناء(  لو وقعت يف  كما   )2(
واخلمر جميعًا. حّتى لو توّهم زوال البع�ص يبقى الباقي متنج�سًا. جامع الأ�رشار 

)1117/4-1118(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 419-418.
وقيل: هذا عند الفقهاء؛ لأّنه لي�ص ل�سّحة اأحدهما تاأثري يف ف�ساد الآخر. )اأعنيِي: 

عدم الّتعدي اإلى فرٍع جممع عليه اأو خمتلف فيه(.
=   
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وكّل كالم �سحيٍح اإذا اأورده ال�ّسائل، اأو اأهل الّنظر يف مقام ال�ّسوؤال 
حّتى  املمانعة  �سبيل  على  يورد  اأن  ينبغي  منهم  يقبل  ل  الفرق  وجه  على 

يقبل)1(.
واأّما)2( دفع العلل الّطردية:

= 
ويقبل عند اأهل الّنظر لالإجماع على اأّن العّلة اأحدهما فقط، فاإذا ثبت اأحدهما 

انتفى الآخر. اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 420.
�سبقت الإ�سارة اإلى هذه القاعدة املفيدة. �ص 486.  )1(

وهي مهّمة يف تعليم املناظرات حيث تنفع املناظرين، وهو اأّن كّل كالٍم يكون 
يف نف�سه �سحيحًا، اأي: يكون يف احلقيقة منعًا للعّلة املوؤّثرة؛ فاإّنه اإذا اأورد على 
�سبيل الفرق مينع اجلديل توجيهه؛ فيجب اأن يورد على �سبيل املنع ل على �سبيل 

ّ من رّده. الفرق، فال يتمّكن اجلديليِ
كقول ال�ّسافعي: ))اإعتاق الّراهن ت�رّشف يبطل حّق املرتهن؛ فريّد كالبيع، فاإّن 
بيع الّراهن يبطله فريد، فاإن قلنا: بينهما فرق فاإّن البيع يحتمل الف�سخ ل العتق؛ 

فاإّنه ل يحتمله مينع توجيه هذا الكالم.
اإن  الّراهن  بيع  وهو  الأ�سل  حكم  اأّن  وهو  الوجه.  هذا  على  يورده  اأن  فينبغي 
كان حكم الأ�سل هو البطالن فال ي�سلم ذلك؛ لأّن احلكم عندنا يف بيع الّراهن 
البطالن ل يكون  اّدعيتم  اإذا  العتق  الفرع وهو  الّتوّقف ففي  الّتوّقف، واإن كان 

احلكمان متماثلني، واإن اّدعيتم الّتوّقف ل ميكن؛ لأّن العتق ل يحتمل الف�سخ.
والّتلويح   ،385 �ص  الّتنقيح  �رشح  والّتلقيح   ،199 �ص  الّتنقيح  تغيري 

)198/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 420، فما بعدها.
بدفع  اأو  املوؤّثرة،  العلل  بدفع  فاإّما  القيا�ص  دفع  ))واأّما  قوله:  هذا عطف على   )2(

العلل الّطردية، �ص 480.
=    
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اأ- فاإّما بالقول مبوجب العّلة، وهو التزام ما يلزمه املعلل بتعليله )77/ب( 
مع بقاء اخلالف يف احلكم املق�سود)1(.

وهو يلجئ املعّلل اإلى القول بالعّلة املوؤّثرة)2(.

= 
وقد �سبق بيان دفعه بالعلل املوؤّثرة. والآن يتكّلم عن دفعه بالعلل الّطردية. فقد 
ذكر اختالف الأ�سولّيني يف ترتيب العلل الّطردية واملوؤّثرة وال�ّسبب يف تقدمي 

بع�سها على بع�ٍص. انظر: الّتبيني )76/2(.
املوجب  لأّنه  الّدليل؛  وبالك�رش-:نف�ص  الّدليل،  اأثر  اجليم  -بفتح  املوَجب:   )1(
للحكم، والقول باملوجب هو: ت�سليم مقت�سى الّدليل مع بقاء الّنزاع يف احلكم. 
و�ساهده من القراآن قوله تعالى: � گ  گ    ڳ  َڳ� ]املنافقون 

من الآية: 8[، جوابًا لقول عبد الله بن اأبَّي بن �سلول اأو غريه: 
َ�ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک    ک  گگ  َ� ]املنافقون من   

الآية: 8[.
وانظر: �رشح الكوكب املنري )340-339/4(.

ال�ّسابق  املرجع  يف:  اأنواعه  انظر  الكالم.  بديع  من  نوع  باملوجب  والقول 
�ص532- للقزوينيِي  الّتن�سي�ص)181/3(،والإي�ساح  ومعاهد   ،)341/4(

.535
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))واأّما دفع العلل الّطردية فالحتجاج بالّطرد   )2(

فا�صد عند اأهل الّتحقيق؛ لأّنه ل بّد من الّتمييز بني العّلة وال�رّشط.
والّطرد ل ي�صلح ممّيزاً؛ لأّنه يوجد مع ال�رّشط، كما يوجد مع العّلة.

حابة، ومل يرَو عن واحٍد منهم  ولأّن اأقوى دليٍل يف القيا�ص الإجماع من ال�سّ
اأّنه مت�ّسك بطرٍد ل ينا�سب احلكم، ول يوؤّثر.

كذا �سائر الأئمة املقتدى بهم.
=   
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ب- واإّما باملمانعة)1(، وهي اإّما:

= 
اأهل  عاّمة   اإليه  �ساع بني اجلدليني، ومال  ملا  الّطردية؛  بالعلل  لكن الحتجاج 
الّنظر، وجب دفعها، بطرق تلجئ اأ�سحاب الّطرد اإلى القول بالّتاأثري، وهي 
اأ�سول املذهب  للموؤلِّف �ص 422، واملذهب يف  اأ�سول الأحكام  اأربعة((. 
على  ا�ستدّل  متى  املعّلل  اأّن  ))اعلم:  وفيه:   ،)76/2( والّتبيني   ،)246/2(

مّدعاه بدليٍل فال يخلو:
اإّما اأن ي�سلم ال�ّسائل اأو ل؟

فاإن �سلم فالبحث مَتَّ.
واإن مل ي�سلم فال يخلو:

اإّما اأن يدفعه بنوٍع من امل�ساعدة اأو ل.
فالأّول: القول مبوجب العّلة.

: ل يخلو: اإّما اأن يقت�رش مبجّرد املنع اأو ل؟ والّثانيِ
فالأّول املمانعة.

: ل يخلو: اإّما اأن يكون بطريق املفارقة بني الأ�سل والفرع اأو ل؟ والّثانيِ
فالأّول: ف�ساد الو�سع.

: ل يخلو: اإّما اأن ل ي�سلم العّلّية لتخّلف احلكم بال مانع، اأو ل ي�سلم  والّثانيِ
احلكم 

دون العّلة لدليٍل اآخر يوجب خالفه.
فالأّول: املناق�سة.

: املعار�سة. وهي على نوعني((. الّتبيني )76/2-77، و81-80(. والّثانيِ
�سبق تعريف املمانعة �ص 486.  )1(

وهي اأ�سا�ص املناظرة، وهي كاخل�سومات يف الّدعاوى، فاإّن املعّلل يّدعي على

 

=   
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1- مبنع الو�سف الذي يّدعي املعلِّل عّلّيته يف الفرع؛ كقول ال�ّسافعي: 
كّفارة الإفطار عقوبة متعّلقة باجلماع، فال جتب بالأكل وال�رّشب، كحّد 

الّزنا.
على  الإفطار  بنف�ص  بل  باجلماع،  متعّلقة  عقوبة  اأّنها  ن�سلم  ل  فنقول: 

وجٍه يكون جنايًة كاملًة)1(.

= 
اإثباته عليه، وال�ّسائل مّدعى عليه، فكان �سبيله الإنكار   ال�ّسائل لزوم ما رام 

ودفع الّدعوى عن نف�سه.
اإّل عند  اإلى غريها  ينتقل  اأن  لل�ّسائل  ينبغي  املمانعة، ول  الإنكار  والأ�سل يف 
ملا مل  ال�ّسائل  لأّن  بالّتاأثري؛  القول  اإلى  الّطرد  اأ�سحاب  تلجئ  ال�رّشورة. وهي 
ي�سلم ما ذكره املعلِّل من غري اإقامة دليٍل، ول دليل يقبله اإّل ببيان الّتاأثري ا�سطّر 

املجيب اإلى بيانه ليمكنه الإلزام على اخل�سم. وهي على اأق�سام اأربعة((.
املذهب يف اأ�سول املذهب على املنتخب )249/2(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح   )1(
اأو  الأ�سل  الو�سف يف  ثبوت  منع  املمانعة،  اأي:  و))هي  وفيه:  �ص 397، 
الفرع، اأو منع احلكم يف الأ�سل اأو الفرع، اأو منع �سالحية الو�سف للحكم، 

اأو منع ن�سبة احلكم اإلى الو�سف.
فاإن قيل: الّتعليل اإّنا هو لإثبات احلكم يف الفرع، فمنع احلكم يف الفرع يكون 

منعًا للمدلول من غري قدح يف الّدليل، فال يكون موجهًا.
قلنا:املراد منع اإمكان ثبوت احلكم يف الفرع؛فيكون منعًا لتحّقق �رشائط القيا�ص؛ 

اإذ من �رشائط القيا�ص اإمكان ثبوت احلكم يف الفرع((. �ص 398-397.
فالأ�سل: حّد الّزنا.

وم. والفرع: كّفارة ال�سّ
واحلكم: عدم الوجوب بالأكل اأو ال�رّشب.

=   
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2- واإّما مبنع ثبوت احلكم الذي يكون الو�سف عّلة له يف الفرع)1(.

= 
والو�سف: العقوبة املتعّلقة باجلماع.

اإّن هذا منع  يقال:  ما  ف�ساد  وم فظهر  ال�سّ ال�ّسائل �سدقه على كّفارة  وقد منع 
يتعّلق باجلماع، بل  الكّفارة ل  اأّن وجوب  الو�سف، مبعَنى  اإلى  لن�سبة احلكم 

بالإفطار.
وهنا يظهر الفرق بني املمانعة يف نف�ص الو�سف، وبني املمانعة يف ن�سبة احلكم 

اإلى الو�سف؛ حيث ي�سكل الفرق بينهما.
وهي اأّن املمانعة يف نف�ص الو�سف )هي منع تعّلق احلكم بالو�سف املذكور يف 

ة بالفرع. الفرع مع ت�سليمه تعّلقه به يف الأ�سل، فهي خمت�سّ
بالو�سف  احلكم  تعّلق  منع  فهي  الو�سف،  اإلى  احلكم  ن�سبة  يف  املمانعة  واأّما 

ة بالأ�سل((. املذكور يف الأ�سل، وهي خمت�سّ
املرجع ال�ّسابق )250-249/2(.

الو�سوء،  باأّنه )ركن( يف  الّراأ�ص  مل�سح  تعليلهم  الّطرد يف  اأهل  قول  ومثالها:   )1(
في�سّن تثليثه، كغ�سل الأع�ساء يف الو�سوء.

)الّتكميل  فيه  ال�ّسنة  بل  الأ�سل،  ال�ّسنة يف  الّتثليث هو  اأّن  ن�سلم  واجلواب: ل 
بعد الإمتام(، اأي: اإكمال الفر�ص يف حمّله بالّزيادة على القدر املفرو�ص من 
الة، اإّل اأّن الفر�ص يف الو�سوء هو الغ�سل، اأي:  جن�سه. كما يف  اأركان ال�سّ

غ�سل الأع�ساء ملا ي�ستغرق حمّله في�سار اإلى الّتكرار �رشورًة.
ويف الفر�ص يف م�سح الّراأ�ص مل ي�ستغرق حمّله فاأمكن تكميله بال�ستيعاب الذي 

هو �سنة فيه؛ فال ي�سار اإلى الّتكرار؛ لعدم ال�رّشورة.
فيتح�سل مما ذكر:

اأّن الّتكرار م�رشوع لغريه، وهو حت�سيل الإكمال به ل بعينه؛ فاإذا ح�سل الإكمال 
بدونه فال فائدة فيه.
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املذكور يف  بالو�سف  املعلِّل  يّدعيه  الذي  ثبوت احلكم  واإّما مبنع   -3
الأ�سل)1(.

4- واإّما مبنع �سالحية الو�سف للحكم بعد ت�سليم وجود الو�سف باأن 
يقول: ل ن�سلم اأّنه �سالح للعّلّية)2(.

يثبت  ل  ال�ّسافعي:  كقول  الو�سف؛  اإلى  احلكم  ن�سبة  مبنع  واإّما   -5
الّنكاح ب�سهادة الّن�ساء مع الّرجال؛ لأّنه لي�ص مباٍل كاحلدود.

= 
املذهب يف اأ�سول املذهب على املنتخب )251/2(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح 

�ص 398-399(، وتغيري الّتنقيح �ص 204.
للعّلّية ووجود  الو�سف و�سالحيته  ال�ّسائل بعد ت�سليم وجود  باأن يقول  وذلك   )1(
احلكم: ل اأ�سلم اأّن احلكم ثابت بهذا الو�سف، بل يجوز اأن يكون ثابتًا بو�سٍف 
اآخر. مثل قول اأهل الّنظر: الأخ ل يعتق على اأخيه عند الّدخول يف ملكه، اأي: 

مبجّرد ال�رّشاء لعدم البع�سية، كابن العّم.
فاجلواب: ل ن�سلم اأّن حكم الأ�سل؛ وهو عدم العتق يف ابن العم ثابت لعدم 
البع�سية، بل لبعد القرابة؛ وعدم املحرمية. )املذهب يف اأ�سول املذهب على 

املنتخب )252/2(.
مثل: قول الفقهاء لأهل الّطرد يف تعليلهم لإثبات ولية الأب بو�سف البكارة   )2(

باعتبار اأّنها جاهلة باأمر الّنكاح لعدم املمار�سة.
ل ن�سلم اأّن و�سف البكارة �سالح لهذا احلكم؛ وهو اإثبات الولية؛ لأّنه مل يظهر 

له تاأثري يف مو�سٍع اآخر �سوى حمّل الّنزاع.
واإّنا ت�سّح هذه املمانعة؛ لأّن الو�سف بنف�سه غري �سالٍح لإثبات احلكم، وكونه 
اإيجاب احلكم. املرجع ال�ّسابق)250(،والّتلقيح  حّجة ما مل يظهر تاأثريه يف 
للموؤلِّف  الأحكام  �ص398-399والّتلويح)96/2(،واأ�سول  الّتنقيح  �رشح 

�ص427.
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فنقول: ل ن�سلم اأّن العّلة يف احلدود عدم املالية، وكذا يف كّل مو�سٍع 
ي�ستدّل بالعدم على العدم)1(.

ج- وكذا تدفع العلل الّطردية بف�ساد الو�سع:
وهو عبارة عن كون اجلامع يف القيا�ص؛ بحيث قد ثبت اعتباره بن�صٍّ اأو 
اإجماٍع يف نقي�ص احلكم. وهو فوق املناق�سة يف الّدفع؛ لإمكان الحرتاز 

عنها باجلواب، اأو زيادة قيد يندفع به الّنق�ص.
ول ميكن الحرتاز عنه بعد ظهوره؛ لأّنه يف�سد القاعدة التي بَنى عليها 

املجيب كالمه اأ�ساًل)2(.

فاإّنه ميكن اأن يقول: عدم تلك العّلة ل يوجب عدم احلكم؛ فاإّن احلكم ميكن اأن   )1(
يثبت بعّلٍة اأخرى.

وجامع   ،428 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،206 �ص  الّتنقيح  تغيري 
الأ�رشار للكاكي )1093/4-1094(، والّتلويح على الّتو�سيح )96/2(، 

فما بعدها، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 428.
�ص  اأي�سًا  له  والوجيز   ،429 �ص  الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول   )2(

.196
الو�سوء طهارة  يقال:  فقال: ))كما  له،  مثاًل  الأحكام  اأ�سول  وقد ذكر يف 

كالّتيّمم، ي�صرتط فيه الّنّية.
فينتق�ص بتطهري اخلبث.

اخلبث؛  بتطهري  الّنق�ص  يرّد  فال  تطهريان حكميان؛  اأّنهما  املراد:  باأّن  فيجاب: 
بيان  اإلى  الّطرد  عن  الّرجوع  اإلى  ا�سطّر  ال�ّسوؤال  هذا  املجيب  على  اأورد  فاإذا 
املالءمة والّتاأثري يف القيا�ص وبيان اجلامع بني الأ�سل والفرع؛فاإن تي�رّش واإّل �سار 

منقطعًا.
ثم ل ي�ستغل بالّطرد احرتازاً عن ورود مثل هذا ال�ّسوؤال عليه((.

=   
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د- وباملناق�سة)1(:
وهي: تخّلف احلكم عن الو�سف املّدعى عّلّيته؛ ملانٍع اأو غريه عند َمن 

مل يجّوز تخ�سي�ص العّلة)2(.
وعند َمن جّوزه لغري مانٍع)3(.

وهي تلجئ اأهل الّطرد اإلى العّلة )78/اأ( املوؤّثرة.
كقول ال�ّسافعي: الو�سوء والّتيّمم طهارتان؛ في�ستويان يف الّنّية.

فينتق�ص بتطهري اخلبث؛ في�سطّر اإلى القول باأّن الو�سوء تطهري 
حكمي، كالّتيّمم بخالف اخلبث.

فتقول: نعم. الو�سوء تطهري حكمي؛ مبعَنى: اأّن الّنجا�سة حكمية 
فيزيلها املاء كما يزيل احلقيقية فهي غري معقولة.

لكن تطهريها باملاء معقول، بخالف الرّتاب، فال يحتاج اإلى الّنّية يف 
الة ت�ستغنيِي عنها)4(.كما يف  الّتطهري،بل يف �سريورة الو�سوء قربًة،وال�سّ

�سائر �رشائطها، بل حتتاج اإلى كون الو�سوء طهارًة)5(. 

= 
اأ�سـول الأحـكـام للمــوؤلِّف �ص 419، فــما بعـدها، واأ�سـول ال�ّسـرخ�سي 

)276/2(، وجـامـع الأ�سـرار )1094/4(.
)1(  اأي: وتدفع العلل الّطردية باملناق�سة.

انظر: �ص 389 من البحث.  )2(

انظر: �ص 389 من البحث.  )3(
الة. اأي: عند �صريورة الو�صوء قربًة يف �رشوطها، كما يف باقي �رشوط ال�صّ  )4(

 )5(  اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 433، والّتو�سيح مع الّتلويح )97/2(، 
=                                                                                                           
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)اأق�صام النتقال(

يتّم  اأن  قبل  اآخر،  اإلى  من كالٍم  قيا�سه  ينتقل يف  القائ�ص  اأّن  واعلم: 
اإثبات احلكم الأّول.

واأق�سامه املعتربة اأربعة)1(:
الأّول: النتقال اإلى عّلٍة لإثبات عّلة القيا�ص.

: النتقال اإلى عّلٍة لإثبات حكم القيا�ص. الّثانيِ
اإليه حكم  اآخر يحتاج  اأخرى لإثبات حكٍم  اإلى عّلٍة  الّثالث: النتقال 

القيا�ص.
بعّلة  يثبت  باأن  القيا�ص  حكم  اإليه  يحتاج  حكٍم  اإلى  النتقال  الّرابع: 

القيا�ص)2(.

=
واملذهب يف اأ�سول املذهب )257/2(، وتغيري الّتنقيح �ص 207، والّتلقيح �رشح 

الّتنقيح �ص 401، فما بعدها.
انظر النتقال عند الأ�سولّيني والكالم عليه يف: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص   )1(
اأي�سًا �ص 196-197، وك�سف  434، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف 
بعدها،  فما   ،)100/2( والّتو�سيح   ،)193-188/4( للبخاري  الأ�رشار 
واأ�سول ال�رّشخ�سي )286/2(، فما بعدها، وتقومي الأدلّة �ص 370-369، 
الّرحموت  وفواحت   ،)308/4( املحيط  والبحر   ،)1239/4( الأ�رشار  وجامع 

.)397-396/2(
قال املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام: ))فالكالم املنتقل اإليه، اإن كان غري عّلة فهو   )2(

ح�سو يف القيا�ص، خارج عن البحث.
=   
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                                                                                                                                                           =
والنتقال يف احلكم فقط، اإن كان اإلى حكٍم ل يحتاج اإليه حكم القيا�ص فهو 

ح�سو يف القيا�ص خارج عن املق�سود((. الّتلويح )100/2(، فما بعدها.
واإن كان النتقال اإلى حكٍم يحتاج اإليه حكم القيا�ص؛ فال بّد من اأن يكون اإثباته 

 

بعّلة القيا�ص، واإّل لكان انتقاًل يف العّلة، واحلكم جميعًا.
      والنتقال يف العّلة واحلكم يجب اأن يكون يف حكٍم يحتاج اإليه حكم القيا�ص، 

واإّل لكان ح�سواً يف القيا�ص.
بيِّي املوَدع اإذا ا�ستهلك الوديعة ل ي�سمن؛         فالأّول �سحيح، كما اإذا قال ال�سّ

لأّنه م�سّلط على ا�ستهالكه، فلّما اأنكره اخل�سم احتاج اإلى اإثباته.
الة وال�ّسالم-   : عند البع�ص )من احلنفية( لق�سة اخلليل –عليه ال�سّ      وكذا الّثانيِ

 

    حيث قال: �   ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ� ]البقرة من الآية: [.258
ولأّن الغر�ص اإثبات احلكم فال يبايل باأي دليٍل كان ل عند البع�ص؛ لأّنه ملا مل 

يثبت احلكم بالعّلة الأولى يعد انقطاعًا يف عرف الّنظار.
واأّما ق�سة اخلليل؛ فاإّن احلّجة الأولى � چ  ڇ   ڇ� ]البقرة من 

الآية: 258[، كانت ملزمة، واللعني عار�سه باأمٍر باطٍل، وهو قوله: �ڇ  
ال�ستباه  خاف  ملا  واخلليل   ،]258 الآية:  من  ]البقرة  ڍ�  ڍ   ڇ  

والّتلبي�ص على القوم انتقل اإلى عّلٍة ل يكون فيها ا�ستباه.
اإلى  ال�رّشف  مينع  فال  بالإقالة  الف�سخ  يحتمل  عقد  الكتابة  كقولنا:  والّثالث: 
الكّفارة، اأي: عتق املكاتب بنّية الّكفارة يجوز؛ كالبيع باخليار، اأي: باع عبداً 
ب�رشط اخليار جاز اإعتاقه بنية الكّفارة والإجارة، اأي: اأجر عبداً ثم اعتقه بنية 

الكّفارة يجوز.
فاإن قيل: عندي ل مينع هذا العقد، بل نق�سان الّرّق مينع ال�رّشف اإلى الكّفارة 

عندي.
=   
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                                                                                                                                                         =
فنقول: الّرّق مل ينق�ص، ونثبت عدم نق�سانه بعّلٍة اأخرى.

وكما تقول: الكتابة عقد معاو�سة، فال يوجب نق�سانًا يف الّرّق واإن اأثبتنا بالعّلة 
الأولى، فهو نظري الّرابع.

واحتمال الف�سخ دليل على اأّن الّرّق مل ينق�ص، وكالهما �سحيحان، والّرابع 
اأحّق لأّن العّلة التي اأوردها تكون تاّمة يف قطع ال�ّسبهات بال احتياج اإلى �سيٍء 

اآخر((. اأ�سول الأحكام )437/2(، والوجيز يف اأ�سول الفقه �ص 197.
نقل  حيث   ،348 �ص  الفحول  واإر�ساد   ،)308/4( املحيط  البحر  وانظر: 
-100/1 الّتو�سيح  مع  والّتلويح  النتقال،  مينعون  اجلمهور  اأّن  البحر  يف 

.)101



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1310

)احلجج الفا�صدة(
فها هنا)1( حجج فا�سدة يحتّج بها بع�سهم)2(.

ثبت  �سيٍء  كّل  يف  ال�ّسافعي  عند  حّجة  فاإّنه  كال�ست�سحاب)3(   -1
وجوده بدليٍل، وقع ال�ّسّك يف بقائه)4(.

)1(  الفاء واقعة يف جواب �رشٍط حمذوٍف مع فعله. انظر: اأ�صول الأحكام للموؤلِّف 
حيحة، فهاهنا حجج  �ص 437؛ حيث قال: ))هذا  اآخر الكالم يف احلجج ال�سّ
فا�سدة يحتّج بها بع�سهم، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف اأي�سًا �ص 197، 

والّتلويح مع الّتو�سيح �رشح الّتنقيح )101/2(.
حيحة، فها هنا حجج فا�سدة ينبغي اأن تعلمها  والّتقدير: اإذا علمت احلجج ال�سّ

اأو نحو ذلك.
حيحة بالفا�سدة،  وانظر: الّتلويح )101/2(، حيث ذكر ملاذا عقب الأدلّة ال�سّ
واأّنها غري الّتم�سكات الفا�سدة. الّتلويح �رشح الّتنقيح �ص 407، فما بعدها، 
وتغيري الّتنقيح �ص 209. وفيه ذكرها حتت عنوان: ))تكملة يف احلجج التي 

ت�سلح للّدفع دون الإثبات((.
وذكر ال�ّسارح اأّن تلقيبها بالقا�رشة اأوَلى من تلقيبها بالفا�سدة؛ اإذ ل خالف يف 

�سّحتها نظراً اإلى الإثبات.
املراد هنا غري احلنفية. ومنهم ال�ّسافعية، كما ذكر املوؤلِّف.  )2(

حبة  ال�سّ طلب  يفيد  وهو  حبة،  ال�سّ من  ا�ستفعال  الّلغة:  يف  ال�ست�سحاب   )3(
ودوامها. التوقيف على مهّمات التعاريف �ص 57.

رييف واملتكّلمني. انظر: تغيري الّتنقيح �ص 209، وذكر املزنيِ واأبا بكر ال�سّ  )4(
وانظر الأقوال يف ال�ست�سحاب وبيان اأنواعه يف:�رشح الكوكب املنري)403/4(، 
واأثر   ،441 �ص  الف�سول  تنقيح  و�رشح   ،)111/4( لالآمدي  والإحكام 
الأدلّة املختلف فيها �ص186واملنهاج يف ترتيب احلجاج �ص31وتاأ�سي�ص الّنظر 

�ص18.
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وعندنا حّجة للّدفع ل لالإثبات)1(.
له اأّن بقاء ال�رّشائع بال�ست�سحاب)2(.

قلنا: عدم دللة الّدليل على البقاء ظّنّية؛ فبقاء ال�رّشائع بعد وفاته –�سّلى 

الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 407، فما بعدها، وتغيري الّتنقيح �ص 209.  )1(
قال يف الّتلويح: ))فاإن قيل: اإن قام دليل على كونه حّجة لزم �سمول الوجود   )2(

–اأعنيِي كونه حّجة لالإثبات والدفع-، واإّل لزم �سمول العدم.
اأجيب: باأّن معَنى الّدفع اأن ل يثبت حكم وعدم احلكم م�ستند اإلى عدم دليله، 

فالأ�سل يف العدم ال�ستمرار حّتى يظهر دليل الوجود.
اأو عدمه يف  اأّن ما حتّقق وجوده  تعالى-  الله  –رحمهم  ال�ّسافعية  بع�ص  وذكر 
زماٍن ومل يظّن معار�ص يزيله، فاإّن لزوم ظّن بقائه اأمٌر �رشورٌي، ولهذا يرا�سل 
يقت�سي  مبا  ويعاملون  والهدايا.  الودائع  وير�سلون  اأهاليهم وبالدهم،  العقالء 

زمانًا من الّتجارات والقرو�ص والّديون.
- والآخــرون ا�ستبعــدوا دعــوى ال�رّشورة يف اأمــٍر حمل اخلــالف فتم�ّسكوا 

بوجهني:
 اأحدهما: لو مل يكن ال�ست�سحاب حّجة ملا وقع اجلزم بل الّظّن ببقاء ال�رّشائع 
لحتمال طريان الّنا�سخ، والالزم باطل للقطع ببقاء �رشيعة النَّبيِّي –�سّلى الله 

عليه و�سّلم-.
وثانيهما:الإجماع على اعتبارال�ست�سحاب يف كثرٍي من الفروع مثل: بقاء الو�سوء 

ّد. واحلدث وامللكية والّزوجية فيما اإذا ثبت ذلك ووقع ال�ّسّك يف طريان ال�سّ
واأجيب: مبا ذكر املوؤلِّف من كون البقاء لالأحاديث الّدالّة على عدم الّن�سخ بعد 
البيان  الله عليه و�سّلم-ويف حياته لو كان ن�سخ لذكره لوجوب  وفاته–�سّلى 

عليه.
للموؤلِّف �ص  الّنقل واأ�سول الأحكام  بت�رّشٍف يف  الّتلويح )101/2(،  انظر: 

437، فما بعدها.
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الله عليه و�سّلم- لعدم ن�سخ �رشيعته. ويف حياته –�سّلى الله عليه و�سّلم- 
لعدم بيانه –�سّلى الله عليه و�سّلم- الّنا�سخ لوجوب الّتبليغ عليه.

عنده ل  املفقود)1(. فريث  البقاء؛ كحياة  على  دليل  فيما ل  وكالمنا 
عندنا ]78/ب[ لأّن الإرث من باب الإثبات؛ فال يثبت بال�ست�سحاب.

ول يورث؛ لأّن عدم الإرث من باب الّدفع فيثبت به.
2- وكالّتعليل بالّنفي)2(.

3- وكالحتجاج بتعار�ص الأ�سباه)3(.

املفقود من فقد فلم تعرف له حياة اأو موتوتنظر اأحكامه يف كتب املواريث.  )1(
لي�ص  لأّنه  الّنكاح؛  يف  الّن�ساء  مع  الّرجال  �سهادة  قبول  عدم  يف  ما�سبق  مثل   )2(

مباٍل؛كاحلّد.
وكما يقال: الأخ ل يعتق على اأخيه عند الّدخول يف ملكه لعدم البع�سية؛ كابن 
العم، فاإّن عدم املالية ل يوجب احلكم بعدم الثبوت ب�سهادة الّن�ساء مع الّرجال.

 

وكذا عدم البع�سية ل يوجب احلكم بعدم العتق؛ جلواز اأّن يتحقق كّل منهما 
حمّمد  كقول  فقط.  واحدة  عّلة  له  اأّن  بالإجماع  ثبت  اإذا  اإّل  اأخرى؛  لعّلٍة 
–رحمه الله- يف ولد املغ�سوب، اأّنه غري م�سمون؛ لأّنه مل يغ�سب الولد؛ اإذ 
مان -ههنا-.  مان لعّلة اأخرى لالإجماع على اأّن عّلة ال�سّ ل ي�سّح اأن يثبت ال�سّ

هي الغ�سب ل غري.
الّتلويح )102/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 440.

واملراد بالنفي-هنا- الّنفي الأ�سلي دون الّطارئ. انظر: فتح الغّفار ب�رشح املنار 
.)24/3(

الأ�سباه كقول زفر  بتعار�ص  الفا�سدة الحتجاج  اأو  القا�رشة  اأي:من احلجج    )3(
–رحمه الله-: اإّن غ�سل املرفق لي�ص بفر�ص؛ لأّن من الغايات ما تدخل، وما ل 
تدخل، فال تدخل بال�ّسّك فاإّن هذا جهل حم�ص؛ لأّنه مل يعلم اأّن هذه من اأي 

الق�سمني.
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له  و�سياأتي  للموؤلِّف �ص 197،  والوجيز   ،)102/2( الّتلويح  مع  الّتو�سيح 
مزيد بحث �ص 523.

فاإّنه ترجيح فا�سد لأحد  الّتلويح:))وكذا الكالم يف تعار�ص الأ�سباه؛  قال يف 
القيا�سني ل حّجة براأ�سها((. الّتلويح )102/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف 

الق�سم الّثانيِ �ص 440، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 409-408.
وقــد رّد علــى َمــن عــّد الّتعليــل بالّنفي من اإحــدى احلجــج ال�رّشعيــة  مبْنزلة 

ال�ست�سحاب، بل هو مت�ّسك فا�سد مبْنزلة الأقي�سة الّطردية وغريها.
اإجماٍع  اأو  بن�صٍّ  ثبت  اإذا  واأّما  وال�ّسنة،  بالكتاب  الفا�سدة  الّتم�ّسكات  ومبْنزلة 
اأو الإجماع((. �ص  الّن�ّص  اإلى  العّلة واحدة فهو ا�ستدلل �سحيح مرجعة  اأّن 

409، وتغيري الّتنقيح �ص 211.
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الف�صل الّتا�صع 
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الف�صل الّتا�صع: يف املعار�صة والّتجيح

- تعار�ُص الّدليلني: كونهما بحيث يقت�سي اأحدهما ثبوت اأمٍر، والآخر 
القّوةاأو  ت�صاويهما يف  انتفاءه، يف حملٍّ واحٍد، يف زماٍن واحٍد،ب�رشط 

زيادة اأحدهما بو�سٍف هو تابع)1(.

�سبق تعريف الّتعار�ص يف الّلغة وال�سطالح �ص 488.  )1(
كانت  ))ملا  والرّتجيح(:  املعار�سة  الّتو�سيح حتت:)باب  على  الّتلويح  قال يف 

الأدلّة الّظّنية قد تتعار�ص، فال ميكن اإثبات الأحكام بها اإّل بالرّتجيح.
والرّتجيح متيمًا  الّتعار�ص  الأدلّة مبباحث  مباحَث  َب  َعقَّ وذلك مبعرفة جهاته، 

للمق�سود((. )102/2(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 410.
وحرمة  املنكوحة  حّل  يقت�سي  عّما  الّتعار�ص  تعريف  املحل يف  باحّتاد  واحرتز 
عند  وحرمته  احلي�س  قبل  املنكوحة  ل وطء  حمِ مثل  عن  الّزمان  وباحّتاد  اأّمها، 

احلي�ص.
اأقوى بالّذات كالّن�ّص والقيا�ص، اإذ ل  اإذا كان اأحدهما  وبالقيد الأخري؛ عّما 

تعار�ص بينهما.
حّتى  بعينه  الآخر  يقت�سيه  ما  عدم  اأحدهما  اقت�ساء  اأريد  اإن  يقول:  اأن  ولقائل 
يكون الإيجاب وراداً على ما يرد عليه الّنفي فال حاجة اإلى ا�صرتاط احّتاد املحّل 
واحلرمة  احلي�ص  قبل  احلّل  وكذا  اأّمها،  وحّل  املنكوحة  حّل  لتغاير  والّزمان 
عنده. واإّل فال بّد من ا�صرتاط اأمور اأخرى مثل احّتاد املكان، وال�رّشط ونحو 

ذلك مما ل بّد منه يف حتّقق الّتناق�ص.
هو  ما  على  وتن�صي�س  تو�صيح  زيادة  والّزمان  املحّل  احّتاد  ا�صرتاط  وجوابه:اأّن 
املحّل  باختالف  الرّتجيح  يندفع  ما  كثرياً  الّتناق�ص؛فاإّنه  باب  يف  الأمر  مالك 

والّزمان.
=   
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- والقّوة املذكورة رجحان.
ى رجحانًا فال يقال: الّن�ّص  واإن كان هو اأقوى مبا هو غري تابع ل ُي�َسمَّ

راجح على القيا�ص.
حّتى  و�سفًا  الآخر  على  املثلني  اأحد  ف�سل  عن  عبارة  والّتجيح)1(: 

= 
ثم الّتعار�ص ل يقع بني القطعيني لمتناع وقوع املتنافيني، ول يت�سّور الرّتجيح؛ 

لأّنه فرع الّتفاوت يف احتمال الّنقي�ص، فال يكون اإّل بني الّظّنّيني.
غري  من  الّتعار�ص  جوازحتّقق  اإلى  اإ�سارة  قّوة((  ت�ساويا  قوله:))فاإن  ويف 
ترجيحواحلكم حينئٍذ الّتوّقف، وجعل الّدليلني مبْنزلة العدم، ول يلزم اجتماع 
الّنقي�سني اأو ارتفاعهما اأو الّتحّكم كما ل يلزم �سيء من ذلك عند عدم �سيء 

من الّدليلني.
الّتلويح )102/2-103(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 446.

