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وأخمر  ممن شمان ممن عبماده .الحمد هلل الذي علم بالقلم،علم اإلنسان ما لم يعلمم
مممن ملمممات الجهممل واللممالل والهممو، والطنيممان، إلممل نممور العلممم والهدايممة والتقممو، 

وأنار بليائه األبصار وبوحيمه العقمول والبصمائر،وحفم بشمريعته المدين .واالستقامة
 .والنفوس وصان العقول واألعراض واحتاط لألموال ومصالح العباد
محممد وعلمل هلمه ، وصلل هللا وسلم وبارك وأنعم علل خير من ولمدت النسمان

لق الذي يخلمق مما يشمان ويختمار،خ، صفوة خلق من له الخلق واألمر.وصحبه الكرام
مممما يمممدب علمممل األرض فاختمممار ممممنهم بنمممي اإلنسمممان،واختار ممممن النممماس األنبيمممان 
والرسل،واختار من هإالن أولي العزم ،واختار من أولمي العمزم محمدا،فجعلمه خماتم 

ومبلممآ هخممر وحممي بممين هللا وعبمماده .رساالتهم،ووالمما اللبنممة التممي اكتمممل بهمما البنممان
كملمت لكمم ديمنكم وأتمممت علميكم نعمتمي اليموم أ"ولمنه النمدان العلموي لبنمي البشمر ،

 ( ٗ:المائدة")ورليت لكم اإلسالم دينا
وممن يبتمآ ريمر اإلسمالم دينما فلمن يقبمل منمه "فبطلت المناهج إال منهج اإلسالم

وسمدت الطمرق إلمل هللا إال مما كمان (6ٗهل عممران" )وهو في اآلخرة ممن الخاسمرين
ومن يشاقق الرسول من بعمد  :"من طريق رسول هللا صلل هللا عليه وسلم،قال تعالل

منين نولمه مما تمولل ونصمله جهمنم وسمانت وما تبمين لمه الهمد، ويتبما ريمر سمبيل المم
قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا  :"وقال عز و جل (ٗٔٔالنسان ")مصيرا

،قمل أطيعموا هللا والرسمول فمون تولموا فمون هللا ال وينفمر لكمم ذنموبكم وهللا رفمور رحيم
 (ٕٖ ٖٔ:هل عمران")الكافرين يحب

وعلل رأسمهم الصمحابة الكمرام ، وورث العلمان العاملون هذا الميراث العميم
رلي هللا عنهم وأرلاهم،وأخذ المشعل بعدهم التمابعون،مم أتبماا التمابعين،مم األئممة 

فتممدر  حممال النمماس نحممو األفلممل .المجتهممدون ومممن تممبعهم بوحسممان إلممل يمموم الممدين
جتماا العلم النافا فيهم والعمل الصالح،وتسرب إلميهم سمون الحمال واألحسن بمقدار ا

 مـقـدمـة الـبـحـث
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بمقدار لعفهما فيهم، أو افتراقهما وتشتت ميراث النبوة، حتل حسمب كمل فريمق أنمه 
 .علل الدين كله

، ومممن ورائممه النبممي صمملل هللا عليممه وسمملمومممن روعممة الممدين الممموروث عممن 
جدات، واستيعاب تنوا واختالف جميا األنبيان، قدرته علل مالحقة الحوادث والمست

 .األزمنة واألمكنة واألحوال بحيث ال يكاد يند شين عن النص أو الفهم عن النص
وتبقمل هليمة االجتهماد الفاعمل الممإمر فمي بسمط ردان التمدين، وممد ملمه ليشمممل 
النوازل والجديد من قلايا الحياة، التي لها صلة بالناس ،وتقتلي حكما فمي الشمرا 

اد يستوجب شروطا وتؤهيال وتكوينا لملكته ،وهو ما يحاول همذا البحمث وهذا االجته.
مقاربته والنوص في بعض ما تيسر ممن تفاصميله،انطالقا ممن نمموذ  جعلتمه كالوتمد 
أو اآلخية أسرح بعيدا قبله وبعده وأحوم في محيطمه ومما حولمه، ويكمون أحيانما همدفا 

به كلمما تالطممت بمي أمموا  قاربا أخلص : في حد ذاته، وأخر، مجرد وسيلة أو قل
 .االجتهاد أو خفت اللياا في دروب المجتهدين
للفقيممه   "بدايمة المجتهمد وكفايمة المقتصمد"ذلمك النمموذ  والقمارب همو الكتماب العممميم 

بدايمة المجتهمد وكفايمة كتماب "األصولي العميم ابن رشد الحفيمد،فجان عنموان البحمث 
 ". جتهادودوره في تربية ملكة اال البن رشد"المقتصد

لممماذا هممذا االختيممار لهممذا النممموذ  : ليجيممب عممن سممإالالبمماب األول وقممد جممان 
ابن رشد الفيلسوف "بالذات ليكون منطلقا لمدارسة تربية ملكة االجتهاد ؟ وعنونته ب

  وعقدت" البداية"الفقيه وكتاب 
 عصمر ابمن رشمد وحياتمه الشخصمية والعلميمةفيمه للحمديث عمن  الفصل األول

يدتمه وشمميوخه وموسموعية تكوينممه ورمزارة إنتاجه،وتحممدمت عمن بعممض وفلسمفته وعق
نهلمة والحالمة المدنيمة و االجتماعيمة أسباب محنته،كما عرجت في هذا الفصمل عمن 

  .بما يجعلها بيئة مناسبة للتداول في أمور التجديد واالجتهاد الفنون و العمران
الفقهمي  هتمؤميروبن رشد همار امن هذا الفصل عن  المبحث المالثمم جان الحديث في 

الفلمل  يؤبكم،، واعتمدت التسلسل التاريخي بدنا من بعض من عاصمره واألصولي
شمهاب ممم بعمده بقليمل ك (ه 6ٙ٘ت )محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي 
 (ه4ٕٓ)ابممن دقيممق العيممد و (ه6ٗٙت )الممدين أبممو العبمماس أحمممد بممن إدريممس القرافممي 

العبماس أحممد بمن يحيمل  يأبمو (ه3ٔٔت)اإلمام السيوطي ك وريرهما إلل المتؤخرين
مممان العينممين بممن و (ه ٕ٘٘ٔت)محمممد بممن علممي الشمموكاني و (ه3ٔٗت)الونشريسممي 

وتحدمت عن .العلمي التجريبي والفلسفي هتؤميرمم .(ه6ٕٖٔت)محمد فالل بن مامين
 .بعض تالمذته وأبنائه

 
اسمم بمدنا بتحقيمق " ايمةالبد" بكتماب تعرفمممن همذا البماب  الفصل المانيوفي 

  تمهترجمو وطبعاتمه الكتماب نسم و" البدايمة"تماري  كتابمة و الكتاب ونسمبته البمن رشمد
 .إلل اللنات األجنبية

انطالقما " البدايمة"أهميمة مولموا :من هذا الفصل تناولت المبحث المانيوفي 
 الممف فيهممتمسممائل المخوال مسممائل المتفممق عليهمماوال مسممائل األحكمماممممما ورد فيممه مممن 

 .التي نبه عليها نكت الخالف،و
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أحاديمث و هيمات األحكمام،من المسائل المنطموق بهما فمي الشمراوأفردت بالحديث  
وقمت ببعض المقارنات في ذلك ما بعمض الكتمب واألمهمات،مم قممت بجمرد  األحكام

مم ، نيأتباا التابعين والفقهان المستقلو نيالتابعو الصحابةمن "البداية"أعالم ومذاهب 
ممذاهب الخموار  ة والحنبليمة والماهريمو ةالحنفيو ةالشافعيو ةالمالكي :المذاهب أتباا

أهممل  وكممذا" البدايممة"علمممان وفقهممان مختلممف األمصممار المممذكورون فممي مممم  والشمميعة
انطالقمما مممن بعممض " البدايممة"وحاولممت بيممان حجممم كممل فئممة فممي  "البدايممة"الحممديث فممي

أقمموال فممي هممذا المبحممث أيلمما  وذكممرت.اإلحصممائيات والرسمموم البيانيممة التولمميحية
 ."البداية"العلمان في 

أصممل  مممادة ،و"البدايممة"مصممادر :مممن هممذا الفصممل تناولممت  المبحممث المالممثوفممي  
 كتب الحديث والسنن مم"البداية"أم مصادرباعتباره "االستذكار"،وركزت عللالكتاب
  .كتب الفقه والخالفمم 

سملوبه فمي عمرض ممادة منهجية ابن رشد وأركزت علل  المبحث الراباوفي 
فممممي مجممممال  مقارنمممماته،وقمت بممممبعض الالمنهجيممممة المملممممل عنممممدوبممممدأت ب "البدايممممة"

المجمممموا شمممرح "و ،لبممماجيل" منتقممملال"و ،ابمممن عبمممد البمممر" اسمممتذكار"المنهجيمممة،ما
 (هٕٓٙت )البن قدامة " المنني"وطحاوي لل"شرح معاني اآلمارو ،"للنووي"المهذب

الممنهج العمام فمي تعاملمه مما الممادة مت عمن ممم تحمد (هٙ٘ٗت)البمن حمزم" المحلل"و
فمي كتابمه  منهجية علميمة،مم ما سلكه من تعامله ما مذاهب الفقهان منهج وكذا الفقهية

 .أسلوب تعليميوما توخاه من 
 

ليجيمب  الباب المانيجان " البداية"وبعد هذه الجولة في الباب األول ما كتاب 
،فكان لزاممما المممرور علممل جملممة مممن تربيممة ملكممة االجتهمماد عنممد ابمن رشممدعمن معنممل 

االجتهماد فمي  الفصمل األولالمفاهيم والمصطلحات لتزداد الصمورة ولموحا،فعقدت 
وحكمه وحاله بين االستمرار واالنقطاا،وما يجوز  وأنواعه تهحقيقوعرفت ب ومجاله

ممم "ال نمص فيمه"وفيما" نطاق النص"فيه االجتهاد وما ال يجوز،وأحوال االجتهاد في 
 .االت االجتهاد المعاصربعض مج

،معرفا فيممه شممروط المجتهممدمممن هممذا الفصممل  المبحممث المالممثوتناولممت فممي 
المجتهمممد ومراتمممب المجتهمممدين ممممن مسمممتقلين ومنتسمممبين وخاصمممين بممممذهب بعينمممه 
ومجتهممدين فممي التممرجيح والفتيمما،مم تناولممت الشممروط العلميممة بممما فممي ذلممك األصممول 

م واالسمتنباط ممن عربيمة وأصمول فقمه الكبر، من كتاب وسنة وإجماا،وشمروط الفهم
 ...ومقاصد شرعية ومعرفة الناس والحياة 
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،فعرفممت مسممتويات وشمروط تربيمة ملكمة االجتهادتناولمت  الفصمل الممانيوفمي 
بالملكة وسبل تحصيلها والعوائق التي تحول دون تحقيقهما،وفي المبحمث الماني،بينمت 

ال البيئممة المحيطممة وتمموفر سمموان فممي مجمم الشممروط اللممرورية لتربيممة ملكممة االجتهمماد
القممدوة وصمميارة المنمماهج الهادفممة فممي كفاياتهمما ومهاراتهمما وطممرق تدريسممها والمممنهج 
المعتممممد فمممي اسمممتممار النصممموص باالسمممتنباط أو االسمممتدالل واالسمممتقران والمقارنمممة 