اأدلّتها  يف  يوجد  ل  الإ�سالمية  ال�رّشيعة  اأّن  مّرة  من  اأكرث  �سبق  قد  قلت: 
الكوكب  الّن�سخ.وانظر:�رشح  �سبيل  على  والواقعاإّل  الأمر  نف�ص  تعار�ص يف 

املنري)617/4(.
واأّما يف وجهات نظر املجتهدين فقد يوجد ذلك، ول فرق بني دليٍل قطعي 
درجات  على  القطع  الّن�سبية؛لأّن  الأمور  من  الّظّنية  اأو  القطعية  وظّني؛لأّن 

اأي�سًا.
ال�ّسابق )103/2(، والّتو�سيح )104/2(، وقال:  انظر يف تعريفه: املرجع   )1(
))اإّنه يف ال�سطالح بيان الّرجحان اأي القّوة التي لأحد املتعار�سني على الآخر. 

وهذا معَنى قولهم: هو اقرتان الّدليل الّظّني باأمٍر يقوى به على معار�سه.
له ل يكون  تابٍع  اأحدهما مبا هو غري  لو قوى   تابعًا حّتى  اأن يكون  وا�صرتط: 

رجحانًا، فال يقال الّن�ّص راجح على القيا�ص لعدم الّتعار�ص.
=   
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قالوا: اإّن القيا�ص ل يرتّجح بقيا�ص اآخروكذلك الكتاب بكتاٍب،واحلديث 
بحديٍث)1(.

1- والعمل بالأقوى، وترك الآخر واجب عند عاّمة العلماء)2(.

املرجع ال�ّسابق، وك�سف الأ�رشار )76/4(.
وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )695/2(، فما بعدها، مع احلا�سية 
)2(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 410، فما بعدها، وانظر: �رشح الكوكب 

املنري )619/4(.
�سبــق اأّن هــذا مذهب مرجوح، بناء علــى عدم وجــود الّتعار�ص احلقيقي يف   )1(
ال�رّشيعــة. وانظــر: نهايــة الو�ســول اإلــى علــم الأ�ســــول )695/2(، فما 

بعـــدها.
قال يف الّتلويح: ))يعنيِي اإذا دّل دليل على ثبوت �سيء والآخر على انتفائه، فاإّما   )2(

اأن يت�ساويا يف القّوة اأو ل.
- وعلى الّثانيِ اإّما اأن تكون زيادة اأحدهما مبا هو مبْنزلة الّتابع اأو ل؟

ورة الأولى معار�سة ول ترجيح. ففي ال�سّ
ويف الّثانية معار�سة مع ترجيح.

املنبئ عن  الّتعار�ص  ترجيح لبتنائه على  الّثالثة: ل معار�سة حقيقة، فال  ويف 
الّتماثل.

ورتني الأخريتني اأن يعمل بالأقوى، ويرتك الأ�سعف، بكونه يف  وحكم ال�سّ
حكم العدم بالّن�سبة اإلى الأقوى.

وقيل: اإّن الأولى اأن يجعل يف حكم اجلودة ل العدم؛ لأّنه اأولى بتحقيق معَنى 
الّتبعية. الّتلقيح �ص 411.

ورة الأولى اأعنيِي: تعار�ص الّدليلني املت�ساويني يف القّوة، �سواء ت�ساويا يف  واأّما ال�سّ
العدد؛ كالّتعار�ص بني اآية واآية اأو ل؛ كالّتعار�ص بني اآية واآيتني، اأو �سنٍة و�سنتني،   

 

  =                                                                                                         
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= 
اأو قيا�ص وقيا�سني؛ فاإّن ذلك اأي�سًا من قبيل املت�ساويني؛ اإذ ل ترجيح، ول قّوة بكرثة 

الأدلّة.
قلت: اأي: عند احلنفية، يعنيِي ل يرتك الّدليل الواحد بالّدليلني.

فحكمها: اأّنه اإن كان الّتعار�ص بني قيا�سني يعمل باأّيهما �ساء؛ لعدم وجود دليٍل 
بعد القيا�ص يْنزل اإليه. ولعدم ت�سّور الّن�سخ بني القيا�سني. واإن كان بني اآيتني 
اأو قراءتني، اأو �سّنتني قولّيتني، اأو فعلّيتني خمتلفتني، اأو اآية و�سّنة يف قّوتها، 
املتاأّخر  ي�سلح  لو مل  اإذ  فنا�سخ؛  منهما  املتاأّخر  علم  فاإن  واملتواتر،  كامل�سهور 
نا�سخًا كخرب الواحد املتاأّخر عن الكتاب وال�ّسنة امل�سهورة فهو لي�ص من قبيل 

تعار�ص الّت�ساوي. بل الأقوى راجح. )اأ�سول الأحكام( �ص 448
واإّل فاإن اأمكن اجلمع بينهما باعتبار خمل�ص من احلكم اأو املحل اأو الّزمان فذاك 

)اأي: فهو املطلوب( فيعمل به((.
واإّل يرتك العمل بالّدليلني.

وحينئٍذ اإن اأمكن الـم�سـري من الكتاب اإلى ال�ّسنــة، ومـنها اإلى القيــا�ص، وقول 
حابي ي�سار اإليه. ال�سّ

واإّل يقّرر احلكم على ما كان عليه قبل ورود الّدليلني.
وهذا معَنى تقرير الأ�سل.

اإذ ل يت�سّور فيهما  اأّن الّن�سخ ل يجري بني القيا�سني؛  اإلى  اإ�سارة  ويف الكالم 
الّتقّدم والّتاأّخر.

واأّنه ل يقع الّتعار�ص بني الإجماع وبني دليٍل اآخر قطعي، من ن�صٍّ اأو اأجماٍع اإذ 
. ل ينعقد اإجماع خمالف لقطعيٍّ

حابي ولو مل يدرك بالقيا�ص، بل هما يف  واأّنه ل ترتيب بني القيا�ص وقول ال�سّ
مرتبٍة واحدٍة، يعمل باأّيهما �صاء، ب�رشط الّتحري كما يف القيا�صني.

=   
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2- واإن قال قوٌم: بوجوب الّتوّقيف، والّتخيري عند الّتعار�ص)1(.
فهذا فيما اإذا كان اأحدهما اأقوى بو�سٍف، هو تابع.

وبو�سٍف غري تابٍع كالّن�ّص مع القيا�ص.

= 
حابي ولو مل يدرك بالقيا�ص يجب امل�سري اإليه اأّوًل،  وعند َمن اأوجب تقليد ال�سّ

ثم القيا�ص على ما ذكره فخر الإ�سالم –رحمه الله تعالى- يف �رشح الّتقومي.
حابة. واإن وقع بينهما  من اأّنه اإن وقع الّتعار�ص بني �سّنتني فامليل اإلى اأقوال ال�سّ
)الّتلويح  حابيِي.  ال�سّ قول  وبني  القيا�ص  بني  تعار�ص  ول  القيا�ص.  اإلى  فامليل 

.)217/2
ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   مثال امل�سري اإلى ال�ّسنة عند تعار�ص الآيتني: قوله تعالى: � 

�، ]املزّمل من الآية 20[. ڄيِ

وقوله تعالى: �ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  � ]الأعراف 
من الآية 204[، تعار�سا، ف�رشنا اإلى قوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))َمن 

كان له اإمام فقراءة الإمام له قراءة((.
. اإرواء الغليل )268/2(، وح�ّسنه الألبانيِ

ومثال امل�سري اإلى القيا�ص عند تعار�ص ال�ّسنتني، ما روى عن الّنعمان بن ب�سري 
الك�سوف  �سالة  �سّلى  و�سّلم-  عليه  الله  –�سّلى  النَّبيِّي  اأّن  عنه-  الله  –ر�سي 
كتاب  يف   ،)15/4( البخاري  �سحيح  و�سجدتني((.  ركعًة  ت�سّلون  كما 

الة. ال�سّ
وما روت عائ�سة –ر�سي الله عنها- اأّنه –�سّلى الله عليه و�سّلم- �ساّلها ركعتني 
باأربع ركوعاٍت واأربع �سجدات((. �سحيح البخاري مع الفتح )633/2(، 
يف كتاب الك�سوف باب ل تنك�سف ال�ّسم�ص ملوت اأحٍد ول حلياته، احلديث 

لوات. رقم: )1058(. تعار�سا ف�رشنا اإلى القيا�ص على �سائر ال�سّ
)1(   انظر: تعريفه �ص 529.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1322

واإذا ت�ساويا قّوًة �سواًء ت�ساويا يف العدد، كالّتعار�ص بني اآيٍة واآيٍة، اأو 
ل، كالّتعار�ص بني اآيٍة واآيتني، اأو �سنٍة و�سّنتني، اأو قيا�ص وقيا�سني؟

فحكمها: اأّنه اإن كان الّتعار�ص بني قيا�سني يعمل باأّيهما �ساء.
اأو  فعلّيتني  اأو  قولّيتني،  �سّنتني  اأو  قراءتني،  اأو  اآيتني،  بني  واإن كان 
املتاأّخر  علم  فاإن  واملتواتر،  كامل�سهور  قّوتها  و�سّنة يف  اآية  اأو  خمتلفتني، 
منهما فنا�سخ، واإّل فاإن اأمكن اجلمع باعتبار ]79/اأ[ خمّل�ص من احلكم، 

اأو املحّل، اأو الّزمان فذلك.
واإّل يرتك العمل بالّدليلني.

القيا�ص،  اإلى  ال�ّسنة، ومنها  اإلى  اأمكن امل�سري من الكتاب  اإن  وحينئٍذ 
حابي ي�سار اإليه. وقول ال�سّ

واإّل يقّرر احلكم على ما كان عليه قبل ورود الّدليلني.
وهذا معَنى تقرير الأ�سل كما يف �سور احلمال عند تعار�ص الآثار)1(، 
فال يجري الّن�سخ بني القيا�سني، ول يقع الّتعار�ص بني الإجماع وبني دليٍل 

اآخر قطعي)2(.

انظر: الآثار الواردة يف ذلك يف: الّتلويح )104/2(، والحتمالت الواردة   )1(
يف امل�ساألة اأي�سًا، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 412.

وخال�ستها: بقاء املاء طاهراً على ما كان عليه، واملتو�سئ حمدثًا كذلك، فال 
يزول بال�ّسّك واحد منهما.

تغيري الّتنقيح �ص 213، و�رشح الكوكب املنري )608/4-609( مع احلا�سية 
)7(، وفتح القدير )83/2(.

�سبق الّتنبيه على اأّن الّتعار�ص املوجود يف ال�رّشيعة من قبيل الّتعار�ص الّظاهري،   )2(
فات  ول فرق بني ما هو قطعي وظّنّي؛ لأّن �سفة القطع والّظّن لي�ص من ال�سّ

فات الّن�سبية. الالزمة،بل من قبيل ال�سّ
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حابي فيما يدرك بالقيا�ص، بل يعمل  ول ترتيب بني القيا�ص وقول ال�سّ
باأّيهما �صاء؛ ب�رشط الّتحّري كما يف القيا�صني)1(.

قال يف الّتلويح: ))وههنا بحث،وهو:اأّنهم �رّشحوا باأّنه ل عربة بكرثة الأدلّة،   )1(
بل بقّوتها حتى لو كان يف جانب اآية ويف جانب اآيتان، اأو يف جانٍب حديث ويف 
الآخر حديثان ل ترتك الآية الواحدة بالآيتني، واحلديث الواحد باحلديثني، 
بل ي�سار من الكتاب اإلى ال�ّسنةومن ال�ّسنة اإلى القيا�ص؛ اإذ ل ترجيح بالكرثة، 
اإذا كان احلديث موافقًا  ويلزم من هذا ترجيح الآية وال�ّسنة على الآيتني فيما 

لالآية الواحدة، وكذا ترجيح ال�ّسنة والقيا�ص على حديثني.
وهذا بعيد جّداً لأّنه اإن كان باعتبار تقوي الآية بال�ّسنة اأو تقّوي ال�ّسنة بالقيا�ص 

فاإذا جاز تقّوي الّدليل مبا هو دونه َفليَِم ل يجوز تقّويه مبا هو مثله؟!.
ال�ّسامل  القيا�ص  اأو  بال�سّنة  واإن كان باعتبار ت�ساقط املتعار�سني، ووقوع العمل 
عند  ال�ّساملة  بالآية  العمل  ووقوع  الآيتني  ت�ساقط  يجوز  ل  َفليَِم  املعار�ص  عن 

الّتعار�ص، وكذا ال�ّسنة؟!
الّتابع  اأن ي�سري مبْنزلة  اإّن الأدَنى يجوز  اأن يقال:  وغاية ما ميكن يف هذا املقام 

لالأقوى فريّجحه، بخالف املماثل.
اأو يقال: اإّن القيا�ص يعترب متاأّخراً عن ال�ّسنة، وال�ّسنة عن الكتاب. فاملتعار�سان 
ال�رّشخ�سي((.  كالم  ي�سري  هذا  واإلى  باملتاأّخر.  العمل  ويقع  يت�ساقطان 

)250/2(، فما بعدها، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 451.
واأ�سري -هنا- اإلى اأّن اجلمهور من الأ�سولّيني يخالفون احلنفية يف دفع الّتعار�ص 

اإذا مل يعلم الّنا�سخ بطريق الّت�رشيح.
فاإّنهم يبدوؤون باجلمع اأّوًل، ثم الرّتجيح، ثم الّن�سخ، اأو الوقف اأو الّتخيري، 

بيِخالف ما جرى عليه املوؤلِّف تبعًا لطريقة احلنفية.
وانظر: نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول )696/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف 
ة �ص 446، و�رشح الكوكب الق�سم الّثانيِ �ص 443، فما بعدها، وخا�سّ

 

=   
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ودفع املتعار�سني املت�ساويني يف القّوة باجلمع بينهما)1(:
1- اإّما من قبل احلكم؛ باأن يدفع احّتاده.

2- واإّما من قبل املحّل، باأن يدفع احّتاده)2(.

= 
املنري )609/4(، مع املقارنة بحا�سية )3(.

وفيها:))اختلف علماء الفقه والأ�سول يف حكم الّتعار�ص اإذا تعادلت الّن�سو�ص:
اأ- فذهب املالكية وال�ّسافعية واحلنابلة اإلى اجلمع بينها، فاإن مل ميكن فالرّتجيح 

لأحدهما، واإّل �سقط الّدليالن. وبحث العامل عن دليٍل اآخر.
ميكن  مل  فاإن  الرّتجيح،  طرق  باأحد  اأّوًل  بالرّتجيح  نبداأ  احلنفية:  وقال  ب- 

فاجلمع بينها، واإّل ت�ساقط الّدليالن املتعار�سان.
ج- وقال فريق ثالث: بالّتوّقف اأو الّتخيري((.

�رشح الكوكب املنري )627/4(، فما بعدها.
انظر: الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 412، حيث يقول: ))قد اعترب يف الّتعار�ص   )1(
احّتاد احلكم واملحّل والّزمان، فاإذا ت�ساوى املتعار�سان ومل ميكن تقوية اأحدهما 

يطلب املخل�ص من قبل احلكم، اأو املحّل، اأو الّزمان، باأن يدفع احّتاده.
اأّما الأّول اأي: املخل�ص من قبل احلكم فعلى وجهني:

الّدليلني، وبع�سها  باأحد  ثابتًا  اأفراد احلكم  باأن يجعل بع�ص  الّتوزيع  اأحدهما: 
منفيًا بالآخر، كق�سمة املّدعى بني املّدعيني، بحّجّيتهما.

وثانيهما:الّتغاير باأن يبنّي مغايرة ما ثبت باأحد الّدليلني ملا انتفى بالآخر، كما يف 
اآيتي اليمني.

انظر: الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 413، وتغيري الّتنقيح �ص 213، فما بعدها، 
واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 452، فما بعدها.

وذلك باأن يحمل على تغاير املحّل كقوله تعالى: �ھ  ھ  ے  ے�   )2(
]البقرة من الآية: 222[، بالّت�سديد والّتخفيف.
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3- واإّما من قبل الّزمان، باأن يدفع احّتاده.
اإّما باأن يوجد �رشيح اختالف الّزمان فيكون الّثانيِ نا�سخًالالأّول)1(.

فيجعل  مبيح؛  اأحدهما حمّرم والآخر  ني  باأن توجد دللته)2( كن�سّ اأو 
املحرم نا�سخًا لأّن قبل البعثة كان الأ�سل الإباحة، واملبيح ورد لإبقائه، ثم 
املحّرم ن�سخة ولقوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))ما اجتمع احلرام واحلالل 

اإّل وقد غَلب احلراُم احلالَل(()3()4(.

=      
فبالّتخفيف يوجب احلّل بعد الّطهر قبل الغت�سال امل�ستفاد من الغاية.

والّت�سديد يوجب احلرمة قبل الغت�سال، فحملنا املخّفف على الع�رشة، وامل�سّدد 
على الأقل. واإّنا مل يحمل على العك�ص؛ لأّنها اإذا طهرت لع�رشة اأّيام ح�سل 
العود،  العود. واإذا طهرت لأقّل منها يحتمل  الكاملة لعدم احتمال  الّطهارة 
)اأ�سول  الّطهارة.  لتتاأّكد  الغت�سال  اإلى  فاحتيج  الكاملة؛  الّطهارة  فلم حت�سل 

الأحكام للموؤلِّف �ص 455(.
مثل: الأحاديث امل�رّشحة باأّنه كان احلكم كذا ثم تغري اإلى كذا.  )1(

اأي: دللة اختالف الّزمان.  )2(
قال احلافظ الّزين العراقي عن هذا احلديث: ))مل اأجد له اأ�ساًل((.  )3(

ونقل ابن ال�ّسبكي عن البيهقي اأّنه قال: ))رواه اجلعفي عن ابن م�سعود، وفيه 
�سعف وانقطاع، وذكره كثريون مما ل اأ�سل له((.

انظر:تخريج اأحاديث خمت�رش ابن احلاجب �ص307وك�سف اخلفاء )254/2(، 
واأ�سنى املطالب �ص189وراجع يف الكالم عليه:�رشح الكوكب املنري)680/4-

681(،واأ�سول الأحكام للموؤلِّف حتقيق:اإبراهيم عبد احلليم �ص458.
م متقّدمًا على املبيح تكّرر الّن�سخ؛ اإذ حينئٍذ  ولو جعلنا العك�ص، باأن جنعل املحرِّ  )4( 
=    
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واإن كان اأحد الّدليلني مثبتًا، والآخر نافيًا، فاإن كان الّنفي مبنيًا على 
م)1(. العدم الأ�سلي فاملثبت مقدَّ

واإّل فاإن حتّقق اأّنه)2( بالّدليل)3( ت�ساويا)4(، واإن احتمل الأمرين)5( ينظر 
ليتبنّي الأمر)6(.

= 
يكون املحّرم نا�سخًا لالإباحة الأ�سلّية ثم املبيح يكون نا�سخًا للمحّرم والتكرار 
الّتنقيح �ص  بال�ّسّك، وينظر مناق�سة ال�ستدلل يف: تغيري  الّن�سخ ل يثبت  يف 

.215
ملا �سبق يف املحّرم واملبيح. انظر: الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 418.  )1(

اأي: النفي.  )2(
ال�رّشعي ل بالرباءة الأ�سلية.  )3(

اأي: ويطلب دفعه مبا يدفع به الّتعار�ص الّظاهري.  )4(
اأي: اأّن الّنايف الرباءة الأ�سلية اأو الّدليل ال�رّشعي.  )5(

فيعمل به. )الّتلويح �رشح الّتنقيح �ص 417، 418، وقد مّثل لذلك مبا روى   )6(
اأّن الّنبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))تزّوج ميمونة وهو حالل((، مثبت، وما 
َعَيانًا،  اأّنه تزّوجها ))وهو حمّرم((، والإحرام حالة خم�سو�سة تدرك  روى 
وكالهما �سواء، فّرجح بالّراوي، وراوي اأّنه حمرم عبد الله بن عّبا�ص، ول 

يعدله يزيد بن الأ�سّم ونحوه.
عقد  ومينعون  ذلك،  يف  يخالفونهم  احلنفيةواجلمهور  راأي  على  قلت:هذا 
الّنكاح حال الإحرام. انظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 461-

.462
واحلديث الأّول اأخرجه م�سلم يف �سحيحه مع الّنووي )168/9(، يف كتاب

 

=   
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ني  واإّنا مل يحمل تعار�ص القيا�ص على الّن�سخ، كما يحمل تعار�ص الّن�سّ

= 
الّنكاح، باب حترمي نكاح املحرم، وكراهة خطبته، احلديث: )1411(، من 

حديث ميمونة –ر�سي الله عنها-.
واأخرجه من حديث ابن عّبا�ص –ر�سي الله عنهما- اأي�سًا م�سلم يف �سحيحه 
املحرم  نكاح  باب حترمي  الّنكاح،  الّنووي )167/9(، يف كتاب  مع �رشح 

وكراهة خطبته، احلديث: )1410(.
انظر: اخلالف يف املق�سود باحلل اأهو احلّل الذي قبل الإحرام اأم الذي بعده؟ 

يف: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 462-461.
الّتلويح  مع �رشحه  الّتو�سيح  بالّدليل.  يعرف  الذي  للّنفي  نظري  احلديث  وهذا 

)109/2(، وتغيري الّتنقيح �ص 217.
ونحو: ))اأعتقت بريرة وزوجها حّر((، مثبت، و))اأعتقت وزوجها عبد((. 

ناٍف، وهذا الّنفي مما يعرف بظاهر احلال فاملثبت اأولى.
العتق،  )125/10(، يف كتاب  الّنووي  �رشح  مع  م�سلم  اأخرجه  واحلديث 
َن اأعتق، احلديث: )150(، من حديث عائ�سة –ر�سي الله  باب اإّنا الولء مليِ

عنها-.
واحلديث الّنايف اأخرجه البخاري يف �سحيحه مع فتح الباري )319/9(، يف 
كتاب الّطالق، باب �سفاعة النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- يف زوج بريرة، 

احلديث: )5283(، من حديث ابن عّبا�ص –ر�سي الله عنهما-.
واأخرجه م�سلم يف �سحيح مع �رشح الّنووي )124/10(، يف كتاب العتق، 

َن اأعتق احلديث: )154(، من حديث ه�سام بن عروة. باب: اإّنا الولء مليِ
وهذا الّنفي ل يدرك َعَيانًا، بل بقاء على ما كان، فاملثبت اأولى.

      وانظر اخلالف يف الأمة التي زوجها حّر اإذا اأعتقت حيث يرى احلنفية ثبوت 
َّن يرى عدم اخليار لها يف: اخليار لها، خالفًا لل�ّسافعي، وَمن معه مميِ

 =   
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ان به  عليه، ومل ي�سقط القيا�سات بالّتعار�ص )79/ب(،كما ي�سقط الّن�سّ
ني  ني؛ لأّن الّتعار�ص يف الّن�سّ حّتى يعمل بظاهر احلال يف القيا�ص دون الّن�سّ
باأحدهما مع  ي�سّح عمله  فال  منهما،  بالّنا�سخ  املح�ص  للجهل  اإّل  يقع  ل 

اجلهل)1(.

 = 
معامل ال�ّسن للخطابي )670/2-671(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 463.

واإذا اأخرب بطهارة املاء، وجنا�سته، فالّطهارة، واإن كانت نفيًا لكنه مما يحتمل 
املعرفة بالّدليل.

في�ساأل، فاإن بنّي وجه دليله كان كالإثبات، واإن مل يبنّي فالّنجا�سة اأولى.
هذا نظري الّنفي الذي يحتمل املعرفة بالّدليلويحتمل بناًء على العدم الأ�سلي؛لأّن 
طهارة املاء قد تدرك بظاهر احلالوقد يدرك َعَيانًا، باأن غ�سل الإناء مباء ال�ّسماء 

اأو باملاء اجلاريومالأه باأحدهماومل يغب عنه اأ�ساًل،ومل يالقه �سيٌء جن�ص.
احلال  بظاهر  مت�ّسك  فاإن  املاء،  بطهارة  والآخر  املاء،  بنجا�سة  اأحد  اأخرب  فاإذا 

فاإخبار الّنجا�سة اأولى، واإن مت�ّسك بالّدليل كان مثل املثبت.
الّتو�سيح )110/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 464، والّتلويح �رشح 

الّتنقيح �ص 419، وتغيري الّتنقيح �ص 217.
هذا  يجري يف  ما  فيها  يجري  فاإّنها  الّنفي؛  على  ال�ّسهادة  ذلك  على  قي�ص  ثم 

احلكم من الّتف�سيل.
ة تغيري الّتنقيح �ص 218-217. املراجع ال�ّسابقة، وخا�سّ

ينظر: ما �سبق �ص 514 من اأّن اأدلّة ال�رّشيعة ل تعار�ص بينها اإّل يف ظاهر نظر   )1(
املجتهدين دون الواقع، اإّل اأن يكون هناك ن�سخ جهل معرفته.

وما ذكره املوؤلِّف من الفرق بني القيا�ص والّن�ّص، اإن اأريد به اأّن املجتهد مكلَّف 
مبا اأّدى اإليه اجتهاده، واأّن الجتهاد ل يثبت به الّن�سخ فهو �سحيح.

=   
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ويف القيا�سني لي�ص الّتعار�ص جلهل حم�ص؛ لأّن املجتهد اأدرك دللة يف 
كّل من الجتهادين م�سيب بالّنظر اإلى الّدليل.

له يف حّق  دليٌل  املدلول، فكّل واحٍد  اإلى  بالّنظر  واإن مل يكن م�سيبًا 
العمل)1(.

ّا �سبـق)2( ل �سيما وجوه  - واعلم اأّن بع�ص ما يقع به الرّتجيح يعرف مميِ

= 
واإن اأريد به اأّن هناك فرقًا بني الجتهاد والّن�سو�ص ال�رّشعية يف واقع الأمر؛ فال 

ي�سلم له ذلك؛ لأّن الجتهاد ل يخرج عن ن�سو�ص ال�رّشع.
حابي الذي يدرك بالقيا�ص؛ فاإّنه كالقيا�ص ياأخذ باأّيهما  اأحلق بالقيا�سني قول ال�سّ  )1(
حابي والقيا�ص، لكن  �ساء من القيا�سني، وكذا ياأخذ باأّيهما �ساء من قول ال�سّ

بعد �سهادة قلبه اأي: قلب طالب احلكم وَمن هو ب�سدد معرفته.
واإّنا ا�صرتط ذلك؛ لأّن احلّق واحٌد، فاملتعار�صان ل يبقيان حّجة يف حّق اإ�صابة 
احلق، ولقلب املوؤمن نور يدرك به ما هو باطن ل دليل فريجع اإليه، وذلك عند 
بع�ص العلماء ل كّلهم؛ حلديث: ))ا�ستفتيِ قلبك، واإن اأفتاك الّنا�ص واأفتوك((.
اأخرجه. )م�سلم، باب الرّب، حديث رقم: )1794(، من حديث النوا�ص بن 
�سمعان ر�سي الله عنه(، واأحمد )183/4، 227، 228(، )315/5(.

وينظر:الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص419-420، والّتو�سيح مع الّتلويح)110/2(، 
وتغيري الّتنقيح �ص 218-217.

اأي: من مباحث الّدللت، والأدلّة والأحكام، ويف الّتو�سيح: ))ف�سل: ما   )2(
يقع به الرّتجيح، فعليك ا�ستخراجه من مباحث الكتاب وال�ّسنة متنًا و�سنداً.
اأّما املنت فكرتجيح الّن�ّص على الّظاهر، واملف�رّش على الّن�ّص، واملحكم على 

املف�رّشواحلقيقة على املجاز، وال�رّشيح على الكناية، والعبارة على الإ�سارة، 
والإ�سارة على الّدللة، والّدللة على القت�ساء.

 =   
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الرّتجيح يف الّن�ّص والإجماع)1(. 

 = 
الّراوي  بفقه  والرّتجيح  الآحاد،  خرب  على  امل�سهور  فكرتجيح  ال�ّسند؛  واأّما 
املنري)627/4- الكوكب  بالّرواية...الخ((.)110/2(،و�رشح  املعروف 

628(، فما بعدها.
قال يف الّتلويح: ))قوله: ف�سل: ما يقع به الرّتجيح كثري يعرف بع�سها مما �سلف   )1(

ل�سيما وجوه الرّتجيح من الّن�ّص والإجماع.
اأّما ترجيح الّن�سو�ص؛ فيقع باملنت وال�ّسند واحلكم، والأمر اخلارج.

واملراد باملنت: ما يت�سمنه الكتاب وال�ّسنة والإجماع، من الأمر والّنهي، والعام 
واخلا�ّص، ونحو ذلك.

مقبول  واآحاد  وم�سهوٍر،  تواتٍر،  من  املنت،  طريق  عن  الإخبار  وبال�ّسند: 
ومردود.

فالأّول: كرتجيح الّن�ّص على الّظاهر، واملف�رّش على املجمل، ونحو ذلك.
كرتجيح  الّرواية  ويف  الّراوي،  بفقه  كالرّتجيح  الّراوي؛  يف  يقع   : والّثانيِ
الله  –�سّلى  النَّبيِّي  من  امل�سموع  املروي كرتجيح  الآحاد. ويف  على  امل�سهور 
اإذا قال اأحدهما: �سمعت ر�سول  عليه و�سّلم- على ما يحتمل ال�ّسماع، كما 
الله –�سّلى الله عليه و�سّلم-، وقال الآخر: قال ر�سول الله –�سّلى الله عليه 

و�سّلم-.
ويف املروي عنه؛ كرتجيح ما مل يثبت اإنكار لروايته على ما ثبت.

والّثالث: كرتجيح احلظر على الإباحة.
والّرابع: كرتجيح ما يوافق القيا�ص على ما ل يوافقه.

لكّل من ذلك تفا�سيل مذكورة يف مو�سعها.
اأمر  اأو  عّلته،  اأو  فرعه،  اأو  اأ�سله  بح�سب  الرّتجيح،  فيه  فيقع  القيا�ص؛  واأّما 

 

=   
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اأ- الّتجيح بح�صب الّدللة:
1- كرتجيح الّن�ّص على الّظاهر.

2- واملف�رّش على الّن�ّص.
3- واملحكم على املف�رّش.
4- واحلقيقة على املجاز.

5- وال�رّشيح على الكناية.

6- والعبارة على الإ�سارة.

7- والإ�سارة على الّدللة.
8- والّدللة على القت�ساء عند الّتعار�ص)1(.

9- والّنهي على الأمر)2(.
حيح)3(. 10- والأمر على الإباحة على ال�سّ

= 
خارج عنه. وتف�سيل ذلك يطلب من اأ�سول ابن احلاجب.

انظر: الّتلويح )110/2-111(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 420، و تغيري 
الّتلقيح �ص 218-219(، وبيان املخت�رش )371/3(، فما بعدها.

يف  امل�سطلحات  هذه  فيه  الّدللت.وقدعرفت  الأّولباب  ينظر:الق�سم   )1(
اأماكنها.

قال يف بيان املخت�رش: ))لأّن املق�سود من الأمر ح�سول امل�سلحة، ومن الّنهي   )2(
دفع املف�سدة، والهتمام بدفع املفا�سد اأ�سّد من الهتمام بح�سول امل�سالح.

ولأّن حمامل الّنهي–وهي احلرمة اأو الكراهة-اأقّل من حمامل الأمروهي الوجوب، 
ال�سطراب((. عن  اأبعد  كان  اأقّل،  املحامل  والإباحةوكّلما  والّندب، 

.)384/3(
=
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11- والّنهي على الإباحة)1(.
12- والأقّل احتماًل على الأكرث احتماًل)2(.

13- واملجاز على امل�سرتك على الأ�سّح)3(.
14- واملجــاز علــى املجاز ب�سهرة عالقــة اأحدهمــا، اأو قّوته، واإن 
احّتــد جهتهمــا اأقرب جهــًة من احلقيقــة، اأو رجحــان دليلــه، اأو �سهرة 

ا�ستعماله)4(.
15- والأ�سهر مطلقًا)5(:يقّدم على غري الأ�سهر يف الّلغة وال�رّشع، والعرف 

�سواء كانا حقيقتني، اأو جمازين،اأو اأ�سهرهما حقيقة وغريه جماز.

=
قال يف املرجع ال�ّسابق: ))لحتمال ال�رّشر على تقدير الرّتك لو قدم الإباحة،   )3( 

بخالف العك�ص؛ لأّنه لو قدم الأمر مل يحتمل ال�رّشر؛ لأّنه مل يجز تركه.
اأّن الأمر احتمل عدة معاٍن، بخالف  اإلى  وَمن رّجح الإباحة على الأمر نظر 
الإباحة، فكانت الإباحة اأقّل احتماًل. فريجح على الأمر لقّلة الحتمال((. 

املرجع ال�ّسابق، و�رشح الكوكب املنري )659/4(، فما بعدها.
مبثل ما قيل: يف ترجيح الأمر على الإباحة.  )1(

ملا مّر من قّلة ال�سطراب.  )2(
انظر: الق�سم الأّول �ص 78، 285، وبيان املخت�رش )386/3(.  )3(

بيان املخت�رش )386/3(.  )4(
املرجع ال�ّسابق، وفيه يقول: ))ويف رجحان املجاز الأ�سهر على احلقيقة نظر؛   )5(
اأ�سهر لكنه على خالف الأ�سل، واحلقيقة واإن كانت  املجاز واإن كان  لأّن 
اأقل �سهرًة لكنها ترّجح باأّنها الأ�سل((.واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص465-
املنري)662/4(،فما  الكوكب  الّتحرير)155/3(،و�رشح  وتي�سري   ،)466

بعدهافاإّنه ذكرالأمثلة.
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اأو اأ�سهرهما جمازاً، والآخر حقيقة عندهما.
على وجه  امل�ستعملة ل  احلقيقة  فاإّن  الله-  –رحمه  حنيفة  لأبي  خالفًا 

ال�ّسهرة، ترّجح على املجاز امل�سهور عنده.
وقال �ساحباه ]80/اأ[: عك�سه كاجلمهور)1(.

الّلفظ  على  يقّدم  الّلغوي،  معناه  امل�ستعمل �رشعًا يف  والّلغوي   -16
ال�رّشعي املنقول عن معناه الّلغوي)2(.

ذلك  م�سحح  �سهرة  ب�سبب  املجاز  على  يرجح  ))املجاز  املخت�رش:  بيان  يف  قال   )1(
املجاز  بني  العالقة  من  اأ�سهر  احلقيقة  وبني  بينه  العالقة  تكون  باأن  وذلك  املجاز، 

الآخر واحلقيقة.
مثل: اأن يكون اأحدهما من باب امل�سابهة والآخرمن باب ا�سم املتعّلق على املتعّلق.