 .والموازنة
التدريب و تنليب أسلوب الحوار والمناقشةمنهج التجربة الذاتية و وكذا أهمية 
والكتمممب )الوسمممائل التعليميمممة،وأهميمممة لبحمممث والتصمممنيف والتطبيمممق الميدانيعلمممل ا
التشجيا و صدق العزيمة وحسن الخلق واقتران العلم بالعمل ،والحاجة إلل (المقررة

االهتمام أكمر باألصول لكونها تقدح زناد و النمرة النقديةترسي  علل التعلم الذاتي و
 .االجتهاد

الفصل يخدم ما اعتبرته مقصدا رئيسا لكتماب من هذا  المبحث المالثوجعلت 
سممبب  تذكرفم."البدايمة"تربيمة ملكمة االجتهماد أحممد أهمم أرمراض " البدايمة فعنونتمه ب

 هاهممدفوحممددت  "البدايممة"خطاطممة لمقاصممد ،وولممعت والنممرض منها"البدايممة"تممؤليف 
نشمر الممذاهب من خالل  فهم الخالف: الهدف الماني،والدعوة إلل االجتهادفي  األول

 نبممذ التعصممب و الممدوران ممما الممدليل حيممث دار والممدعوة إلممل الفقهيممة و بسممط أدلتهمما 
 .نزوا إلل التجديد و العودة إلل االجتهادالالرفق و الحكمة في واعتماد 
االهتممام باألصمول بوذلمك إصمالح التعلميم الفقهمي   يكممن فميالهدف المالمث و

سمممتنباط وحسمممن النممممر التمممدرب علمممل اال،ووولممما قممموانين لتنمممميم القمممول الفقهمممي 
التيسمير و  وممنهجالعقالنيمة والواقعيمة  كاعتماد االجتهادنصائح في وبذل ،واالستدالل
 ،واعتماد األخذ بالعادة و التجربةوالدعوة إلل المرونة و رفض الجمود ورفا الحر  

علممل  أهممل الممذاهب تممدربوالتقممو، وحسممن الخلممق  ،وسمملوك مسمملكالتمرابط المنطقممي 
 .اهبهمعن مذحسن الدفاا 

هيممات وأحاديممث األحكممام ودورهمما فممي للحممديث عممن  البمماب المالممثوخصصممت 
 دورهمما المركممزي فممي االجتهمماد فممي إبممراز الفصممل األول،فكممان تربيممة ملكممة االجتهاد

ومعناهما عنمد المفسمرين  آيات األحكمامب وعرفت وإعمالها  األحكام أهمية تعلموبينت 
ما يمدخل ،ووأركانها ومكونات أصمنافهاأقسام األحكام والمحدمين واألصوليين وبينت 
وعالقتهمما بسممعادة الممدنيا  والنممرض منهمما تهمماأهميو فممي األحكممام وممما ال يممدخل فيهمما

واآلخممرة والعمممران واإليمممان وأمممور االعتقمماد وعرجممت علممل بعممض القواعممد فممي 
مصممادر ، وموقمما األحكممام مممن مجمممل الشممرا: مممن خممالل محمماور مممن ممممل.األحكممام

عالقمة وطرق استنباط األحكمام و األحكام واالجتهاد،وتمبت بها األحكام والطرق التي
 .وريرها النس  في األحكاموفي األحكام  خصائص النبي و األحكام بالسلطان

   
ن وكتب األحكام وعناية ياألحكامي من هذا الفصل تناولت المبحث المالثوفي 

نممماذ  مممن علمممان ،ومعنايممة العلمممان بآيمات األحكا،أبرزت فيمه العلممان بآيممات األحكممام
 .حديمة في األحكامالمطبوعات ،وبعض ال نماذ  من كتب األحكامووشيوخ األحكام 
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خصوصميات هيمات وأحاديمث األحكمام ودورهما  فتناولت فيه الفصل المانيأما 
عمدد ناقشمت فيمه يمات األحكمام آلالمبحمث األول ،فخصصمت في تربيمة ملكمة االجتهاد

 .األحكاموخصوصيات بعض هيات  هيات األحكام
تناولممت فيممه أهميممة العلممم بهمما،  حاديممث األحكممامأل المبحممث المالممثوخصصممت 

وبعممض القواعممد التممي تخممص . عممدد أحاديممث األحكممام المحتمما  إليهمما فممي االجتهممادو
 .أحاديث األحكام
نمممماذ  تطبيقيمممة ممممن االجتهممماد الخممماص بآيمممات تناولمممت  الفصمممل المالمممثوفمممي 

مبررات المجتهدين في :عض المحاور من مملانطالقا من ب" البداية"وأحاديث أحكام 
 عدم اإلطممالا علممل الحممديث،أووجممود نممص فممي المسممؤلة ،إممما لعممدمعمدم إعمممال النص

        .القول بوجود ما يعارلهأوالقول بؤن النص منسوخ أو
  

نممماذ  مممن أوجممه االجتهمماد مممن هممذا الفصممل  المبحممث المالممثمممم تناولممت فممي 
الواقما الخمالف و القمرانات القرهنيمة ، وهم األممر"يةالبدا"الخاصة بآيات األحكام في 

دور معرفة أسباب النزول وأسباب الورود في الفهم : المبحث الراباوفي .في البسملة
 .واالستنباط
دور تعلممم دالالت األلفممام فممي تربيممة ملكممة فخصصممته لمم الفصممل الرابمماأممما 
نماذ  ولمنه أيلا  تعلم ما يتعلق بالنص والمجملفي  المبحث األول،فكان االجتهاد

 تعلممم ممما يتعلممق بالممماهر والمممإول فممي المبحممث المممانيو.هقواعممد فيممو مممن المشممترك
 .التؤويل حمل المطلق علل المقيد ولمنه في إطار 

االسممتمنان ،ولمممنه تعلممم ممما يتعلممق بممالعموم والخصوصفممي  المبحممث المالممثو
 .العام بين اإلطالق والتقييدوكذا .وعالقته بالعام

دور تعلمم مما في  المبحث الخامس،وتعلم ما يتعلق باألمر والنهيرابا في الالمبحث و
بعمض مما يتعلمق بالبالرمة ولمه عالقمة  ولممنه.يتعلق باللنمة فمي االجتهماد واالسمتنباط

 .باالستنباط
دور ما عدا الكتاب والسمنة ممن األصمول فمي تربيمة ل الباب الراباوخصصت 

لممم اإلجممماا والقيمماس فممي تربيممة ملكممة دور تعفممي  الفصممل األول،فكممان ملكممة االجتهاد
صميآ اإلجمماا و مفهوم اإلجمماا عنمد ابمن رشمد المبحث األول،وتناولت في االجتهاد

بعمض و.في تربية ملكة االجتهماد هودور تهأهميمم  ممن يكون اإلجماا؟و"البداية"في 
بعض الكتمب المطبوعمة فمي مولموا اإلجمماا ،ومصادر ابن رشد في ذكر اإلجماا

 .طبعها بحسب تاري 
تعلممممم القيمممماس ودوره فممممي تربيممممة ملكممممة فكممممان فممممي المبحممممث الممممماني وأممممما 

عند ابمن ( الخاص يراد به العام)بينووالفرق بينه  مفهوم القياس،تناولت فيه االجتهاد
ه له،وموقا القياس في أصول الفقه،ومشروعيته وأنواا األقيسة أوجه استعمال،ورشد

بعض ما كتب في و نماذ  من األقيسةو.فيه،وأركان القياس وبعض القواعد ومراتبها
 . كتب في العلة والتعليل وبعض ال.القياس بعد ابن رشد
واالستحسمان دور تعلمم مما يتعلمق بقمول الصمحابي  نيالفصل المماوتناولت في 

المبحث ،وخصصت في تربية ملكة االجتهادوالعرف وشرا من قبلنا واالستصحاب 
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فيمه مفهوممه وعالقتمه بالمقاصمد ومشمروعيته للحديث عن االستحسان، تناولت  األول
 .وبعض ما كتب فيه بعد ابن رشد

مفهموم حسب االستطاعة  تلبطو قوال وأعمال الصحابيوالمبحث الماني أل
وكذا مما لمه  ما له عالقة بالسنةوبينت منه  محل النزاا فيه تقول الصحابي وحرر"

المعتبر لكالمهم في  سبب الوزن وذكر حجية قول وعمل الصحابيعالقة باإلجماا و
فمي  همممنهجو.ما يشبه القواعد األصولية فمي أقموال وأفعمال الصمحابة،وبعض الشرا
 .االجتهاد

 مفهمومفتحدمت عن شرا من قبلنا ما يتعلق بتعلم تناولت  لثالمبحث الماوفي 
في المبحث الرابا تناولت و منه"البداية"نماذ  مما ورد في و حجيتهشرا من قبلنا و

ممن خممالل  ودوره فممي تربيمة ملكمة االجتهمماد ."البدايمة"صمحاب مممن خمالل دليمل االست
  .هأنواعو صينة االستصحاب في البدايةو مفهومهالكالم عن 

تعلممم ممما يتعلممق بممالعرف والعممادة والتجربممة وفممي المبحممث الخممامس تناولممت 
،فرأيت فيمممه مفهممموم العمممرف مرفيمممةالحوال األومعرفمممة بعمممض األحكمممام المرتبطمممة بممم

 .تباره وعالقته بالمقاصد ونماذ  من إعماله وبعض القواعد فيهومشروعية اع
 

تعلمم مراعماة من هذا الباب األخيمر خصصمت الكمالم عمن  لثالفصل الماوفي 
المقاصمممممد والمصمممممالح واألعمممممراف فمممممي االجتهممممماد ومعرفمممممة مممممما يتعلمممممق بالمممممذرائا 

 مفهوم المقاصد فتناولتالمقاصد والمصالح في  المبحث األول،فكان واالستحسان
المقاصمممد بمممين البسمممط مممما أسمممميته أو :قبمممل ابمممن رشمممد وجمممذور همممذا العلمممم 
،وبعدهم عنمد عند األئمة وفقهمان األمصمارمم  المقاصد عند الصحابة،فبدأت بوالقبض

مفهموم وكمذا ".بدايمةال"المقاصمد فمي  ملة من العلمان إلل زمن ابن رشد و تكلمت عمن
بالمصمممالح والتفسمممير  نمممماذ  ممممن األخمممذ،والمصممملحة عنمممد ابمممن رشمممد وموقفمممه منها

 .المقاصدي للنصوص
 هبعمممد المولمموابعض مممما كتممب فمممي ،والمقاصمممد بعممد ابمممن رشممدمممم تناولممت 

 .وخصوصا من بداية القرن المالي
دور تعلممم ممما يتعلممق بالممذرائا فممي تكمموين ملكممة تناولممت  المبحممث المممانيوفممي 

روعيتها ،وتكلمت في مفهومها ومشسد الذرائا وفتحهابالحديث عن  فبدأت ،االجتهاد
" البدايمة"وحالها في القرهن والسنة وعمل الصحابة بها،وأخذ األئمة بها وصينها في 

وعالقة الذرائا بالمقاصد،ونماذ  من استعمالها وبعض القواعد فيها،وبعض ما كتب 
 .فيها
 

قواعممد القمموانين والصممول وبعممض األفممي  ا،ملحقمممممم عقممدت فممي هخممر البحممث 
،وإن كانمت بحاجمة إلمل نافعمة فمي الفهمم واالسمتنباطتها رأي "البداية" خالل فقهية منال

مزيممد مممن التنقمميح والتحريممر وحسممن التصنيف،وقصممدي أن تكممون مممادة بممين يمممدي 
الباحمين وطلبة ملكة االجتهاد،شؤنها في ذلك شؤن ما لم يتيسمر لمي تحريمر القمول فيمه 

 .والدخول في معاما الترجيح لبعض األمور داخل البحث
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أقترحهما لممن رأ،  ،ا أعتبمره مدونمة فمي علمم االجتهمادوحسبي أني جمعمت مم
فيهمما ذلممك أو علممل األقممل لممم يجممد ممما يفلمملها فممي هممذا المجممال،لتكون أحممد المقممررات 
الدراسية لتكوين المجتهدين إن صح في ممل زماننا أن يكون لهذا األمر العميم معهد 

 .أو تخصص جامعي في مستو، عال
باعتبارهممما مشمممروعا " البدايمممة"مممما  وهمممذا القصمممد همممو المممذي جعلنمممي أتعاممممل

لالجتهمماد، يسمممح بممالتطوير والتتممميم واإلكمممال وربممما فممي بعممض الجوانممب بوعممادة 
البنان،فارتؤيممت تقممديم كميممر مممن مادتممه تقممديما أصمموليا يناسممب مباحممث األصممول مممادام 
صاحبه نفسه يطرح ممرارا أن كتابمه ولما فمي األصمول ال فمي الفمروا،ولم أر بعمد 

ي االستفادة ممن جان قبله أو بعده في ترميم تلك المباحمث األصمولية ذلك من حر  ف
وخصوصمما فممي الجانممب النمممري لتتكامممل ممما الصممور التطبيقيممة التممي جممادت بهمما 

 ".البداية"
وال يفمموتني فممي هخممر مقدمممة هممذا البحممث،أن أتوجممه بجزيممل الشممكر وجميممل 

إنجممماز همممذا  العرفمممان لجميممما ممممن سممماعدني ممممن قريمممب أو بعيمممد بقليمممل أو كميمممر فمممي
العمممل،وإن عجممزت عممن تممذكر وذكممر مممن قممام بممذلك فممي حقممي خممالل هممذه السممنوات 
الطويلة، فموني أكمل األممر للعلميم الجمواد الكمريم سمبحانه أن يموفيهم ممن خيمر الجمزان 

 .والنعم، ويعطيهم من فلله ما به يسعدون في الدنيا واآلخرة
وأبنمممائي  أممممي وأبمممي وزوجتمممي: وممممن حلمممرني ممممن همممإالن أفمممراد عممائلتي

وإخواني وأخواتي،لما تحملوه معي أمنان إنجاز العمل من التفريط في بعض حقموقهم 
وإرباك بعض برامجهم في العطل واإلجازات والتقصير في صلة الرحم، وبما قدمه 

 .لي بعلهم من مساعدة في تصفيف بعض أجزان هذا البحث
ي حفمممه هللا ويممؤتي بعممدهم مباشممرة أسممتاذي المشممرف الممدكتور أحمممد البوشمميخ

الممذي تفلممل بقبممول اإلشممراف علممل هممذا العمممل العلمممي ولممم يبخممل علممي بتوجيهاتممه 
وإرشاداته، واألكبر من ذلك صبره علي، وعلل إصراري علمل اإلبقمان علمل بعمض 

 .مواد هذا العمل ررم طولها أحيانا
المممدكتور الشممماهد : وال أنسممل كمممذلك فلمممل رئممميس الوحمممدة التممي أنتممممي إليهممما

سببا مباشمرا فمي أن يمر، همذا _بعد توفيق هللا _ه هللا،و الذي أعتبره البوشيخي حفم
مما انتابني من _ بعد أن التقينا في تماهرة مقافية عابرة_العمل النور حيث أخرجني 

بعممض اليممؤس مممن إتمممام هممذا العمممل فممي صممينة سممابقة منممايرة، فممي النمممام الجممامعي 
 . السابق

القمرهن والسمنة،فؤحيل بمه هللا مما  فدعاني لتسجيل المولوا بما يناسمب وحمدة
مرة عند إعادة تسجيل المولوا : كان سيكون في عداد الموات،وأنقذني بذلك مرتين

بصممينة جديممدة،ومرة بفممتح عينممي علممل مخممر  لمممن هممذه الوحممدة المباركممة حيممث 
بداية المجتهد ونهاية "اتلحت لي الصورة بعد تخبط في صينة هالمية كنت سميتها 

لمعت فمي مناياها،ويئسمت ممن تلممس المخمر  فيهما، حتمل " ودراسمةالمقتصد تحليل 
ودوره فممي تربيممة ملكممة "بدايممة المجتهممد وكفايممة المقتصممد"يسممر هللا الصممينة الجديممدة 

 ".االجتهاد
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وال أنسل أيلا فلل بعض الجلسمات العلميمة واللقمانات العمابرة مما ملمة ممن 
هممذا البحممث، سمموان فممي العلمممان، جممزاهم هللا عنمما كممل خيممر، تممذاكرت معهممم فممي شممؤن 

صمينته األولممل أو المانيمة ،وأذكممر ممنهم الشممي  المكمي الناصممري رحممه هللا واألسممتاذ 
النممازي الحسممميني والشممي  عبمممد العزيمممز بممن الصمممديق والممدكتور مصمممطفل بنحممممزة 
والممدكتور أحمممد الريسمموني والممدكتور محمممد الروكممي والممدكتور جمممال الممدين العلمموي 

 ..عبد المجيد النجار رحمه هللا والدكتور التونسي
كما ال أنسل مساعدة العاملين بالخزانة الملكية بالربماط، والخزانمة العاممة بهما 

 ..أيلا وخزانة القرويين بفاس وخزانة كلية اآلداب بالرباط 
أسؤل هللا أن ينفا بهمذا العممل وأن يؤجرنما عليمه بمما بمه يمقمل ميمزان الحسمنات 

ل هللا بقلمب سمليم،وأن ينفمر لنما مما كمان فيمه ممن يوم ال ينفا مال وال بنمون إال ممن أتم
 .الزلل والتقصير،والحمد هلل رب العالمين



 
 
 
 
 
 
 

  اب األولـبـال
 
 
 

ابن رشد الفيلسىف 

الفقيه وكتاب 

 " البداية"
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ه كممان جممده فممي رحلممة إلممل مممراك  3ٔ٘قبممل والدة ابممن رشممد الحفيممد بسممنة،أي عممام 
ويبين له القالي أممر األنمدلس ومما أصميب بمه ) يستنجد بعلي بن يوسف بن تاشفين 
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و ما جروه إليها و جنوه عليهما ممن اسمتدعان .المسلمون من النصار، المعاهدين بها 
ر و تقويتممه علممل المسمملمين  و إمممداده ، و ممما فممي ذلممك مممن نقممض العهممد و ابممن ردميمم

وأفتاه بتنريبهم و إجالئهم عن أوطانهم و هو ،فلقي نمره بالقبول ،الخرو  عن الذمة
عهده إلل جميا بمالد األنمدلس بوزعما  المعاهمدين  ونفذ. أخف ما يإخذ به في عقابهم

كمما جمان ابمن رشمد الجمد فمي  ٔ(لعمدوةإلل ناحية مكناسة و سال و ريرهما ممن بمالد ا
وهي طلب عزل األمير أبي الطاهر أخ علي بمن يوسمف و تقمديم ريمره ،مهمة أخر،

_ شممؤن بممالد المنممور عامممة_و قممد كممان الممطراب أمممر األنممدلس ٕفممي واليممة األنممدلس
علممي بممن )اختلممت حممال أميممر المسمملمين )مإشممرا علممل لممعف الدولممة المركزيممة فقممد 

 … (يوسف بن تاشفين 
مهممرت فممي بممالده منمماكر كميممرة و ذلممك السممتيالن أكممابر المممرابطين علممل الممبالد و و 

دعواهم االستبداد، و انتهوا في ذلك إلل التصريح ، فصار كل منهم يصرح أنه خير 
األحمموال، و  لممن علمي أميمر المسمملمين ، و أحمق بماألمر منمه ، واسممتولل النسمان علم

لك يزيمد تنفلمه ، و يقمو، لمعفه، وقنما أسندت إليهن األمور ، وأمير المسلمين في ذ
باسم إمرة المسلمين ، وبما يرفما إليمه ممن الخمرا  ، وعكمف علمل العبمادة ، و أهممل 

السميما منمذ قاممت دعموة …فاختل لذلك عليه كمير من بالد األندلس… أمور الرعية 
 .ٖ(ابن تومرت بالسوس

ل أفممول و نجممم و ال زال أمممرهم إلمم. و هكممذا تممدرجت أحمموالهم مممن سممي  إلممل أسمموأ 
الموحدين في صعود إلل أن انقرلت الدولمة المرابطيمة بلمرب عنمق هخمر ملوكهما 

 .هٕٗ٘إسحاق بن علي بن يوسف سنة 
و لممم تكممن حالممة العممالم اإلسممالمي فممي بقيممة األقطممار تبعممث علممل االطمئنممان فالدولممة 

ال قيام العباسية بالعراق و دولة الفاطميين بمصر بلنتا إلل طور الهرم المزمن الذي 
ممن المشمرق بعمد أن أخمذ عمن النزالمي و أبمي [ ٕٗ٘_ه6٘ٗ]بعده فعاد ابن تومرت 

الطرطوشي بمصر و قمرأ علمل  وعن أبي بكر،بكر الشاشي و ابن عبد الجبار ببنداد
و همو يحممل مشمروا التنييمر لميس فقمط علمل المسمتو، المحلمي  .ابن حممدين بقرطبمة

وائها العالم اإلسالمي بكامل حمدوده و إنما مشروا خالفة إسالمية عامة تلم تحت ل
 .ٗتتولل زعامتها الدولة الموحدية

و قد ذكمر صماحب المعجمب فمي أخبمار المنمرب أنمه ذكمر للنزالمي مما فعمل علمي بمن 
يوسف بن تاشفين من ملوك المرابطين بكتبه التي وصلت إلل المنمرب ممن إحراقهما 

 ليمذهبن: حين بلنه ذلمك  النزالي فقال. وابن تومرت حالر ذلك المجلس،و إفسادها
 .٘لذلك إال حالرا مجلسنا أحسب المتولي عن قليل ملكه و ليقتلن ولده ،و ما

                                 
 -ت عبد الوهاب بن منصمور ٗ 4٘ص" . اإلعالم بمن حل بمراك  وأرمات من األعالم"العباس بن إبراهيم  ٔ

  34ٙٔالمطبعة الملكية الرباط 
 نفس المرجا والصفحة السابقة ٕ
 ٔط 6ٖٙٔمطبعمة االسمتقامة القماهرة    44ٔص " المنربفي تلخيص أخبار  المعجب"عبد الواحد المراكشي  ٖ

 محمد العربي العلمي-تحقيق محمد سعيد العريان
 ٕط  344ٔدار المنرب الرباط  ٔٔص (العلوم واآلداب والفنون علل عهد الموحدين)محمد المنوني  ٗ
 