الآخر؛  م�سّحح  من  اأقوى  املجازين  اأحد  م�سّحح  يكون  ُه،باأن  حيِ حِّ ُم�سَ بقّوة  اأو 
كاإطالق ا�سم الكّل على اجلزء وبالعك�ص؛ فاإّن العالقة امل�سّححة يف الأّول اأقوى من 

. العالقة امل�سححة يف الّثانيِ
حة، فاإّنه  اأو بقرب جهة اأحد املجازين اإلى احلقيقة،كحمل نفى الّذات على نفي ال�سّ

اأقرب اإليه من نفي الكمال.
تكون  باأن  وذلك  الآخر،  املجاز  دليل  على  راجحًا  املجازين  اأحد  دليل  يكون  اأو 

ارفة يف  اأحدهما قطعية، ويف الآخر غري قطعية. القرينة ال�سّ
اأو يكون اأحد املجازين م�سهور ال�ستعمال، والآخر غري م�سهور((. بيان املخت�رش 

)385/3-386(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 466، فاإّنه ذكر الأمثلة.
قال يف بيان املخت�رش: ))لأّن الأ�سل موافقة ال�رّشع الّلغة((. )386/3(.  )2(

بخالف  اخلالف،  عن  والبعد  الّتغيري  ))لعدم  للموؤلِّف:  الأحكام  اأ�سول  يف  وقال 
البع�ص يف املنقولتنحو قوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-:))الو�سوء مما م�ّست الّنار((.

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه مع �رشح الّنووي )38/4(، يف كتاب احلي�ص، باب 
الو�سوء مما م�ّسته الّناراحلديث:)352(،من حديث اأبي هريرة–ر�سي الله عنه-.

قال الّنووي: ))ذكر م�سلم –رحمه الله- يف هذا الباب الأحاديث الواردة يف الو�سوء 
اأّن اإلى  ي�سري  فكاأّنه  الو�سوء،  برتك  الواردة  بالأحاديث  عّقبها  ثم  الّنار،  م�ّسته  مما 

 

 =   
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بخالف املنفرد ال�رّشعي، وهو ما مل ي�ستعمله ال�ّسارع يف مدلوله الّلغوي 
اأ�ساًل، بل ا�ستعمله يف عرفه دائمًا فاإّنه اإذا اأطلق ال�رّشع ذلك الّلفظ يرّجح 

معناه ال�رّشعّي على معناه الّلغوي)1(.
17- ويقّدم اأحد املتعار�سني على الآخر بتاأكيد دللته دون الآخر)2(.

دق على  ال�سّ القت�ساء، الحتمال ب�رشورة  18- ويرّجح يف دللة 

= 
الو�سوء من�سوخ، وهذه عادة م�سلم وغريه من اأئمة احلديث؛ فاإّن الو�سوء لغة هو: 

الغ�سل، وقد ا�ستعمله ال�ّسارع يف هذا املعَنى((.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 467، و�رشح الكوكب املنري )668/4(.

وقد ا�ستعمله اأي�سًا يف معًنى اآخر، وهو غ�سل، وم�سح، خم�سو�سان، فقد رّجحنا 
َّا م�ّسته  املعَنى الأّول على املعَنى الّثانيِ يف قوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))الو�سوء مميِ
الّنار(( لأّن العمل مبا ورد يف ال�رّشع مع كونه وارداً يف الّلغة اأولى من العمل مبا هو 

وارد يف ال�رّشع وحده((.
نحو:  ولهذا  غريه.  ال�رّشع ل يف  عرف  الّلفظ يف  ا�ستعمال  منه  الغالب  لأّن   )1(
الّتحرير  القيد.تي�سري  من  تخلي�سها  احتمل  للطالقواإن  يتعنّي  مطّلقة،  زينب 
)157/3(، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف �ص 202؛ لأّن هذا الّلفظ مل 

ي�ستعمل يف ال�رّشع لهذا املعَنى الّلغوي. اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 468.
املتعار�سني خا�سًا عطف على  اأحد  يكون  اأن  ))مثل:  املخت�رش:  بيان  قال يف   )2(
لي�ص كذلك؛ فاإّن اخلا�ص املعطوف على  اً  تناوله، واملعار�ص الآخر خا�سّ عاٍم 

العام، اآكد دللة بدللة العام عليه. مثل: قوله تعالى:�ٱ  ٻ  ٻ  
اأ�سول  يف  املوؤلِّف  وذكر   .]238 الآية:  من  ]البقرة  ٻ�  ٻ  

الأحكام مثاًل اآخر فينظر �ص 468.
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بخالف  حمال)1(،  ال�ّسارع  على  الكذب  لأّن  �رشعًا،  وقوعه  �رشورة 
ال�رّشع؛ اإّن خمالفته لي�ست ممتنعة يف بع�ص الأوقات)2(.

بانتفاء  العّلّية  على  فيه  ي�ستدّل  ما  الإمياءين  تعار�ص  ويرّجح يف   -19
العبث واحل�سو يف كالم ال�ّسارع على غريه من اأق�سام الإمياء، من ترتيب 

حكٍم على و�سٍف)3(.

ممتنع بخالف  ادق  ال�سّ على  الكذب  ))لأّن  الأحكام:  اأ�سول  املوؤلِّف يف  قال   )1(
الّتحرير  تي�سري  الأوقات((.  بع�ص  يف  ممتنعًة  لي�ست  خمالفته  فاإّن  ال�رّشع؛ 
املخت�رش  وبيان   ،)203-202 �ص  الفقه  اأ�سول  يف  والوجيز   ،)156/3(
�رشورة  عليه  يتّوقف  ما  القت�ساء  يف  ))ويرّجح  وفيه:   ،)387-386/3(
دق. مثل: ))رفع عن اأّمتيِي اخلطاأ((، على ما يتوّقف عليه �رشورة وقوعه  ال�سّ
ما  لأّن  ال�ّسطح؛  �سعدت  اأو  عنِّي،  عبدك  ))اعتق  مثل:  عقاًل،  اأو  �رشعًا، 
يتوّقف عليه �سدق املتكّلم اأولى مما يتوّقف عليه وقوعه ال�رّشعي، اأو العقلّي، 

نظراً اإلى بعد الكذب يف كالم ال�ّسارع((.
تقديره  فاإّن  اعتق عبدك عنِّي((  ال�رّشعي. مثل:  الوقوع  اأجل  الّتقدير من  اأي:   )2(
حّتى ي�سّح �رشعًا: ))بع عبدك يل باألٍف وكن يل وكياًل يف اإعتاقه((. وانظر: 
تي�سري الّتحرير )176/3-177(، و�رشح الكوكب املنري )671-670/4(، 

واإر�ساد الفحول �ص 411، والإحكام لالآمدي )253/4(.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 469فما بعدها، والوجيز يف اأ�سول   )3(

الفقه للموؤلّف اأي�سًا �ص 203.
الفاء  دللة  من  اأظهر  احل�سو  انتفاء  ))لكون  الأحكام:  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  قال 
والرّتتيب... وذلك لأّن الأّول لو مل يحمل على الّتعليل لزم العبث، وهو 
مق�سوٍد،  غري  هو  ما  اإيراد  وهو  احل�سو،  مق�سوٍد،اأو  غري  هو  مبا  ال�ستغال 
لي�ست الإمياء؛فاإّنها  اأق�سام  �سائر  ال�ّسارع؛بخالف  كالم  عن  منتٍف  وكالهما 

 

=   
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على  املخالفة  مبفهوم  الّداّل  على  املوافقة  مبفهوم  الّدال  ويرّجح   -20
الأ�سّح لّتفاق الأكرث على دللة املوافقة بخالف املخالفة)1(.

21- ويرّجح ما يدّل بالقت�ساء على ما يدّل بالإ�سارة، وعلى ما يدّل 
ّحة اأبعد من  بالإمياء وعلى ما يدّل باملفهوم؛ موافقًة، اأو خمالفًة لأّن نفي ال�سّ

انتفاء مق�سد هذه الأمور)2(.
22- ويرّجح تخ�سي�ص العام على تاأويل اخلا�ّص لأّنه اأكرث منه)3(.

= 
تعّينة لإفادة الّتعليل. مبيِ

واإذا ثبت اأّن الأّول مفيد للّتعليل بخالف غريه فهو راجح على غريه؛ لأّن احلكم 
و�رشح   ،)470-469 �ص  لالنقياد((.  واأذعن  للقبول،  اأدعى  العّلة  مع 

الكوكب املنري )671/4(، وبيان املخت�رش )387/3(.
املراجع ال�ّسابقة.  )1(

املراجع  واملفهوم يف:  والإمياء  الإ�سارة  القت�ساء على  تقدمي دللة  ينظر وجه   )2(
اأ�سول  ة  وخا�سّ املوا�سع،  بع�ص  يف  خالف  فيها  امل�ساألة  اأّن  مع  ال�ّسابقة، 
-672/4( املنري  الكوكب  و�رشح   ،)472-470( �ص  للموؤلِّف  الأحكام 

673(، وبيان املخت�رش )388/3(.
الآية:  من  ]احلج   � ۓۓ   ے   ے    ھ   ھ    ھ    ھ     � تعالى:  قوله  مثاله:   )3(
78[، مع قوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))يف اأربعني �ساًة �ساٌة((، اأخرجه 
اأبو داود يف �سننه )221/2(، كتاب الّزكاة، باب زكاة ال�ّسائمة، احلديث: 
)1567(، من حديث ثمامة بن عبد الله بن اأن�ص –ر�سي الله عنه-، و�سحيح 
اأبي داود لالألبانيِ )429/1(، احلديث: )1567(، واأ�سول الأحكام  �سنن 

للموؤلِّف �ص 472.
=    
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23- ويقّدم اخلا�ّص، ولو من وجٍه على العاّم مطلقًا)1(.
24- ويقّدم العام الذي مل يخ�ّص على ما خ�ّص)2(.

25- ويقّدم املقّيد ولو من وجٍه على املطلق.
26- ويقّدم مطلق مل يخرج منه مقّيد على ما اأخرج منه)3(.

27- ويرّجح تقييد املطلق على تاأويل املقّيد.
املنفية  الّنكرة  على  ال�رّشيح  ]80/ب[  ال�رّشطي  العام  ويقّدم   -28
وغريها؛ كاجلمع املحّلى، وامل�ساف، ونحوهما؛ لأّن دللته اأقوى لإفادة 

الّتعليل؛ فيكون احلكم املعلَّل يف ال�رّشط اأدعى للقبول)4(.
)َمن(  كـ:  املو�سول  وال�سم  بالالم،  املحلَّى  اجلمع  ويقّدم   -29

و)ما(، على ا�سم اجلن�ص املعرَّف بالالم؛ لكرثة ا�ستعماله يف املعهود)5(.

= 
وينظر فيه وجه تقدمي تخ�سي�ص العام على تاأويل اخلا�ّص من اأجل رفع احلرج 

بدفع القيمة عند ال�ّسافعي؛ فاإّنه مينعها.
انظر: مثاله يف: املرجع ال�ّسابق �ص 472، وذلك لأّن الأّول، اأخ�ّص فريّجح   )1(

عليه، وعرّب فيه بقوله: يقّدم دون يرّجح؛ لأّنه ل تعار�ص بني خا�صٍّ وعاٍم.
عف اإلى عاٍم غري خم�سو�ٍص. انظر: مثاله يف: اأ�سول الأحكام  لعدم تطّرق ال�سّ  )2(
الكوكب  و�رشح   ،)389-388/3( املخت�رش  وبيان   ،473 �ص  للموؤلِّف 

املنري )674/4(، فما بعدها.
بناًء على اأّن تقييد املطلق كتخ�سي�ص العام. املرجع ال�ّسابق.  )3(

املراجع ال�ّسابقة �ص 471-474، و)389/3(، و)674/4(، فما بعدها.  )4(
فت�سري دللته على العموم اأ�سعف، ولعدم اخلالف بني املحّققني يف عمومهن.   )5(

اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 474.
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30- ويقّدم الإجماع)1( على الّن�ّص كتابًا اأو �سنًة)2(.
ما  على  منهما  املتقّدم  قّدم  ظّنيني  اإجماعني  تعار�ص  ظّن  واإذا   -31
حابة على الّتابعني والّتابعني على َمن تبعهم وعلى هذا الرّتتيب؛  بعده؛كال�سّ

لأّنهم اأعلى رتبًة، واأقرب اإلى الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم-)3(.
على  احلظر  رجحان  اإّل  املنت)4(،  بح�سب  ترّجح  ذكر  ما  وكّل 

الّزبدة  يف  ذلك  واأطلق  بالقطعي،  للموؤلِّف  الفقه  اأ�سول  يف  الوجيز  يف  قّيده   )1(
واأ�سول الأحكام.

فعلية كانت اأو قولية؛ لأّن الإجماع ماأمون فيه الّن�سخ بخالف الّن�ّص. املرجع   )2(
ال�ّسابق )474(،والوجيز يف اأ�سول الفقه �ص 203،وبيان املخت�رش)389/3(، 

و�رشح الكوكب املنري )601-600/4(.
ولكن تعليله لتقدمي الإجماع يدّل على اأّنه اأراد القطعي، فيقّدم من جميع ذلك 

اإجماع على باقي الأدلّة لوجهني:
اأحدهما: كونه قاطعًا مع�سومًا من اخلطاأ.

: كونه اآمنًا من الّن�سخ والّتاأويل، بخالف باقي الأدلّة. والوجه الّثانيِ
وعدد من اأنواعه اأربعة وقال: فهذه الأنواع الأربعة كّلها مقّدمة على باقي الأدلّة.

املرجع ال�ّسابق)601/4(،وانظر:املثال يف:اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص474.  )3(
اأربعة،  ذكرها  فبع�سهم  الرّتجيح،  بها  يكون  التي  الوجوه  ذكر  يف  اختلف   )4(

وبع�سهم ثالثة، وكذلك بع�سهم قدم بع�سهًا على بع�ٍص.
والّتعار�ص  الأدلّة  لرتتيب  بابًا  ))عقد  املنري:  الكوكب  �رشح  يف  الّنجار  وابن 
قال:  بالّراجح  العمل  حكم  وذكر  الرّتجيح،  عرف  اأن  وبعد  والرّتجيح، 
كقيا�سني،  معقولني  وبني  ني،  كن�سّ منقولني  دليلني  بني  الرّتجيح  ))ويكون 

وبني منقول ومعقول؛ كن�ّص وقيا�ص، فهذه ثالثة اأق�سام.
ال�ّسند واملنت، الذي يكون بني منقولني فيكون يف  الأّول: ))وهو  الق�سم  اأّما 

 

=   
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الإباحة.
ورجحان املثبت على الّنايف؛ فاإّنه من الرّتجيح بح�سب املدلول.

ومنه رجحان احلظر على الّندب، وعلى الكراهة.
ورجحان الوجوب على الّندب لالحتياط اأي�صًا.

ورجحان الّدارئ للحّد على املوجب ملوافقته الّنفي الأ�سلي)1(.
الّنفي  ملوافقته  عدمهما،  على  والعتق  للّطالق،  املوجب  ورجحان 

الأ�سلي.
الّنفي  تاأكيد  على  الّتاأ�سي�ص  بخريية  فيهما  الرّتجيح  عَك�ص  وقد 

الأ�سلي.
32- ويرّجح الأخف على الأثقل: للي�رش ونفي احلرج.

= 
ومدلول الّلفظ، واأمر خارج عّما ذكر فهذه اأربعة اأنواع((.

�رشح الكوكب املنري )599/4(، و)627/4(، فما بعدها.
اأمٍر خارٍج،  الرّتجيح باملنت، وال�ّسند، وبح�سب  واملوؤلِّف ذكر ثالثة وجوه: 

وخلط ما كان باملدلول يف املنت والأمر اخلارجي.
مل ي�سبق اأن ذكرها املوؤلِّف �رشاحًة فيما �سبق يف كتاب الّزبدة. ولكن ميكن   )1(

اإدخالهما يف الّنفي الأ�سلي، كما قال.
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والّتجيح بح�صب ال�ّصند وجوه)1(:
1- ترجيح اخلرب امل�سهور على الآحاد)2(.

2- واملتواتر على امل�سهور.

قال يف �رشح الكوكب املنري: ))فال�ّسند وهو الّنوع الأّول، يقع الرّتجيح بح�سبه   )1(
يف اأربعة اأ�سياء:

ال�ّصيء الأّول: الّراوي، ويكون يف نف�سه، ويف تزكيته.
وال�ّصيء الّثان: الّرواية.
ال�ّصيء الّثالث: املروي.

ال�ّصيء الّرابع: املروي عنه((.
�رشح الكوكب املنري )628/4، 648، 653، 657(، وتي�سري الأ�سول 

�ص 317، والّلباب يف اأ�سول الفقه �ص 304.
الذي  الإحكام؛  يف  الآمدي  عن  منقولة  نوٍع  كّل  يف  الرّتجيحات  ذكر  وقد 

اأو�سل اأنواع الرّتجيح اإلى )177( نوعًا.
وانظر: املخت�رش ب�رشح الع�سد )310/2(.

لأّن العدد الكثري اأبعد عن اخلطاأ من العدد القليل؛ لأّن كّل واحٍد يفيد ظّنًا، فاإذا   )2(
َي، فيكون مقّدمًا لقّوة الّظّن. وهذا راأي اجلمهور اأّن ال�ّسند  ان�سّم اإلى غريه َقويِ

يرّجح بالأكرث رواًة.
وخالف اجلمهور يف الرّتجيح بالأكرث رواًة الإمام اأبو حنيفة واأبو يو�سف وبع�ص 

املعتزلة. وقال الإمام اأبو حمّمد �ساحب اأبي حنيفة بقول اجلمهور.
وبيان   ،)633-632 ة  وخا�سّ  ،)627-626/4( املنري  الكوكب  �رشح 
املخت�رش )376/3(، وقد ن�سب اخلالف اإلى الكرخي من احلنفية، واأ�سول 
الأحكام للموؤلِّف �ص 479، فما بعدها، والّلباب يف اأ�سول الفقه �ص 305، 

و306، فما بعدها.



1341حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

3- وخرب املعروف بالفقه على غريه)1(.
4- وخرب املعروف بالّرواية على غريه. 

5- وامل�سند على املر�سل)2(.
6- ومر�سل الّتابعي على مر�سل تبع الّتابعي.

7- والأعلى اإ�سناداً على الأ�سفل)3(.
8- وامل�سند املعنعن)4( اإلى –�سّلى الله عليه و�سّلم- على ما يحال اإلى 

معروٍف من كتب احلديث.
9- وعلى امل�سهور اأي�سًا)5(.

هذا عند احلنفية. انظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 480.  )1(
�سبق اخلالف يف اأّيهما اأقوى امل�سند اأو املر�سل �ص 257 من البحث.  )2(

احلنفية.اأ�سول  اإلى  ال�ّسافعيوعك�سه  اإلى  الأحكام  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  ون�سبه 
الأحكام �ص 480ومفتاح الو�سول اإلى بناء الفروع على الأ�سول �ص 102.

الله عليه  –�سّلى  النَّبيِّي  اإلى  اأقرَب طريقًا  الّرواية يكون  لأّنه كلما قّلت مراتب   )3(
و�سّلم-.

املعنعن، هو: املروي ب�سيغة )عْن( ونحوها، معجم م�سلطحات احلديث �ص117-  )4(
.118

اأي: ويقّدم امل�سند املعنعن على امل�سهور الذي ي�ساف اإلى كتاٍب معروٍف من   )5(
كتب احلديث.

الّتحرير  وتي�سري   ،480 �ص  الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول  انظر: 
املخت�رش  وبيان   ،204 �ص  للموؤلِّف  الفقه  اأ�سول  يف  والوجيز   ،)163/3(
)381/3(، والإحكام لالآمدي )466/4-467(، و�رشح الكوكب املنري 
 )648/4-649(، واإر�ساد الفحول �ص 410، ومذّكرة اأ�سول الفقه �ص 317 
=   
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غري  ]81/اأ[  م�سهوٍر  على  معروٍف  كتاٍب  اإلى  وامل�سند   -10
م�سنٍد)1(.

ّحة؛كالبخاري)2(وم�سلم)3(،  م�سهوٍربال�سّ كتاٍب  اإلى  وامل�سند   -11
على ما مل يعرف ب�سّحٍة ك�سنن اأبي)4( داود.

= 
، ومفتاح الو�سول اإلى بناء الفروع على الأ�سول �ص 100، 102، وتي�سري 

الأ�سول �ص 317، وبيان املخت�رش )381/3(.
الكتاب  يف  الّتغرّي  متنع  العادة  لأّن   .480 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  اأ�سول   )1(

املعروف، وبيان املخت�رش )381/3(.
اجلعفي مولهم،  ْزبه  بَْرديِ بن  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  بن  البخاري، هو: حمّمد   )2(
اأبو عبد الله البخاري، ولد �سنة:)194هـ(،وروى عن عبدالله بن مو�سى، 

وحمّمد بن عبد الله الأن�ساري.
مو�سى  بن  وحمّمد  والّن�سائي  وم�سلم،  اجلامع،  يف  الرّتمذي  عنه:  وروى 
اأ�سّح  �ساحب  وهو  )256هـ(،  �سنة:  تويف  حيح،  ال�سّ راوي  الفربري، 

حيح. كتاٍب بعد كتاب الله. وهو اجلامع ال�سّ
الباري �ص  فتح  ومقّدمة  الّنبالء )391/12(،  اأعالم  �سري  ترجمته يف:  انظر 

.)662-661
هو: م�سلم بن احلجاج بن م�سلم، وكنيته: اأبو احل�سني، الق�سريي، الّني�سابوري،   )3(

حيح امل�سهور. تويف �سنة: )261هـ(. اأحد اأئمة احلديث، و�ساحب ال�سّ
يف  واخلال�سة   ،)588/2( احلّفاظ  وتذكرة   ،)280/4( الأعيان  وفيات 

اأ�سول احلديث �ص 136.
هو: �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري الأزدي ال�ّسج�ستانيِ اأبو داود،   )4( 
=   
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12- وامل�سند بالّتفاق على خمتلٍف يف كونه م�سنداً)1(.
13- والّرواية بقراءته على ال�ّسيخ على الّرواية بقراءة ال�ّسيخ عليه عند 

اأ�سحابنا والعك�ص عند غريهم)2(.
الله عليه و�سّلم-  –�سّلى  الّر�سول  اإلى  املختلف يف رفعه  14- وغري 

على املختلف فيه)3(.
15- وغري املختلف يف طريقه على املختلف فيه.
16- وغري املختلف يف متنه على املختلف فيه)4(.

17- والّراوي �سماعًا من الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- على الآخر 
املحتمل �سماعه وعدمه)5(.

 = 
ثقة حافظ م�سّنف ال�ّسنن وغريها، من كبار العلماء، مات �سنة: )289هـ(.

تقريب الّتهذيب �ص 311.
انظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 481.  )1(

وبيان  �ص 205،  الفقه  اأ�سول  والوجيز يف  ال�ّسنة،  باب  �سبق يف  ما  انظر:   )2(
املخت�رش )381/3-382(، والإحكام لالآمدي )468/4-469(، و�رشح

الكوكب املنري )651-650/4(.  
كان  اإذا  ال�ّسيخ  ذهول  ))باإمكان  املخت�رش:  بيان  اجلمهور يف  لراأي  عّلل  وقد 

القارئ غريه((.
لأّن الختالف يدّل على اأّنه م�سطرب احلال.  )3(

لل�سّبب ال�ّسابق.  )4(
املروي((.  بحال  يتعّلق  ))الّثالث:  بقوله:  الوجوه  لهذه  املخت�رش  بيان  َعْنَوَن يف   )5(
املروي((.  الّثالث: يف  ))ال�ّسيء  قال:  املنري  الكوكب  �رشح  )382/3(، ويف 

)653/4(، فما بعدها.
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بغيبته  جرى  عما  �سكوته  على  بح�سوره  جرى  عّما  و�سكوته   -18
و�سمعه)1(.

19- وورود �سـيغــة  منه –�سّلى الله عليه و�سّلم- فيه،على الفهم منه 
–�سّلى الله عليه و�سّلم-، ورواه الّراوي بعبارة نف�سه)2(.

به  تعّم  فيما  خربه  على  البلوى  به  تعّم  ل  فيما  الواحد  وخرب   -20
البلوى)3(.

املراجع ال�ّسابقة.  )1(
قال يف بيان املخت�رش: ))ويرّجح بورود �سيغة فيه، فاإّن الذي ورد فيه �سيغة   )2(
لفظ النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- يقّدم على ما فهم من فعله. مثل: ))�سها 
ف�سجد((. بيان املخت�رش )382/3(، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف �ص 
لالآمدي  والإحكام   ،482-481 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،205

.)265/3(
بعموم  الواحد  خرب  يرّد  فال  وافقهم.واأّمااجلمهور  وَمن  احلنفية  وهذاعند   )3(

البلوى.
قال يف بيان املخت�رش:))ويرّجح مبا ل تعّم به البلوى يف الآحاد.فاإّن ما ل تعّم 
به البلوى راجح على ما تعّم به البلوى، اإذا كانا من الآحاد؛ لكونه اأبعد من 
الكذب مما تعّم به البلوى؛ لأّن تفّرد الواحد بنقل ما تتوفر البلوى على نقله يوهم 

بالكذب.
وعّلل املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام بقوله: ))للخالف يف قبول الآحاد فيما تعّم به 

البلوى((. الق�سم الّثانيِ �ص 482، والإحكام لالآمدي )265/3(.
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ج- والّتجيح فيما ي�صند اإليه املنقول)1(.
بط وبالنحو. 21- اأن يرّجح بزيادة الّثقة بقوله)2(، وبالفطنة، وال�سّ

فات على َمن اّت�سف باأحدها. 22- والأ�سهر ب�سيٍء من هذه ال�سّ
23- وبالعتماد على احلفظ ل على ن�سخته.

24- وبالعتماد على تذّكر �سماعه، ل على حفظ نف�سه.
25- ومبوافقة عمل اأحدهما برواية نف�سه، والآخر مل يعمل، اأو مل 

يعلم اأّنه عمل)3(.
26- واأحد املر�سلني علم اأّنه ل يروي اإّل عن عدٍل على الآخر الذي 

)1(  هكذا العنوان يف الوجيز �ص 206، واأ�سول الأحكام، لكن يف بيان املخت�رش 
ذكره حتت الأمر الأّول، وهو: ما يتعّلق بحال الّراوي.

حة لقّوة الّظّن بها خالفًا  قال:))والرّتجيح بكرثة الّرواة؛ فاإّن كرثة الّرواة مرجِّ
للكرخي.

وبزيادة الّثقة والعدالة،وبزيادة الفطنة، وبزيادة الورع،وبزيادة العلم،وبزيادة 
بط،وبزيادة علم الّنحو((.بيان املخت�رش )376/3(. ال�سّ

حات –يعنيِي: املتعّلقة بالّراوي-  وقال يف �رشح الكوكب املنري: ))والّثانيِ من املرجِّ
اأن يكون اأحد الّراويني راجحًا على الآخر يف و�سٍف يغلب على الّظّن �سدقه؛ 
فريّجح بالأزيد ثقًة، وبفطنـة، وورٍع، وعلٍم، و�سبٍط،ولغٍة، ونحو، فكّل 

و�سٍف من هذه الأو�ساف يرّجح به على َمن مل يبلغه((. )635/4(.
الّثقة...((  بزيادة  بقوله:  يرجح  ))اأن  لَدي:  املوجودة  الّن�سخة  املذكور يف   )2(

الخ، واملثبت من الوجيز للموؤلِّف واأ�سول الأحكام.
مّثل  للموؤلِّف �ص 482، وقد  الأحكام  واأ�سول  املخت�رش )376/3(،  بيان   )3(
لذلك، والوجيز للموؤلِّف اأي�سًا �ص 206، والإحكام لالآمدي )464/4(، 

و�رشح الكوكب املنري )636/4(.
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مل يعلم به.
27- ومببا�رشة اأحدهما ملا رواه دون الآخر.

28- وبكون اأحدهما �ساحب الواقعة دون الآخر.
29- وبكون اأحدهما م�سافهًا دون الآخر.

عند  و�سّلم-  عليه  الله  –�سّلى  الّر�سول  اإلى  اأقرب  وبكونه   -30
�سماعه)1(.

حابة –ر�سي الله عنهم-. 31- وبكونه )81/ب( من اأكابر ال�سّ
32- وبكونه متقّدم الإ�سالم على اإ�سالم الآخر.

33- وبكونه م�سهور الّن�سب.
َن �سعف روايته والآخر ملتب�ص. 34- وبكونه غري ملتب�ص مبيِ

الله  –ر�سي  م�سعود  كابن  البلوغ،  يف  الّرواية  حتّمل  وبكونه   -35
عنه-، وحتّمل الآخر �سبّيًا كابن عّبا�ص –ر�سي الله عنهما-.

36- ويرّجح بكون مزّكي اأحد الّراويني اأعدَل، اأو اأوثَق.
37- وبقول مزّكي اأحدهما �رشيحًا، اأّنه عدل، وبقول مزّكي الآخر 

اأّنه قد حكم ب�سهادته.
38- وبقول مزّكي اأحد الّراويني اأّنه حكم ب�سهادته)2(.

39- وبقول مزّكي الآخر اإّنه قد عمل بروايته، فالأّول اأرجح)3(.

املراجع ال�ّسابقة.  )1(
املخت�رش  بعدهاوبيان  املنري)637/4(،فما  الكوكب  الوجوه:�رشح  هذه  يف  انظر   )2(
للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،207-206 �ص  للموؤلِّف  والوجيز   ،)380-376/3(

اأي�سًا �ص 485-486، وتي�سري الّتحرير )164/3(، والإحكام لالآمدي )465/4(.
قال يف بيان املخت�رش: ))والّتزكية باحلكم يقّدم على الّتزكية بالعمل، وذلك   )3( 
 =    



1347حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

ج- والرّتجيح بح�سب اخلارج من وجوه)1(:
1- يرّجح املوافق لدليٍل اآخر على ما ل يوؤّيده دليٌل اآخر)2(.

 = 
باأن تكون تزكية اأحدهما باحلكم ب�سهادته، وتزكية الآخر بالعمل بروايته((. 

بيان املخت�رش )380/3(.
و�رشح  املخت�رش)394/3(،  وبيان  الع�سد)316/2(،  ب�رشح  املخت�رش   )1(
الكوكب املنري )694/4(، فما بعدها، وتي�سري الّتحرير )164/3(، والوجيز 
والإحكام  الّثانيِ �ص 486،  الق�سم  الأحكام  واأ�سول  للموؤلِّف �ص 207، 
اأ�سول  والّلباب يف  الفقه �ص 319،  اأ�سول  لالآمدي )483/4(، ومذّكرة 
اأّنه يكون من خم�سة اأوجه، وذكر اأمثلتها فلرياجع  الفقه �ص 315، وذكر 

ذلك يف �ص 315 فما بعدها.
اإر�ساد الفحول �ص 279.  )2(

واأقول: اإّنه داخل يف الرّتجيح بكرثة الأدلّة. الوجيز �ص 207، وبيان املخت�رش 
-486 �ص  الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،)395-394/3(
487، وقد مثل له بحديٍث: اأّن النَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- كان ي�سبح يف 

رم�سان جنبًا من غري احتالٍم، فيغت�سل، وي�سوم.
ائم  ال�سّ باب  وم،  ال�سّ البخاري يف �سحيحه )170/4(، يف كتاب  اأخرجه 
ي�سبح جنبًا، املوافق لدللة قوله تعالى: �ڤ  ڤ� ]البقرة من الآية: 
187[. فلهذا يرّجح على قوله –�سّلى الله عليه و�سّلم-: ))َمن اأ�سبح جنبًا 

فال �سوم له((.
وماحلديث:)3477(،  اأخرجه ابن حبان يف �سحيحه )202/5(،يف كتاب ال�سّ

من حديث اأبي هريرة.
وانظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 487.
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2- ويقّدم املوافق لعمل اأهل املدينة على ما مل يعملوا مبقت�ساه)1(.
الّرا�سدين يقّدم  اأي: اخللفاء  3- وكذا املوافق لعمل الأئمة الأربعة، 

على غريه)2(.
4- ويقّدم املوافق لعمل الأعلم على غريه.

5- ويقّدم من اأحد املوؤلني املرّجح دليل تاأويله)3(.
6- ويقّدم ما ذكر فيه العّلة للحكم على ما مل يذكر عّلته فيه.

7- ويقّدم من العامني املتعار�سني العاَم الوارَد على �سبٍب خا�ٍص يف 
حّق ذلك ال�ّسبب على العام الوارد على ل �سبٍب لقّوة دللته فيه)4(.

8- ويقّدم العام الوارد ل على �سبٍب يف حّق غري ذلك ال�ّسبب على 
العام الوارد عليه)5(.

عند املالكية القائلني بحّجّية عملهم.  )1(
حلديث: ))عليكم ب�سّنتيِي و�سّنة اخللفاء الّرا�سدين املهدّيني من بعدي...((.  )2(

اأخرجه اأبو داود من حديث العربا�ص بن �سارية )4607(، و�سحيح اأبي داود 
لالألبانيِ )118/2(.

قّيده املوؤلِّف يف اأ�سول الأحكام بقوله: ))ويقّدم من اأحد الّتاأويلني املرّجح دليل   )3(
تاأويله، اإذا كان اأ�سل الّدليل مفتقراً اإلى الّتاأويل((. �ص 487، وقد ذكر له 

مثاًل، فلرياجع.
ولهذا قالوا: ))اإّن �سورة ال�ّسبب قطعية الّدخول يف العام الذي ورد على �سبٍب   )4(

خا�ٍص، فال يجوز اإخراجها منه((.
 ،)396/3( املخت�رش  وبيان  �ص208-207،  الفقه  اأ�سول  يف  الوجيز   )5(
والإحكام لالآمدي )484/4(، و�رشح الكوكب املنري )706-704/4(، 
الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،323 �ص  الفقه  اأ�سول  ومذّكرة 

 

 =   
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َه به جماعة مما يتناوله من العامني املتعار�سني  9- ويقّدم العام الذي �ُسوفيِ
على العام الذي مل ي�سافه به اأحدهمابتناوله بالّن�سبةاإلى امل�سافهني.

الذي  العام  على  مماتناوله  اأحد  به  ي�سافه  مل  الذي  العام  ويقّدم   -10
�سوفه به بع�ص ماتناوله بالّن�سبة اإلى غريامل�سافهينكما يف الرّتجيح املتقّدم)1(.

11- ويقّدم العام الذي مل يعمل به يف �سورٍة ما، على عاٍم عمل به 
يف �سورٍة ليعمل به اأي�سًا)2(.

وقيل: يقّدم العام املعمول به على العام الذي مل يعمل به)3(.
12- ويقّدم العام الأم�ص باملق�سود على العام الذي مل مي�ص به)4(.

الّراوي،  بتف�سري  الآخر  املتعار�سني على  اأحد اخلربين  13- ويرّجح 
اأحدهما ما قد رواه بقوٍل اأو فعٍل دون راوي الآخر؛ لأّنه اأعرف مبا رواه؛ 

فيكون ظّن احلكم اأولى.
ني املتعار�سني، بذكر �سبب وروده على غريه،  14- ويقّدم اأحد الّن�سّ
وبقرائن تاأّخره عن اخلرب الآخر، كتاأخري الإ�سالم، وكونه موؤرخًا بتاريٍخ 

 = 
�ص 490، وهناك بع�ص الأمثلة التي مل يوردها املوؤلِّف هنا، واأورد بع�سها يف 

الوجيز، واأ�سول الأحكام فيمكن مراجعتها فيهما.
املراجع ال�ّسابقة، واملخت�رش ب�رشح الع�سد )316/2(.  )1(

لأّنه ل يلزم من العمل بالعام الذي مل يعمل به يف �سورٍة ما اإهمال اأحد الّدليلني،   )2(
ولو عمل بالعام الذي عمل به يف �سورٍة لزم اإهمال الآخر بالكّلّية.