 43ٔص " المعجب"  ٘



 15 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

و أيا كان صدق هذه النبونات ممن عمدمها فمون انتشمارها يبمين اخمتالف األسمس التمي 
فقممد تسمملح الموحممدون بفكممر النزالممي فممي  ،سممتقوم عليهمما الدولممة الجديممدة عممن سممابقتها

ني اإلسممماعيلي الممذي عممرف شمميوعا كبيممرا فممي شممرق العممالم مواجهممة الفكممر البمماط
اإلسالمي و رربه فقابلوا دعوتهم بمملهما و اجتهمدوا فمي تعمرف ممذاهبهم الباطنيمة  و 

 .ٔكان رئيسهم محمد بن تومرت يتلقب بالمهدي و ينتمي إلل هل البيت
بعده ألجل أن تإدي هذه الدولة مهمتها حق تؤدية،أراد ابن تومرت ومإسسها من )و 

 .ٕ(أن تكون حلارتها مطبوعة بطابا العممة و التجديد في سائر مماهرها
و لهمذا لقبموا ملموكهم بمؤمران الممإمنين و الخلفممان و اجتهمدوا فمي توسميا نفموذ الدولممة 
فامتدت من المحيط األطلسي إلل قرب حدود مصمر طموال و ممن الصمحران الكبمر، 

أكبممر أسممطول فممي وقتممه ، و كممان إلممل جبممال الشممارات باألنممدلس ، و كممان أسممطولهم 
و نطقمت بهمذه العمممة هممارهم متمملمة فمي )جيشهم أكبر ما شاهده المنرب اإلسالمي 

و كانت لهم هممة عاليمة فمي الجهماد و االهتممام . ٖ(صواما الكتبية و اشبيلية و حسان
و ) :بؤمور الدين، فهذا ابن جبير الذي جال في كمير من ممالك العالم اإلسالمي يقول

تحقق المتحقق ويعتقد الصحيح االعتقاد أنه ال إسالم إال ببالد المنرب ، ألنهم علل لي
كمممما أنمممه ال عمممدل و ال حمممق و ال ديمممن علمممل وجههممما إال عنمممد )...( جمممادة والمممحة

 .ٗ(الموحدين
. أممما عممن التجديممد فقممد كممان شممامال فممي األفكممار واآلداب والفنممون واإلدارة والحممرب 

س العديدة و المكاتب العامة و دور الليافة و مهرت فؤسست المارستانات و المدار
 . االبتكارات في مختلف المجاالت 

 : الحالة المدنية و االجتماعية_
حتل كانت المعينة تخر  من بالد )انتشر األمن في رير ما حقبة من أيام الموحدين 

 .٘(نول لمطة و تنتهي إلل برقة وحدها ال تر، من يعرض لها و ال من يكلمها
كمان )شاعت الحرية في هذا العهد في الجملة و تمدفقت علمل النماس األمموال حتمل  و

وأنفمق الناصمر فمي )...( وحدها في كل سنة وقمر مائمة و خمسمين بنمال خرا  إفريقيا
كمان أول شمين  ولما تمت بيعة المنصمور..رزوة إفريقية مائة و عشرين جمال ذهبية

لممال ففرقهما فمي اللمعفان ممن بيوتمات فعله أن أخر  مائة ألف دينار ذهبا من بيمت ا
 )...(.شاة 4ٖٓٓٓه 3ٗ٘، و فرق في عيد سنة )...(بالد المنرب

كممما جعممل يوسممف المرتبممات لألطبممان و المهندسممين و الكتمماب و العلمممان والطلبممة و 
التعليم توسعا كبيرا شمل الرجال والنسان واألحرار و  ، وعرف ٙ(الشعران و ريرهم
ذكر هنمما األدبيمممة تممالممقفمممات معلمممات بقصممر الخالفمممة و  بعممض)العبيممد ، و ومفمموا 

الشاعرة حفصة بنت الحا  الركونية النرناطية ، كانت أستاذة وقتها و انتهت إلل أن 

                                 
 64ٔص "المعجب  ٔ
 .ٕٔمحمد المنوني ص  ٕ
 ٖٔنفسه ص  ٖ
 دار الكتاب اللبناني بيروت 3ٙص " رحلة ابن جبير"ه  ٗٔٙأحمدبن جبير األندلسي ت محمد بن ٗ
 4ٔمحمد المنوني ص  ٘
 
  ٘ٔنفسه ص  ٙ
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ومممن بنممات  ٔ(ه6ٙ٘علمممت النسممان فممي دار المنصممور و توفيممت بمممراك  هخممر سممنة 
ي أخذت عن زينب بنت يوسف بن عبد المومن الت)التاري   نالخلفان التي حافم عليه

ابن عبد هللا بن إبراهيم علم الكالم و رير ذلمك و كانمت عالممة صمائبة المرأي فالملة 
 .ٕ(معروفة

و من النسان األندلسيات امرأة تسمل خيرونة أو خدونة كانمت فقيهمة صمالحة توفيمت 
ه و كما اختص الخلفمان الموحمدون بؤطبمان ألنفسمهم كمذلك اخمتص نسماإهم 3ٗ٘سنة 

كانتما عمالمتين )من هإالن أخت الحفيد أبي بكر بن زهر و بنتها بطبيبات ألنفسهن و 
بصممناعة الطممب و المممداواة و لهممما خبممرة جيممدة بممما يتعلممق بمممداواة النسممان ، و كانتمما 

 .ٖ(تدخالن إلل نسان المنصور
 :الرعاية الصحية_ 
 ( م 33ٔٔ_ه3٘٘ت)قممد كممان اهتمممام كبيممر بالطممب العممام فؤسممس يعقمموب المنصممورل

يحمدمنا المراكشمي فممي . مرلمل و المجمانين فممي عديمد ممن بقماا الممبالد مارسمتانات لل
المنصممور  و بنممل يعقمموب) :يقممول المعجممب عممن واحممد منهمما و هممو مستشممفل مممراك 

ما أمن أن في الدنيا ممله و ذلك أنمه تخيمر سماحة فسميحة  ٗبمدينة مراك  بيمارستان
و أمممر أن ( …)وهالبلمد،و أممر البنمانين بوتقانمه علمل أحسمن الوجم بؤعمدل مولما فمي

و أجر، فيه مياهما  ،ينرس فيه ما ذلك من جميا األشجار المشمومات و المؤكوالت
و أجمر، لمه مالممين دينمارا فمي كمل يموم برسمم ( …)كميرة تدور علل جميما البيموت 

 .و أقام فيه من الصيادلة لعمل األشربة و األدهان و األكحال ( …)الطعام 
فمموذا بممرين .ار للنمموم مممن جهمماز صمميف و شممتانو أعممد فيممه للمرلممل ميمماب ليممل و نهمم

و لمم ( …)المريض فون كان فقيرا أمر له عند خروجه بمال يعي  به ريممما يسمتقل 
بل كان من مرض بمراك  من رريب حمل إليه . يقصره علل الفقران دون األرنيان

و كممان فممي كممل جمعممة بعممد صممالته يركممب ويدخلممه يعممود المرلممل و ( …)و عممولج 
كيف حالكم ؟ و كيف القومة عليكم ؟ إلل رير ذلك ممن السمإال : يقول يسؤل عنهم ، 

 .٘(، مم يخر  ، و لم يزل مستمرا علل هذا إلل أن مات رحمه هللا
فقمد ذكممر ابمن أبمي أصمميبعة فمي طبقممات  ،و كانمت همذه المستشممفيات رايمة فمي التنممميم

إلمل قسممين  كانمت البيرمارسمتانات منقسممة: )األطبان عن نمام المستشفيات مما يلمي 
قسمم الممذكور و قسمم اإلنمماث ، و كمل قسممم مجهمز بممما : منفصملين بعلممها عمن بعممض 

و قموام و مشمرفين و . يحتاجه من هلة و عدة و خدم و فراشين من الرجال و النسان 
و لكممل قسممم ( …)فممي كممل قسممم مممن هممذين القسمممين عممدة قاعممات لمختلممف األمممراض 

تكمون همذه التنميممات معتممدة أيلما  وقد رجح األستاذ محمد المنوني أن (…رئيس 
 .ٙن في الدنيا مملهأما أمن :في المستشفيات الموحدية استنادا لقول صاحب المعجب

                                 
 ٖٖنفسه ص  ٔ
 ٖٖنفسه ص  ٕ
موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسمم بمن خليفمة بمن يمونس السمعدي الخزرجمي المعمروف بمابن أبمي أصميبعة  ٖ
 دار مكتبة الحياة بيروت-ت نزار رلا ٕٗ٘ص " قات األطبانعيون األنبان في طب( "ه6ٙٙت)
، (مكمان= ممرض، سمتان  -ممريض أو بيمماري= بيمار) األصل مركبة من كلمتين   البيمارستان تسمية فارسية ٗ

 والبيمارستان أو المارستان تعني المستشفل
  66ٕ-64ٕص " المعجب"  ٘
 ٕٖٔمحمد المنوني ص ٙ
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ومممن عجائمممب تنميمممات الموحمممدين الطبيممة و احتياطممماتهم أيممام الوبمممان ممما جمممان فمممي 
فكمان ( …)ه كان الطاعون الشديد بمراك  و أحوازهما4ٔ٘أنه في سنة ) القرطاس 
و " ورقمة"خر  من منزله حتل يكتب اسمه و نسبه و مولعه في بمرانة الرجل ال ي

 .ٔ(مل إلل مولعه و أهلهحيجعلها في جبينه ، فون مات 
 : نهضة الفنون والعمران_

ارتقممت الفنممون فممي كميممر مممن مماهرهمما علممل عصممر الموحممدين و نهلممت مجممموا 
زمممانهم و  الصممناعات لهممذا العهممد و عرفممت تقممدما كبيممرا و ازدهممارا قممل نميممره فممي

باألخص إبان عممة الدولة حيث الموفرة و الجمودة و اإلتقمان و اإلبمداا و االختمراا 
: فقد كان في فاس وحدها في عهد المنصمور و ابنمه الناصمر ممن معاممل الصمناعات 

ممن  6ٙمن ديار عمل الصمابون و  4ٗمعمال لنسج المياب و  ٖٗٙٓداران للسكة و 
مصمنعا  ٔٔمعمال لتسمبيك الحديمد و النحماس  ٕٔدارا للصبارة و ٙٔٔديار الدبآ و 
 .ٕدارا لعمل الفخار 6ٔٔلعمل الكارد و  ةحجر ٓٓٗللزجا  و 

ما كانت عليه أبنيتهم من التفنن  ،و من الشواهد علل إتقان الصناعات اإلتقان الفائق)
العممميم و التممؤنق الفممائق ، حسممبما يعلممم مممن مشمماهدة ممما بقممي قائممما منهمما ، وممما حفممم 

و ال ينمتج . إن إتقمان البنمان ممن شمواهد التقمدم و الرقمي : و قمد قمال بعلمهم  ،وصمفه
األبنية الفخمة الشامخة إال حلارة لخمة ، و شعوب لها شؤن في فنمون الهندسمة و 

 .ٖ(العمارة و نزعة إلل حسن الذوق
و يتحدث المإرخون أن مصانا الحرير بمدينة قرطبة وحمدها كانمت تسمتخدم مالممين 

عاممل ن و كمان تسمويقها ينطمي شممال إفريقيمة إلمل أواسمط القمارة حتمل و مائة ألمف 
 :عرفت ازدهارا كبيرا ، يقول ابن خلدون كما أن صناعة السفن ٗالسودان 

لما اسمتفحلت دولمة الموحمدين فمي المائمة السادسمة و ملكموا العمدوتين ، أقماموا خطمة )
المسلمين حينئذ في و انتهت أساطيل .. األسطول علل أتم ما عرف و أعمم ما عهد 

 .٘(من قبل و ال بعد فيما عهدناه الكمرة واالستجابة ، إلل ما لم تبلنه
و كانت لتلك األساطيل مصانا متوافرة منبمة علل طول مراسي المملكة الموحدية و 

امتدت من مرسل سال إلل المهدية و طنجة و سبتة و بادس و الريف إلل تونس ) قد 
)ٙ. 

فمممي صمممناعة السمممالح ، ومعاملمممه توجمممد فمممي جميممما جهمممات و كمممان المنمممرب متفوقممما 
الموحممدين ، تنممتج مقممدارا كبيممرا مممن السممالح ، كممما كممان للموحممدين اعتنممان خمماص 

عددا مما كان معروفا إذ ذاك  4بصناعة استنالل المناجم و قد ذكر صاحب المعجب 
 بالمنرب و األندلس من معادن الذهب و الفلة و الحديد و الكبريت و الرصماص و

 ..الزئبق

                                 
 ٖٖٔنفسه ص ٔ
 ٖٕٙنفسه ص  ٕ
 4ٖٕنفسه ص  ٖ
 3٘ٙٔالقاهرة ٔمكتبة األنجلو المصرية ط 3ٔٔترجمة إبراهيم أحمد العدوي ص "الحلارة العربية"مي هل ٗ
 36ٗٔ -٘دار القلم بيروت ط  ٕٙ٘ابن خلدون المقدمة ص   ٘
 ٕ٘٘-ٕٗ٘محمد المنوني ص  ٙ
 ٕٖٙالمعجب ص  4
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نؤخمذ المقصمورة و.و تطورت الصناعة الميكانيكية و مهمرت فمي كميمر ممن الممماهر
فقممد كانممت المقصممورة التممي يجلممس فيهمما خلفممان  ،الميكانيكيممة مممماال لهممذا التقممدم الرائمما

الموحدين أمنان صالة الجمعة ذات تركيب عجيب ، فقد كانت تسا نحو ألف شمخص 
ت في أسفلها و لها ستة أذرا  أو جوانب تمتد ، و كانت تتحرك بواسطة عجالت تمب

بواسطة مفاصل متحركة ، و قد صنعت هذه العجمالت و المفاصمل بحيمث ال يترتمب 
عليهمما عنممد تحريكهمما أقممل صمموت ، بممل تممدور جميعهمما فممي أتممم سممكون ، و نممممت 
المحركات بطريقة هندسمية دقيقمة بحيمث تتحمرك جميعما فمي وقمت واحمد ، متمل رفما 

البممابين المذين يممدخل منهممما أميممر الممإمنين إلممل المسممجد عنممد صممالة السمتار عممن أحممد 
وتلتف ،الجمعة، و كانت المقصورة تبرز من جانب و يبرز المنبر من الجانب المماني

الجوانب في نفس الوقت حول مجلس أمير المإمنين ، كذلك نمم المنبمر بحيمث يفمتح 
أخذ الخطيب مكانمه وذلمك  بابه متل صعد إليه الخطيب ، و ينلق من تلقان نفسه متل

كان دون أن يسما أمر لهمذه المحركمات ، كمذلك نمممت أبمواب المقصمورة علمل همذا 
 .ٔالنمط ذاته

وقممد بلنممت هممذه المقصممورة حممدا مممن اإلتقممان والدقممة والنرابممة عجممز معممه عممدد مممن 
ولمم يكمن فميهم ممن تصمد، لوصمف :)يقمول صماحب المعجمب  ،الشعران عن وصمفها
 : قصيدته التي أولها ر بن مجير فؤنشدالحال حتل قدم أبو بك

 التسيار     فهي بلدة ليست بدار قرار عصا  ألقي  أعلمتني            
 سور من األسوار طورا تكون بمن حوته محيطة     فكؤنها            
 األسرار  سر من  مخبونة     فكؤنها   عنهم  حينا  وتكون            
 لهم علل مقدار مقادير الور،     فتصرفت  علمت  وكؤنها            
 في قومه قامت إلل الزوار   فوذا أحست باإلمام يزورها                
 لألقمار الهالالت  كتكون   بعد        تخفل  فتبدو مم  يبدو            

كما كان علمل بماب جماما الكتبيمين  ٕ(فطرب المنصور لسماعها وارتاح الختراعها  
ساعات ارتفاعهما فمي الهموان خمسمون ذراعما تنمزل فيهما عنمد انقلمان كمل )بمراك  

ساعة صنجة وزنهما مائمة درهمم ، تتحمرك بنزولهما أجمراس يسمما وقعهما ممن بعمد و 
 .ٖ(عندهم الفحانة ذكرها العمري في مسالك األبصار تسمل

هار و نموذ  هخر يبين روعة اإلتقان و ما بلنته العقلية اإلسالمية إبان عصور االزد
فقممد صممنعت لممه أرشممية بعلممها مممن  ،إنممه مممابوت مصممحف عممممان رلممي هللا عنممه.

و اتخذ للنشمان محممل بمديا و اتخمذ للمحممل  ،السندس و بعلها من الذهب و الفلة
كرسي مم اتخذ للجميا مابوت يصان فيه، و هذا وصف بقلم شاهد عيان أحد أصدقان 

ت المصمحف فمي أحمد رواربمه و لمه ممابو: )ابن رشد و هو أبو بكر بمن طفيمل يقمول 
قممد أحكممم ارتجاجهممما ، و يسممر بعممد اإلبهممام انفجارهممما ،و : بمماب ركبممت عليممه دفتممان 

النفتاح هذا الباب و خرو  هذا الكرسي من تلقائه و تركب المحممل عليمه مما دبمرت 

                                 
-دار صمادر ٖت إحسمان عبماس   6ٕٗص"نفمح الطيمب ممن رصمن األنمدلس الرطيمب"أحمد بن محمد المقمري ٔ

 3ٙ6ٔبيروت 
  3ٙٔص /ٕالمعجب   ٕ
 ٔٔٔمحمد المنوني ص  ٖ
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و ذلمممك أن ( …)و انتممممت العجائمممب المعنويممة و الحسممية( …)الحركممات الهندسممية
فيصال فيه مولا قد أعدله مفتاح لطيف يدخل فيه ، فوذا أدخمل بؤسفل هاتين الدفتين 

المفتاح فيه ، و أديرت به اليد انفتح الباب بانعطاف الدفتين إلل الداخل من تلقائهما و 
فموذا كممل الكرسمي بمالخرو  ( …)ايتهراته بما عليه إلل أقصل ذخر  الكرسي من 

. دفتين إلل مولعهما من تلقائهما و كمل المحمل بالتقدم إليه، اننلق الباب برجوا ال
فقمط دون  و ترتيب هذه الحركات األربا علمل حركمة المفتماح. دون أن يمسهما أحد 
و صممحة هممذه الحركممات اللطيفممة علممل أسممباب و مسممببات ( …)تكلممف أي شممين هخممر

 .ٔ(رائبة عن الحس في باطن الكرسي، و هي ما يدق وصفها و يصعب ذكرها
 : الحياة العلمية -

أن المممماهر السممابقة ترتكممز علممل بنيممة علميممة متينممة فممي مختلممف المجمماالت ،  ال شممك
أو التنمموا أو التشممجيا و انتشممار المعاهممد مممن جواممما و  ،سمموان مممن حيممث المنمماهج

 .كتاتيب و مدارس و مجالس الخلفان و الوزران
المدرسة العامة : و قد عرفت المدارس في عهد الموحدين تنوعا مهما فكان منها ممال

تخريج المومفين و المدرسة الملكية لتعليم أمران الموحدين و مدرسة تعليم المالحة ل
 .ٕو عرفت انتشارا واسعا ال في المنرب فحسب بل و في إفريقية و األندلس

و يذكر صماحب الحلمل الموشمية نموذجما لمنهما  المدرسمة العاممة لتخمريج الممومفين 
"  كتاب الموطؤ"صنار الطلبة لحفم   عبد المومن  الحفام ووقف ):بمراك  قال فيه 

وكمان يمدخلهم  كمل يموم . ورير ذلك ممن تواليمف المهمدي " كتاب أعز ما يطلب"هو 
جمعة بعمد الصمالة داخمل القصمر، فيجتمما الحفمام فيمه و همم نحمو مالممة هالف كمؤنهم 

قصد بهم سرعة الحفم و التربيمة علمل مما يريمده ، .أبنان ليلة من المصامدة و ريرهم
هم يوممما بتعلمميم الركمموب و يوممما بممالرمي بممالقوس ، و يوممما بممالعوم فممي بحيممرة فيؤخممذ

صنعها خار  بستانه مربعة ، طول تربيعها نحو مالممائة بماا ، و يومما يؤخمذهم بمؤن 
يحذقوا علل قوارب و زوارق صنعها لهم في تلك البحيرة فتمؤدبوا بهمذه اآلداب تمارة 

و سائر مئونتهم من عنده، و خيلهم و عددهم و كانت نفقتهم . بالعطان و تارة باألدب 
كذلك ، و لما كمل له هذا المراد فيهم عزل بهم أشياخ المصامدة عن واليمة األعممال 

 .ٖ(أولل منكم فسلموا لهم:و الرئاسة ، و قال العلمان 
و قد ذكر صاحب اإلعمالم أن عبمد الممومن أسمس عمدة ممدارس بممراك  و اسمتدعل 

 .ٗبه علل تنميمهاابن رشد الحفيد ليستعين 
و عرفت المجاما العلمية ازدهارا كبيرا سوان منها مجماما الخلفمان أو األممران التمي 
يعقدونها ما أشياخ علمان الموحدين و كبار العلمان من الواردين علميهم ممن مختلمف 

                                 

 ٕٔٗ- ٔٔٗ-ٓٔٗص/ٕنفح الطيب   ٔ
 ٖٕمحمد المنوني ص  ٕ
-33ٖٔ-الممدار البيلممان –دار الرشمماد الحديمممة  ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ:الحلممل الموشممية فممي ذكممر األخبممار المراكشممية  ص  ٖ

سهيل زكار و عبد القادر زماممة :من الهجري علل ما ذكره المحققانلمإلف أندلسي مجهول من القرن الما 343ٔ
وذكر المنوني أنه ألبي عبد هللا بن أبي المعلل بمن السمماك ، ولميس البمن الخطيمب كمما جمان فمي الطبعمة التونسمية 

 (.  ٕٕٔ:حلارة الموحدين ص)
           ٕٓنفسه ص   ٗ
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عربيمة ، فقمه : الجهات و التمي كانمت حافلمة بالممذاكرة و المنمامرة فمي أنمواا العلموم 
بولقمان مسمؤلة ممن العلمم  يفتتحفلسفة ، وريرها و كان لكل فن مجلس  أصول ، طب ،