الذي مل  العام  به يف �سورٍةعلى  الذي عمل  العام  بالعك�ص.اأي:يرّجح  وقيل   )3(
يعمل به يف �سورٍة؛لأّن العام املعمول به يقوى باعتبارالعمل به.بيان املخت�رش 

.)396/3(
املخت�رش مع �رشح الع�سد )396/2(.  )4(
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م�سّيٍق، والآخر بتاريٍخ مو�ّسٍع، وكونه ت�سديداً لتاأّخر الّت�سديدات)1(.
وكّل ما ذكر الرّتاجيح املتعّلّقة باملنقولني.

 ،)397/3( املخت�رش  وبيان   ،)316/2( الع�سد  �رشح  مع  املخت�رش  انظر:   )1(
والوجيز يف اأ�سول الفقه �ص 208، واأ�سول الفقه لل�ّسيخ زهري )218/4(، 
لالآمدي  والإحكام   ،496 �ص  الّثانيِ  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول 

)486/4(، و�رشح الكوكب املنري )711-710/4(.



1351حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

د- واأّما الّتاجيح املتعّلقة باملعقولني اأي: القيا�صني)1(:
1-فماعرف عّلّية الو�سف فيه بالّن�ّص ال�رّشيح اأولى مما عرف اإمياًء.
2-ثم يف الإمياءيرّجح مايفيد ظّنًا اأغلبواأقرب اإلى القطع على غريه.

3- وما عرف بالإمياء مطلقًا يرّجح على ما علم باملنا�سبة؛ ملا فيها من 
الختالف. ولأّن ال�ّسارع اأولى بتعليل الأحكام)2(.

4- ثم ل يخفى اأّن الّراجح تاأثري العني، ثم الّنوع ثم اجلن�ص القريب، 
ثم الأقرب فالأقرب.

5- واأّن اعتبار �ساأن احلكم لكونه املق�سود اأولى واأهّم من اعتبار �ساأن 
العّلة، فرّجح تاأثري جن�ص العّلة يف نوع احلكم على تاأثري نوع العّلة يف جن�ص 

احلكم)3(.

املراجع ال�ّسابقة.  )1(
الّدليلني  ترجيح  على  الكالم  انتهى  ))وحيث  املنري:  الكوكب  �رشح  يف  قال 
املنقولني، �رشع يف ترجيح الّدليلني املعقولني، باأنواعه، وهو: الغر�ص الأعظم 
من باب الرّتجيح، وفيه اّت�ساع جمال الجتهاد، واملعقولن، اأي: الّدليالن 
جمع  على  البّنانيِ  قيا�ساناأوا�ستدللن((.)712/4(،وحا�سية  املعقولن، 
اجلوامع )386/2(، فالأّول الذي هو القيا�ص يعود الرّتجيح فيه اإلى اأ�سله، 

وفرعه ومدلوله، واأمر خارج، كما تقّدم يف املنقولني.
ة اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 497-496. املراجع ال�ّسابقة، وخا�سّ  )2(

انظر تف�سيل يف ذلك: املخت�رش مع �رشحه للع�سد )316/2-317(، واأ�سول   )3(
اأ�سول  والوجيز يف  بعدها،  فما  الّثانيِ �ص 396،  الق�سم  للموؤلِّف  الأحكام 
 ،)740-738/4( املنري  الكوكب  �ص208-209و�رشح  للموؤلِّف  الفقه 
م�سلم  على  الّرحموت  وفواحت   ،)318/2( واجلرجانيِ  الّتفتازانيِ  وحا�سيَتي 

الّثبوت )387/2(، وبيان املخت�رش )405-404/3(.
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6- ويرّجح اأحد القيا�سني على الآخر بقّوة ثباته على احلكم)1(.
احلكم)82/ب(مع  لزوم  زيادة  فيها  وبكرثةالأ�سول؛لأّن   -7

الو�سف.
اأ�سول  اأو  اأ�سالن،  الو�سفني  اأن ي�سهد لأحد  ومعَنى كرثة الأ�سول: 
اأ�سٌل واحٌد وبالعك�ص، اأي:  اإّل  فريّجح على الو�سف الذي مل ي�سهد له 

يعدم احلكم يف جميع �سور عدم الو�سف)2(.
8- وبكون حكم اأ�سل اأحدهما قطعيًا، وحكم الآخر ظّنّيًا.

9- وبقّوة الّدليل اإذا كان حكم اأ�سل القيا�سني ظّنّيًا.
حكم  ون�سخ  بالّتفاق،  من�سوخًا  اأحدهما  اأ�سل  كون  وبعدم   -10

اأ�سل الآخر خمتلفًا فيه.
11- وبعدم كون حكم اأ�سل اأحدهما معدوًل عن �سنن القيا�ص اّتفاقًا، 

وحكم اأ�سل الآخر يظّن اأّنه معدول عنه)3(.
يف  به  عّلل  مبا  الأ�سل  حكم  تعليل  على  خا�ٍص  دليٍل  وبدللة   -12

اأحدهما دون الآخر.
13- وبكون وجود عّلة احلكم يف اأ�سل اأحدهما مقطوعًا،اأو مظنونًا 

 ،499 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،)113/2( الّتلويح  مع  الّتو�سيح   )1(
والّتبيني )107/2(،  الأدلّة �ص 345،  الّتحرير )92/4(، وتقومي  وتي�سري 

فما بعدها، واحل�سامي مع �رشحه )48/2(.
اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 500، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف اأي�سًا   )2(
�ص 209، والّتبيني )109/2(، وتقومي الأدلّة �ص 347، والّتقرير والّتحبري 
الكوكب  و�رشح   ،)464-463/4( لالآمدي  والإحكام   ،)44-42/3(

املنري )633-628/4(.
ة املخت�رش مع �رشح الع�سد )317/2(. املراجع ال�ّسابقة، وخا�سّ  )3(
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بالّظّن الأغلب دون الآخر.
الّظّن  اأغلب على  اأو  اأحدهما قطعّيًا،  العّلّية يف  14- وبكون م�سلك 

دون الآخر.
15- وبكون نفي الفارق بني الأ�سل والفرع يف اأحدهما قطعّيًا ويف 

الآخر مظنونًا.
16- وبكونه)1( يف اأحدهما مظنونًا دون الآخر.

اأو  17- وبكون و�سف اأحدهما حقيقّيًا، وو�سف الآخر اعتباريًا، 
حكمة جمّردة)2(.

18- وبكون الو�سف يف اأحدهما ثبوتيًا، ويف الآخر عدميًا.
جمّرد  الآخر  ويف  باعثًة،  اأحدهما  يف  الو�سف  وبكون   -19

اأمارة)3(.
20- وبكون العّلة يف اأحدهما من�سبطًة، ويف الآخر م�سطربًة.

21- وبكون العّلة يف اأحدهما ظاهرًة، ويف الآخر خفيًة.
22- وبكونها يف اأحدهما مّتحدًة، ويف الآخر متعّددًة.
23- وبكون الو�سف يف اأحدهما متعدّيًا يف فروع اأكرث.

24- وبكون العّلة )83/اأ( يف اأحدهما مطردًة ويف الآخر منقو�سة.
25- وبكونها مّطردًة ومنعك�سًة يف اأحدهما دون الآخر.

اأي: نفي الفارق.  )1(
املراجع ال�ّسابقة.  )2(

املخت�رش مع �رشح الع�سد )317/2، و401(، وبيان املخت�رش )399/3(،   )3(
واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 505-506، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف 
املنري  الكوكب  و�رشح   ،)492/4( لالآمدي  والإحكام   ،209 �ص  اأي�سًا 

.)721-720/4(
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26- وبكونها مّطردًة فقط يف اأحدهماويف الآخر منعك�سًة فقط)1(.
27- وبكونها جامعًة مانعًة للحكمة دون الآخر.

ويف  والّتق�سيم  ال�ّسرب  اأحدهما  يف  العّلّية  م�سلكي  اأحد  وبكون   -28
الآخر املنا�سبة.

29- وبكون العّلة يف اأحدهما املنا�سبة، ويف الآخر ال�ّسبه.
الأمور  فقدمت  املنا�سبة،  اأق�سام  تعار�ص  عند  امل�سلحة  وبقّوة   -30

اخلم�ص ال�رّشورية على احلاجية والّتح�سينية.
31- واحلاجية على الّتح�سينية.

32- والّتكميلية من اخلم�ص ال�رّشورية على اأ�سل احلاجية.
تعار�ص اخلم�ص  الباقية عند  الأخر  الأربع  الّدينية على  33- وقدمت 

ال�رّشورية؛ لأّنها املق�سود الأعظم)2(.
ثم  الّن�سب،  ثم  الّنف�ص،  م�سلحة  الباقية  الأربعة  من  ويقّدم   -34

العقل، ثم املال.
35- ويقّدم من العّلتني املنقو�ستني ما فيه موجب الّتخّلف يف �سورة 

الّنق�ص قوي على ما فيه موجب الّتخّلف �سعيف، اأو حمتمل.
36- ويرّجح بانتقاء املزاحم للعّلة يف الأ�سل يف اأحد القيا�سني وعّلة 

الآخر معار�سة.

املراجع ال�ّسابقة.  )1(
املخت�رش  وبيان   ،)89/4( الّتحرير  وتي�سري   ،)388/2( الّثبوت  م�سلم   )2(
)402/3(، والإحكام لالآمدي )493/4-495(، و�رشح الكوكب املنري 
بعدها،  فما   ،507 �ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،)728-727/4(
والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف اأي�سًا �ص 210، ومذّكرة اأ�سول الفقه �ص 

.388
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دون  املزاحم  على  فيه  العّلة  رّجح  ما  املزاحمني  من  ويرّجح   -37
الآخر.

38- ويرّجح بوجود العّلة يف الفرع على ما ظّن بوجودها فيه.
39- وعند تعار�ص وجوه الرّتجيح)1( فما كان بالو�سف الّذاتيِي اأولى 
ّحة على الف�ساد، فيما يكون  مما كان بالو�سف العر�سي، كرتجيحنا ال�سّ

الّنّية يف رم�سان يف اأكرث اليوم؛ فاإّنه �سحيح عندنا فا�سد عند ال�ّسافعي)2(.

الّتلويح )115/2(؛حيث قال:))م�ساألة:الّتعار�ص كما يقع بني الأقي�سة، فيحتاج   )1(
القيا�سني  من  لكّل  يكون  باأن  الرّتجيح؛  وجوه  بني  يقع  كذلك  الرّتجيح،  اإلى 

ترجيح من وجٍه فيقّدم الرّتجيح بالّذات على الرّتجيح باحلال، لوجهني:
اأحدهما:اأّن احلال يقوم بالغريوما يقوم بالغري فله حكم العدم بالّنظر اإلى مايقوم بنف�سه.

وثانيهما: اأّن الّذات اأ�سبق وجوداً من احلال، فيقع به الرّتجيح اأّوًل، فال يتغرّي 
مبا يحدث بعده، كاجتهاد اأم�سى حكمه؟ 

فاإن قلت: هذا اإّنا ي�سّح يف ذات ال�سيء وحاله، ل يف مطلق الّذات واحلال؛ اإذ 
يتقّدم حال ال�ّسيء على ذات �سيٍء اآخر، كحال الأب وذات البن؟

قلت: الكالم فيما اإذا ترّجح اأحد القيا�سني مبا يرجع اإلى و�سٍف يقوم به بح�سب 
ذاته اأو اأجزائه.

والآخر مبا يرجع اإلى و�سٍف يقوم بذلك ال�ّسيء بح�سب اأمٍر خارٍج عنه؛ كو�سف 
الكرثة والعبادة لالإم�ساك؛ فاإّن الأولى بح�سب الإجزاء.

من  اأولى  الّذاتيِي  بالو�سف  الرّتجيح  قال:))اإّن  ال�ّسارع؛ولهذا  :بجعل  والّثانيِ
فكذلك  لالإم�ساك  حال  العبادة  اأّن  فكما  واإّل  العار�سي،  بالو�سف  الرّتجيح 

الكرثة.
انظر: ما �سبق، من البحث يف هذه امل�ساألة، الّتلويح �رشح الّتنقيح �ص 428،   )2( 
وم،  وبداية املجتهد )293/1(، يف اختالف العلماء يف وقت الّنّية لل�سّ
 =   
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)الّتاجيح الفا�صدة(:
ومن الرّتاجيح الفا�سدة)1(:

1- الرّتجيح بغلبة الأ�سباه؛ كقول ال�ّسافعي: الأخ ُي�سبه ]83/اأ[ الولد 
الزوجية،  وحّل  الّزكاة  كحّل  بوجوٍه  العّم  وابن  وهو:املحرمية،  بوجٍه 

وقبول ال�ّسهادة، ووجوب الق�سا�ص.
وجه الف�ساد فيه كون و�سٍف واحٍد موؤثٍِّر يف احلكم املطلوب اأقوى من 

امل�سابهة يف األف و�سٍف غري موؤثٍِّر)2(.
القليل  ي�سمل  فاإّنه  اأعمَّ كالّطعم؛  الو�سف  بكون  الرّتجيح  2- ومنها: 

 =
الّتنقيح �ص  وتغيري  القدير )306/2(،  الّطالبني )215/2(، وفتح       ورو�سة 
223، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 511، والوجيز يف اأ�سول 

الفقه للموؤلِّف اأي�سًا �ص 211.
قال يف الّتلويح: ))قوله: ف�سل: ومن الرّتاجيح الفا�سدة((، كما ختم مباحث   )1(

حيحة بالأدلّة الفا�سدة تكمياًل للمق�سود. الأدلّة ال�سّ
كذلك ختم بحث الرّتجيحات املقبولة بالرّتجيحات املردودة، واملذكور منها 

هي ثالثة:
الأّول: الرّتجيح بغلبة الأ�سباه، لإفادتها زيادة الّظّن بكرثة الأ�سول.

: الرّتجيح، بعموم الو�سف لزيادة فائدته. والّثانيِ
�سّحته،  على  والّتفاق  اإثباته  ل�سهولة  الو�سف  بب�ساطة  الرّتجيح  والّثالث: 
والكّل فا�سد؛ لأّن العربة يف باب القيا�ص مبعَنى الو�سف وهو قّوته وتاأثريه، ل 
ب�سورته((. )114/2-115(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 
512، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف اأي�سًا �ص211والّتلقيح �رشح الّتنقيح 

�ص431، وتغيري الّتنقيح �ص 223، فما بعدها.
ة باحلنفية. املراجع ال�ّسابقة، ولبع�سهم اأّن هذه امل�ساألة كما �سبق خا�سّ  )2(
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والكثري.
وجه الف�ساد فيه: كون الرّتجيح بالتاأثري ل ب�سورٍة.

واأبي  اأبي حنيفة،  عند  فا�سد  فاإّنه  الّدليل؛  بكرثة  الرّتجيح  ومنها:   -3
موؤثِّر،  غريه  عن  الّنظر  قطع  مع  دليٍل  كّل  لأّن  الله-  –رحمهما  يو�سف 
يبلغ  مل  ما  عندنا  الّرواة  بكرثة  يرجح  فال  �سواء)1(،  وعدمه  الغري  فوجود 
منوطًا  احلكم  ويكون  اجتماعية،  هيئة  حينئٍذ  يح�سل  فاإّنه  ال�ّسهرة؛  حّد 
باملجموع من حيث هو جمموع، فتعترب الكرثة حينئٍذ، واإذا كان احلكم 
منوطًا بكّل واحٍد منها ل باملجموع ل تعترب الكرثة بل يعترب كّل واحٍد، 
فكرثة الأ�صول، وكذا الكرثة فيما اإذا قارنت الّنّية اأكرث الّنهار من قبيل نوط 
احلكم باملجموع، ل بكّل واحٍد، وكرثة الأدلّة من قبيل نوط احلكم بكّل 

واحٍد ل باملجموع)2(.

انظر امل�ساألة يف: الّتلويح مع الّتو�سيح )116/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف   )1(
اأي�سًا �ص 211- �ص 513، فما بعدها، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف 
212، واإر�ساد الفحول �ص 407، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 432-431، 

وتغيري الّتنقيح �ص 224.
املراجع ال�ّسابقة.  )2(
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الف�صل العا�رش
يف الجتهاد
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الف�صل العا�رش: يف الجتهاد
1- وهو)1(: ا�ستفراغ الفقيه الو�سَع لتح�سيل َظنٍّ بحكٍم �رشعٍي)2(. 

الجتهاد يف اللّغة ماأخوذ من اجلهد –بفتح اجليم، و�سّمها.  )1(
وقيل: بالفتح- الّطاقة. القامو�ص املحيط �ص 275، مادة )ج هـ د(.

وما ذكره املوؤلِّف من تعريف الجتهاد ا�سطالحًا هو تعريف ابن احلاجب وبع�ص الأ�سولّيني.
الأ�سول واجلدل �ص 209، والأجنم  ال�ّسول والأمل يف علمي  انظر: منتهى 
الفحول  واإر�ساد   ،)117/2( الّتلويح  مع  والّتو�سيح  �ص 251،  الّزاهرات 
لل�ّسيخ الأمني �ص 310-311، وتي�سري  الفقه  اأ�سول  �ص 370، ومذّكرة 
الأ�سول )675/2(،  اإلى علم  الو�سول  الّتحرير )178/4-179(، ونهاية 

فما بعدها، و�رشح الكوكب املنري )457/4(، فما بعدها.
الأدلّة والّتعار�ص والرّتجيح؛ لأّن  ترتيب  باب  وقد ذكر �سبب تقدمي الجتهاد على 
الّتعار�ص  بعد  اأم  مبا�رشة  الأدلّة  بعد  اأهو  الجتهاد  مكان  يف  خمتلفون  الأ�سولّيني 
والرّتجيح، فقال: ملا انتهى الكالم يف مباحث اأدلّة الفقه املّتفق عليها، وكانت الأدلّة 
املختلف فيها رمّبا تعار�ص منها دليالن باقت�ساء حكمني مت�سادين، وكان من مو�سوع 
نظر املجتهد و�رشورته ترجيح اأحدهما، احتيج اإلى ذكر ما يح�سل به معرفة الرّتتيب 
لذلك،  اأهل  هو  َمن  به  يقّدم  اإّنا  وذلك  منها،  كّل  وحكم  والرّتجيح،  والّتعادل 
وهو املجتهد. فلذلك قّدم املوفق والآمدي وابن احلاجب وابن مفلح وغريهم باب 

الجتهاد على )باب الّتعار�ص والرّتجيح(، وهذا مذهب جمهور الأ�سولّيني.
ال�ّسافعية، وجمهور احلنفية ومنهم:  بينما ذهب بع�ص احلنابلة والبي�ساوي من 

املوؤلِّف اإلى عر�سها بعد الأدلّة ل�سّلتها الوثقى بها.
املدخل لبن بدران �ص 196، وجمموع الفتاوى )9/20(، وتي�سري الّتحرير )161/3(، 
ونزهة اخلاطر )456/2(، و�رشح الكوكب املنري )600/4(، والّتلويح )117/2(.

لالجتهاد، حمالًّ  لي�ص  به  املقطوع  ))فاإّن  الأحكام:  اأ�سول  يف  املوؤلِّف  قال    )2( 
وكذا احلكم العقلي.

=                                                                                                                 
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2- و�رشطه:
اأ- اأن يحوى علم الكتاب مبعانيه لغًة و�رشعًا، واأق�سامه املذكورة)1(.

ب- وعلَم ال�ّسنة متنًا و�سنداً.
ج- ووجوه القيا�ص، كما ذكرنا.

بالّر�سول  قًا  الكمالية، م�سدِّ تعالى، وب�سفاته  بالله  اأن يكون عاملًا  بعد 
ما  على  الإجمايل  بالّدليل  مكتفيًا  به،  جاء  ومبا  و�سّلم-  عليه  -�سّلىالله 

 

قلنا، من غري ا�صرتاط الّتبّحر يف الكالم ]84/اأ[ ودفع ال�ّسبه تف�سياًل)2(.

= 
وامل�ساألة خالفية، وقد �سبقت الإ�سارة اإلى ذلك((.

الأ�صول )676/2(، مع احلا�سية  اإلى علم  الو�صول  نهاية  املجتهد:  انظر يف �رشوط   )1(
واملراجع ال�ّسابقة عند تعريف الجتهاد، و�رشح الكوكب املنري )466-459/4(.

قال يف نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول: ))وللمجتهد �رشطان:  )2(
ين ما به يتّم ن�سبة الأحكام اإلى الله تعالى، من وجوده،  اأ- اأن يعلم من اأ�سول الدِّ
وقدمه، وحياته، وقدرته، وكالمه، وجواز تكليفه، وبعثه النَّبيِّي –�سّلى الله 
عليه و�سّلم-، ومعرفة معجزه و�رشعه، ل تبّحره يف اأدلّتها الّتف�سيلية. انظر: 

�رشح الكوكب املنري )466-464/4(.
دللتها،  ووجوه  اإثباتها،  وطرق  واأق�سامها  الأحكام  مدارك  يعلم  واأن  ب- 
حيح وال�ّسقيم علمًا  و�رشوطهاوكيفية ال�ستثمار منهاوطرق اجلرح والّتعديلوال�سّ
متقنًا. ومن الّلغة والّنحو ما يكون اآلة له يف ال�ستثمار، وهذه ال�رّشائط اإّنا هي 

يف املجتهد املطلق الذي يفتيِي يف جميع الأحكام.
ة.الّتو�سيح )118/2(. واأّمااملجتهد يف حكٍم،فيكفي فيه معرفته مبايتعّلق به خا�سّ

الجتهاد،  الجتهاد، وهي:  بها  يتحّقق  التي  الّثالثة  الأركان  اأحد  واملجتهد 

 

=    
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3- وحكمه:
غلبة الّظّن على احتمال اخلطاأ)1(، فاملجتهد عندنا يخطئ وي�سيب.

وعند املعتزلة كّل جمتهٍد م�سيٌب.
تعالى  الله  عند  ُمَعيَّنًا  حكمًا  حادثٍة  كّل  يف  عندنا  اأّن  على  بناًء  وهذا 
اإليه اجتهاد كّل جمتهٍد فاإذا اجتهدوا يف  اأّدى  وعندهم ل، بل احلكم ما 

حادثٍة فاحلكم عند الله يف حّق كّل واحٍد جمتهده)2(.

=
واملجتهد، واملجتهد فيه.

�رشحه  مع  والّتو�سيح   ،)676/2( الأ�سول  علم  اإلى  الو�سول  نهاية   انظر: 
الّتلويح )117/2، 118(.

وقد ا�ستدرك على �سدر ال�رّشيعة عدم ذكر الإجماع؛ اإذ ل بّد منه. )118/2(، 
وهو وارد هنا.

هذا هو مذهب اجلمهور يف حكم الجتهاد. وقد �سبق يف حكم القيا�ص �ص 467.   )1(
وهو اأهّم اأنواع الجتهاد حّتى قال بع�سهم: اإّنهما مرتادفان. والّتلويح )118/2(.

قال يف الّتلويح )118/2(: ))قوله: وحكمه، اأي: الأثر الّثابت بالجتهاد غلبة   )2(
الّظّن باحلكم مع احتمال اخلطاأ، فال يجري الجتهاد يف القطعّيات وفيما يجب 

ين. فيه العتقاد اجلازم من  اأ�سول الدِّ
وهذا مبنيِي على اأّن امل�سيب عند اختالف املجتهدين واحٌد.

اأّن لله تعالى يف كّل �سورة من  بناًء على اختالفهم يف  وقد اختلفوا يف ذلك 
احلوادث حكمًا معينًا اأم اأّن احلكم ما اأّدى اإليه اجتهاد املجتهد؟!:

اأ- فعلى الأّول، يكون امل�سيب واحداً.
ب- وعلى الّثانيِ يكون كّل جمتهٍد م�سيبًا.

اإّما اأن ل يكون لله تعالى فيها حكم  اأّن امل�ساألة الجتهادية  وحتقيق هذا املقام: 

 

=   
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واب  ال�سّ طريق  يكون  اأن  اإّل  يعاقب  ل  الجتهاد  يف  واملخطئ   -4

= 
معنّي قبل اجتهاد املجتهد اأو يكون.

وحينئٍذ اإّما اأن ل يدّل عليه دليل اأو يدّل.
وذلك الّدليل اإّما قطعي اأو ظنِّي.

فذهب اإلى كّل احتمال جماعة فح�سل اأربعة مذاهب:
راأى  اإليه  اأّدى  ما  احلكم  بل  الجتهاد،  قبل  امل�ساألة  ل حكم يف  اأن  الأّول: 

املجتهد واإليه ذهب عامة املعتزلة، ثم اختلفوا:
اأ- فذهب بع�سهم اإلى ا�ستواء احلكمني يف احلقيقة.

ب- وبع�سهم اإلى كون اأحدهما اأحّق وقد ين�سب ذلك اإلى الأ�سعري. مبعَنى 
اأّنه مل يتعّلق احلكم بامل�ساألة قبل الجتهاد، واإّل فاحلكم قدمي عنده.

على  العثور  مبْنزلة  عليه  العثور  بل  عليه،  دليل  ول  معنيَّ  احلكم  اأّن   : الّثانيِ
َن اأخطاأ اأجر الكد واإليه ذهب طائفة من الفقهاء  دفني، َفليَِمن اأ�ساب اأجران ومليِ

واملتكّلمني.
الّثالث: اأّن احلكم معنيَّ وعليه دليل قطعي، واملجتهد ماأمور بطلبه واإليه ذهب 

طائفة من املتكّلمني، ثم اختلفوا يف اأّن املخطئ هل ي�ستحّق العقاب اأو ل؟
ويف اأّن حكم القا�سي باخلطاأ هل ينق�ص؟

الّرابع: اأّن احلكم معنّي وعليه دليل ظنِّي اإن وجده اأ�ساب، واإن فقده اأخطاأ، 
واملجتهد غري مكلَّف باإ�سابتها، لغمو�سها وخفائها؛ فلهذا كان املخطئ معذوراً 
ماأجوراً، ثم اختلف هوؤلء يف اأّن املخطئ خمطئ ابتداًء وانتهاًء معًا، اأو انتهاًء 

فقط.
وهذا هو املختار عند �سدر ال�رّشيعة. )118/2( مع الّتو�سيح )120/2(.

واملجتهد  ال�ّسلف،  عند  قطعًا  حكم  فيها  تعالى  لله  الجتهادية  امل�ساألة  قلت: 
الإ�سابة  اأجر  اأجران؛  له  ح�سل  اأ�سابه  فاإن  ي�ستطيع؛  ما  باأق�سى  بطلبه   ماأمور 
=                                                                                                    
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بّينًا)1(.
5- وقد اختلف يف جتزئ الجتهاد؛ مبعَنى جريانه يف بع�ص امل�سائل 
من  الجتهاد  مناط  هو  ما  امل�صائل  بع�س  له يف  يح�صل  باأن  بع�س،  دون 

الأدلّة دون بع�سها)2(.

= 
واأجر الجتهادواإن مل ي�سبه بعد بذل اجلهد امل�ستطاع يح�سل له اأجر واحد وهو 
اإليه  اأّدى  اإثم عليه ما مل يق�رشويجب عليه العمل به اأي:مبا  اأجر الجتهاد ول 

اجتهاده.
وانظر: �رشح الكوكب املنري)489/4(، فما بعدهاوتي�سري الّتحرير )197/4(، 
الف�سول �ص438،  تنقيح  بعدهاو�رشح  والفتاوى)134/19، 203(،وما 
املخت�رش)309/3(،فما  وبيان  املحّلي  �رشح  اجلوامع)294/2(،مع  وجمع 

بعدها.
الل، بل يكون معذوراً ماأجوراً اإذ ل يكّلف ما ل يطيق. وقد  ول ين�سب اإلى ال�سّ  )1(

بذل و�سعه وقد فعل.الّتلويح)121/2(،و�رشح الكوكب املنري)492/4(.
واأقول: اإّن املجتهد متى بذل ما يف و�سعه ل يطالب مبا ل ي�ستطيع ول يعاقب 
على ما لي�ص يف و�سعه، و�سواء كان الأمر اجتهاداً اأو غريه؛ لعموم الّن�سو�ص 

التي تنفي املوؤاخذة على الّتكليف مبا ل يطاق.
انظر: ما �سبق �ص 561.

انظر: �رشح الكوكب املنري )473/4(، واإر�ساد الفحول �ص 254، واأ�سول   )2(
مذهب الإمام اأحمد �ص 629.

والقول بتجزئ الجتهاد هو قول اجلمهور من العلماء من املذاهب الأربعة.
الهمام  بن  والكمال  والغزايل  العيد  دقيق  وابن  احلاجب  وابن  الآمدي  واأّيده 

وغريهم.
=   
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6- واختلف يف اأّنه –�سّلى الله عليه و�سّلم- هل كان متعبَّداً بالجتهاد 
فيما ل ن�ّص عليه؟)1(.

= 
ويف امل�ساألة اأقوال اأخرى منها:

1- اأّنه ل يتجّزاأ، وبه قال طائفة من العلماء، وهو منقول عن الإمام اأبي حنيفة 
. اإر�ساد الفحول �ص 254. –رحمه الله-، واختاره ال�ّسوكانيِ

2- يتجّزاأ يف باٍب ل يف م�ساألٍة. انظر: خمت�رش البعلي �ص 164.
واإعالم  �ص24،  املفتيِي  �سفة  غريها.  يف  ل  الفرائ�ص  يف  وقيل:يتجّزاأ   -3

املوقعني )275/4(.
وينظر: مراجع امل�ساألة يف: تي�سري الّتحرير )182/4(، و�رشح تنقيح الف�سول 
وامل�ست�سفى   ،)290/2( عليه  والع�سد  احلاجب  ابن  وخمت�رش   ،438 �ص 
 ،)212  ،204/20( والفتاوي   ،)68/4( واملوافقات   ،)353/2(
اخلاطر  ونزهة   ،)386/2( اجلوامع  وجمع   ،)64/4( لالآمدي  والإحكام 

)406/2(، و�رشح الكوكب املنري )474/4(.
قال يف �رشح الكوكب املنري )474/4(:  )1(

ابن  قال  الّدنيا، ووقع.  اأمر  و�سّلم- يف  عليه  الله  –�سّلى  اجتهاده  ))ويجوز 
وغريهما((.  حزم  وابن  الّرازي  �سليم  الإجماع  هذا  اإجماعًا. حكى  مفلح: 

الإحكام لبن حزم )703/2(، واإر�ساد الفحول �ص 255.
والأكرث.  اأ�سحابنا  عند  و�رشعًا،  عقاًل  ال�رّشع  اأمر  اأي�سًا يف  اجتهاده  ويجوز 

وعزاه الواحدي اإلى �سائر الأنبياء. وهو مذهب مالك وال�ّسافعي واأحمد.
اأن يكون الجتهاد  واختاره الغزايل والآمدي، وهو مذهب احلنفية، ب�رشط 

بعد انتظار الوحي والياأ�ص من نزوله.

ومنعه الأكرث من الأ�سعرية واملعتزلة.
=
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اأ- واختار اأبو يو�سف واأحمد وقوعه.
الب�رشي  احل�سني  واأبو  اجلّبار،  عبد  والقا�سي  اجلبائّيان،  وقال  ب- 
وبع�ص اأ�سحاب ال�ّسافعي، والإمامية طراً باأّنه –�سّلى الله عليه و�سّلم- مل 

يكن متعبَّداً به.
ل بع�سهم: ج- وف�سّ

- فقال: بكونه متعبَّداً فيما يتعّلق باحلرب دون الأحكام ال�رّشعية.
�رشعي  حكم  يف  جمتهٍد  كّل  على  اإثم  ل  باأّنه  اجلمهور  وقطع   -7

اجتهادي.
- وذهب ب�رش واأبو بكر الأ�سّم ونفاة القيا�ص؛ كالّظاهرية والإمامية اإلى 

=
وقال القا�سي: اإّنه ظاهر كالم الإمام اأحمد يف رواية ابنه عبد الله.

وهو قول اأبي علّي اجلّبائي واأبي ها�سم اجلّبائي، وابن حزم. وكّل َمن منع القيا�ص 
اأ�ساًل منع الجتهاد على الّر�سول –�سّلى الله عليه و�سّلم- عقاًل و�رشعًا.

حيح عند اأكرث اأ�سحابنا. ووقع على ال�سّ
قال القا�سي اأوماأ اإليه اأحمد.

واخــتاره الآمـدي وابن احلاجب، وهو مقت�ســى كـــالم الـّرازي واأتــباعه يف 
ال�ستدلل بالوقائع.

وقيل: مل يقع.
وقيل: بالوقوف لتعار�ص الأدلّة.

انظــر: �ســـرح الكــوكــب الـمـنـــري )474/4-476(،ونهـايــــة   ال�ّســول  
)237/3(، والربهــــان )1356/2(،واملعـتــمد )762/2(،والع�سد على 
ابــن احلاجــب )291/2(،والإحكام لالآمــدي )165/4(، وتي�سري الّتحرير 
)185/4-188(، و�رشح تنقيــح الف�سول �ص 436، واإر�ساد الفحول �ص 

256، ونزهة اخلاطر )409/2(.
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اإثم املخطئ)1(.
8- وتقابل الّدليلني العقليني حمال ل�ستحالة اجتماع الّنقي�سني)2(.

9- واأّما تقابل الأمارات الّظّنّية باأن يقت�سي كّل منهما ]84/ب[ خالَف 
ما يقت�سي الأخرى، وتعادلهما بعد الّتقابل؛ باأن يكون مع كّل منهما من 

قال يف �رشح الكوكب املنري: ))ول ياأثم جمتهد يف حكٍم �رشعٍي اجتهادي،   )1(
ويثاب عند الأربعة وغريهم.

وخالف الّظاهرية وجمع )491/4(، وبيان املخت�رش )308-307/3(.
قال حمّقق �رشح الكوكب املنري: ))قال بع�ص املتكّلمني، وب�رش املري�سي، واأبو 
اآثم  واملخطئ  واحلّق يف جهة،  واحٌد،  امل�سيب  اإّن  علّية:  وابن  الأ�سّم  بكر 

مطلقًا، �سواء بذل جهده يف الجتهاد اأم ل؟
بذل  الذي  املعذور  املخطئ  على  اإثم  واحٌد،ول  امل�سيب  الّظاهرية:اإّن  وقالت 

جهده.
املجتهد  ياأثم  ل  احلافظ:  الب�رشي  القا�سي  العنربي  احل�سن  بن  الله  عبيد  وقال 
املخطئ �سواء كان يف اأ�سول الّدين والعقيدة اأم يف الفروع متى جّد يف طلبه.
وقيل: اإّن العنربي رجع عن هذا الّراأي. وقد �سبقت الإ�سارة اإلى ذلك يف �ص 
الإثم عن جمتهدي  برفع  العنربي  راأي  البحث، وف�رّش  بعدها من  فما   560

ة )125/13(. امل�سلمني، ون�رشه ابن تيمية يف الفتاوى وخا�سّ
وامل�سوّدة �ص 495،  بعدها،  وما   ،)203 ،124/19( الفتاوى  جمموع 
 ،438 �ص  الف�سول  وتنقيح  لالآمدي)178/4(،  والإحكام   ،497
للبخاري)17/4(،وتي�سري  الأ�رشار  )949/2-988(،وك�سف  واملعتمد 

الّتحرير)197/4(،وفواحت الّرحموت )377/2(.
قال يف �رشح الكوكب املنري: ))اأو ارتفاعهما، اأو ترجيح اأحدهما على الآخر   )2(
ول  الّتعار�ص،  فرع  الرّتجيح  لأّن  القطعّية؛  الأدلّة  يف  للرّتجيح  مدخل  فال 

تعار�ص فيها((. )607/4(، وبيان املخت�رش )322-321/3(.
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املرّجح مثُل ما مع الأخرى.
1- فاجلمهور على خالف ذلك.
2- خالفًا لأحمد والكرخي)1(.