يلقيها الخليفة بنفسه أو بوذن بعض الحالرين و كانت مطبوعة بالنمام و التزام الجد 
 .ٔو تختم بالدعان يدعو الخليفة و يإمن الوزير ،و المحافمة علل اآلداب

ممن انتهمت إليمه المهمارة فمي و كانت العمادة أن ال ينتصمب للتمدريس فمي الجوامما إال 
العلم و الدين في وقته ، و يذكر صاحب المعجمب أنمه كمان فمي قرطبمة وحمدها مالممة 

و كمان فمي . ٕهالف مقلس و كان ال يتقلس عندهم في ذلك الزمان إال من صملح للفتيما
 .ٖامرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي 4ٓٔحي واحد من أحيان قرطبة 

في هذه الزاوية الممتازة من العالم تسامح ال تكاد األزمنة الحديممة قام )و عموما فقد  
تعممرض مممميال لممه علينمما ، و ذلممك أن النصممار، و اليهممود و المسمملمين كممانوا يتكلمممون 

ن األشممعار ، و يشممتركون فممي ذات المباحممث األدبيممة و يبلنممة واحممدة ، و ينشممدون عمم
اس فقد كان الجميا متفقين علل العلمية و قد زالت جميا الحواجز التي تفصل بين الن

الجد في حقمل الحلمارة المشمترك و تنمدو مسماجد قرطبمة ، التمي كمان الطمالب فيهما 
و يمروي يماقوت . ٗ(…مراكمز فعالمة للدراسمات الفلسمفية و العلميمة. يعدون باأللوف 

وهو يتحدث عن بعض جهات األندلس بؤنه قل أن تر، من ال يقمول شمعرا   الحموي
و لو مررت بفالح خلف فدانه و سؤلته عن الشعر قرض ممن سماعته  و ال يعاني أدبا

ذلك أن اللنة العربية كانت وحدها وسيلة . ٘ما اقترحت عليه في أي معنل طلبت منه
المعارف لجميا األجنماس و كمان النصمار،  و اليهمود يإلفمون بهما و شمبابهم يتبماهل 

 . ٙفيها مإلفات الفقهبمعرفة العربية و هدابها و يقبل علل ما يإلف بها بما 
وصمل _ يكفي لنعرف المستو، الذي وصل إليه العلم و التعلم أن النساخ بقرطبمة )و

بهم األمر أن عجزوا بالوفان بكفاية العلمان و األطبان و الفالسمفة و اسمتدعي النسماخ 
ة وطليطلمة بمن بنداد و من أنحان العالم اإلسالمي ، كما ملت مصمانا المورق بشماط

حيممث كممان . 4رطبممة كممما ازدهممرت صممناعة تجليممد الكتممب ازدهممارا كبيممراوقفمما علممل ق
فال عجب بعمد همذا أن . 6اإلقبال علل اقتنانها سوان من الناس من يقرأ و من ال يقرأ

كانت بحق مركز )تكون قرطبة في زمان  الموحدين كما أورد صاحب نفح الطيب و
وأم القمر، وقمرارة أولمي  منتهمل النايمة ومركمز الرايمة) و3(الكرمان و معدن العلممان

لعلموم وقبمة ل امتفجمر االفلل والتقل ووطن أولي العلم والنهمل وقلمب اإلقلميم وينبوعم
اإلسممالم وحلممرة اإلمممام ودار صمموب العقممول وبسممتان ممممر الخممواطر وبحممر درر 

                                 
                  3ٖنفسه ص  ٔ
 4ٕٖص/ٔالمعجب   ٕ
 نفس المرجا والصفحة ٖ
القماهرة –ٔت عادل زعيتر دار إحيان الكتب العربية، ط ٕ٘ص "ابن رشد والرشدية"م 63ٕٔإرنست رينان ت ٗ

 م 3٘4ٔ
 دار الفكر بيروت 6ٖ٘-4ٖ٘ص/ٖ "معجم البلدان" ٕٙٙياقوت بن عبد هللا الحموي ت ٘
 ٕٔٔص "الحلارة العربية "  ٙ
 ٕٓٔنفسه ص  4
 ٕٙٗص /ٔنفح الطيب   6
 ٖ٘ٔص/ ٔنفسه   3
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القرائح ومن أفقها طلعت نجوم األرض وأعالم العصر وفرسان النمم والنمر وبهما و
 ٔ(ائقة وصنفت التصنيفات الفائقة أنشئت التؤليفات الر

و قد حاول الخلفان الموحدون تعميم التعليم علل نطاق واسا و قمد بمالآ عبمد الممومن 
فممي التعلمميم اإلجبمماري فجعلممه حتممما الزممما علممل كممل مكلممف مممن الرجممال و النسممان و 

دون العربممي أن يقممرأ  األمممازينيو رخممص لمممن يفهممم اللسممان . األحممرار و العبيممد 
و تعلمم مما يتعلمق بالصمالة و أكمد علمل العموام  باألمازينيةعقيدة ابن تومرت بلسانهم 
أم القممرهن و ممما تيسممر مممن القممرهن وكممذا مجممموا أحاديممث الصممالة الممذي كممان : حفممم 

يعقمموب المنصممور يمليممه بنفسممه، وكممان يجعممل لمممن حفمممه الجعممل السممني مممن الكسمما 
 .ٕواألموال

 :فقد ذكر منها المنوني ما يلي أما عن كتب و مواد الدراسة في هذا العهد 
المنصممف فممي رسممم هجممان المصممحف و شممرح أبممي عمممرو : ففييي القييرآن وارا اتيي -

 . النافقي علل قصيدة الحصري في القرانات
صممحيح البخمماري ، و صممحيح مسمملم و سممنن أبممي داود و سممنن : وفييي علييم الحييديث-

طمؤ ابمن تمومرت الترمذي و سنن النسائي و مسمند البمزار الكبيمر و موطمؤ مالمك و مو
و أحاديمث الجهماد التمي أممر يعقموب المنصمور بجمعهما ، و شمهاب ( أعمز مما يطلمب)

 . األخبار في الحكم و األممال و اآلداب من األحاديث النبوية للقلاعي
والقواعممد واإلمامممة لممه ( األمازينيممةبالعربيممة و )عقيممدة ابممن تممومرت : و فييي العقيييدة-

 .قيدة البرهانية للساللجيأيلا، و شعب اإليمان للقصري ،والع
 .كتاب سيرة ابن إسحاق بتهذيب ابن هاشم : و في السيرة-
األحاديث التي جمعها ابن تومرت في الطهارة و أحاديث الصالة التي : و في الفق -

أمر يعقوب المنصور بجمعها و األحكمام الصمنر، لعبمد الحمق ،و النمواذر البمن أبمي 
وتمؤليف  زيمد، ذعمي للمدونمة و رسمالة ابمن أبميزيد وكتاب ابمن يمونس و تهمذيب البرا

 . عباد بن برجان في الفرائض
كتممماب البرهمممان إلممممام الحمممرمين والتلخممميص مختصمممر التقريمممب :  و فيييي األصيييول-

 .واإلرشاد له،و المستصفل للنزالي ورجز ابن الكتاني 
  .رعاية المحاسبي و اإلحيان للنزالي : و في التصوف-
كتاب سيبويه ،و الجممل بشمرحه ألبمي بكمر العبمدري : دبو في النحو و اللغة و األ-

نكت علل شمرح األعمالم لشمواهد ال،وشرح أبيات الجمل البن هشام اللخمي السبتي و
و مقدمممة الجزولممي المسممماة بالقممانون ،وشممرح أبممي ذر علممل .كتمماب سمميبويه لممه أيلمما

 ةورسمالرريب السير البن إسحاق،والمذهبة في الحلي والشياب البن اصمبآ األزدي،
القلم والدينار البن ماكوال،ومقصورة ابمن دريمد بشمرح ابمن هشمام السمبتي و مقاممات 

 .الحريري و صفوة اآلداب و نخبة ديوان كالم العرب للجراوي 
لب اللبماب فمي مسمائل الحسماب ألبمي الحسمن بمن فرحمون :  وفي الحساب والجبر– 

 .ٖ..القيسي، ومنمومة ابن الياسمين في الجبر

                                 
 ٔٙٗص/ٔنفسه   ٔ
 6ٕ-4ٕمحمد المنوني ص  ٕ
 ٖٓ-3ٕنفسه ص  ٖ
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الحركة العلمية امتدادا الزدهارها إبمان عهمد ملموك الطوائمف و العصمر  و قد عرفت
. المرابطي فاستمر العطان واإلنتا  في النمرب اإلسمالمي وتموالل التمراكم المعرفمي 
فوذا عرف عهد ملموك الطوائمف تمزقما و لمعفا سياسميا فونمه علمل المسمتو، العلممي 

أبمو محممد : ن بمين همإالنعرف بروز أسمان بارزة أممرت فمي مقافمة ممن بعمدهم،و مم
والعممالم والمممإرخ و الناقممد لألديممان و المممدارس  المفكممر( هٙ٘ٗت ) علممي بممن حممزم 

( ه4ٗٗت ) الفلسفية و األدبية و الشاعر و الفقيه السياسي ، وكذلك أبوالوليد الباجي 
الممذي اشممتهر بممردوده علممل ابممن حممزم و وصممف بؤنممه مممن أئمممة المسمملمين  و ناصممر 

شممي  علمممان ( هٓٙٗت ) و ابممن عبممد البممر . النممرب اإلسممالمي فمميالمممذهب المممالكي 
لم يكن لألندلس ممل أبي عمر ابن : )األندلس و كبير محدميها،والذي قال فيه الباجي 

 .ٔ(أحفم أهل المنرب عبد البر في الحديث وهو
إن النلمو  العقلمي المالزم :)و قد تحدث أحد المستشمرقين و همو يصمف همذه الفتمرة 

أو قماموس " إشمارة إلمل الململ و النحمل البمن حمزم"ي تاري  األديمان إلخرا  كتاب ف
علمل مممل همذا المنمط المذي (ه6٘ٗت ) إشارة إلل قاموس ابن سميدة "للفكر المتشابه 

                                                                                                 .                                                ٕ(3ٔكتبت به هذه المصنفات اإلسبانية اإلسالمية لم تصل إليه أوروبا حتل القرن 
و قمد اسمتمر همذا الولما فمي عهمد يوسمف بمن تاشمفين المذي قمال فيمه ابمن األميمر فمي 

وكممان حسممن السمميرة خيممرا عممادال يميممل إلممل أهممل الممدين والعلممم ويكممرمهم :) الكامممل 
وقال عنه  ٖ(جما الفقهان وأحسن إليهم )...( لما ملك األندلس ويصدر عن رأيهم   و
وكان يفلل الفقهان و يعمم العلمان و يصرف األمور إليهم :)صاحب الحلل الموشية

 ٗ(و يؤخذ فيها برأيهم و يقلي علل نفسه و ريره بفتياهم 
و كممذلك عمممم شممؤن الفقهممان فممي زمممان علممي بممن يوسممف فكممان ال يقطمما فممي أمممر مممن 

و كمان الفقهمان .. صنيرا أو كبيرا إال برأيهم فعلت مكانتهم ، و اشتد نفموذهم  األمور
عندئذ يإمرون علم الفروا بعنمايتهم أي مما يتعلمق بالعبمادات و المعمامالت و يهملمون 

ولم يكمن يقمرب ممن أميمر المسملمين ويحممل :) يقول صاحب المعجب ،علم األصول
ب مالمك فنفقمت فمي ذلمك الزممان كتمب عنده إال من علم علم الفروا أعني فروا مذه

وررم ذلك فقد نبمآ عمدد ممن العلممان فمي  ٘(المذهب وعمل بمقتلاها ونبذ ما سواها 
انصمممرف إلمممل إقمممران ( ٗٔ٘ت ) أبمممو علمممي الصمممدفي : مختلمممف التخصصمممات ممممنهم

رئمميس المحممدمين بقرطبممة ، ( ه36ٗ)الحممديث خاصممة، و أبممو علممي النسمماني الجيمماني 
محمد بن  واألنساب وأبو بكر دب ومعرفة بالنريب والشعروكان له بصر باللنة واأل

اعتنممل بالحممديث فممؤلف كتمماب التنبيممه علممل ( 3ٔ٘ت ) سمليمان بممن فتمموح األوربمموالي 
 .أوهام أبي عمر ، وذيل كتاب الصحابة ألبي عمر بن عبد البر

الممذي انتهممت إليممه ( ٕٓ٘_ٓ٘ٗ)وكممذلك أبممو الوليممد محمممد بممن أحمممد بممن رشممد الجممد 
( ٗٔ٘ت )و كمذلك  عبمد هللا بمن الفمران . لعلمية في أوانه فمي الفقمه الممالكيالرئاسة ا

                                 
 366ٔ-ليبيا/طرابلس-الدر العربية للكتاب ٖٗص " ابن رشد وكتابه المقدمات"المختار بن الطاهر التليلي ٔ
 ٗٗنفسه بهام  ص ٕ
أبمي :تحقيمق 33٘ٔ- ٘ٔٗٔ:  ٕط-بيمروت-دار الكتمب العلميمة 33: ص 3:  " الكاممل فمي التماري "ابن األميمر  ٖ

 الفدان عبد هللا القالي
 6ٕ:الحلل الموشية ص ٗ
٘  

 4ٕٔ: ص ٔ: المعجب  
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يوسف بن تاشفين أن يقسم أمام الناس بؤنه لمم يبمق فمي بيمت الممال  لالذي عرض عل
عيماض  القالمي وكمذلك،شين لما طالب بالمعونة المالية للمساهمة في أعمال الجهاد

و ابن اآلبار صاحب  ،صلةصاحب ال( هٓٗ٘_3ٔٗ)و ابن بشكوال( هٗٗ٘_ه4ٙٗ)
صاحب الموجيز ( ٕٗ٘_6ٔٗ)وابن عطية . واللبي صاحب بنية الملتمس ،المعجم

وأحمد بن خلف األنصاري صاحب اإلقناا في القرانات، و ابن المرابط ،في التفسير
صمماحب ( هٖٙ٘_6ٙٗ) العربمي وأبممو بكمر بممن.صماحب شممرح البخماري( 6٘ٗت ) 

الممذي كممان ( 4ٓ٘ت ) بممن عبممد هللا الفهممري  و كممذلك أبممو بكممر يحيممل.أحكممام القممرهن 
( 34ٗت ) الشممعبي المممالقي  وابممن القاسممم. مذهبممه النمممر فممي الحممديث و التفقممه فيممه 
 .. ٔتصرف في األقلية مذاهب االجتهاد

مممن  وبممرز فممي عهممدهم كميممر بالتفسممير أممما فممي زمممن الموحممدين فقممد ازداد االهتمممامو
اقرأ الفاتحة ( 4ٖٙت) رالي المراكشي منهم أبو الحسن علي بن أحمد الح المفسرين

في نحو سمتة أشمهر، و ابتمدا علمما جديمدا لقواعمد التفسمير تتنمزل فمي التفسمير منزلمة 
ألف تفسميرا ( 6ٓٙت ) وعبد الجليل بن موسل األنصاري .أصول الفقه من األحكام

 . ٕمجلدا ٓٙيقا في 
رسم وأنشؤوا للمحافمة و كان لملوك الموحدين اعتنان بعلوم التجويد و القرانات و ال

وهمي العمادة  علل القرهن الكمريم حزبما منمه يقمرأ يوميما بعمد صمالة الصمبح والمنمرب
و كذا ازدهر الحديث ازدهارا كبيرا وأعطل الخلفان في ذلك القدوة . الباقية إلل اليوم

لألممممة فاشمممتهر عمممن أبمممي يعقممموب يوسمممف بمممن عبمممد الممممومن أنمممه كمممان يحفمممم أحمممد 
لحمديث المكانمة الكبيمرة فمي دولمتهم وبخاصمة أيمام يعقموب ونال طمالب اٖالصحيحين،

المنصور حيث نال عنده طلبة الحديث ما لم ينمالوا فمي أيمام أبيمه وجمده ، و كمان أبمو 
يوسف نفسه يملي جملة من األحاديث التي جمعهما العلممان ممن كتمب السمنة ويؤخمذهم 

قموب كمان يحفمم ، و يع ٗبحفمها ويجعل لمن فعل الجعل السني ممن الكسما واألمموال
 ٘..والمامون كان معدودا من حفام األحاديث ،متون األحاديث و يتقنها

أبممو الحسممن علممي بممن عبممد الملممك الكتممامي الحميممري أيلمما  مممن أبممرز األعممالمكممان و
الفاسي يعرف بابن القطان ممن أبصمر النماس بصمناعة الحمديث ، و أحفمهمم ألسممان 

   ٙرجاله ،وأشدهم عناية بالرواية
المذهبين الماهري و  هر الفقه علل هذا العهد ازدهارا كبيرا وخصوصا فيو قد ازد
الفروا و االهتمام باألصول أحد مميزات الفئة الحاكمة و  ذكانت فكرة نبو: المالكي 

الفكممرة متؤصمملة مممن ابممن تممومرت )بعممض مممن شممايعها فممي هممذا االتجمماه و كانممت هممذه 
حيمث أممر بمرد )...( فمذها بالفعمل أبرزهما و ن،ولكنها لم تمهر إال علل عهمد يعقموب 

                                 
  ٗٙ-٘٘المختار بن الطاهر التليلي ص  ٔ
 ٗٗمحمد المنوني ص  ٕ
           6ٖٕص  ٔالمعجب    ٖ
           6ٕٓ-43ٕص  ٔنفسه   ٗ
             4ٗ:محمد المنوني ص  ٘
 6ٗ:صنفسه  ٙ
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و . ٔ..(الناس إلل قرانة الحديث و كتب بذلك إلل طلبة المنرب و األندلس و العدوة 
ذكر صاحب المعجب أن كال من يوسف و عبد المومن كانا يميالن إلل هذا الرأي ، 

يشهد لذلك عندي ما أخبرني ريمر واحمد :) إال أنهما لم يمهراه و أمهره يعقوب قال 
ن لقي الحافم ابا بكر بن الجد أنه أخبرهم قال لما دخلت علل أمير الممإمنين أبمي مم

يما أبما  :فقمال لمي ،يعقوب أول دخلمة دخلتهما عليمه وجمدت بمين يديمه كتماب ابمن يمونس
أرأيمت يما أبما بكمر  ،أنا أنمر فمي همذه اآلران المتشمعبة التمي أحمدمت فمي ديمن هللا،بكر

أقوال أو أكمر من هذا فؤي هذه األقوال هو الحمق  المسؤلة فيها أربعة أقوال أو خمسة
 .وأيها يجب أن يؤخذ به المقلد

بين له ما أشكل عليه من ذلك فقمال لمي وقطما كالممي يما ابما بكمر لميس إال أفافتتحت  
أو  ،هذا وأشار إلل المصحف أو هذا وأشار إلل كتاب سنن أبي داود وكان عن يمينه

ونال عنده طلبمة العلمم  ،خفي في أيام أبيه وجده فمهر في أيام يعقوب هذا ما .السيف
كمما انمتع  الممذهب المماهري،  ٕ(أعني علم الحديث ممالم ينمالوا فمي أيمام أبيمه وجمده

أبو الحسن علي بن محممد بمن خيمار البلنسمي : وممن انتحل هذا المذهب من المناربة
بابن  و أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هارون يعرف( ٘ٓٙ_ٔٗ٘)األصل الفاسي 

وقد مهر ( ٖٖٙ_4ٗ٘)وكذا أبوالخطاب بن دحية الكلبي السبتي  (ٖٖٙت ) الكماد 
ذلك عموما في االهتمام بؤحاديث األحكام كاسمتدراك القالمي الصمقلي علمل األحكمام 

 . ٖالكبر، لعبد الحق
و قد تبنل األستاذ المنوني رحمه هللا هذا االتجاه أي كون الموحدين ماهرية في الفقه 

ا من األدلة التي توفرت لديه فعلق علمل رأيمه الشمي  عبمد هللا كنمون رحممه هللا انطالق
فوننما ال نخفمي :)جان فيها "حلارة الموحدين "في المقدمة التي كتبها لكتاب المنوني 

عدم قبولنا لبعض اآلران التي ذهب إليها في بعض المسمائل كترجيحمه أن الموحمدين 
لنبمذ ممذهب مالمك لمم تكمن إال للتمسمك بممذهب  كانوا ماهرية فمي الفقمه و أن دعموتهم

داود و تؤويله للنصوص التي تدل علل أنهم كمانوا أهمل سمنة و حمديث و أن دعموتهم 
 .ٗ..(كانت لالجتهاد المطلق بما يإيد نمره و يعلض ترجيحه

و الحقيقمة أن األسمتاذ المنموني لمم يعممم الحكمم فمي كتابمه إنمما حصمر األممر فمي الفئممة 
ايعها و أكد فمي مولما هخمر ممن كتابمه أن أرلمب الفقهمان بقموا علمل الحاكمة و من ش

وبقدر ما كان خلفان الموحدين محبين للمذهب : )مناصرة المذهب المالكي حيث قال 
الممماهري كممان أكمممر فقهممان عصممرهم مممن المناربممة و ريممرهم سمماخطين علممل هممذا 

 .٘(المذهب متعصبين للمذهب المالكي مناصرين له
ت ) سليمان بن عبد الواحد النرنماطي : لمالكية في األندلس ممال و من أبرز شيوخ ا

 ألف في الفقه كتاب المسائل المجموعة علل التهذيب للبرادعي في تسعة ( 33٘

                                 
تحقيممق جعفممر  ٕ٘ٔص  ٔ (االستقصمما ألخبممار دول المنممرب األقصممل)بمماس أحمممد بممن خالممد الناصممري أبممو الع ٔ

 ٔط  334ٔالدار البيلان -دار الكتاب-الناصري ومحمد الناصري 
 43ٕ: ص ٔ: المعجب   ٕ
                                            ٗ٘محمد المنوني ص ٖ
 ٙنفسه ص ٗ
 ٘٘ ص:نفسه ٘
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و عبمممد هللا بمممن علمممي ( ٕٗٙت ) أسممفار، وجعفمممر بمممن عبمممد هللا الخزاعمممي األندلسمممي 
مالمممك كمممان يمممدرس األصمممول و ممممذهب ( ٙٗٙت ) األنصممماري األوسمممي األندلسمممي 