10- ول يجوز اأن يكون ملجتهد يف امل�ساألة قولن متناق�سان يف وقٍت 
واحٍد بالّن�سبة اإلى �سخ�ٍص واحٍد لأّن دليليهما اإن تعادل فوقف)2(.

ق �رشح الكوكب املنري: ))اّتفق علماء الأ�سول على وقوع الّتعادل بني  قال حمقِّ  )1(
الّظّنّيني يف نف�ص املجتهد، لكّنهم اختلفوا يف وقوعه بني الأمارتني اأي: الّظّنّيني 

يف الواقع ونف�ص الأمر:
اأ- فذهب فريٌق اإلى امتناع ذلك، و�سّححه ابن ال�ّسبكي.

الّرازي  الإمام  حكاه  كما  بينهما.  الّتعادل  جواز  اإلى  اجلمهور  وذهب  ب- 
والآمدي وابن احلاجب والبزدوي واختاره.

ل فريٌق ثالث. ج- وف�سّ
بيان املخت�رش )322/3(، فما بعدها.

قلت: �سبق اأّن الّتعار�ص والّتعادل ل يوجد يف الأدلّة ال�رّشعية يف نف�ص الأمر، 
املتاأّخر منهما. و�سواء يف ذلك  الّن�سخ وجهلنا  اإذا كان من باب  اإّل  والواقع 
ذكره  فما  املجتهد،  نف�ص  يف  الّتعار�ص  يقع  واإّنا  والّظّني،  القطعي  الّدليل 
املوؤلِّف، هنا من مذهب اجلمهور خالف الّراجح. انظر: ما �سبق �ص 514.

يف  ظّنيان  دليالن  ))وكذا  قال:  وقد   ،)608/4( املنري  الكوكب  و�رشح 
الّتعار�ص عند الإمام اأحمد –رحمه الله-، واأ�سحابه واأكرث ال�ّسافعية،  عدم 
والكرخي وال�رّشخ�سي، وحكاه الإ�سفرائينيِي عن اأ�سحابه، وحكاه ابن عقيل 

عن الفقهاء((. )608/4( مع احلا�سية )7(.
بني  الّتعار�ص  عند  العلماء  بع�ص  ذهب  حيث  البحث؛  من   514 �ص  انظر:   )2(

الأدلّة، اإلى الوّقف.
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واإن رجح اأحدهما فهو متعني)1(.
واأّما يف وقتني فجائز، جلواز تغرّي الجتهاد.

واأّما يف وقٍت واحٍد بالّن�سبة اإلى �سخ�سني، فيجوز على القول بالّتخيري 
عند تعادل الأمارتني)2(. فال يجوز على القول بالوقف)3( فاإذا كان ملجتهد 
اأوجبه  اأن الأخري رجوع عن الأّول،  فالّظاهر  قولن يف وقٍت بعد وقٍت 

تغري اجتهاده.
بينهما  يظهر  مل  اإذا  متناظرتني  م�ساألتني  يف  القولن  اإذاكان  وكذا)4( 

انظر: �ص من البحث عند حكم العمل بالّراجح.  )1(
انظر: من البحث عند كيفية دفع الّتعار�ص اإذا كانت الأدلّة مت�ساوية. و�رشح   )2(

الكوكب املنري )609/4(، مع احلا�سية )3(.
لأّن الوقف لي�ص حكمًا. وانظر: املرجع الأ�سبق )612/4(، فما بعدها، ولو   )3(

قيل: اإّنه حكم فال ميكن توزيعه.
اأو  بالّتعادل  القول  بالّتخيري على  قلنا:  املنري: ))وحيث  الكوكب  قال يف �رشح 
بعدمه؛ فال يعمل ول يفتيِي اإّل بواحٍد يف الأ�سّح((. )614/4(، مع احلا�سية 

)1(، وقارن بـ: )493-492/4(.
انظر: �رشح الكوكب املنري )500/4(، وهو عطف على قوله: ))والّظاهر اإّن   )4(

الأخري رجوع((. املخت�رش مع �رشح الع�سد )299/2(.
يف  اأحدهما  يكون  باأن  القولن،  اأي:  ترّتبا،  ))فاإن  املخت�رش:  بيان  يف  قال 
وقٍت، والآخر يف وقٍت فالّظاهر اأّن القول الأّول مرجوع عنه، والآخر هو 
فرق  ل  الّلتني  املتناظرتني  امل�ساألتني  حكم  اأي:  املتناظرتان،  وكذلك  قوله. 

بينهما، حكم امل�ساألة الواحدة((. )325/3(.
وبذلك اأجيب عن ما نقل عن ال�ّسافعي من القول يف امل�ساألة: قولن.

=                                                                                                     
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فرق، واإن ظهر فرق يحمل عليه، ومل ينقل احلكم منها اإلى نظريها)1(.
11- ول يجوز ملجتهٍد نق�ص احلكم يف امل�سائل الجتهادية؛ ل حكم 

نف�سه اإذا تغرّي اجتهاده ول حكم غريه اإذا خالف اجتهاده بالّتفاق)2(.
12- ولو حكم جمتهد بخالف اجتهاده كان حكمه باطاًل)3(، واإن 

قّلد فيه جمتهداً اآخر، وذلك؛ لأّنه يجب عليه العمل بظّنه.

= 
فقيل فيه وجوه؛ اأي: للعلماء يف امل�ساألة قولن.

وقيل: الأدلّة تقت�سي قولني.
وقيل: يل يف امل�ساألة قولن عند تعادلهما على الّتخيري، واإّما على اأّن يف هذه 
امل�ساألة قولني يل على الرّتتيب((. املخت�رش �رشح الع�سد )300/2(، واملرجع 

ال�ّسابق )326-325/3(.

املرجع ال�ّسابق )501/4(.  )1(
قال يف �رشح الكوكب املنري: ))ول ينق�ص حكم حاكٍم يف م�ساألٍة اجتهاديٍة   )2(
بالّظّن. واإّل نق�ص  للّت�ساوي يف احلكم  الأربعة، وَمن وافقهم،  الأئمة  عند 
امل�سيب  م�ساألٍة:اأّن  �سبق يف  ما  اإّل  الأربعة،  الأئمة  مذهب  قاطٍع يف  مبخالفة 
حابة وللّت�سل�سل فتفوت م�سلحة  واحٌد، وذكره الآمدي اّتفاقًا لأّنه عمل ال�سّ
ن�سب احلاكم؛ اإذ لو جاز الّنق�ص جلاز نق�ص الّنق�ص، وهكذا فتفوت م�سلحة 
حكم احلاكم، وهو قطع املنازعة، ولعدم الوثوق حينئٍذ باحلكم، وهو معَنى 
قول الفقهاء يف الفروع: )ل ينق�ص الجتهاد بالجتهاد(. )504-503/4(، 
املخت�رش  وبيان   ،)504/4( املذكور  املرجع  يف:  امل�ساألة  ا�ستثناءات  وانظر: 

)326/3(، فما بعدها.
�رشح الكوكب املنري )507-506/4(.  )3(



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1372

13- ول يجوز الّتقليد مع اجتهاده اإجماعًا)1(.
14- فاإن تعاطاه مقّلدثم علم تغرّي اجتهاد مقّلده)85/اأ(، فاملختار اأّنه 

كذلك)2(.
15- واإن حكم مقّلد بخالف مذهب اإمامه؛ فمبني على جواز تقليد 

غريه.
فاإن قلنا: بجواز الّتقليد لغري اإمامه جاز حكمه بخالف مذهب اإمامه، 

واإّل فال)3(.
16- واإذا اأّدى اجتهاد جمتهد اإلى حكٍم فهو ممنوع عن تقليد جمتهٍد 

اآخر اّتفاقًا.
ب- واأّما قبل اأن يجتهد:

اأ- فاملختار اأّنه ممنوع عن الّتقليد مطلقًا. واإليه ميل القا�سي)4(.

املرجع ال�ّسابق، ون�سبه اإلى الأئمة الأربعة وَمن وافقهم، وذكره الآمدي اّتفاقًا.   )1(
الإحكام لالآمدي )203/4(، و�رشح الع�سد على املخت�رش )300/2(، وبيان 

املخت�رش )328/3(، وذكر فيها اأقواًل اأخرى.
اأي: باطل.  )2(

�رشح الكوكب املنري )508/4-509(، وبيان املخت�رش )328-327/3(.  )3(
وبه قال مالك وال�ّسافعي واأحمد –رحمهم الله تعالى-.  )4(

ولأبي حنيفة –رحمه الله- روايتان
انظر: �رشح الكوكب املنري )516/4(، مع حا�سية املحّقق.

قال يف بيان املخت�رش: ))اختلفوا يف اأّن املجتهد هل يجوز له الّتقليد قبل الجتهاد اأم   
ل؟

الّتقليد. قبل الجتهاد ممنوع من  املجتهد  اأّن  )ابن احلاجب(   اأ- واملختار عند 
   =                                                                                                
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ه من احلكم، بل يفتيِي، غري ممنوع فيما  ب- وقيل: ممنوع فيما ل يخ�سّ

=
ه،اأي: فيما  ب- وقيل: اإّن املجتهد قبل الجتهاد ممنوع من الّتقليد فيما ل يخ�سّ

ه، اأي: فيما يتعّلق بنف�سه. يفتيِي فيه، ول يكون ممنوعًا من الّتقليد فيما يخ�سّ
ه اإذا فات الوقت اإن ا�ستغل بالجتهاد. ج- وقيل: اإّنا يجوز الّتقليد فيما يخ�سّ

اأعلم  ُمَقلَّده  يكون  اأن  الّتقليد؛اإّل  من  ممنوع  الجتهاد  قبل  وقيل:املجتهد  د- 
منه.

هـ- وقال ال�ّسافعي: اإّنا يجوز الّتقليد اإذا كان مقلَّده �سحابيًا.
من  نظره  يف  اأرجح  حابي  ال�سّ كان  اإذا  حابي  ال�سّ تقليد  له  يجوز  وقيل:  و- 

غريه، واإن ا�ستووا يف نظره، تخرّي يف تقليد َمن �ساء.
ز- وقيل: يجوز للمجتهد الّتقليد اإذا كان مقلَّده �سحابيًا اأو تابعيًا.

ح- وقيل: املجتهد غري ممنوع عن الّتقليد مطلقًا.
هذا اإذا كان الّتقليد قبل الجتهاد.

واملخت�رش   ،)330-329/3( بالّتفاق.  فممنوع  الجتهاد  بعد  اإذا كان  اأّما 
و�رشح   ،)301-300/2( واجلرجانيِ  ال�ّسعد  وحا�سيتي  الع�سد  �رشح  مع 

الكوكب املنري )515/4(، فما بعدها.
قــال الأ�سنــوى: ))فيما قبلــه ثمانية مذاهب ولــكّل قوٍل دليله((.نهايــة  ال�ّسول 

.)261/3(
ول  ليعمل،  ل  اآخر،  جمتهٍد  تقليد  ملجتهٍد  يجوز  ))ول  الأردبيلي:  وقال 

ليق�سي، ول ليفتيِي به �سواء خاف الفوت ل�سيق الوقت اأو ل((.
الأنوار )395/2(، والإحكام لالآمدي )204/4، 222(، والّرّد على َمن 
الّتحرير  الأر�ص �ص 117، وجمع اجلوامع )393/2(، وتي�سري  اإلى  اأخلد 
�ص  الف�سول  تنقيح  و�رشح   ،)392/2( الّرحموت  وفواحت   ،)227/4(

443، واملعتمد )945/2(، واإر�ساد الفحول �ص 264.
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ه)1(. يخ�سّ
ج- وقيل: هذا فيما يفوت وقته با�ستعمال الجتهاد والّنظر.

واأّما ما ل يفوت؛ فاإّنه ل يقّلد فيه اأ�ساًل)2(.

منه،  اأعلم  امْلَُقلَُّد  يكون  اأن  اإّل  مطلقًا،  الّتقليد  من  ممنوع  وقيل:  د- 
�سحابيًا كان اأو غريه.

هـ وقيل: ممنوع اإّل اأن يكون �سحابيًا. وبه قال ال�ّسافعي.
و- وقيل: اإّل اأن يكون �سحابيًا اأرجح؛ لأّنه اإن كان اأرجح من غريه 

حابة قّلده، واإن ا�ستووا ُيخرّي؛ فيقّلد اأّيهما �ساء. من ال�سّ
ز- وقيل: اإّل اأن يكون �سحابيًا اأو تابعيًا.

ح- وقيل:غري ممنوع مطلقا.واإليه ذهب اأحمدو�سفيان الّثوري)3(.
17- واملختار جواز اأن يفّو�ص احلكم اإلى املجتهد؛ فيقال: احكم 

املراجع ال�ّسابقة.  )1(
حيح اأّنه يجوز حيث عجز عن الجتهاد،  قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: ))وال�سّ  )2(
اإّما لتكافوؤ الأدلّة، واإّما ل�سيق الوقت عن الجتهاد، واإّما لعدم ظهور دليٍل له؛ 
فاإّنه حيث عجز �سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل اإلى بدله، وهو الّتقليد، 

كما لو عجز عن الّطهارة باملاء((. جمموع الفتاوى )204/20(.
الربهان )1339/2(، و�رشح  انظر:  مثل ذلك.  اجلوينيِي  احلرمني  اإمام  وقال 

الكوكب املنري )517/4(.
واأبي  اأبيه  عن  الكوفريوى  عبدالله  اأبو  الّثوري  م�رشوق  بن  �سعيد  بن  هو:�سفيان   )3(
، وعا�سم الأحول؛ وروى عنه مالك والأوزاعي، وغريهما. اإ�سحاق ال�ّسيبانيِ

قال عنه عبد الله بن داود: ما راأيت اأفقه من �سفيان.
تويف �سنة: )161هـ(، بالب�رشة. تهذيب الّتهذيب )111/4(.
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فهو  به  حتكم  ما  كّل  فــاإّن  عاملًا  اأو  املجتهد،  كان  نبيًا  �سئَت،  مبا 
�سواب)1(.

وقال اجلّبائي: بجواز ذلك للنَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-)2(.
وترّدد ال�ّسافعي يف اجلواز وعدمه)3(.

بيان املخت�رش )333/3(، وذكر اأّن منهم َمن منع الّتفوي�ص مطلقًا، واملخت�رش   )1(
مع �رشح الع�سد )301/2(، فما بعدها، و�رشح الكوكب املنري )519/4(، 
فما بعدها، ون�سب اجلواز اإلى كالم القا�سي اأبي يعلى وابن عقيل. وقال اإّنهما 

�رشحا بجوازه للنَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم-
وقال: ))وقاله ال�ّسافعي واأكرث اأ�سحابه، وجمهور اأهل احلديث، فيكون حكمه 

من جملة املدارك ال�رّشعية((.
قال حمّقق �رشح الكوكب املنري: ))واأجاز فريٌق من العلماء جواز الّتفوي�ص للنَّبيِّي 

–�سّلى الله عليه و�سّلم- اأو املجتهد، ومنعه اأكرث القدرية واملعتزلة.
وتوّقف فيه ال�ّسافعي، واختار الّتوّقف الّرازي، و�سّحح اأبو بكر الّرازي احلنفي 

راأي املعتزلة باملنع.
ل الأكرثون بني اجلواز للنَّبيِّي –�سّلى الله عليه و�سّلم- واملنع لغريه((. وف�سّ

�سـرح الكوكـب املنــري )520/4(، وامل�ســوّدة �ص510،وما بعــدها وفواحت 
الّرحموت )1097/2(.

.املعتمد )890/2(،  ـّائــي وارت�ســاه ال�ّسوكانيِ وهو اأحد قولـي اأبي علّي اجلب  )2(
واإر�ساد الفحول �ص 264، وتي�سري الّتحرير )236/4(، وفواحت الّرحموت 
للموؤلِّف  املنري )521/4(، واأ�سول الأحكام  الكوكب  )397/2(، و�رشح 

�ص 531.
اإمام  قال  كما  جوازه  يف  ال�ّسافعي  املنري:))وترّدد  الكوكب  �رشح  يف  قال   )3(

احلرمني، واجلمهور يف وقوعه، ولكنه قاطع بجوازه.
=                                                                                                    
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واملجّوزون اختلفوا يف الوقوع:
واملختار اأّنه مل يقع)1(.

18- واختلف )85/ب( يف جواز اخلطاأ على النَّبيِّي –�سّلى الله عليه 

= 
واملنع اإّنا هو منقول عن جمهور املعتزلة. قاله ابن مفلح.

ومنعه ال�رّشخ�سي وجماعة من املعتزلة.
اأ�سبه مبذهبنا؛ لأّن احلّق  واأّنه  الفقهاء،  اأكرث  اأبو اخلطاب وذكره عن  واختاره 

عليه اأمارة؛ فكيف يحكم بغري طلبها؟!
ثم قال: وعلى القول باجلواز )اأي: العقلي(، مل يقع على الأ�سّح((.

قال ابن احلاجب: ))املختار اأّنه مل يقع((. خمت�رش ابن احلاجب )301/2(.
: ))هذه امل�ساألة، واإن اأوردها متكّلمو الأ�سولّيني، فلي�ست  )1(  قال ابن ال�ّسمعانيِ
مبعروفة بني الفقهاء، ولي�ص فيها كثري فائدٍة لأّنها يف غري الأنبياء مل توجد، 

ول يتوّهم وجوده يف امل�ستقبل((. انظر: تي�سري الّتحرير )24/4(.
الّة من تفوي�ص الأمر لالإمام اأو  ويخالف يف ذلك ما يّدعيه ال�ّسيعة والفرق ال�سّ
ال�ّسوكانيِ ب�سّدة. وقال: ))اإّنه جمّرد  غريه، ويّدعون ع�سمته، واأنكر ذلك 

جهٍل بحت وجمازفة ظاهرة((.
فما   ،)522/4( املنري  الكوكب  و�رشح   ،264 �ص  الفحول  اإر�ساد  انظر: 

بعدها.
 ،)522/4( ال�ّسابق  املرجع  يف:  عليها  والّرّد  بذلك  القائلني  �سبه  وانظر 
و)519/4-520(. وقد ذكر يف �ص520 املعَنى املق�سود بالّتفوي�ص، واأّنه 
ل ين�سئ حكمًا بحلٍّ اأو حرمٍة، واإّنا يعّرفنا اأّن حكم الله يف الأ�سل هو ذلك؛ 

لأّن اإن�ساء احلكم من خ�سائ�ص الّربوبية((.
انظر: املخت�رش )301/2(، فما بعدها، وبيان املخت�رش )331/3(، والوجيز 

يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف �ص 216، وامل�سوّدة )916/2(.
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و�سّلم- يف اجتهاده، بناًء على جواز اجتهاده.
ُر  وعلى تقدير جواز اخلطاأ اختلف يف اأّنه –�سّلى الله عليه و�سّلم- ُيْقريِ

على اخلطاأ اأو ينّبه عليه؟
ر)1(. واملختار اأّنه ل يْقريِ

19- واختلف يف اأّن الّنايف للحكم هو مطالب بدليٍل:
اأ- واملختار اأّنه مطالب؛ لنعقاد الإجماع عليه.

ب- وقيل: مطالب به يف احلكم العقلي ل يف احلكم ال�رّشعي.
ج- وقيل: اإّنه غري مطالب به فيهما)2(.

بيان املخت�رش)342/3(، فما بعدها، واملخت�رش مع �رشح الع�سد عليه وحا�سيتي   )1(
ال�ّسعد الّتفتازانيِ واجلرجانيِ )303/2(، فما بعدها، و�رشح الكوكب املنري 

)480/4(، وقال فيه:
))ل يقّر على خطاأ اإجماعًا. وهذا يدّل على جواز اخلطاأ، اإّل اأّنه ل يقّر عليه. 
واختار هذا ابن احلاجب والآمدي، ونقله عن اأكرث اأ�سحاب ال�ّسافعي واحلنابلة 

واأ�سحاب احلديث.
الّنبّوة عن اخلطاأ يف الجتهاد.  ومنع قوٌم جواز اخلطاأ عليه، بع�سمة من�سب 

ي والّرازي والبي�ساوي، وال�ّسيعة. وهو اختيار ابن ال�ّسبكي واحلليميِ
انظر امل�ساألة يف: امل�سوّدة  �ص 509، وامل�ست�سفى)355/2(، واملح�سول )22/3/2(، 
ونهاية ال�ّسول )239/3(، واأ�سول ال�رّشخ�سي )91/2-95(، وتي�سري الّتحرير 
)190/4(، وفواحت الّرحموت )373/2(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 531، 
اأ�سول  اأي�سًا �ص 216، ومذّكرة  اأ�سول الفقه للموؤلِّف  فما بعدها، والوجيز يف 
الفقه �ص 158، والإحكام لالآمدي )442/4(، فما بعدها، ونهاية الو�سول اإلى 

علم الأ�سول )677/2-678(، وامل�سوّدة )914/2(، فما بعدها.
قال يف بيان املخت�رش: ))اختلفوا يف اأّن الّنايف هل يطالب بالّدليل على ما نفاه؟  )2( 
=                                                                                           
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الأ�سول)1(  العقلّيات من م�سائل  الّتقليد يف  20- واختلف يف جواز 

=
1- واملختار اأّن الّنايف مطالب بالّدليل �سواء كان نافيًا حلكم عقلي اأو �رشعي، 

اإذا مل يكن الّنفي �رشوريًا.
2- وقيل: ل يطالب بالّدليل مطلقًا.

3- وقيل: يطالب بالّدليل يف العقلي ل ال�رّشعي )347/3(.
والـمخـت�ســر مع �ســرح  الع�سد  وحا�سـيتـي ال�ّسعد  واجلرجانيِ )304/2(،فما 
بعدها، و�رشح الكوكب املنري)525/4(،وفيه يقول:))نايف احلكم عليه دليل 
عندالأكرث من اأ�سحابناوال�ّسافعي وغريهم؛ كمثبته، اأي:كما اأّن مثبت احلكم 

عليه الّدليل.
2-وقيل: لي�ص على نايف احلكم دليٌل مطلقًا. )وبه قال الّظاهرية(.

يف  عنهم  وعك�سه  �رشعي  ل  عقليٍّ  حكٍم  يف  الّدليل  قوٌم:عليه  وقال   -3
الّرو�سة.

انظر: الّرو�سة لبن قدامة �ص 158.
واختلف يف مكان بحث هذه امل�ساألة: انظر: �رشح الكوكب املنري )525/4(، 
مع احلا�سية )3(، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 532، والوجيز يف اأ�سول 

الفقه للموؤلِّف �ص 216، والإحكام لالآمدي )444-442/4(.
بيان املخت�رش)352/3(،قال ال�ّسارح:))اختلفوا يف جواز الّتقليد يف العقلّيات،   )1(

اأي: يف امل�سائل الأ�سولّية املتعّلقة بالعتقاد؛ كوجود البارئ و�سفاته.
اأ- واملختار اأّنه ل تقليد يف العقلّيات.

2- وقال العنربي: يجوز الّتقليد فيها.
3- وقيل: الواجب يف مثل هذه العقلّيات، الّتقليد، والّنظر فيه حرام.

وانظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 533، والوجيز يف اأ�سول   

 

=          
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فات: كوجود البارئ، وما يجوز له ويجب وميتنع من ال�سّ
اأ- قال عبد الله العنربي)1( بجوازه.

ب- وقال طائفٌة بوجوبه، واأّن الّنظر والبحث فيه حرامان.
ل  واأّنها  انع،  بال�سّ املعرفة  حت�سيل  وجوب  على  الإجماع  انعقاد  لنا: 

حت�سل بالّتقليد؛ جلواز الكذب على املخرب)2(.
ول�ستحالة اعتقاد الّنقي�سني للزوم حقيقتهما)3(.

 = 
الفقه للموؤلِّف اأي�سًا �ص 216.

العقلّيات؛ كوجود  الّتقليد يف  يجوز  ))ل   :)401/2( الّثبوت  م�سلم  قال يف 
الأربعة  الأئمة  اإجماع  من  مّر  ما  ينايف  ل  وهذا  الأكرث.  عند  ونحوه  الباري 
على �سّحة اإميان املقّلد؛ لأّن الّتقليد املمنوع هو اأن يعتمد على قول الغري؛ فيقول 
بح�سب قوله؛ )اأي: وهنا الأمر لي�ص كذلك، بل يعتمد على اجتهاد نف�سه((.

وانظر: املخت�رش ب�رشح الع�سد، ومعه حا�سيتا ال�ّسعد واجلرجانيِ )305/2(، 
وما بعدها.

اأبي احلّر، العنربي الب�رشي. قا�سي  الله بن احل�سن بن احل�سني بن  هو: عبد   )1(
الّتهذيب �ص 492،  تقريب  )168هـ(.  �سنة:  مات  فقيه.  ثقة،  الب�رشة، 

وتاريخ بغداد )306/10(، والكامل لبن الأثري )80/6(.
قلت:نقل هذا الإجماع فيه نظر.بل الّثابت هوالّدعوة اإلى �سهادة اأن ل اإله اإّل   )2(

الله.
ة �ص 537. �رشح الكوكب املنري )533/4(، وخا�سّ  )3(

وقال: ))ويجوز الّتقليد يف معرفة الله �سبحانه وتعالى، ويف الّتوحيد والّر�سالة 
عند اأحمد والأكرث، وذكره اخلطاب عن عاّمة العلماء.

وذكر غريه اأّنه قول اجلمهور.
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21- ويلزم الّتقليد غري املجتهد، واإن كان عاملًا ببع�ص العلوم املعتربة 

 = 
واأجازه جمع، قال بع�سهم: ولو بطريٍق فا�سٍد.

قال ابن مفلح: ))واأجازه بع�ص ال�ّسافعية؛ لإجماع ال�ّسلف على قبول ال�ّسهادتني 
من غري اأن يقال: لقائلهما: هل نظرت؟

ين. واأطلق احللوانيِ وغريه -يعنيِي: من اأ�سحابنا- منع الّتقليد يف اأ�سول الدِّ
قال يف م�سلم الّثبوت: فيما ي�ستفتيِى فيه، وهو: )امل�سائل ال�رّشعية والعقلية على 
من  وكثري  الأربعة...  الأئمة  عند  املقّلد  اإميان  ل�سّحة  حيح؛  ال�سّ املذهب 
املتكّلمني، خالفًا لالأ�سعري، واإن كان اآثمًا يف ترك الّنظر وال�ستدلل، وهذا 

ما اأّيده ال�ّسوكانيِ مبّينًا �سّحة اإميان العوام مطلقًا.
يف  الّتقليد  ))يجوز  ال�ّسافعية:  وبع�ص  العنربي  احل�سن  بن  الله  عبيد  اأبو  وقال 

ين((. العقيدة واأ�سول الدِّ
وهذا ما اأّيده الّطويف احلنبلي، فقال: ))ويف هذه امل�ساألة اإ�سكال؛ اإذ العامي ل 
ي�ستقّل بدرك الّدليل العقلي، ثم قال: بل نحارير املتكّلمني ل ي�ستقّلون بذلك، 

فاإذا منع الّتقليد لزم اأن ل يعتقد �سيئًا((. خمت�رش الّرو�سة �ص 184.
قلت: قد �سبق الكالم على هذه امل�ساألة وبيان الّراجح فيها.

وانظر: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص )533(، فما بعدها، وجمموع الفتاوى 
لبن تيمية )204/19-260(، واإعالم املوقعني )165/2(.

قال الق�سم الّثالث: ))ما ي�سوغ من غري اإيجاٍب، ))واأّما تقليد َمن بذل جهــده 
اأعـــلم  بعـــ�سه فقــــّلد َمن هــــو  الله، وخفــــي عليه  اأنزل  اّتبــــــاع ما  يف 
-164/2( ماأزوٍر...((.  غري  وماأجور  مذموٍم،  غري  فهذا حممود  منه، 
 ،849/2( ة  وخا�سّ بعدها،  فمـــــا   ،)841/2( واملــــ�ســــوّدة   ،)167

.)850
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يف الجتهاد)1(.
ب- وقيل: اإّنا يلزم ب�رشط اأن يتبنّي له �صّحة اجتهاده بدليله)2(.

]الّنحل  �ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ�  لنا قوله تعالى: 
من الآية: 43، والأنبياء من الآية: 7[.

باأن  اأو  باخلرب،  اإّما  وعدالته  املفتيِي،  لَم  عيِ ظّن  اإن  وامل�ستفتيِي   -22
في�ستفتيه  وتعظيمه،  �سوؤاله  على  مّتفقون  والّنا�ص  للفتوى،  منت�سبًا  راآه 

قال يف بيان املخت�رش: ))غري املجتهد يلزمه الّتقليد يف الفروع، واإن كان عاملًا   )1(
بغري ما قّلد فيه.

وقيل: اإّنا يلزم غري املجتهد الّتقليُد اإذا تبنّي له �سّحة اجتهاد َمن تقلده بدليل ذلك 
الجتهاد.

ٺ�  ٺ   ٺ    ڀ   ڀ    ڀ    �ڀ   تعالى:  بقوله  الأّول  للقول  واحتّج 
]الّنحل من الآية: 43، والأنبياء من الآية: 7[ فاإّنه عام يتناول العاميَّ والعالم 

الذي لم يعلم ما يقّلد فيه.
هيِ الّدليَل الذي بَنى احلكم عليه. بيان املخت�رش  َ امْلٌَقلَُّد مْلَُقلِّديِ املراد بذلك اأّن يبنيِّ  )2(
و�رشح  عليه)306/2(،  الع�سد  �رشح  مع  )358/3-359(،واملخت�رش 

الكوكب املنري )541-540-539/4(.
على  الّتقليد  لزوم  وهو  الأ�سول،  علماء  جماهري  مذهب  هو  اأّوًل  ذكر  وما 

العامي يف الفروع.
مطلقًا((.  الّتقليد  جواز  عدم  الأ�سول  علماء  جمهور  عن  ال�ّسوكانيِ  ونقل 

املرجع ال�ّسابق مع احلا�سية )2(.
ورّجح ابن تيمية اأّن الجتهاد والّتقليد جائزان للعاجز عن معرفة ما طلب منه.

واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 535، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف اأي�سًا 
�ص 217، وم�سلم الّثبوت )401/2(، والّتقرير والّتحبري )344/3(.
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بالّتفاق)1(.
ي�ستفتيه  اأوكالهما، )86/اأ( ل  اأو عدالته،  علُمه،  23-وَمن عدم 

اّتفاقًا)2(.

امل�ستفتيِي  عرفه  َّن  مميِ ال�ستفتاء  جواز  على  ))اّتفقوا  املخت�رش:  بيان  يف  قال   )1(
اأو راآه منت�سبًا لالإفتاء والّنا�ص ي�ستفتون منه، ويعظّمون له،  بالعلم والعدالة، 

ولإفتائه.
وعدم  باجلهل  َمن عرف  اأي:  �سّده،  ال�ستفتاء يف  امتناع  على  اأي�سًا  واّتفقوا 
العدالة، ومل يره منت�سبًا لالإفتاء، والّنا�ص ل يلتفتون اإليه، ول اإلى اإفتائه((. 
 ،)307/2( عليه  الع�سد  �رشح  مع  واملخت�رش   ،)360/3( املخت�رش  بيان 
واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 536، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف اأي�سًا 
 ،)447/2( الّثبوت  وم�سلم   ،)344/3( والّتحبري  والّتقرير   ،217 �ص 

والإحكام لالآمدي )453/4-454(، واإر�ساد الفحول �ص 399.
قال يف �رشح الكوكب املنري )541/4(: ))وله –اأي: للعامي- ا�ستفتاء َمن عرفه 
عاملًا عدًل، ولو كان الذي عرف بالعلم والعدالة عبداً اأو اأنَثى اأو اأخر�ص تعلم 
فتياه باإ�سارة مفهومة وكتابة؛ لأّن املق�سود من ال�ستفتاء: �سوؤال العامل العدل، 
وهذا كذلك، )اأو راآه(، يعنيِي: اأّن للعامي اأي�سًا:ا�ستفتاء َمن راآه منت�سبًا لالإفتاء 
والّتدري�ص. )معظمًا(، عند الّنا�ص، فاإّن كونه كذلك يدّل على علمه؛ واأّنه 

اأهل لالإفتاء.
وهذا بالّن�سبة اإلى نف�سه.  )2(

واأّما بالّن�سبة اإلى الإخبار فهو ما اأ�سري اإليه بقوله: ))ويكفيه قول عدٍل خبرٍي(( عند 
ابن عقيل واملوّفق واأبي اإ�سحاق ال�ّسريازي وجمع.

قال الّنووي: وهو حممول على َمن عنده معرفة ميّيز بها الّتلبي�ص من غريه.
وعند الباقي: ل بّد من عدلني.

 =    
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24- واإن كان جمهول العلم، وهو املجهول الذي فيه الكالم فاملختار 
امتناع ا�ستفتائه)1(.

25- واإن كان معلوم العلم جمهول العدالة ي�ستفتيه؛ لغلبة العدالة يف 
املجتهدين، بخالف الجتهاد يف العلماء)2(.

 = 
ورّجحه  للفتيا  اأهل  باأّنه  ال�ستفا�سة  الح:  ال�سّ وابن  ين  الدِّ تقي  ال�ّسيخ  واعترب 

الّنووي يف الّرو�سة، ونقله عن اأ�سحابهم.
فعلى هذا، ل يكتفى بواحٍد، ول باثنني، ول جمّرد اعتزائه اإلى العلم، ولو 

مبن�سب تدري�ٍص اأو غريه.
واإن  العلم،  اإلى  اعتزى  َمن  ا�ستفتاء  له  يجوز  ))ول  ين:  الدِّ تقي  ال�ّسيخ  قال 
الّنا�ص  بني  تواتر  َمن  ا�ستفتاء  ويجوز  غريه،  اأو  الّتدري�ص  من�سب  انت�سب يف 
وا�ستفا�ص فيهم كونه اأهاًل للفتوى((. امل�سوّدة �ص 464، ورو�سة الّطالبني 

)103/11(، و�رشح الكوكب املنري )543-541/4(.
قال يف بيان املخت�رش: ))واختلفوا يف جواز ال�ستفتاء من املجهول، اأي: الذي   )1(

ل يعرف بعلٍم، ول بجهٍل.
واملختار امتناع ال�ستفتاء منه.

اأّن  فالّظاهر  اجلّهال،  الّنا�ص  اأكرث  وباأّن  العلم،  عدم  الأ�سل  باأّن  عليه  واحتّج 
املجهول من الغالب، اإحلاقًا للفرد بالأعم الأغلب؛ كال�ّساهد والّراوي، فاإّنهما 

اإذا جهل حالهما مل يقبل قولهما.
وانظر: خمت�رش املنتهى مع �رشح الع�سد )307/2(.

احلال((. م�ستور  من  الفتيا  ت�سّح  املنري:))ول  الكوكب  �رشح  يف  وقال 
.)544/4(

املرجع ال�ّسابق، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 536، والوجيز يف اأ�سول الفقه  )2( 
=   
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جتديد  يلزمه  ل  وتكّررت  واقعٍة،  يف  اجتهد  اإذا  واملجتهد   -26
الجتهاد، وتكرار الّنظر يف املختار.

- وقيل: يلزمه)1(.

= 
 للموؤلِّف اأي�سًا �ص217وم�سلم الّثبوت)447/2(،وتي�سري الّتحرير)248/4(، 

والإحكام لالآمدي )454-453/4(.
قال يف بيان املخت�رش: ))اإذا اجتهد املجتهد يف واقعٍة، واأّدى اجتهاده اإلى حكٍم   )1(

، ثم تكّررت تلك الواقعة مل يلزمه تكرير الّنظر. ٍ معنيَّ
وقيل: يلزمه.

نُّ مبقت�سى اجتهاده والأ�سل عدم اأمٍر  َل الظَّ واحتّج على الأّول باأّنه اجتهد وَح�سَ
اآخر يطّلع عليه ثانيًا، فلم يجب عليه تكرار الّنظر.

والقائلون بوجوب تكرار الّنظر عند تكرار الواقعة قالوا: يحتمل اأن يتغرّي اجتهاده 
باّطالعه على ما مل يّطلع عليه اأّوًل، فيجب تكرير الّنظر.

اأجاب باأّن احتمال تغري الجتهادولو كان موجبًا لوجوب تكرير لوجب تكرير 
الّنظر اأبداً لحتمال تغري الجتهاد، لكن مل يجب تكرير الّنظر اأبداً، بالّتفاق((. 
لزوم  عدم  اختار  وفيه   ،)307/2( الع�سد  ب�رشح  واملخت�رش   ،)362/3(

الّتكرار كما يف بع�ص ن�سخ الأ�سل.
وبع�سهم ذكر يف امل�ساألة قوًل بالّتف�سيل، وهو اإن كان ذاكراً لطريق الجتهاد 

مل يلزمه الّتكرار، واإن كان نا�سيًا له لزمه.
ويف �رشح الكوكب املنري: ))ويلزم املفتيِي تكرير الّنظر عند تكرار الواقعة عند 

الأكرث((.
تكرير  بلزوم  الأ�سول  الباقالنيِ وابن عقيل واأكرث علماء  املحّقق: ))جزم  قال 

الّنظر، و�سّحح ابن احلاجب وغريه عدم جتديد الّنظر((.
 =   
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27- واملختار جواز خلّو الّزمان عن جمتهٍد يرجع اإليه.
وقد منع احلنابلة من ذلك)1(.

 = 
الّتف�سيل،  اإلى  العنربي  احل�سني  واأبو  ال�ّسبكي  وابن  والّنووي  الّرازي  وذهب 
املنري  الكوكب  �رشح  الّتجديد((.  عدم  اإلى  توؤول  اأدلّتهم  لكن  كالآمدي، 
�ص  للموؤلِّف  الأحكام  واأ�سول   ،)9( واحلا�سية  بعدها،  وما   ،)554/4(

537، والوجيز للموؤلِّف �ص 218.
انظر امل�ساألة يف: اأ�سول الأحكام للموؤلِّف الق�سم الّثانيِ �ص 537.  )1(

وقد اختلف العلماء يف هذه امل�ساألة على قولني م�سهورين:
الأّول: جواز ُخُلوُّ الّزمان عن جمتهد وبه قال اجلمهور.

: عدم اجلواز، وبه قال احلنابلة. والّثانيِ
للقادر على الجتهاد (( حيث  تيمية:))الجتهاد جائز  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال 
مل يقّيد –رحمه الله تعالى- بزماٍن، ول مبجتهٍد مطلق، ول جمتهٍد مقّيد، 
ال�ّساعة((  اأّمتيِي على احلّق من�سورًة حّتى تقوم  وحديث: ))ل تزال طائفة من 

يوؤّيد قول احلنابلة.
وقال بع�ص ال�ّسافعية؛ كالأ�ستاذ اأبي اإ�سحاق الإ�سفرائينيِي وابن دقيق العيد عند 

اأ�رشاط ال�ّصاعة؛ لت�رشم العلم حّتى ل يبقى اإّل اجلّهال وعليهم تقوم ال�ّصاعة.
. : اأّيد القول الّثانيِ والإمام ال�ّسوكانيِ

انظر:اإر�ساد الفحول �ص374-377وتي�سري الّتحرير)240/4-241(، وم�سلم 
الّثبوت )442/2-444(،وبيان املخت�رش)362/3-364(،وخمت�رش املنتهى 
مع �رشح الع�سد )307/2-308(، وامل�سوّدة �ص 472-473، وجمموع 

الفتاوى )204/20(، و�رشح الكوكب املنري )564/4(، فما بعدها.
وحتّم�ص لذلك ال�ّسيوطي واألّف فيه كتابًا بعنوان:))الّرّد على َمن اأخلد اإلى الأر�ص

 

 =   
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28- وقد اختلف يف اأّن غري املجتهد هل له اأن يفتيِي مبذهب جمتهٍد 
على اأربعة اأقوال:

كان  للّنظر  اأهاًل  الأحكام  ماآخذ  على  مّطلعًا  كان  لو  اأّنه  املختار  اأ- 
جائزاً، واإّل فال.

ب- وقيل: ذلك اإّنا يجوز عند عدم املجتهد، واأّما مع وجوده فال.
ج- وقيل: يجوز مطلقًا.

د- وقيل: ل يجوز مطلقًا)1(.

 = 
وجهل اأّن الجتهاد يف كّل ع�رٍش فر�ص((، �ص112، واختار �ساحب جمع 

اجلوامع جواز ذلك اإّل اأّنه مل يقع )398/2(.
قال يف بيان املخت�رش: ))اختلفوا يف اإفتاء َمن لي�ص مبجتهٍد، اإذا اأفَتى مبذهب   )1(

جمتهٍد، كالفقيه ال�ّسافعي الذي لي�ص مبجتهٍد اإذا اأفَتى مبذهب ال�ّسافعي؟
اأ- املختار عند امل�سّنف )ابن احلاجب( اأّنه يجوز اإفتاء َمن لي�ص مبجتهٍد مبذهب 
جمتهد، اإذا كان مّطلعًا على ماآخذ ذلك املجتهد اأهاًل للّنظر فيها باأن كان قادراً 

على الّتفريع على املاآخذ واإن مل يكن كذلك، ل يجوز اإفتاوؤه.
ب- وقيل: يجوز اإفتاء املّطلع على املاأخذ عند عدم املجتهد واإّل فال.

املاأخذ  مّطلعًاعلى  كان  مبجتهٍدمطلقًا،�سواء  لي�ص  َمن  اإفتاء  وقيل:يجوز  ج- 
اأول.

د- وقيل: ل يجوز مطلقًا((. بيان املخت�رش )367-365/3(.
ون�سبه يف �رشح الع�سد على املخت�رش اإلى اأبي احل�سني الب�رشي )308/2(، فما 
بعدها، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف �ص 538، والوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف 
ال�ّسول)288/3(،  الّتحرير)249/4(،ونهاية  وتي�سري   ،218 �ص  اأي�سًا 

والإحكام لالآمدي )457/4(. 
=                                                                                                    
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29- واإذا تعّدد املجتهدون، وتفا�سلوا، فال يجب على املقّلد تقليد 
الأف�سل، بل له اأن يقّلد املف�سول يف املختار.

العامي؛  ذلك  لتقليد  متعنّي  الأرجح  اأّن  �رشيج:  وابن  اأحمد  وعن   -
لالإجماع على جواز اّتباع املف�سول من العلماء مع وجود الفا�سل)1(.

= 
وقال يف �رشح الكوكب املنري: ))وقال �ساحب )الّتلخي�ص والرّتغيب(: يجوز 

للمجتهد يف مذهب اإمامه، لأجل ال�رّشورة((. الفروع )422/6(.
وقال اأكرث العلماء:لغري املجتهد اأن يفتي اإن كان مّطلعًا على املاآخذ اأهاًل للّنظر.

وقام  مذهبه،  عرف  َمن  املجتهد  مبذهب  يفتي  اأن  ))يجوز  الربماوي:  وقال 
بتفريع الفقه على اأ�سوله، وقدر على الرّتجيح يف مذهب ذلك املجتهد؛ فاإّنه 
وهو  اإمامه،  مذهب  يف  املقّدم  فاملجتهد  نف�سه؛  املجتهد  كاإفتاء  ي�سري  حينئٍذ 
َمن ي�ستقّل بتقرير مذهبه، ويعرف ماآخذه من اأدلّته الّتف�سيلية؛ بحيث لو انفرد 
الوجوه،  اأ�سحاب  باملاآخذ، وهوؤلء  لعلمه  بذلك  يفتيِي  لقّرره كذلك، فهذا 
ودونهم يف الّرتبة اأن يكون فقيه الّنف�ص، حافظًا للمذهب، قادراً على الّتفريع 
والرّتجيح، فهل له الإفتاء بذلك؟ اأقوال: اأ�سّحها يجوز((. )558/4(، فما 

بعدها.
 ،)369-367/3( املخت�رش  وبيان   ،)351/4( الّتحرير  تي�سري  انظر:   )1(

والإحكام لالآمدي )457/4(، واإر�ساد الفحول �ص 400-399(.
قال يف بيان املخت�رش: ))اختلفوا يف اأّن املقّلد هل له اأن يقّلد املف�سول عند وجود 

الفا�سل؟
واملختار اأّنه يجوز له تقليد املف�سول مع وجود الأف�سل.

 2- ونقل عن اأحمد وابن �رشيج اأّن تقليد الأرجح متعنّي((.
الّثبوت )404/2(، والّرو�سة �ص 207، وامل�سوّدة �ص 528، فما  م�سلم 

بعدها، واأ�سول مذهب الإمام اأحمد �ص 700.
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30- واإذا عمل العامي بقول جمتهٍد يف حكم م�ساألٍة، فلي�ص له الّرجوع 
اإلى غريه اّتفاقًا)1(.

=
عند  املجتهدين  من  مف�سول  تقليد  ))ولعامي  املنري:  الكوكب  �رشح  وقال يف 

الأكرث من اأ�سحابنا، منهم: القا�سي واأبو اخلطاب، و�ساحب الّرو�سة.
وقاله احلنفية واملالكية واأكرث ال�ّسافعية.

وقيل: ي�سّح اإن اعتقده فا�ساًل اأو م�ساويًا ل اإن اعتقده مف�سوًل لأّنه لي�ص من 
القواعد: اأن تعدل عن الّراجح اإلى املرجوح.

فيقّدم  الجتهاد،  ))يلزمه   : وال�ّسمعانيِ والقفال  �رشيج  وابن  عقيل  ابن  وقال 
الأرجح((.

قال ابن بدران: ))الأظهر وجوب متابعة الأف�سل((.
نزهة اخلاطر )454/2(، واملدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد �ص 194، وفواحت 
بعدها،  فما   ،)571/4( املنري  الكوكب  و�رشح   ،)404/2( الّرحموت 
و�رشح الع�سد على خمت�رش ابن احلاجب)308/2-309(، واإعالم املوقعني 

. )226/4(، وقد رّجح القول الّثانيِ
يف نقل الّتفاق نظر.  )1(

الّتحرير )253/4(، وفواحت الّرحموت )449/2-450(، والوجيز  انظر: تي�سري 
يف اأ�سول الفقه للموؤلِّف �ص 218، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف اأي�سًا �ص 539، 

والإحكام لالآمدي )458/4-459(، وامل�سوّدة �ص 466.
قال يف بيان املخت�رش: ))اّتفقوا على اأّن العامي اإذا قّلد جمتهداً يف حكم من الأحكام، 

ل يرجع عن ذلك املجتهد يف ذلك احلكم اإلى غريه من املجتهدين.
واختلفوا يف اأّنه هل يجوز له الّرجوع اإلى جمتهٍد اآخر يف حكٍم اآخر اأو ل؟

واملختار اأّنه يجوز للمقّلد الّرجوع اإلى جمتهٍد اآخر يف حكٍم اآخر.
والّدليل عليه اأّن القطع حا�سل بوقوع الّرجوع وعدم الإنكار؛ فاإّن العوام ل يزالون 
يقّلدون جمتهداً يف حكٍم، ويقّلدون غريه يف حكٍم اآخر، ومل ينكر عليهم اأحد((.    

 

=                                                                                                          



1389حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

واأّما يف حكم م�ساألٍة اأخرى فهل يجوز اأن يقّلد غريه؟
املختار جوازه.

الة وال�ّسالم على حمّمٍد واآله. احلمد لله على نواله، وال�سّ
باأقدار  يومًا  ت�سٍع وع�رشين  وترتيبها يف  الّن�سخة  هذه  تاأليف  وقع  وقد 

)86/ب( الله وتوفيقه.
وال�رّشوع يف اليوم ال�ّسابع ع�رش من رم�سان.

قد فرغ عن كتابة هذه الّن�سخة ال�رّشيفة م�سطفى بن يعقوب بن زكريا 
الّنبوّية  الهجرية  وت�سعمائة  ع�رش  ثمان  �سنة  من  احلرام  حمّرم  اأواخر  يف 

امل�سطفوية.

 = 
الفقه  اأ�سول  يف  والوجيز   ،)309/2( الع�سد  �رشح  مع  واملخت�رش   ،)370/3(

للموؤلِّف �ص 218، واأ�سول الأحكام للموؤلِّف اأي�سًا �ص 539.
قال يف �رشح الكوكب املنري: ))واإن عمل عامي يف حادثٍة مبا اأفتاه جمتهد لزمه البقاء 
عليه قطعًا، ولي�ص له الّرجوع عنه اإلى فتوى غريه يف تلك احلادثة بعينها اإجماعًا، 

نقله ابن احلاجب والهندي وغريهما.
واإّل، اأي: واإن مل يعمل مبا اأفتاه املجتهد فال يلزمه العمل بها.

ونقل الآمدي الإجماع على عدم جواز رجوع املقّلد فيما عمل به من الفتوى.
وقال الّزرك�سي بوجود اخلالف يف امل�ساألة.

وقال ال�ّسيخ زكريا الأن�ساري: ))يجوز له الّرجوع فيها((.
ابن احلاجب )309/2(، وجمع اجلوامع  انظر: الإحكام )238/4(، وخمت�رش 
الّتحرير  الأ�سول �ص 152، وتي�سري  لّب  اإلى �رشح  الو�سول  )399/2(، وغاية 
)253/4(، وفتح الغّفار )37/3(، واإر�ساد الفحول �ص 272، و�رشح الكوكب 

املنري )579/4(، وامل�سوّدة )935/2(.
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فهر�س املراجع:

فهر�ص القراآن الكرمي وعلومه. 1 -
فهر�ص احلديث وعلومه. 2 -
فهر�ص العقائد والفرق. 3 -
فهر�ص الفقه واأ�سوله. 4 -
فهر�ص الّلغة والأدب. 5 -

فهر�ص الرّتاجم والكتب العاّمة. 6 -
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اأّوًل- القراآن الكرمي وعلومه

اأحكام القراآن:. 1 لعماد الّطربي الهرا�سي، حتقيق: مو�سى حمّمد وعزة 
علّي، الّطبعة الأولى، دار الكتب احلديثة بالقاهرة 1974.

بن حمّمد  الأمني  ملحّمد  بالقراآن  القراآن. 2  اإي�صاح  البيان يف  اأ�صواء 
العاّمة لإدارات  الّرئا�سة  ال�ّسنقيطي )ت: 1393هـ(، طبع  املختار 
اململكة  الّريا�ص،  والإر�ساد،  والّدعوة  والإفتاء  العلمية  البحوث 

العربية ال�ّسعودية، طبع يف �سنة 1403هـ/ 1983م.
بالقراآن ملحمد الأمني ال�سنقيطي،  اأ�صواء البيان يف تف�صري القراآن . 3

عامل الكتب - بريوت.
الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق  لل�صيوطي،. 4  القراآن  علوم  يف  الإتقان 

اإبراهيم، مطبعة امل�سهد احل�سيني بالقاهرة �سنة 1387هـ.
، ت�سنيف الإمام اأبي بكر  الإعتبار يف النا�صخ واملن�صوخ من الآثار. 5
حممد ابن مو�سى الهمذان، حققه وعلق عليه: د. عبد املعطي اأمني 
الإ�سالمية  الدرا�سات  جامعة  هـ ،  الثانية 1410  الطبعة  قلعجي، 

كرات�سي - باك�ستان.
حتقيق د.  الإي�صاح لنا�صخ القراآن ومن�صوخه ملكي بن اأبي طالب، . 6

فرحات، دار املنار - جدة 1986م.
هـ(،  الّزرك�سي )ت: 794. 7 ين  الدِّ لبدر  القراآن  علوم  الربهان يف 
حتقيق: حمّمد اأبو الف�سل اإبراهيم، الّطبعة الأولى، دار اإحياء الرّتاث 

العربية بالقاهرة، �سنة: 1377هـ.
اجلامع لأحكام القراآن:. 8 لأبي عبد الله حمّمد بن اأحمد الأن�ساري 
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القرطبيِي )ت: 671هـ(، الّطبعة الّثانية، دار اإحياء الرّتاث العربي، 
بريوت.

املف�رشون بني التاأويل والإثبات للغمراوي، الطبعة الأولى 1405. 9 
هـ، دار طيبة - الريا�ص.

تف�صري ابن جرير الطربي. 10 )جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن( لأبي 
جعفر حممد بن جرير الطربي، الطبعة الثانية 1373 هـ / 1954م، 

مطبعة م�سطفى البابي احللبي مب�رش.
لأبي يو�سف يعقوب بن اإبراهيم الأن�ساري، �سححه  كتاب الآثار . 11

وعلق عليه: اأبو الوفا، دار الكتب العلمية بريوت - لبنان.
عبدالعظيم  ملحّمد   ، القراآن. 12 علوم  يف  للّزرقانيِ  العرفان  مناهل 

، املكتبة الفي�سلية، مّكة املكّرمة، الّطبعة الّثالثة. الّزرقانيِ
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ثانيًا: احلديث وعلومه

اأ�صنَى املطالب يف اأحاديث خمتلفة املراتب،. 13 ملحّمد ال�ّسّيد احلونا، 
مطبعة م�سطفى حمّمد، الّطبعة الأولى، 1355هـ.

ين  اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�ّصبيل:. 14 لل�ّسيخ حمّمد نا�رش الدِّ
، الّطبعة الّثانية، 1405هـ، ن�رش املكتب الإ�سالمي، دم�سق. الألبانيِ

الباعث احلثيث �رشح خمت�رش احلديث،. 15 لإ�سماعيل بن اأبي حف�ص 
ين عمر بن كثري القر�سي )ت: 774هت(، حتقيق: اأحمد  �سهاب الدِّ
ابن حمّمد �ساكر، الّطبعة الّثالثة، 1399هـ، مكتب دار الرّتاث، 

القاهرة، م�رش.
احلّق  �سم�ص  حمّمد  الّطيب  لأبيِي  ؛  الّدارقطنيِي. 16 على  املغنيِي  الّتعليق 
املحا�سن  دار  الّدارقطنيِي،  �سنن  بذيل  مطبوع  اآبادي،  العظيم 

للّطباعة، بالقاهرة، �سنة 1386هـ.
، للح�سني بن عبد الله الّطيبيِي،)ت:  اخلال�صة يف اأ�صول احلديث. 17
الّطبعة  الكتب،  عامل  ال�ّسامرائي،  ي  �سبحيِ حتقيق:  1143هـ(، 

الأولى 1405هـ.
الأرناوؤوط،  حتقيق:�صعيب  احلنبلي  رجب  لبن  واحلكم:. 18  العلوم 

موؤ�ّس�سة الّر�سالة، الّطبعة الأولى 1411هـ.
اللوؤلوؤ واملرجان. 19 .

امل�صتدرك:. 20 للحاكم اأبي عبد الله حمّمد بن عبدالله الّني�سابوري،دار 
الفكر، بريوت.

هـ،  امل�صنّف لبن اأبي �صيبة )ت: 235هـ(، الّطبعة الأولى 1402. 21

 

الّدار ال�ّسلفية بومباي الهند.
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بهادر  بن  ين حمّمد  الدِّ لبدر  املخت�رش. 22  اأحاديث  تخريج   املعترب يف 
الّزرك�سي، حتقيق: حمدي بن عبد احلميد ال�ّسلفي، دار الأرقم، 

 

الّطبعة الأولى 1404هـ.
م. املوّطاأ:لالإمام مالك بن اأن�ص دار النّجار الّطبعة الأولى 1986. 23

اأبي    ين  الدِّ جمد  الأثري؛  لبن  والأثر:. 24  احلديث  غريب  يف  النّهاية 

 

: حممود  حتقيق   ،) ) ت:606هـ  اجلزري  بن  املبارك  ال�ّسعادات 
الّطناحي ، املكتبة الإ�سالمية.

 الهداية يف تخريج اأحاديث البداية )لبن ر�صد(:. 25 لأبي الفي�ص اأحمد 
ابن حمّمد الغماري، الّطبعة الأولى، 1407هـ.

للحافظ العراقي  تخريج اأحاديث خمت�رش املنهاج يف اأ�صول الفقه، . 26
زين الدين اأبو الف�سل عبدالرحيم بن احل�سني العراقي، حققها وعلق 
عليها: ال�سيد �سبحي البدري ال�سامرائي، من مطبوعات دار الكتب 

ال�سلفية بالقاهرة.
عبد  ين  الدِّ جلالل  النّواوي،. 27  تقريب  �رشح  يف  الّراوي  تدريب 
الوّهاب  عبد  حتقيق:  )ت: 911هـ(،  ال�ّسيوطي  بكر  اأبي  الّرحمن 
عبد الّلطيف، الّطبعة الّثانية، 1399هـ، طبع دار الكتب العلمية، 

بريوت لبنان.
حجر  لبن  الكبري  الرافعي  اأحاديث  تخريج  يف  احلبري  تلخي�س  28 .
اليمان  ها�سم  عبدالله  ال�سيد  عليه:  وعلق  �صححه  الع�صقالن، 

املدن - دار املعرفة بريوت - لبنان.
نعانيِ  تو�صيح الأفكار ملعانيِ تنقيح الأنظار. 29 ملحّمد بن اإ�سماعيل الأمري ال�سّ
ين عبد احلميد، ت�سوير دار  )ت: 1182هـ(، حتقيق: حمّمد حمي الدِّ

اإحياء الرّتاث العربي، بريوت عن الّطبعة الأولى �سنة:1366.
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جامع الأ�صول، لبن الأثري جمد الدين اأبي ال�صعادات املبارك بن  30 .
اجلزري )ت: 606هـ(، طبع دم�سق.

الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأبي  احلافظ  لالإمام  داود: . 31 اأبي  �صنن 
ال�ّسّيد،  الّدعا�ص وعادل  ال�ّسج�ستان)ت:275هـ(، تعليق: عزت 

دار احلديث، الّطبعة الأولى 1388هـ.
بابن  املعروف  القزوينيِي  يزيد  بن  حمّمد  لالإمام  ماجه:. 32  ابن  �صنن 
ماجه، )ت: 275هـ(، حتقيق: حمّمد فوؤاد عبد الباقي، طبعة دار 

الفكر.
الّطبعة  بالهند،  الّنظامية  املعارف  دار  مطبعة  الكربى. 33  البيهقي  �صنن 

الأولى 1344هـ.
املعروف  ال�ّسلمي  عي�سى  بن  ملحّمد  امع(:. 34  )اجلمْ الّتمذي  �صنن 
بالرّتمذي )ت: 279هـ(، حتقيق وتعليق: عزت الّدعا�ص، املكتبة 

الإ�سالمية، تركيا.
الّطبعة  الكتب،  عامل  املغنيِي،  الّتعليق  وبذيله  الّدارقطنيِي؛. 35  �صنن 

الّرابعة، 1406هـ.
املطبعة امل�رشية بالأزهر. �صنن الن�صائي لأحمد بن عبدالرحمن، . 36

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  م�صلم. 37  النّووي على �صحيح  �رشح 
الّطبعة الأولى 1415هـ.

م�سطفى  حمّمد  الّدكتور  وتعليق:  ،حتقيق  خزمية. 38 ابن  �صحيح 
الأعظمي املكتب الإ�سالمي بريوت الّطبعة الّثانية 1412هـ.

اإ�سماعيل البخاري  ملحّمدبن  حيح(:. 39 �صحيح البخاري )اجلامع ال�صّ
)ت: 256هـ(، مكتبة اجلمهورية العربية لعبد احلميد مراد.

، مكتبة املعارف بالّريا�ص، الّطبعة الّثانية  �صحيح الّتمذي؛. 40 لالألبانيِ
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1421هـ.
، مكتبة املعارف بالّريا�ص، الّطبعة الأولى  �صحيح النّ�صائي. 41 لالألبانيِ

1419هـ.
برتتيب وتعليق حممد  �صحيح م�صلم مل�صلم بن احلجاج الق�صريي، . 42

فوؤاد عبدالباقي، طبع دار اإحياء الكتب العربية.
الح، طبع يف حلب مطبعة الأ�سيل. علوم احلديث. 43 لبن ال�سّ

، للحافظ اأحمد بن علّي ابن  فتح الباري �رشح �صحيح البخاري. 44
حجر الع�سقالنيِ )ت: 852هـ(، دار الّريان للرّتاث، الّطبعة الّثانية 

1409هـ.
على  الأحاديث  من  ا�صتهر  عّما  الإلبا�س  ومزيل  اخلفاء  ك�صف  45 .
األ�صنة النّا�س لإ�سماعيل بن حمّمد العجلونيِ اجلراحي، تعليق: اأحمد 

القال�ص، مكتب الرّتاث الإ�سالمي، �سوريا.
الله  عبيد  للعالمة  امل�صابيح، . 46 م�صكاة  �رشح  املفاتيح  مرعاة 
�سنة  الثانية  الطبعة  الهند،  ببنار�ص  ال�سلفية  املطبعة  املباركفوري، 

1394 هـ.
 م�صند الإمام اأحمد بن حنبل. 47 دار احلديث، القاهرة، �رشحه وو�سع 

فهار�سه اأحمد حمّمد �ساكر.
نعانيِ )ت: 211هـ(،. 48 حتقيق:  ال�صّ الّرّزاق بن همام  م�صنّف عبد 

 

عبد الّرحمن الأعظمي، الّطبعة الأولى �سنة: 1390هـ.
حمّمد  للّدكتور  الإ�صناد، . 49 ولطائف  احلديث  م�صطلحات   معجم 
�سياء الّرحمن الأعظمي، الّطبعة الأولى، 1420هـ، مكتبة اأ�سواء 

ال�ّسلف، الّريا�ص، اململكة العربية ال�ّسعودية.
مقدمة كتاب القتاح يف بيان ال�صطالح لتقي الدين بن دقيق  50 .
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مطبعة  الدوري،  عبدالرحمن  قحطان  وحتقيق:  درا�صة  العيد، 
الإر�ساد - بغداد، 1402 هـ - 1982م.

ين عبد الله بن  ن�صب الّراية يف تخريج اأحاديث الهداية:. 51 جلمال الدِّ

 

يو�سف الّزيلعي )ت: 762هـ(، مطبوعات املجل�ص العلمي، الّطبعة  

 

الّثانية، املكتبة الإ�سالمية 1393هـ.
حمّمد   بن  علّي  بن  ملحّمد  الأخبار:. 52  منتقى  �رشح  الأوطار   نيل 

، الّطبعة الّثانية، 1380هـ. ، احللبيِ ال�ّسوكانيِ
وطبعة دار الكتب العلمية.. 53
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ثالثًا: كتب العقيدة

اأ�صول الدين للبغدادي، الطبعة الأولى يف ا�سطنبول �سنة 1346. 54 هـ، 
واأي�سًا طبعة دار الآفاق اجلديدة، بريوت 1401 ه ـ 1981م.

انظر جمموعة مهمات املتون، الطبعة الرابعة  اأم الرباهني لل�صنو�صي، . 55
1369 هـ - 1949م، دار الفكر، بريوت - لبنان

 56 .1404 الأولى  الطبعة  هرا�س،  خليل  لالأ�صتاذ  ال�صلفي  تيمية  ابن 
هـ، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.

لل�سيخ  امللحدين، . 57 اأ�صول  اإبطال  يف  والرباهني  القواطع  الأدلة 
1405هــ  �سنة  الثالثة،  الطبعة  �سعدي،  بن  النا�رش  عبدالرحمن 

1981م.
حتقيق عماد الدين اأحمد حيدر، مطبعة عامل  الإن�صاف للباقالن، . 58

الكتب، الطبعة الأولى �سنة 1407 هـ.
الإميان لبن منده:. 59 حمّمد بن اإ�سحاق بن يحَيى بن منده، حتقيق: 
اجلامعة  يف  الأعلى  املجل�ص  فقيهي،  نا�رش  بن  علّي  الّدكتور 

الإ�سالمية، طبعة عام: 1401هـ.
هـ(،  60 .728 )ت:  احلليم  عبد  بن  اأحمد  تيمية:  لبن  ال�صتقامة: 
حتقيق: د/ حمّمد ر�ساد �سامل، مطابع جامعة الإمام حمّمد بن �سعود 

الإ�سالمية 1403هـ.
احلق الوا�صح املبني يف �رشح توحيد الأنبياء واملر�صلني من الكافية  61 .
ال�صافية، تاأليف ال�سيخ عبدالرحمن نا�رش ال�سعدي، طبعة جديدة 
1406 هـ - 1986م، مكتبة املعارف، الريا�ص، اململكة العربية 

ال�سعودية.
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املجلد  الكربى،  الفتاوى  �سمن  تيمية، . 62 لبن  الت�صعينية  الر�صالة 
اخلام�ص، جمع عبدالرحمن ابن قا�سم، مطابع الريا�ص.

عبدالرحمن  د.  واملاتوردية، . 63 الأ�صاعرة  بني  فيما  البهية  الرو�صة 
عمرية، الطبعة الأولى عام 1409 هـ، عامل الكتب.

هـ  ال�صفاء بتعريف حقوق امل�صطفى للقا�صي عيا�س، طبعة 1409. 64
1988م، دار الفكر، بريوت - لبنان.

َرق:. 65 لالإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دار الآفاق  ُق بني الفيِ الَفرمْ
اجلديدة، بريوت، الّطبعة الّثانية 1977م.

القا�سم  لأبي  ال�سنة  اأهل  عقيدة  و�رشح  احلجة، . 66 بيان  يف  املحجة 
التميمي الأ�سفهان، حتقيق حممد ربيع مدخلي، الطبعة الأولى، 

طبعة دار الراية للن�رش والتوزيع، الريا�ص.
د. ح�سني اأتاي، الطبعة الأولى  املح�صل للرازي، تقدمي وحتقيق : . 67

1991م - 1411هـ، مكتبة دار الرتاث، القاهرة مب�رش.
طبعة  كيالن، . 68 �صيد  حممد  حتقيق:  لل�صهر�صتان،  والنحل  امللل 

1396هـ 1976م، وطبعة م�سطفى البابي احللبي مب�رش.
؛ لأبي الفتح حمّمد بن عبد الكرمي )ت:  امللل والنّحل: لل�ّصهر�صتان. 69
املعرفة، طبعة معادة  دار  �سيد كيالن،  479هـ(، حتقيق: حمّمد 

1400هـ.
ت�سحيح وتكميل عبدالرحمن ابن  بيان تلبي�س اجلهمية لبن تيمية، . 70
قا�سم، الطبعة الأولى، مطبعة احلكومة ، مكة املكرمة 1391 هـ.

الطبعة  ترجيح اأ�صاليب القراآن على اأ�صاليب اليونان لبن الوزير، . 71
الأولى 1404 هـ ، دار الكتب العامة، بريوت - لبنان.

�رشح  على  باز  بن  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  ال�ّسيخ  ف�سيلة  تعليقات. 72 
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احلنفي،  العّز  اأبي  بن  علّي  بن  د  حممَّ تاأليف:  الّطحاوية،  العقيدة 
موؤ�ّس�سة الّر�سالة، الّطبعة الأولى 1408هـ.

لاللكائي اأبي القا�سم هبة  �رشح اأ�صول اعتقاد اأهل ال�ّصنةواجلماعة: . 73
الله بن احل�سن بن من�سور الّطربي )ت: 418هـ(، حتقيق: الّدكتور 

اأحمد �سعد حمدان، دار طيبة للّن�رش والّتوزيع الّريا�ص.
الهرا�س،. 74 راجعة عبدالرزاق  الوا�صطية ملحمد خليل  العقيدة  �رشح 
عفيفي، مركز �سوؤون الدعوة باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة - 

اململكة العربية ال�سعودية.
وخرج  ققه  ح. 75 العثيمني،  �صالح  ملحمد  الوا�صطية  العقيدة  �رشح 
الأولى  الطبعة  عبدالرحيم،  ابن  عبداملق�سود  ب�  اأ�رشف  اأحاديثه: 

1413هـ 1993م، مكتبة طربية ، الريا�ص.
د. حممد  ع�صمة الأنبياء بني اليهودية وامل�صيحية والإ�صالم، تاأليف: . 76

ما�سي، مكتبةالإميان للطبع والن�رش والتوزيع، الإ�سكندرية.
خمت�رش ال�صواعق املر�صلة على اجلهمية املعّطلة:. 77 لبن قيم اجلوزية 
)ت: 751هـ(، ملحّمد بن املو�سلي، مكتبة امْلَتَنبِّي بالقاهرة، بدون 

تاريخ.
�صلوم،  بن  علي  بن  حممد  لل�صيخ  البهية  الأنوار  لوامع  خمت�رش  78 .

حتقيق حممد زهدي النجار، ن�رش دار الكتب العلمية.
لبن  ن�صتعني:. 79  واإّياك  نعبد  اإّياك  منازل  بني  ال�ّصالكني  مدارج 
طبعة  الفقي،  حامد  حمّمد  حتقيق:  751هـ(،  )ت:  اجلوزية  قيم 

1398هـ، دار القاهر.
الأ�سعري  اإ�سماعيل  بن  علّي  احل�سن  لأبي  الإ�صالمّيني:. 80  مقالت 
ين عبداحلميد،مكتب الّنه�سة. )ت330هـ( حتقيق: حمّمد حمّيي الدِّ
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تيمية  ال�ّصيعة والقدرية:. 81 لبن  النّبوية يف نق�س كالم  ال�ّصنة  منهاج 
بولق،  الأمريية،  املطبعة  احلليم )ت: 728هـ(،  عبد  بن  اأحمد 

م�رش 1321هـ.
الطبعة الأولى  موافقة �صحيح املنقول ال�رشيح املعقول لبن تيمية، . 82

1405 هـ 1985م، دار الكتب العلمية ، بريوت - لبنان.
هـ. وطبعة املكتب الإ�صالمي، بريوت، 1391. 83
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رابعًا: الفقه واأ�صوله

لل�سيخ حممد الأمني ال�سنقيطي - رحمه  اآداب البحث واملناظرة، . 84
العربية  اململكة  جدة،  والن�رش،  للطباعة  املدينة  �رشكة   - الله 

ال�سعودية.
ويحي، الّطبعة  اآراء املعتزلة الأ�صولية:. 85 للّدكتور علّي بن �سعد ال�سّ

الأولى 1415هـ، مكتبة الّر�سد، الّريا�ص.
د.  اأثر الختالف يف القواعد الأ�صولية يف اختالف الفقهاء، . 86
م�سطفى �سعيد اخلن، الطبعة الثالثة 1402 هـ 1982م، موؤ�س�سة 

الر�سالة.
، لف�سيلة ال�ّسيخ عبد الله بن عبد  اأخبار الآحاد يف احلديث النّبوي. 87

الّرحمن اجلربين دار عامل الفوائد مّكة املكّرمة 1416هـ.
اأدب القا�صي لأبي احل�صن علي بن حممد املاوردي ال�صافعي،  88 .
حتقيق حمي هالل ال�رشحان، طبعة 1391 هـ، مطبعة الإر�ساد 

- بغداد.
هـ(، حتقيق: يَحى  ال�ّسافعي )ت: 450. 89 للماوردي  القا�صي:  اأدب 

هالل ال�رّشحان مطبعة الإر�ساد ببغداد �سنة:1391هـ.
هـ(،  اأ�صول الأحكام: ليو�سف بن ح�سني الكراما�ستيِي )ت: 906. 90
حتقيق: اإبراهيم بن عبد احلليم، ر�سالة ماج�ستري مقّدمة اإلى ق�سم اأ�سول 

الفقه باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة عام: 1422-1423هـ.
هـ. اأ�صول البزدوي: طبعة دار الكتاب العربي بريوت 1394. 91

لأبي حمّمد بن اأحمد ال�رّشخ�سي، حتقيق: اأبو  اأ�صول ال�رّشخ�صي: . 92
، دار الكتب العلمية، الّطبعة الأولى 1414هـ. الوفاء الأفغانيِ
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احلوا�سي  عمدة  وبهام�سه:  ال�ّسا�سي  علّي  لأبي  ال�ّصا�صي:. 93  اأ�صول 
للمولى حمّمد في�ص احل�سن الكنكوهي، الّطبعة الأولى 1402هـ، 

دار الكتاب العربي، بريوت.
اأ�صول الفقه الإ�صالمي ملحمد �صالم مذكور،. 94 دار النه�سة العربية، 

القاهرة.
اأ�صول الفقه الإ�صالمي:. 95 ل�ساكر بك احلنبلي، املكتبة،الّطبعة الأولى، 

1423هـ.
اأ�صول الفقه الإ�صالمي:. 96 للّدكتور وهبة الله الّزحيلي، دار الفكر، 

بدم�سق، الّطبعة الّثانية، 1418هـ/ 1998م.
اأحمد بن  بـ: )الف�صول يف الأ�صول(. 97 لالإمام  ى  �صمَّ املمْ الفقه  اأ�صول 
علّي الّرازي اجل�سا�ص )ت370هـ( حتقيق: الّدكتور عجيل جا�سم 
الّثالثة �سنة 1414هـ، 1994م، وزارة الأوقاف  الطبعة  الّن�سمي 

وال�ّسوؤون الإ�سالمية، الكويت.
د. يعقوب الباح�سني، الطبعة الأولى  اأ�صول الفقه، احلد والغاية، . 98

1408 هـ، مكتبة الر�سد - الريا�ص.
املحمدية  الّطباعة  دار  الّنور،  اأبو  زهري  ملحّمد  الفقه:. 99  اأ�صول 

بالقاهرة.
الرّتكي،  املح�سن  عبد  بن  الله  لعبد  اأحمد:. 100  الإمام  مذهب  اأ�صول 
1997م،  1397هـ/  الّثانية،  الّطبعة  �سم�ص،  عني  جامعة  مطبعة 

مكتبة الّريا�ص احلديث بالّريا�ص.
اأفعال الر�صول لالأ�صقر، الطبعة الثانية 1408. 101 هـ موؤ�س�سة الر�سالة 

- بريوت.
اأنوار احللك على �رشح املنار: لبن ملك. 102 ملحّمد بن اإبراهيم ال�ّسهري 
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بابن احللبي )ت: 971هـ(، طبع املطبعة الّثمانية �سنة: 1315هـ.
اأني�س الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء،. 103 تاأليف 
الكبي�سي،  عبدالرزاق  اأحمد  د.  القونوي، حتقيق  قا�سم  ال�سيخ 
العربية  اململكة   - جدة  الوفاء  دار   - 1406هـ   الأولى  الطبعة 

ال�سعودية.
الباجي)ت:  الوليد  لأبي  الأ�صول:. 104 اأحكام  يف  الف�صول  اإحكام 
دار  1407هـ،  الأولى  الّطبعة  زكي  املجيد  494هـ(،حتقيق:عبد 

الغرب الإ�سالمي، بريوت لبنان.
الإمام  تاأليف:   : اإلى حتقيق احلّق من علم الأ�صول. 105 الفحول  اإر�صاد 
احلافظ حمّمد بن علّي ال�ّسوكان )ت: 1255هـ(، طبعة دار الكتب 

العلمية، الّطبعة الأولى 1420هـ.
حمّمد  عبدالله  اأبي  الّدين  ل�سم�ص  العاملني. 106  رّب  عن  املوّقعني  اإعالم 
تعليق:طه  )ت:751هـ(،  اجلوزية  قيم  بابن  بكراملعروف  اأبي  بن 
عبدالّروؤوف �سعد،طبع �رشكة الّطباعة الفنية امْلّتحدة �سنة: 1388هـ/ 

1968م، ن�رش مكتبة الكّلّيات الأزهرية.
الآثار:. 107 لأبي عبد الله حمّمد بن احل�سن ال�ّسيبانيِ احلنفي،طبع حجر 

بالهند.
لبن قا�سم  الآيات البّينات )على �رشح املحّلى على جمع اجلوامع(: . 108

العبادي)ت: 992هـ(،طبعة م�رش �سنة1289هـ.
�سبطة وخرج  الآيات البينات على �رشح جمع اجلوامع للمحاي، . 109
اآياته واأحاديثه ال�سيخ زكريا عمريات، الطبعة الأولى 1417 هـ، 

دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.
الأولى  الّطبعة  الله،  في�ص  الله  عطاء  اإعداد:  والق�صاء:. 110  الأداء 
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1420هـ، مكتبة نزار م�سطفى الباز، مّكة املكّرمة.
هـ( للّدكتور  الأقوال الأ�صولية:لالإمام اأبي احل�سن الكرخي)ت 340. 111

ح�سني اجلبوري الّطبعة الأولى 1409هـ/1989م.
طبع دار ال�سعب، وكذا طبعة  الأم لل�صافعي حممد بن اأدري�س، . 112

بولق، مطبعة �رشكة الطباعة الفنية املتحدة، �سنة 1381هـ.
هـ(، مطابع دار  الأّم: لالإمام ال�ّسافعي؛ حمّمد بن اإدري�ص )ت: 204. 113

ال�ّسعب بالقاهرة، �سنة الّطبع: 1388هـ.
الأجنم الّزاهرات على حّل األفاظ الورقات يف اأ�صول الفقه:. 114 ل�سم�ص 
عبد  الّدكتور  حتقيق:  ال�ّسافعي،  ينيِي  املارديِ عثمان  بن  حمّمد  ين  الدِّ

الكرمي الّنملة، مكتبة الّر�سد، بالّريا�ص، الّطبعة الّثانية 1416هـ.
الأنوار )نور الأنوار( يف �رشح املنار:. 115 ملالجيون.

ين علّي ال�ّسبكي )ت:  الإبهاج �رشح املنهاج:. 116 ل�سيخ الإ�سالم تقي الدِّ
)771هـ(،  ال�ّسبكي  الوّهاب  عبد  ين  الدِّ تاج  وولده:  756هـ(، 
الكّلّيات  مكتبة  ون�رشتها  اإ�سماعيل،  �سعبان حمّمد  الّدكتور  حتقيق: 

الأزهرية عام 1402هـ/ 1982م.
الكتب  الآمدي، دار  اأ�صول الأحكام:. 117 لأبي احل�سن  الإحكام يف 

العلمية، بريوت.
الإحكام يف اأ�صول الأحكام:. 118 لأبي حمّمد بن حزم الّظاهري، دار 

احلديث، الّطبعة الأولى 1404هـ/ 1984م.
واأي�سًا  الرتاث،  اإحياء  مركز  للباجي، . 119 الأ�صول  يف  الإ�صارات 

الطبعة الرابعة مبطبعة التليلي بتون�ص 1368هـ.
لبن  الفقهي:. 120  الأ�صويل  اجلدل  يف  ال�صطالح  لقوانني  الإي�صاح 
اجلوزي، حتقيق: الّدكتور فهد بن حمّمد ال�ّسدحان، مكتبة العبيكان 
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بالّريا�ص، الّطبعة الأولى 1412هـ.
حممد  بن  عبدالله  تاأليف: . 121 املنهاج،  اأحاديث  بتخريج  البتهاج 
طه  �سمية  تخريجاته:  و�سبط  عليه  علق  الغماري،  ال�سديق  ابن 
الكتب  عامل  م   1985 ه-   1405 الأولى  الطبعة  املجذوب، 

بريوت - لبنان.
بن  حمّمد  الّدكتور  تعليق:  الّزرك�سي،  ين  الدِّ لبدر  املحيط:. 122  البحر 

حمّمد نا�رش، دار الكتب العلمية، الّطبعة الأولى 1421هـ.
البدخ�صي)�رشح البدخ�صي( على منهاج البي�صاوي يف اأ�صول الفقه:  123 .

ملحّمد بن احل�سن البدخ�سي دار الكتب العلمية بريوت.
الربهان يف اأ�صول الفقه:. 124 لإمام احلرمني اأبي املعايل اجلوينيِي عبدامللك 
العظيم  عبد  الّدكتور  )ت478هـ(،حتقيق:  يو�سف  بن  عبدالله  ابن 

الديب طبع مبطابع الّدوحةقطر، �سنة:1399هـ.
الّتب�رشة يف اأ�صول الفقه:. 125 لل�ّسريازي؛ اإبراهيم بن علّي بن اأبي اإ�سحاق 
)ت: 476هـ(، حتقيق: حمّمد ح�سن هيتو، طبع عام: 1400هـ، 

دار الفكر، دم�سق �سوريا.
ين اأمري كاتب الإتقانيِ احلنفي، وهو �رشح على  الّتبيني لقوام الدِّ 126 .
الإخ�صيكثي، حتقيق:  ين  الدِّ املذهب، حل�صام  اأ�صول  املنتخب يف 
وال�ّسوؤون  الأوقاف  وزارة  عثمان،  م�سطفى  ن�رش  �سابر  الّدكتور 
الإ�سالمية، قطاع الإفتاء والبحوث ال�رّشعية، دولة الكويت، الّطبعة 

الأولى عام: 1420هـ/ 1990.
التحرير لبن الكمال،. 127 طبعة مطبعة م�سطفى البابي احللبي.

اأبو  عبداحلميد  د.  حتقيق . 128 لالأرموي،  املح�صول  من  التح�صيل 
 - بريوت  الر�سالة،  موؤ�س�سة  هـ،  الأولى 1408  الطبعة  زنيد، 
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لبنان.
الّتحقيق يف اأ�صول الفقه:. 129 لعبد العزيز بن اأحمد بن حمّمد البخاري 
لنيل  مقّدم  وهو  باقالقل  �سعيد  �سالح  حتقيق:  730هـ(،  )ت: 

الّدكتوراه يف اجلامعة الإ�سالمية.
الّتعريفات الفقهية:. 130 للمفتيِي حمّمد عميم الإح�سان املجددي الربكتيِي، 
كرات�سي،  ببل�رش،  دف  ال�سّ طبع  1407هـ،  الأولى  الّطبعة 

باك�ستان.
الّطبعة  حاج،  اأمري  لبن  الّتحرير:. 131  �رشح  يف  والتحبري  التقرير 

الأولى.
حمّمد  ين  الدِّ جنم  ال�رّشيعة؛  ل�سدر  الّتنقيح:. 132  �رشح  الّتلقيح 
العلمية،  الكتب  دار  الأولى،  الّطبعة  1421هـ،   ، الّدركانيِ

بريوت، لبنان.
الّتلويح �رشح الّتو�صيح على الّتنقيح:. 133 لالإمام �سعد الّدين، م�سعود 
بريوت  العلمية،  الكتب  دار  792هـ(  )ت:  الّتفتازان  عمر  ابن 

لبنان.
الّتمهيد يف اأ�صول الفقه:. 134 ملحفوظ بن اأحمد بن احل�سن اأبو اخلطاب 
الكلوذانيِ احلنبلي )ت: 510هـ(، حتقيق: الّدكتور مقيد اأبو ع�سة، 
والّدكتور حمّمد بن علّي بن اإبراهيم، الّطبعة الأولى 1406هـ، 
ال�رّشيعة  كّلية  الإ�سالمي  الرّتاث  واإحياء  العلمي  البحث  مركز 

والّدرا�سات الإ�سالمية، جامعة اأّم القرى، مّكة املكّرمة.
الّتنبيهات: للقا�سي عيا�ص.. 135

طبعة مطبعة حممد  التو�صيح على التنقيح ل�صدر ال�رشيعة احلنفي، . 136
علي �سبيح مب�رش.
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137 .. الّتو�صيح على الّتنقيح: لبن حلولو املالكي )ت 898هـ( القريوانيِ
عقيل  بن  علّي  الوفاء  لأبي  ت�سنيف  الفقهاء:. 138  طريقة  على  اجلدل 
الَثقافة  مكتبة  513هـ(،  )ت:  �سنة  بغداد  يف  احلنبلي  البغدادي 

ينية، القاهرة. الدِّ
احلدود الأنيقة و الّتعريفات الّدقيقة:. 139 لزكريا بن حمّمد الأن�ساري 
الّن�ّص وقّدم له مازن املبارك، دار الفكر  )ت: 926هـ(، حّقق 

املعا�رش، بريوت �سنة: 1411هـ.
هـ(،  احلدود يف الأ�صول: ل�سليمان بن خلف الباجي )ت: 474. 140
حتقيق: الّدكتور نزيه حماد، الّطبعة الأولى 1392هـ، موؤ�ّس�سة 

الّزعبيِي لبنان، بريوت.
ـــى بالنّامـــي. 141 مكتبــة حقانية،ملتان  ُ�َصمَّ ـــي مـــع �رشحه املمْ احل�صاميِ

باك�ستان، 1322هـ.
اخلر�صي على خمت�رش خليل:. 142 لأبي عبد الله حمّمد بن عبد الله بن 

علّي اخلر�سي، طبعة دار �سادر بريوت، لبنان.
كّل  يف  الجتهاد  اأن  وجهل  الأر�س  اإلى  اأخلد  َمنمْ  على  الّرّد  143 .
ال�ّسيوطي )ت: 911هـ(، طبعة دار  ين  الدِّ ع�رٍش فر�س: جلالل 

الكتب العلمية بريوت �سنة: 1403هـ.
هـ(،  144 .204 )ت:  ال�ّسافعي  اإدري�ص  بن  حمّمد  لالإمام  الّر�صالة: 
حتقيق:ال�ّسيخ اأحمد بن حمّمد �ساكر طبعة املكتبة العلمية بريوت.
الّرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  للّدكتور  الأ�صولّيني:. 145  عند  ال�ّصبب 
الإ�سالمية،  �سعود  بن  حمّمد  الإمام  جامعة  مطابع  الّربيعة، 

1399هـ.
الفرج عبدالّرحمن  اأبي  ين  الدِّ ل�سم�ص  املقنع:. 146  الكبري على  ال�رّشح 
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ابن حمّمد بن اأحمد بن قدامة )ت: 682هـ(، طبع دار الكتاب 
العربي، بريوت لبنان، �سنة: 1392هـ.

لل�سيخ  الفقه، . 147 اأ�صول  يف  اجلوامع  جمع  �رشح  الالمع  ال�صياء 
عبدالكرمي  د.  حتقيق  املالكي،  عبدالرحمن  ابن  اأحمد  حلولو 

النملة، الطبعة الأولى 1420 هـ مكتبة الر�سد، الريا�ص.
حمّمد  الّدكتور  حتقيق:  اجلوزية،  قيم  لبن  احلكمية:. 148  الّطرق 

الّزحيلي، مكتبة املوؤّيد، الّطبعة الأولى 1410هـ.
العّدة يف اأ�صول الفقه:. 149 للقا�سي اأبي يعلى حمّمد بن احل�سني الفّراء 
البغدادي احلنبلي )ت: 458هـ(، حتقيق: الّدكتور اأحمد بن علّي 
الّثانية 1410هـ، ن�رش موؤ�ّس�سة الّر�سالة،  �سري املباركي، الّطبعة 

بريوت.
الّدكتور  حتقيق:  قا�صم:. 150  العالمة  ر�صالة  �رشح  النّا�صم  العرف 
ق�سم  اإلى  مقّدمة  ماج�ستري  الّدو�رشي.ر�سالة  ربيعان  ابن  ترحيب 

اأ�سول الفقه بكّلّية ال�رّشيعة باجلامعة الإ�سالمية عام1412هـ.
البابرتيِي  حممود  بن  حمّمد  ين  الدِّ لأكمل  الهداية: . 151 على  العناية 
احللبي  البابي  م�سطفى  مطبعة  الأولى،  الّطبعة  786هـ(،  )ت: 

1389هـ.
: د. حممود حامد  الأ�صولّيني. 152 ا�صطالحات  املبنّي يف  القامو�س 

عثمان، الّطبعة الأولى 1423هـ، دار الّزاحم، الّريا�ص.
: لبن الّلحام احلنبلي علّي بن حمّمد،  القواعد والفوائد الأ�صولية. 153
املحّمدية،  ال�ّسنة  مطبعة  الفقي  حامد  حمّمد  وت�سحيح:  حتقيق 

القاهرة �سنة 1375هـ.
ال�ّسلفية،  املطبعة  تيمية،  لبن   : الإ�صالمي. 154 ال�رّشع  يف  القيا�س 
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الّطبعة الّثانية، 1375هـ.
: لأبي عمر يو�سف بن عبد الله بن عمر  الكايف يف فقه اأهل املدينة. 155
الّطبعة  ماديك،  الّدكتور  حتقيق:  463هـ(،  )ت:  الرَبّ  عبد  بن 

الأولى.
الّلباب يف اأ�صول الفقه:. 156 ل�سفوان عدنان داوودي قرظه اأ�سحاب 
بن  الله  عبد  والّدكتور  �سعيد اخلن،  الّدكتور م�سطفى  الف�سيلة: 
بريوت،  القلم،  دار  الدرينيِي،  ي  فتحيِ حمّمد  والّدكتور  بيه، 

الّطبعة الأولى 1420هـ.
الّلمع يف اأ�صول الفقه:. 157 لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علّي بن يو�سف 
ي )ت476هـ(،الّطبعة الّثالثة ملتزم الّطبع: م�سطفى البابيِي  ال�ّسريازيِ

احللبيِي واأولد مب�رش، �سنة: 1377هـ.
ين ال�رّشخ�سي، الّطبعة الّثانية، بدون تاريخ،  : ل�سم�ص الدِّ املب�سوط. 158

دار املعرفة، بريوت.
هـ(،  159 .676 )ت:  الّنووي  زكريا  لأبي  املهّذب:  �رشح  املجموع 

املكتبة العاملية مب�رش.
الّرازي  بن عمر  الّدين حمّمد  لفخر   : الفقه. 160 اأ�صول  املح�صول يف 
، الّطبعة  )ت: 606هـ(، حتقيق: الّدكتور طه جابر فيا�ص العلوانيِ

الّثانية 1418هـ، موؤ�ّس�سة الّر�سالة.
)ت:  ال�ّسافعي  اأحمد  بن  ملحّمد   : اجلوامع. 161 جمع  على  حّلى  املمْ
، الّطبعة الّثانية 1356هـ،  864هـ(، مطبوع مع حا�سية البنانيِ
مطبعة م�سطفى البابيِي احللبيِي واأولده مب�رش، ومطبوع مع حا�سية 

العّطار املكتبة الّتجارية الكربى مب�رش.
املدخل اإلى اأ�صول الفقه املالكي،. 162 لل�سيخ يو�سف عبدالرزاق )ت 
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الطبعة  القاهرة، �سنة 1962م،  الأنوار،  1969م( مطبعة دار 
الأولى.

املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد،. 163 تاأليف ال�سيخ العالمة عبدالقادر 
بدران الدم�سقي، �سححه وعلق عليه د. عبدالله بن عبداملح�سن 

الرتكي، الطبعة الثانية 1401هـ موؤ�س�سة الر�سالة ، بريوت.
بن حمّمد  لعلّي  الّلغويةوالفقهية:. 164 الّتعريفات  اجللية يف  املذّكرات 

بن عبدالعزيز الهندي يطبع مكتبة ابن تيمية القاهرة م�رش.
ال�رّشيعة  ل�سلطان  املنتخب:. 165  على  املذهب  اأ�صول  يف  املذهب 
ين حمّمد بن حمّمد الإخ�سيكثي  وبرهان احلقيقة:العاّلمة ح�سام الدِّ
�سالح  حمّمد  ين  الدِّ ويّل  الّدكتور  644هـ(،حتقيق:  احلنفي)ت 
الفرفور، قدم له ف�سيلة الأ�ستاذ الّدكتور م�سطفى �سعيد اخلن، 

الّطبعة الأولى 1419هـ، دار الفرفور.
ين:. 166 للّدكتور حمّمد  امل�صائل امل�صتكة بني اأ�صول الفقه واأ�صول الدِّ
العرو�سي عبد القادر، الّطبعة الأولى 1410هـ، دار حافظ للّن�رش 

والّتوزيع.
هـ(،  167 .505 )ت:  الغزايل  حامد  الأ�صول:لأبي  من  امل�صت�صفى 
دار اإحياء الرّتاث العربي، بريوت، م�سّور عن الّطبعة الأمريية، 

ببولق، م�رش 1324هـ.
ين اأبي الربكات،  من ت�سنيف جمد الدِّ امل�صودة يف اأ�صول الفقه: . 168
ين اأحمد بن عبد احلليم اآل  ين اأبي املحا�سن، وتقّي الدِّ و�سهاب الدِّ

تيمية، دار الكتاب العربي بريوت.
امل�صوّدة، بتحقيق:. 169 د. اأحمد بن اإبراهيم الّذروي، الّطبعة الأولى 

1422هـ، دار الف�سيلة، الّريا�ص.
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ت   - املعتزيل . 170 الب�رشي  احل�صن  لأبي  الفقه  اأ�صول  يف  املعتمد 
436 هـ - حتقيق: حممد حميد الله، طبع املطبعة الكاثوليكية يف 

بريوت عام 1964م.
:لأبي احل�سني حمّمد بن علّي بن الّطّيب،  املعتمد يف اأ�صول الفقه. 171
العلمي  املعهد  واآخرين  حميدالله  حمّمد  )ت436هـ(،حتقيق: 

الفرن�سي للّدرا�سات العربية بدم�سق طبعة 1385هـ.
ين اخلبازي، حتقيق: الّدكتور  غنيِي يف اأ�صول الفقه:. 172 جلالل الدِّ املمْ
حمّمد مظهر بقا، من مطبوعات جامعة اأم القرى، الّطبعة الأولى 

1403هـ.
هـ(، حتقيق:  ين عبدالله بن اأحمد بن قدامة)ت620. 173 املغنيِي:ملوّفق الدِّ
الّثالثة 1417هـ،  عبد الله الرّتكي، وعبد الفّتاح احللو، الّطبعة 

هجر للّطباعة.
الّطبعة  هـ(،  174 .520 )ت:  اجلّد  ر�سد  لبن  املمهّدات:  املقّدمات 

الأولى، دار ال�ّسعادة م�رش، بدون.
حمّمد  بن  حمّمد  حامد  لأبي  الأ�صول:. 175  تعليقات  من  املنخول 
الغزايل )ت: 505هـ(، حتقيق: د. حمّمد ح�سن هيتو، الّطبعة 

الأولى، 1419هـ، دار الفكر، دم�سق.
هـ(،  176 .474 الباجي)ت:  الوليد  احلجاج:لأبي  ترتيب  يف  املنهاج 

حتقيق: عبد املجيد الرّتكي، طبع بباري�ص �سنة 1978م.
هـ ، مطبعة ةدار الكتب  املنهاج للبي�صاوي، الطبعة الأولى 1404. 177

العلمية بريوت - لبنان.
هـ(،  املهّذب: لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علّي ال�ّسريازي )ت: 476. 178

مطبعة عي�سى البابي احللبيِي.
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: لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن  املوافقات يف اأ�صول ال�رّشيعة الإ�صالمّية. 179
مو�سى ال�ّساطبي)ت790هـ(،دارالكتب العلمية.

ال�سيخ حممد عبيد الله الأ�سعدي،  املوجز يف اأ�صول الفقه: تاأليف: . 180
دار ال�سالم للطباعة والن�رش، م�رش، الطبعة الأولى 1410 هـ - 

1990م.
مع فتح القدير، املكتبة الإ�سالمية. الهداية للمرغينان، . 181

بن عقيل بن حمّمد  الوفاء علّي  الفقه:. 182 لأبي  اأ�صول  الوا�صح يف 
البغدادي احلنبلي )ت 512هـ(، حتقيق: الّدكتور عبد الله بن عبد 
الأولى  الّطبعة  الّر�سالة،  موؤ�ّس�سة  ون�رش  طبع  الرّتكي،  املح�سن 

1420هـ.
ين ح�سني بن علّي بن حجاج  الوايف يف اأ�صول الفقه:. 183 حل�سام الدِّ
بن علي ال�ّسغناقي )ت 714هـ(، حتقيق: الّدكتور اأحمد اليمان، 

دار القاهرة، 1423هـ.
الوجيز يف اأ�صول الفقه،. 184 د. عو�ص اأحمد اأدري�ص، الطبعة الثان 

1992م، دار ومكتبة الهالل، بريوت.
الوجيز يف اأ�صول الفقه:. 185 ليو�سف بن ح�سني الكراما�ستيِي، حتقيق: 
للّطباعة عام:  الهدى  دار  الّلطيف ك�ساب،  ال�ّسيد عبد  الّدكتور 

1404هـ، القاهرة.
د. اأحمد حجازي ال�سقا، الطبعة  الوجيز للكراما�صتي، حتقيق: . 186
الأولى مب�رش 1990م، مطبعة املكتب الثقايف للن�رش والتوزيع ، 

القاهرة - م�رش.
عبدالله  الأ�صتاذ  حتقيق  العبادي،  �رشح  للجويني،  الورقات  187 .
قرطبة  موؤ�س�سة  م،   1995 - هـ  الأولى 1416  الطبعة  ربيع، 
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للن�رش والتوزيع، مكتبة دار الراية، الريا�ص.
عبد  حممود  اأحمد  للّدكتور  احلكم:. 188  ل�رشع  املنا�صب  الو�صف 
باجلامعة  العلمي  البحث  مطبوعات  من  ال�ّسنقيطي،  الوّهاب 

الإ�سالمية طبعة 1415هـ.
اأبو  برهان، حتقيق:. 189 د. عبداحلميد  الأ�صول لبن  اإلى  الو�صول 

زنيد، 1403 هـ، مكتبة املعارف، الريا�ص.
الكا�سانيِ  ين  الدِّ تاأليف: عالء  ال�رّشائع:. 190  ترتيب  نائع يف  ال�صّ بدائع 

احلنفي)ت:587هـ(،دار الكتاب العربي بريوت.
بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ملحمد بن اأحمد بن ر�صد القرطبي،  191 .
الطبعة الثالثة 1379هـ - 1960م، طبعة مطبعة م�سطفى البابي 

احللبي مب�رش.
اأحمد  بن  املقت�صد:. 192 لبن ر�سد احلفيد؛ حمّمد  بداية املجتهد ونهاية 

)ت: 595هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت.
زكي  حممد  د.  حتقيق: . 193 لالأ�صمندي،  الأ�صول  يف  النظر  بذل 
 - الرتاث  دار  مكتبة  هـ،   1412 الأولى  الطبعة  عبدالرب، 

القاهرة.
: ت�سنيف: ال�ّسيخ الإمام العالمة العامل حمّمد  بذل النّظر يف الأ�صول. 194
ابن عبد احلميد الأ�سمندي )ت: 552هـ(، حتقيق: د. حمّمد زكي 

عبد الرّب، الّطبعة الأولى 1412هـ، مكتبة دار الرّتاث، القاهرة.
هـ(،  بروؤو�س امل�صائل: ملحمود بن عمر الّزخم�رشي )ت: 538. 195
حتقيق: عبد الله نذير اأحمد، الّطبعة الأولى 1407هـ، طبع دار 

الب�سائر الإ�سالمية بريوت لبنان.
ين اأبي الّثناء  بيان املخت�رش �رشح خمت�رش ابن احلاجب:. 196 ل�سم�ص الدِّ
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749هـ(،  )ت:  الأن�ساري  اأحمد  بن  عبدالّرحمن  بن  حممود 
حتقيق: الّدكتور: حمّمد مظهر بقا، الّطبعة الأولى 1406هـ، طبع 
الّنا�رش: مركز  ال�ّسعودية،  العربية  اململكة  للّطباعة، جّدة  املدنيِ  دار 
القرى،  اأم  جلامعة  الّتابع  الإ�سالمي  الرّتاث  واإحياء  العلمي  البحث 
معهد البحوث العلمية واإحياء الرّتاث الإ�سالمي، مركز اإحياء الرّتاث 

الإ�سالمي، مّكة املكّرمة.
ين حممود بن زيد  لالم�سي اأبي املحامد بدر الدِّ بيان ك�صف الألفاظ: . 197
الالم�سي احلنفي، حتقيق: الّدكتور حمّمد ح�سن م�سطفى ال�ّسلبيِي، 

من�سور مبجلة جامعة اأم القرى، العدد اخلام�ص عام 1402هـ.
تب�رشة احلّكام يف اأ�صول الأق�صية ومناهج الأحكام:. 198 لأبي اإبراهيم 
بن عبد الله بن حمّمد بن فرحون املالكي، الّطبعة الأولى 1301هـ، 

طبع دار الكتب العلمية بريوت-لبنان.
بن  خليل  ين  الدِّ ل�سالح  الف�صاد:. 199 يقت�صي  النّهي  باأّن  املراد  حتقيق 
كيكلدي العالئي )ت: 761هـ(، حتقيق: اإبراهيم حمّمد �سلقيني، 

مطبعة زيد بن ثابت دم�سق �سنة: 1395هـ.
اأبو  اأحمد  بن  حممود  ؛  للّزجْنانيِ الأ�صول:. 200  على  الفروع  تخريج 
بريوت،  الّثالثة،  الّطبعة  الح،  ال�سّ اأديب  حمّمد  حتقيق:  املناقب، 

موؤ�ّس�سة الّر�سالة 1399هـ.
)ت:  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  يعقوب  لأبي  ال�ّصا�صي:. 201 اأ�صول  ت�صهيل 
والعلوم  القراآن  اإدارة  البدخ�سان  اأنور  حمّمد  335هـ(،ترتيب: 

الإ�سالمية دى كان كرات�سي، الّطبعة الأولى 1412هـ.
ت�صهيل احل�صول على قواعد الأ�صول للدم�صقي، حتقيق وتعليق :  202 .
د. م�سطفى �سعيد اخلن، الطبعة الأولى 1412 هـ - 1991م، 
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دار القلم للطباعة والن�رش والتوزيع ، دم�سق - �سوريا.
)ت:  ال�ّسبكي  الّدين  لتاج   : اجلوامع. 203 بجمع  امل�صامع  ت�صنيف 
د.  حتقيق:  الّزرك�سي)ت:794هـ(،  771هـ(،تاأليف:بدرالّدين 
�سّيد عبد العزيز ود.عبد الله ربيع الّطبعة الأولى 1418هـ، موؤ�ّس�سة 

قرطبة، توزيع املكتبة امللكية مّكة  املكّرمة.
تعريفات ابن الكمال. 204 .

ين اأحمد بن �سليمان بن كمال  تغيري الّتنقيح يف الأ�صول:. 205 ل�سم�ص الدِّ
ُفتيِي الّثقلني، م�سّور عن طبعة قدمية �سنة 1308هـ،  با�سا امل�سهور مبيِ

وهو حتت رقم 1828، مبكتبة احلرم املكي ال�رّشيف.
د. حممد اأديب �سالح،  تف�صري الن�صو�س يف الفقه الإ�صالمي، . 206

الطبعة الثانية، من�سورات املكتب الإ�سالمي.
تقريب الو�صول:. 207 لبن جزي الغرناطي، حتقيق: حمّمد فركو�ص، 

دار الّن�رشة، الّطبعة الأولى.
تقرير ال�رّشبيِينيِي على املحلي على جمع اجلوامع:. 208 لعبد الّرحمن بن 

حمّمد )ت: 1326هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت.
الله بن عمر  اأبي زيد عبيد  تقومي الأدّلة يف اأ�صول الفقه:. 209 لالإمام 
ابن عي�سى الّدبو�سي احلنفي )ت: 430هـ(، حتقيق: ال�ّسيخ خليل 
حمي الّدين املي�ص، الّطبعة الأولى 1421هـ، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان.
تلقيح الفهوم يف تنقيح �صيغ العموم للعالئي، حتقيق:. 210 د. عبدالله 

ابن حممد بن اإ�سحاق اآل ال�سيخ، الطبعة الأولى 1403 هـ.
تنقيح الف�صول )�رشح تنقيح الف�صول يف اخت�صار املح�صول يف  211 .
الأ�صول(: لأحمد بن اإدري�ص القرايف )ت: 684هـ(، حتقيق: طه 
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عبد الّروؤوف �سعد، الّطبعة الأولى 1393هـ، طبع دار الفكر، 
بريوت، لبنان، الّنا�رش: مكتبة الكّلّيات الأزهرية، م�رش.

تي�صري الأ�صول للبدخ�صان،. 212 من من�سورات اإدارة القراآن والعلوم 
الله  ثناء  حلافظ  واأي�سًا  باك�ستان،   - كرات�سي  الإ�سالمية، 
 - الأثرية  العلوم  جامعة  هـ،   1410 الأولى  الطبعة  الزاهدي، 

باك�ستان.
)ت:  باد�ساه  باأمري  املعروف  اأمني  بن  ملحّمد  الّتحرير:. 213  تي�صري 

972هـ(، دار الفكر.
جامع الأ�رشار:. 214 لل�ّسيخ حمّمد بن حمّمد الكاكي، حتقيق: ف�سل 
الأولى  الّطبعة  الباز،  م�سطفى  نزار  مكتبة   ، الأفغانيِ الّرحمن 

1418هـ.
عبدالوّهاب  احل�سن  اأبي  ين  الدِّ ال�ّسبكي:تاج  لبن  اجلوامع:. 215 جمع 

)ت: 771هـ(، طبع دار الفكر العربي، بريوت.
حا�صية الأمريي على مراآة الأ�صول: طبع �سنة 1321هـ.. 216

ين على �رشح الع�صد على خمت�رش ابن  حا�صية الّتفتاَزانيِ ب�صعد الدِّ 217 .
احلاجب: مراجعة وت�سحيح: د. �سعبان حمّمد اإ�سماعيل، الّنا�رش: 

مكتبة الكّلّيات الأزهرية، القاهرة، م�رش �سنة: 1403هـ.
حا�صية اجلرجانيِ على �رشح الع�صد على خمت�رش ابن احلاجب:. 218 
، مراجعة وت�سحيح: د/ �سعبان حمّمد  لعلّي بن حمّمد اجلرجانيِ
م�رش  القاهرة،  الأزهرية،  الكّلّيات  مكتبة  الّنا�رش:  اإ�سماعيل، 

�سنة: 1403هـ.
حا�صية الّد�صوقي. 219 مطبعة احللبي، بدون تاريخ.

حا�صية الرهاوي على املنار، طبعة ا�سطنبول 1965م.. 220
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حا�صية العدوي على �رشح اأبي احل�صن على ر�صالة ابن اأبي زيد  221 .
عيدي العدوي،دار املعرفة بريوت. :لعلّي بن ال�سّ القريوانيِ

العطار،  ح�صن  لل�صيخ  اجلوامع،  جمع  على  العطار  حا�صية  222 .
 - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ال�رشبيني،  تقرير  وبهام�سها 

لبنان.
حا�صية �صّلم الو�صول على نهاية ال�ّصول:. 223 للمطيعي، طبعة ال�ّسلفية 

بالقاهرة، 1342هـ.
الكتب  دار  طبع  الأنوار. 224 اإفا�صة  على  الأ�صحار  ن�صمات  حا�صية 

العربية الكربى لأ�سحابها م�سطفى البابي احللبي واأخويه مب�رش.
ح�صول املاأمول من كالم �صيخ الإ�صالم يف علم الأ�صول:. 225 لعبد 
الّرحمن بن عبد الله بن حمّمد بن الأمري، الّطبعة الأولى 1423هـ، 

دار الوطن للّن�رش، الّريا�ص، اململكة العربية ال�ّسعودية.
فيها،  ظهرت  التي  والجتاهات  واأ�صوله  للفقه  تاريخية  درا�صة  226 .
د. م�سطفى �سعيد اخلن، الطبعة الأولى 1404 هـ - 1984م، 

ال�رشكة املتحدة للتوزيع، دم�سق، �سوريا.
اأ�سول  �سوء  يف  الأحكام  ا�ستنباط  وطرق  الن�سو�ص  دللت  227 .
اأ�سعد،  مطبعة  الزملي،  اإبراهيم  م�سطفى  د.  الإ�صالمي،  الفقه 

بغداد، �سنة 1982م - 1983م.
عابد  بن  عمر  بن  عابد  بن  ملحّمد  املختار:. 228  الّدر  على  املحتار  رّد 
الّطبعة  مب�رش،  احللبي  البابي  م�سطفى  مطبعة  1252هـ(،  )ت: 

الأمريية ببولق �سنة 1272هـ.
حتقيق:  ال�ّسبكي،  ين  الدِّ لتاج  احلاجب:. 229  ابن  عن  احلاجب  رفع 
الّطبعة  بريوت،  الكتب،  عامل  اأحمد،  وعادل  حمّمد  بن  علّي 
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الأولى 1419هـ.
رو�صة الّطالبني:. 230 لأبي زكريا يْحَيى بن �رشف الّنووي الّدم�سقي، 
ال�ّسيخ  حتقيق:  الّنووي،  الإمام  ترجمة  ال�ّسوي يف  املنهاج  ومعه 
العلمية،  الكتب  دار  معو�ص،  حمّمد  وال�ّسيخ  اأحمد،  عادل 

بريوت.
رو�صة النّاظر وجنة املناظر:. 231 لبن قدامة، مع نزهة اخلاطر، دار 

الكتب العلمية، بريوت.
ين الّزرك�سي، حتقيق: د/ حمّمد  �صال�صل الّذهب:. 232 لالإمام بدر الدِّ
الّطبعة  تيمية،  ابن  مكتبة  ال�ّسنقيطي،  الأمني  حمّمد  بن  املختار 

الأولى.
م. �رشح ابن ملك على املنار، طبعة ا�سطنبول  1965. 233

طبعة مطبعة حممد علي  �رشح الأ�صنوي على املنهاج للبي�صاوي، . 234
�سبيح.

طبعة مطبعة حممد علي  الأ�صول، . 235 منهاج  البدخ�صي على  �رشح 
�سبيح.

�رشح احلطاب )مواهب اجلليل( على خمت�رش خليل،. 236 دار الفكر، 
الّطبعة الّثانية.

�رشح الّزرقانيِ على املواهب على خمت�رش خليل:. 237 دار املعرفة، 
الّطبعة الّثانية 1393هـ.

�رشح الع�صد على خمت�رش ابن احلاجب:. 238 مراجعة وت�سحيح �سعبان 
الأزهرية،  الكّلّيات  مكتبة  1393هـ،  طبعة  اإ�سماعيل،  حمّمد 

مب�رش.
عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  للفتوحي؛ حمّمد   : املنري. 239 الكوكب  �رشح 
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املعروف بابن الّنجار )ت: 972هـ(، حتقيق: د. وهبة الّزحيلي، 
ود. نزيه حماد، طبع دار الفكر دم�سق �سنة: 1400هـ.

)ت:  ال�ّسريازي  علّي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  الّلمع:. 240  �رشح 
476هـ(،حتقيق:عبداملجيد تركي الّطبعة الأولى 1408هـ، دار 

الغرب الإ�سالمي، بريوت-لبنان.
�رشح املراآة لالأزمريي، مطبوع �سنة 1321. 241 هـ.

عبد  ين  الدِّ لعّز  حوا�سيه:  مع  ملك،  ابن  ين  الدِّ لعّز  املنار:. 242  �رشح 
ال�ّسعادات  دار  مطبعة  801هـ(،  )ت:  العزيز  عبد  بن  الّلطيف 

والعثمانية، اإ�ستانبول، �سنة: 1315هـ.
ين  الدِّ نظام  حمّمد  للمولوى  احل�صامي:. 243  على  ي  النّظاميِ �رشح 

الكريانوي، طبع حجر بالهند 1324هـ.
حققه  �رشح تنقيح الف�صول يف اخت�صار املح�صول يف الأ�صول، . 244
من�سورات  هـ ،  الأولى 1393  الطبعة  �سعد،  عبدالروؤوف  طه 
والن�رش  للطباعة  الفكر  ودار  بالقاهرة،  الأزهرية  الكليات  مكتبة 

والتوزيع بالقاهرة.
حتقيق ودرا�سة حممد  �رشح �صمت الو�صول اإلى علم الأ�صول، . 245
كلية  الإ�سالمية،  اجلامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  �سالح،  اأبو  �سالح 

ال�رشيعة، �سنة 1412 هـ.
يو�سف  تاأليف:الإمام  الأ�صول: . 246 علم  اإلى  ال�صـّول  غايــة  �صـرح 
املربد  بابن  ال�ّسهري  احلنبلي  الهادي  عبد  بن  اأحمد  بن  ح�سن  بن 
الب�سائر  دار  العْنزي،  طرقي  بن  اأحمد  حتقيق:  840هـ(،  )ت: 

الإ�سالمية، الّطبعة الأولى 1421هـ، بريوت لبنان.
الهمام  بن  عبدالواحد  حمّمدبن  ين  الدِّ لكمال  القدير:. 247 فتح  �رشح 
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)ت 681هـ(، الّطبعة الّثانية �سنة:1397هـ، دار الفكر.
- ت  �رشح معان الآثار لأبي جعفر اأحد بن �صالمة الطحاوي . 248
 - هـ  �سنة 1387  بالقاهرة  املحمدية  الأنوار  مطبعة   - هـ   321

1968م.
اإدري�ص  بن  يون�ص  بن  من�سور  للبهوتيِي  الإرادات:. 249  منتهى  �رشح 

)ت: 1051هـ(، طبع القاهرة.
: لأبي حامد  �صفاء الغليل يف بيان ال�ّصبه واملخيل وم�صالك الّتعليل. 250
مطبعة  الكبي�سي 1390هـ،  الغزايل)ت: 505هـ(،حتقيق:حمد 

الإر�ساد بغداد 1390هـ.
طرق الك�صف عن مقا�صد ال�ّصارع:. 251 للّدكتور نعمان بن جغيم، 

الّطبعة الأولى 1422هـ، دار النفائ�ص.
وال�صوابط  القواعد  مبعرفة  املاأمول  العلم  اإلى  الو�صول  طريق  252 .
ال�سعدي  نا�رش  بن  عبدالرحمن  جمعها  تيمية،  لبن  والأ�صول 
مطبعة   ، بالري�ص  ال�سعدية  املوؤ�س�سة  من�سورات   - الله  رحمه   -

الكيالن.
حف�ص  بن  ين  الدِّ لنجم  الفقهية:. 253  ال�صطالحات  يف  الّطلبة  طلبة 

الّن�سفي، حتقيق: ال�ّسيخ خليل املي�ص.
مطبعة دار القلم، الطبعة  علم اأ�صول الفقه لعبدالوهاب خالف، . 254

الثانية ع�رشة �سنة 1398هـ.
لعبدالوهاب  الإ�صالمي  الت�رشيع  وخال�صة  الفقه  اأ�صول  علم  255 .

خالف، الطبعة الثامنة، دار القلم للطباعة والن�رش والتوزيع.
خلف  ح�سني  د.  تاأليف  الأ�صوليني، . 256 عند  الأهلية  عوار�س 
اجلبوري، الطبعة الأولى 1408 هـ معهد البحوث العلمية واإحياء 
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الرتاث الإ�سالمي مبكة املكرمة.
اأحمد  العزيز بن  ين عبد  الدِّ غاية الّتحقيق �رشح احل�صامي:. 257 لعالء 

البخاري)ت 730هـ(،نوك�سور بلكنوؤ الهند1906.
الطبعة   - النجدي . 258 قا�صم  ابن  تيمية، جمع وترتيب  ابن  فتاوي 

الأولى 1398هـ، مطابع دار العربية، بريوت - لبنان.
ين ابن جنيم احلنفي، املعروف بـ:  لزيد الدِّ فتح الغّفار �رشح املنار:. 259
البابيِي احللبيِي واأولده  املنار(، مطبعة  اأ�سول  الأنوار يف  )م�سكاة 

مب�رش، الّطبعة الأولى.
ين حمّمد بن حمزة  ف�صول البدائع يف اأ�صول ال�رّشائع:. 260 ل�سم�ص الدِّ

الفناري، مطبعة �سيخ يحَيى اأفندي 1289هـ.
فهر�س املخطوطات امل�صورة. 261 .

لعبد العلّي حمّمد بن نظام  فواحت الّرحموت ب�رشح م�صلم الّثبوت: . 262
ين الأن�ساري الهندي، الّطبعة الأولى باملطبعة الأمريية ببولق  الدِّ

م�رش �سنة: 1324هـ.
حمّمد  تعليق:  تيمية،  ابن  الإ�سالم  ل�سيخ  ال�صتح�صان:. 263  قاعدة 
عزيز �سم�ص، الّطبعة الأولى 1419هـ، دار عامل الفوائد، مّكة 

املكّرمة.
: لالإمام اأبي املظفر من�سور بن حمّمد  قواطع الأدّلة يف اأ�صول الفقه. 264
احلكمي،  الله  عبد  د/  ال�ّسافعي)ت:489هـ(،حتقيق:  ال�ّسمعان 

وعلّي عّبا�ص احلكمي، الّطبعة الأولى 1419هـ، مكتبة الّتوبة.
اإدري�ص  بن  يون�ص  بن  ملن�سور   : الإقناع. 265 منت  عن  القناع  ك�صاف 

البهوتيِي، عامل الكتب، بريوت.
بتعليق:   : البزدوي. 266 الإ�صالم  فخر  اأ�صول  عن  الأ�رشار  ك�صف 
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حمّمد املعت�سم بالله البغدادي، دار الكتاب العربيِي، الّطبعة الأولى 
1411هـ.

: دار الكتب  ك�صف الأ�رشار عن اأ�صول فخر الإ�صالم البزدوي. 267
العلمية.

ك�صف الأ�رشار للن�صفي، الطبعة الأولى 1406. 268 هـ ، دار الكتب 
العلمية ، بريوت - لبنان.

اأبي  لالإمام   : املنار. 269 على  امل�صنّف  �رشح  وهو  الأ�رشار  ك�صف 
ين الّن�سفي، )ت:  الربكات عبد الله بن اأحمد املعروف بحافظ الدِّ
العلمية،  الكتب  دار  1406هـ،  الأولى،  الّطبعة  710هـ(، 

بريوت-لبنان.
الّدكتور/  لل�ّسيخ  النّاظر:. 270  رو�صة  غوام�س  ال�ّصاتر�رشح  ك�صف 
اأبو احلارث  البورنو  اأحمد بن حمّمد  اأحمد بن  حمّمد �سدقّي بن 
موؤ�ّس�سة  1423هـ،  الأولى  الّطبعة  ال�رّشعي،  امل�ست�سار  الغزي 

الّر�سالة، بريوت، لبنان.
: لعبد احلكيم عبدالّرحمن  مباحث العّلة يف القيا�س عند الأ�صولّيني. 271
اأ�سعد ال�ّسعدي، الّطبعة الأولى 1406هـ، دار الب�سائر الإ�سالمية، 

بريوت-لبنان.
 :) ى )كنمْز الو�صول اإلى معرفة اأ�صول. 272 ُ�َصمَّ منت اأ�صول البزدوي املمْ
لفخر الإ�سالم علّي بن حمّمد البزدوي )ت: 482هـ(، وبهام�سه 
اأ�سول البزدوي لقا�سم بن قطلوبغا احلنفي )ت:  اأحاديث  تخريج 

829هـ(، بطبعة بدون تاريخ.
تيمية،  اأحمد بن عبد احلليم بن  جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم  273 .
جمع وترتيب: عبد الّرحمن بن حمّمد قا�سم، جممع امللك لطباعة 
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امل�سحف ال�رّشيف 1416هـ.
: لالإمام عبد الله بن اأحمد الّن�سفي  خمت�رش الأفكار يف منت املنار. 274
الفرفور  ين  الدِّ ين ويل  الدِّ �سم�ص  تاأليف: حمّمد  )ت 710هـ(، 
ين بن حمّمد �سالح الفرفور، الّطبعة الأولى  قدم له: اأ.د ويّل الدِّ

1422هـ، دار الفرفور دم�سق.
: لعلّي بن عبا�ص احلنبلي املعروف بابن الّلحام )ت:  خمت�رش البعلي. 275
بقا، طبعة 1400هـ، مركز  803هـ(،حتقيق:د/ حمّمد مظهر 

البحث العلمي بجامعة امللك عبد العزيز.
هـ(،  خمت�رش الّرو�صة: ل�سليمان بن عبد القوي الّطويف )ت: 716. 276
حتقيق: الّدكتور عبد الله بن عبد املح�سن الرّتكي، الّطبعة الأولى، 

موؤ�ّس�سة الّر�سالة.
)ت:  احلاجب  بن  عمر  بن  لعثمان   : الأ�صويل. 277 املنتهى  خمت�رش 

646هـ(، كرد�ستان العلمية بالقاهرة، 1326هـ.
ح�سن  وحممد  عبادة،. 278  اأني�س  ملحمد  الفقه  اأ�صول  يف  مذكرة 
�سنة  م�رش،   ، الأزهرية  املطبعة  �سعبان،  الدين  وزكي  فايد، 

1913م.
 مذكرة يف اأ�صول الفقه:. 279 تاأليف: ال�ّسيخ حمّمد الأمني بن حمّمد 
الأولى  الّطبعة  )1393هـ(،  �سنة:  املتوّفى  ال�ّسنقيطي  املختار 

1415هـ.
بن  حممد  تاأليف،  الو�صول، . 280 مرقاة  �رشح  يف  الأ�صول  مراآة 

فراموز، امل�سهور بـ منال خ�رشو، مطبوع �سنة 1321 هـ.
)ت  خ�رشو  ملال  الو�صول:. 281  ورقاة  �رشح  يف  الأ�صول  مراقي 
معارف  1102هـ(،  )ت  الأزمريي  حا�سية  ومعه  880هـ(، 
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نظارات حليلة طبع اأومل�سدر، بدون.
العلوي  ل�سيدي عبدالله  البنود:. 282  ال�ّصعود مع �رشحه: ن�رش  مراقي 
بني  امل�سرتك  الإ�سالمي  الرّتاث  اإحياء  �سندوق  طبع  ال�ّسنقيطي 

املغرب ودولة الإمارات املّتحدة.
لل�ّسيخ حمّب الله بن عبدال�ّسكور  م�صلم الّثبوت يف اأ�صول الفقه:. 283

)ت 119هـ(، مطبوع بهام�ص امل�ست�سفى.
لالأ�ستاذ حمّمد روا�ص قلعة جي د/حامد �سادق  معجم لغة الفقهاء: . 284

قتيِنيِبيِي دار الّنفائ�ص بريوت، الّطبعة الّثانية 1408هـ.
معرفة احلجج ال�رّشعية:. 285 للقا�سي �سدر الإ�سالم اأبي الي�رش حمّمد 
حمّمد البزدوي، حتقيق: عبد القادر بن يا�سني اخلطيب، الّطبعة 

الأولى، 1420هـ، موؤ�ّس�سة الّر�سالة.
ال�رّشبيِينيِي  ملحّمد  املنهاج:. 286  األفاظ  معانيِ  معرفة  اإلى  املحتاج  مغنيِي 
البابيِي احللبي مب�رش �سنة  اخلطيب )ت: 977هـ(، طبع م�سطفى 

1377هـ.
تاأليف:  الأ�صول:. 287  علم  على  الفروع  بناء  اإلى  الو�صول  مفتاح 
اأبيِي عبدالله حمّمد اأحمد ال�رّشيف الّتلم�سانيِ املالكي )771هـ(، 
الكتب  دار  وطبعة  الّلطيف،  عبد  بن  الوّهاب  عبد  د.  حتقيق: 

العلمية، بريوت 1403هـ.
مقا�صد املكّلفني فيما يتعّبد به لرّب العاملني اأو )النّيات يف العبادات(:. 288 
للّدكتور عمر �سليمان الأ�سقر، الّطبعة الأولى 1401هـ، مكتبة 

الفالح الكويت.
ين الآمدي  الدِّ ل�سيف   : ال�ّصول والأمل يف علم الأ�صول. 289 منتهى 

)ت: 631هـ(، طبع مبطبعة حمّمد علّي �سبيح بالأزهر.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 1428

ين  منتهى الو�صول والأمل يف علمييِ الأ�صول واجلدل:. 290 جلمال الدِّ
الّطبعة  646هـ(،  احلاجب)ت  بابن  عمرواملعروف  بن  عثمان 

الأولى 1405هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.
على  ذلك  واأثر  الأ�صويل  والقيا�س  النّ�ّس  دللة  بني  موازنة  291 .
الّطبعة  اعدي،  ال�سّ حمدي  بن  حمد  للّدكتور  الفقهية:  الفروع 

الأولى 1414هـ، مكتبة العلوم واحلكم.
ي،  ال�ّسمرقنديِ ين  الدِّ لعالء  العقول:. 292  نتائج  يف  الأ�صول  ميزان 
حتقيق: د. حمّمد زّكي عبد الرّب، مكتبة دار الّطباعة بالقاهرة، 

الّطبعة الّثانية 1418هـ.
بن  الأمني  ال�ّسيخ حمّمد  ال�ّصعود:. 293 �رشح  الورود على مراقي  نرث 
ولد  حمّمد  1393هـ(،الّنا�رش:د/  ال�ّسنقيطي)ت  املختار  حمّمد 

�سيدي ولد حبيب ال�ّسنقيطي، دار املنارة بجدة، 1415هـ.
اأحمدبن  بن  القادر  لعبد  النّاظر:. 294 اخلاطرالعاطر �رشح رو�صة  نزهة 
الّثانية  الّطبعة  الّريا�ص،  املعارف  مكتبة  الّدم�سقي،  م�سطفى 

1404هـ.
:ل�سّيدي عبد الله بن اإبراهيم العلوي  ن�رش البنود على مراقي ال�ّصعود. 295

ال�ّسنقيطي، دار الكتب العلمية، الّطبعة الأولى 1409هـ.
 ، ن�رش البنود على مراقي ال�صعود ل�صيدي عبدالله العلوي ال�صنقيطي. 296

طبعة اململكة العربية ال�سعودية.
دار  داود،  �سليمان  حمّمد  للّدكتور   : الأ�صويل. 297 القيا�س  نظرية 
الّدعوة الإ�سكندرية، للّن�رش والّتوزيع 1304هـ، الإ�سكندرية.

 ، الّري�سونيِ اأحمد  تاأليف:  ال�ّصاطبيِي:. 298  الإمام  عند  املقا�صد  نظرية 
الّطبعة  الّريا�ص،  الإ�سالمي  للكتاب  العاملية  الّدار  وتوزيع:  ن�رش 
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الّثانية 1412هـ.
العبا�ص  اأبي  الدين  ل�سهاب  املح�صول . 299 �رشح  الأ�صول يف  نفائ�س 
اأحمد ابن اإدري�ص ال�سنهاجي امل�رشي، امل�سهور بالقرايف، درا�سة 
وحتقيق وتعليق: عادل اأحمد عبد املوجود، وال�سيخ علي حممد 
الباز  نزار م�سطفى  الأولى 1416 هـ ، مكتبة  الطبعة  معو�ص، 

مبكة املكرمة.
نهاية ال�ّصول يف �رشح منهاج الو�صول اإلى علم الأ�صول:. 300 جلمال 
املتوّفى  ال�ّسافعي  الأ�سنوي  القر�سي  احل�سن  بن  عبدالّرحيم  الّدين 

�سنة: )772هـ( مطبعة ال�ّسعادة بالقاهرة.
نهاية الو�صول اإلى علم الأ�صول املعروف ببديع النّظام بني كتاب  301 .
املعروف  ال�ّساملانيِ  علّي  بن  اأحمد  لل�ّسيخ  والإحكام:  البزدوي 
بابن ال�ّساعاتيِي )ت: 694هـ(، حتقيق: �سعد بن عزيز بن مهدي 
معهد  القرى،  اأّم  جامعة  1418هـ،  الأولى  الّطبعة  ال�ّسلمي، 

البحوث العلمية واإحياء الرّتاث الإ�سالمي، مّكة املكّرمة.
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خام�صًا: كتب الّلغة والأدب

- ت  القا�صم . 302 اأبي  البالغة للزخم�رشي حممود بن عمر  اأ�صا�س 
538 هـ - بريوت - دار �سادر، 1385 هـ - 1965م.

لل�سيد حممد �سديق ح�سن خان القنوجي،  البلغة يف اأ�صول اللغة، . 303
حتقيق نذير حممد مكتبي، الطبعة الأولى 1408 هـ - 1988م، 

دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت - لبنان.
- ت  البيان والتبيني للجاحظ اأبي عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ . 304
255 هـ  حتقيق ح�سن ال�سندوبي، مطبعة ال�ستقامة بالقاهرة �سنة 

1947م.
التلخي�س يف علوم البالغة جلالل الدين حممد بن عبدالرحمن  305 .
النا�رش: دار  عبدالرحمن الربقوقي،  القزويني اخلطيب، �رشحه: 

الكتاب العربي، بريوت، الطبعة الثانية 1932م.
تاأليف:  الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف، معجم لغوي م�صطلحي: . 306
حمّمد عبد الّروؤوف املناوي، حتقيق: الّدكتور حمّمد الداية الّطبعة 

الأولى1410هـ دارالفكر املعا�رش بريوت لبنان.
حتقيق الأ�ستاذ حممد علي النجار، طبع  اخل�صائ�س لبن جني، . 307

دار الكتب امل�رشية بالقاهرة.
د. م�سطفى ال�سوميي،  ال�صاحبي يف فقه اللغة لبن فار�س، حتقيق . 308

طبع موؤ�س�سة بدران يف بريوت �سنة 1963م.
اجلوهري  حماد  بن  اإ�سماعيل  للجوهري؛  الّلغة:. 309  يف  حاح  ال�صّ
الّثانية  الّطبعة  )ت: 393هـ(، حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، 

1402هـ، والّطبعة الأولى 1399هـ، دار العلم للمالّيني.
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ليحيي  البالغة وعلوم حقائق الإعجاز . 310 املت�صمن لأ�رشار  الطراز 
املقتطف  مطبعة  هـ   749 ت  اليمني  العلوي  علي  بن  حمزة  ابن 

مب�رش �سنة 1332 هـ 1914م.
د. حممد  القامو�س القومي يف ا�صطالحات الأ�صوليني، اإعداد: . 311
حامد عثمان، الطبعة الأولى 1416 ه - 1996م، دار احلديث 

مب�رش.
اأبادي  الفريوز  يعقوب  بن  ين حمّمد  الدِّ ملجد  املحيط:. 312  القامو�س 

)ت 871هـ(،طبعةم�سطفى البابي احللبي القاهرة1371هـ.
لأبي  الّلغوية(:. 313  والفروق  امل�صطلحات  يف  )معجم  الكّلّيات 
البقاءاأيوب بن مو�سى احل�سينيِي الكفوي حتقيق:د/عدنان دروي�ص و 

حمّمد امل�رشي موؤ�ّس�سة الّر�سالة الّطبعة الّثانية 1413هـ.
م�سنورات  الالذقي، . 314 طاهر  ملحمد  البالغة  علوم  يف  املب�صط 
الطبعة  بريوت،  والن�رش،  والتوزيع  للطباعة  التجاري  املكتب 

الثالثة، 1969م.
املجمل يف اللغة لبن فار�س، درا�صة وحتقيق زهري عبداملح�صن  315 .
�صلطان، الطبعة الأولى 1404 هـ ، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.

املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، للعالمة ال�صيوطي، �رشح وتعليق:  316 .
حممد جاد املولى بك واآخرون طبعة 1986م، من�سورات املكتبة 

الع�رشية، �سيدا - بريوت.
امل�صباح املنري يف غريب ال�رّشح الكبري:. 317 لأحمد بن حمّمد املقري 

ي )ت 770هـ(، ن�رش املكتبة العلمية. الفيوميِ
املعجم الو�صيط، جلماعة من العلماء منهم:. 318 د. اإبراهيم اأني�ص، 
الله  ال�سواحلي، وحممد خلف  ود. عبداحلليم منت�رش، وعطية 
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اأحمد، الطبعة الثانية.
اأحمد  بن  موهوب  من�صور  لأبي  الأعجمي  الكالم  من  املعرب  319 .
�سنة  طهران  طبع  �ساكر،  اأحمد  الأ�ستاذ  حتقيق  اجلواليقي، 

1966م، م�سورة عن طبعة دار الكتب امل�رشية.
حتقيق و�سبط  املفردات يف غريب القراآن للراغب الأ�صفهان، . 320
حممد �سيد كيالن، الطبعة الأخرية 1381هـ ، مطبعة م�سطفى 

البابي احللبي واأولده مب�رش.
احل�سينيِي  مرت�سى  ملحّمد  القامو�س:. 321  جواهر  من  العرو�س  تاج 
الّزبيدي، حتقيق: عبد الفتاح احللو، ومراجعة م�سطفى حجازي، 

طبع وزارة الإعالم الكويتية �سنة 1406هـ.
)ت:  الأزهري  اأحمد  بن  حمّمد  من�سور  لأبيِي  الّلغة:. 322  تهذيب 
بن  علّي  البهردونيِيومراجعة  عبدالعليم  370هـ(،حتقيق:اأحمد 

حمّمد البجاوي، مطابع �سجل العرب القاهرة.
علوم البالغة البيان واملعان والبديع لأحمد م�صطفى املراغي،  323 .
دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان الطبعة الثالثة ة1414 هـ - 

1993م.
هـ. ل�صان العرب:لبن منظورطبعةبولق مب�رش �سنة1308. 324

�صنة  بريوت،  الفكر،  دار  مطبعة  للرازي،  ال�صحاح  خمتار  325 .
1392هـ.

الدين  جالل  الف�صل  لأبي  القراآن  اإعجاز  يف  الأقران  معتك  326 .
اأحمد  و�صححه:  �صبطه  ال�صيوطي،  بكر  اأبي  ابن  عبدالرحمن 
�سم�ص الدين، الطبعة الأولى 1408 هـ 1988م، دار الكتب 

العلمية بريوت - لبنان.
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معجم امل�صطلحات العربية يف الأدب والبالغة. 327 .
وهبة، وكامل  جمدي  والأدب، . 328 اللغة  امل�صطلحات يف  معجم 

املهند�ص، مكتبة لبنان ، الطبعة الثانية 1984م.
هـ(،  معجم مقايي�س الّلغة: لأبي احل�سن اأحمد بن فار�ص )ت 335. 329
حتقيق: عبد ال�ّسالم حمّمد هارون، الّطبعة الأولى 1411هـ، دار 

اجليل، بريوت.
ه�صام  بن  الدين  جلمال  الأعاريب  كتب  عن  اللبيب  مغني  330 .
والأ�ستاذ  املبارك،  مازن  د.  حتقيق  761هـ  ت   - الأن�صاري 

حممد علي حمد الله، طبع دار الفكر بدم�سق �سنة 1969م.
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�صاد�صًا: كتب الّتاجم والكتب العاّمة

حابة:. 331 لبن الأثري، حتقيق: علّي بن حمّمد  اأ�صد الغابة يف معرفة ال�صّ
وعلول بن اأحمد، دار الكتب العلمية، الّطبعة الأولى 1415هـ، 

بريوت.
العلم للمالّيني، بريوت،  الّدين، دار  للّزركلي، خري  الأعالم. 332 

الّطبعة الّثانية 1989م.
حابة. 333 لبن حجر: اأحمد بن علّي الع�سقالن  الإ�صابة يف َتييز ال�صّ

)ت 852هـ(،مطبعة ال�ّسعادة القاهرة 1328هـ.
عبد  بن  يو�سف  عمر  لأبيِي  الأ�صحاب: . 334 اأ�صماء  يف  ال�صتيعاب 
الله ابن عبد الرَبّ )ت: 463هـ(، مطبعة ال�ّسعادة، الّطبعة الأولى 

1328هـ، دار اإحياء الرّتاث العربي، بريوت.
م،  335 .1996 الأولى  الّطبعة  كثري،  ابن  للحافظ  والنّهاية  البداية 

مكتبة املعارف، بريوت.
هـ(،  336 .816 )ت  اجلرجانيِ  ال�رّشيف  حمّمد  بن  لعلّي  الّتعريفات: 

طبع مكتبة لبنان، بريوت، �سنة 1969م.
طبع  القر�صي،. 337  لعبدالقادر  احلنفية  تراجم  يف  امل�صيئة  اجلواهر 

حيدر اآباد بالهند �سنة 1332 هـ.
الّدرر الكامنة يف اأعيان املائة الّثامنة:. 338 لبن حجر اأحمد بن علّي، 
الّطبعة  �سنة: 135هـ،   ، املدنيِ مطبعة  احلّق،  جاد  �سّيد  حتقيق: 

الّثانية.
بن  حممد  الدين  ل�سم�ص  التا�صع . 339 القرن  لأهل  الالمع  ال�صوء 
بالقاهرة  القد�ص  طبعة  هـ -  ال�سخاوي - ت 920  عبدالرحمن 
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�سنة 1353 ه- 1935م.
الله  عبد  ال�ّسيخ  تاأليف:   : الأ�صولّيني. 340 طبقات  يف  املبني  الفتح 
م�سطفى املراغي، الّطبعة الّثانية، 1394هـ، الّنا�رش: حمّمد اأمني 

و�رشكاه.
هـ(،  البخاري )ت 256. 341 اإ�سماعيل  بن  ملحّمد  البخاري:  تاريخ 
حتقيق: عبد الّرحمن بن يْحَيى املعلمي، طبع دار الكتب العلمية، 
م�سورة عن طبعة حيدر اأباد، الدكن، بالهند، بريوت، لبنان.

تاريخ الفرق الإ�صالمية. 342 .
البغدادي  اخلطيب  علّي  بن  اأحمد  بكر  اأبي  للحافظ  بغداد. 343  تاريخ 

املتوّفى �سنة:)463هـ( ن�رش الكتاب العربي بريوت.
تب�صري املنتبه بتحرير امل�صتبه:. 344 لأحمد بن علّي بن حجر الع�سقالنيِ 
)ت 852هـ(، حتقيق: علّي حمّمد البجاوي، طبعة الّدار امل�رشية 

1966م.
تبيني كذب املفتى فيما ن�صب اإلى الإمام اأبي احل�صن الأ�صعري  345 .
لبن ع�صاكر الدم�صقي، ن�سخة م�سورة، 1399 هـ - 1979 

م، دار الكتاب العربي، بريوت - لبنان.
هـ(،  346 .748 )ت:  الّذهبيِي  حمّمد  ين  الدِّ ل�سم�ص  احلفاظ:  تذكرة 
عنيِي بت�سحيحه: عبد الّرحمن بن َيْحَيى املعلمي، طبع دار الكتب 

العلمية، بريوت لبنان.
هـ(، حتقيق:  تقريب الّتهذيب: لبن حجر الع�سقالنيِ )ت: 852. 347

حمّمد عوامة، دار الّر�سيد، الّطبعة الأولى 1406هـ.
�رشف  بن  يحيي  زكريا  اأبي  لالإمام  واللغات، . 348 الأ�صماء  تهذيب 

النووي - ت 676 ه - دار الطباعة املنريية مب�رش.
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بن حجر  علّي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبي  للحافظ  الّتهذيب:. 349  تهذيب 
، دار الكتب العلمية، بريوت. الع�سقالنيِ

احلجاج  اأبي  ين  الدِّ جلمال  الّرجال:. 350  اأ�صماء  يف  الكمال  تهذيب 
يو�سف املّزي )ت: 742هـ(، دار املاأمون للرّتاث، الّطبعة الأولى 

1402هـ، م�سّورة عن الّن�سخة اخلطية بدار الكتب العلمية.
الله  بن عبد  اأحمد  نعيم  الأ�صفياء:. 351 لأبي  الأولياء وطبقات  حلية 

الأ�سفهانيِ )ت430هـ(،مطبعة ال�ّسعادة مب�رش�سنة:1351هـ.
الّذهبيِي،  اأحمد  بن  حمّمد  ين  الدِّ ل�سم�ص  النّبالء:. 352  اأعالم  �صري 

موؤ�ّس�سة الّر�سالة، بريوت، الّطبعة الأولى 1403هـ.
�صذرات الّذهب يف اأخبار َمن ذهب. 353 لأبي الفالح عبد احلّي ابن 

العماد احلنبلي، دار امل�سرية الّطبعة الّثانية: 1399هـ.
طبقات ابن �صعد:. 354 دار �سادر بريوت.

طبقات احلنابلة، للقا�صي اأبي احل�صني حممد بن اأبي يعلى الفراء،  355 .
مطبعة ال�سنة املحمدي بالقاهرة �سنة 1371 هـ.

طبقات ال�ّصافعية الكربى:. 356 لبــن ال�ّسبكي؛ تاج الّدين عبدالوّهاب 
بــن علــّي ال�ّسبكي )ت: 771هـــ(، حتقيــق: د، حممود حمّمد 
الّطناحي،ود.عبــد الفّتــاح حمّمــد احللــو،دار اإحيــاء الكتــب 

العربية.
طبقات ال�صافعية لالأ�صنوي، حتقيق عبدالله اجلبوري، بغداد.. 357

)ت:  اإ�سحاق  اأبو  علّي  بن  اإبراهيم  لل�ّسريازي؛  الفقهاء:. 358  طبقات 
476هـ(، حتقيق: اإح�سان عبا�ص. ن�رش دار الّرائد العربي بريوت 

�سنة 1978م.
الكْتبيِي)ت  �ساكر  بن  ملحّمد  عليها:. 359  والّذيل  الوفيات  فوات 
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764هـ(،حتقيق:اإح�سان عبا�ص دار �سادر بريوت1974م.
؛ اأحمد بن عبد الله بن اأحمد  حابة:. 360 لأبيِي نعيم الأ�سبهانيِ معرفة ال�صّ
بن اإ�سحاق بن مهران )ت 430هـ(، حتقيق: الّدكتور راجي بن 

حاج عثمان، مكتبة الّدار باملدينة واحلرمني بالّريا�ص.
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