 . ٔبوشبيلية و قرطبة
بالرد علل شي  الماهرية الماني ابمن حمزم  بل هناك من تصد، لهذا المذهب وجاهر

أبمو عبممد هللا محممد بمن محمممد بمن سمعيد األنصمماري اإلشمبيلي المعمروف بممابن : ممنهم 
ألف المعلل في الرد علل المحلل البمن حمزم ، و كمذا قالمي ( ٕٔٙ_3ٖ٘)زرقون 

ت ) محمد عبد الحق بن عبد هللا األنصاري المهمدوي األصمل  مراك  و إشبيلية أبو
 .ٕله كتاب في الرد علل بن حزم ( ٖٔٙ

و قد شهد ابن رشد الحفيد بؤن المذهب الذي بقي سائدا زممن الموحمدين و خصوصما 
و إن أنسؤ هللا في العمر فسنلما كتابما :)في األندلس هو المذهب المالكي حيث يقول 

الك بن أنس مرتبا ترتيبا صناعيا إذ كمان الممذهب المعممول في الفروا علل مذهب م
 . ٖبه في هذه الجزيرة التي هي جزيرة األندلس

و باإللافة إلل الفقه و الفرائض و أصول الفقه و أصمول المدين ، فقمد عرفمت بماقي 
العلموم انتشممارا واسمعا و اهتماممما كبيممرا كاللنمة و البيممان و العمروض كممما أن التمماري  

العهممد بممما يتناسممب و مقممام الموحممدين العلمممي فؤلفممت كتممب فممي السممير و  ازدهممر بهممذا
األنسمماب و التممراجم و تمماري  الملمموك و تمماري  البلممدان و البممرامج و الفهممارس ، كممما 
كانت للجنرافيا دولة أيما دولة في هذا العهد بما توافر من السائحين و الجنرافيين و 

( هٕٙ٘_ه3ٗٗ)يف اإلدريسمي السمبتي بما اكتشف فيه من المجاهمل ، و يعتبمر الشمر
و ممن روائعمه المائمدة الفلمية أو الخريطمة األرلمية و الخريطمة .خير نموذ  لذلك 

و قمد ولما كتابمما . الحائطيمة التمي تعتبمر بحممق أقمدم خريطمة عالميمة يعرفهمما التماري  
كما كان لعلوم الفلسمفة نفماق " . نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق"يشرحها فيه اسمه 

ير في هذا العهد أيلا ، وكان يوسف الموحدي نفسه علل رأس المشتنلين بهما ،و كب
  ٗالطبيعية " أرسطو"بفلل هذا االهتمام من يوسف قام ابن رشد بترجمة كتب 

كما كان للعلوم العددية من حساب و جبر و معامالت و هندسة نهلة كبيرة و كذلك 
تموافرت أسمباب )مرة و الجمدل المذي علوم الهيئة و الميقات و علوم المنطمق و المنما

الموحممدون النمماس مممن القممول بالمهدويممة و  شمميوعه فممي هممذا العصممر بممما حمممل عليممه
 .٘..العصمة و ما يتبا ذلك و بما ألزموهم من اعتناق المذهب الماهري 

كما كان للطب دولة و صولة و اهتم به الموحدون أيما اهتمام مهر ذلك في اعتنائهم 
عام و بوكرام أهله و احترامهم ، و قد كان ابن رشد ممن ناله حم بالطب الخاص و ال

مممن ذلممك ، كممما عرفممت اآلداب نهلممة كبيممرة موسممومة باإلجممادة و التفممنن و اإلبممداا 
فوجد شعران عباقرة متفننون تناولوا أكمر أبواب الشعر و تنوعت الكتابة إلل ديوانية 

 .ٙو اجتماعية و سياسية و أدبية و ريرها 

                                 
 ٙ٘ص:نفسه  ٔ
 ٙ٘ص : نفسه ٕ
 دار الفكر بيروت ٕٖٖص ٕ ( بداية المجتهد)ابن رشد  ٖ
 ٕٕٗص  ٔالمعجب   ٗ
 ٗٔٔمحمد المنوني ص  ٘
 ٕٗٔنفسه ص  ٙ
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و سمي باسم جده ٔهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد 
هر عنممممد المسمممملمين فممممي كتمممب الطبقممممات بممممؤبي الوليممممد تشممماو كنمممي بممممنفس كنيتممممه و 

ب بممابن رشممد الحفيممد و عممرف عنممد ولقمم الوليممد األصممنر القالي،والفيلسمموف وبممؤبي
 و تعتبر أسرته من أكبر األسر. وولد ألهل بيت فقه و علم Averroes:النربيين ب

بحيث شنلت زمنا طويال مركزا ممتازا فمي الفقمه و  ،األندلسية بل من مفاخر قرطبة
وكانت مولا إجمالل دولمة الممرابطين ممم دولمة الموحمدين علمل  ،القلان و السياسة

 .النزعات و الميول فياختالفهما 
فاهتممت بتكوينمه تكوينما أصمميال  ،امتمدادا لمجمدها فمي ابمن رشمد الحفيممد فمرأت األسمرة

و حفمم شمعر أبمي تممام و  ،ودرس اللنة العربية و هدابها ،فحفم القرهن الكريم ،متينا
الفقه عمن أئممة  مم سما المدونة وأتقنها فهما ، ودرس ،وسما الموطؤ و حفمه .ريره

 ،وأخذ األصول عن المعتنين بهذا الفن. لم الكالم علل شيوخ األشاعرة عصره ، وع
حيممث ٕ .لكممن بقيممت الدرايممة أرلممب عليممه مممن الروايممة .و حفممم منممه ،و رو، الحممديث

اتصل بشيوخ عصره في الطب و الحكمة حتل انتهت إليه اإلمامة دون أهل عصمره 
ي الطب كما يفزا إليمه فمي في الفلسفة و علوم األوائل و كان يفزا إليه في الفتو، ف

   ٖ .الفقه
رير أنممه راسممل الشمميوخ ،و لممم تمبممت لممه رحلممة خممار  األنممدلس فممي مرحلممة التحصمميل

و قمد عاصمر فمي .   ٗخار  األندلس و هو بعد لم يتجاوز السادسمة عشمر ممن عممره
فترة شبابه سقوط دولة و قيام أخر، و انشنل طموال األحمداث الجسميمة لتلمك الفتمرة 

ذاتي مننمسا في العلم و البحث متجاوزا لمدائرة الفقمه و القلمان إلمل دائمرة بتكوينه ال
و ناسمب الممرف  ،فتفتحمت أماممه أبمواب الوجاهمة ،الطب و الفلسفة و علموم األوائمل

ه من قبمل مرفهمما ، فنمال الحمموة و الشمهرة و إكمرام األممران االجديد كما ناسب أبو
فاستدعاه عبد المومن بمن .جيا علل التؤليفبالعطايا و اإلنفاق و إسناد القلان و التش

ه و همو بعمد فمي السمابعة و العشمرين ممن عممره ليستشميره و يسمتعين 4ٗ٘علي سمنة 
 .بآرائه في إصالح التعليم و إنشان المعاهد بمراك  

الناس إلل قمرانة حمديث ) وقدكان عبد المومن ممن ناد، من األمران الموحدين برد 
كتب بذلك إلل جميا طلبة العلم من بالد األندلس و العدوة و استنباط األحكام منها و 

ه توفي عبد المومن فخلفه أبو يعقوب يوسف و كان يحب العلم و 6٘٘و في سنة .٘(
 -الفيلسموف الشمهير-يكرم العلمان فاتصل به ابن رشمد بممراك  بحلمور ابمن طفيمل 

ونان والتؤليف في وكان هذا اللقان سببا في تصدي ابن رشد لتقريب عبارة فالسفة الي
الحكمة وعلوم األوائل ،وقد نقل المراكشي في المعجب ما جر، بحسمب روايمة أحمد 

أخبرني تلميذه الفقيه األستاذ أبو بكر بنمدود بمن يحيمل القرطبمي : تالميذ ابن رشد قال

                                 
عبمد السمالم .تحقيمق د 4ٗ-4ٖصٕ (التكملة لكتاب الصملة ) أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر القلاعي بن اآلبار ٔ

  33٘ٔالهراس دار الفكر بيروت 
 الصفحةنفس المرجا و ٕ
 نفس المرجا والصفحة ٖ
دار الكتمب  6ٕ٘ص(الديبا  الممذهب فمي معرفمة أعيمان علممان الممذهب) إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون  ٗ

 العلمية بيروت
 ٕ٘ٔص ٔاالستقصا   ٘
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سمممعت الحكميم أبمما الوليمد يقممول ريممر ممرة لممما دخلمت علممل أميمر المممإمنين أبممي  :قمال
بو بكر بن طفيل ليس معهمما ريرهمما فؤخمذ أبمو بكمر يمنمي علمي يعقوب وجدته هو وأ

ويممذكر بيتممي وسمملفي ويلممم بفلممله إلممل ذلممك أشمميان ال يبلنهمما قممدري فكممان أول ممما 
مما  :فاتحني به أمير المإمنين بعد أن سؤلني عن اسمي واسم أبمي ونسمبي أن قمال لمي

 ،الحيمان والخموففمؤدركني  ؟يعنمي الفالسمفة أقديممة همي أم حادممة ؟رأيهم في السممان
 .نكر اشتنالي بعلم الفلسفة ولم أكن أدري ما قرر معه ابن طفيلأفؤخذت أتعلل و

ففهم أميمر الممإمنين منمي المروا والحيمان فالتفمت إلمل ابمن طفيمل وجعمل يمتكلم علمل  
المسؤلة التي سؤلني عنهما ويمذكر مما قالمه أرسمطوطاليس وأفالطمون وجميما الفالسمفة 

فرأيمت منمه رمزارة حفمم لمم أمنهما فمي  ،ل اإلسمالم علميهمويورد ما ذلك احتجا  أه
ولمم يمزل يبسمطني حتمل تكلممت فعمرف  ،أحد من المشتنلين بهذا الشؤن المتفررين له

أمر لي بمال وخلعة سنية ومركب وأخبرني تلميذه  ،ما عندي من ذلك فلما انصرفت
ت اليموم أميمر المتقدم الذكر عنه قال استدعاني أبو بكر بن طفيل يوما فقمال لمي سممع

المممإمنين يتشممكل مممن قلممق عبممارة أرسممطوطاليس أو عبممارة المتممرجمين عنممه ويممذكر 
ويقول لو وقا لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أررالها بعمد أن  ،رموض أرراله

 .يفهمها فهما جيدا لقرب مؤخذها علل الناس
ودة فون كان فيك فلمل قموة لمذلك فافعمل وإنمي ألرجمو أن تفمي بمه لمما أعلممه ممن جم 

ذهنك وصفان قريحتك وقوة نزوعك إلل الصناعة وما يمنعني من ذلمك إال مما تعلممه 
قمال أبمو  ،من كبر سني واشتنالي بالخدمة وصرف عنايتي إلل ما هو أهم عندي منه

الوليد فكان هذا الذي حملني علل تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم أرسطوطاليس  
ٔ . 

قلمان فمي إشمبيلية و بهما ابتمدأ خطمة القلمان و ه واله أبمو يعقموب ال ٗٙ٘و في سنة 
ه عينه نفس األميمر قالميا فمي قرطبمة و مكمث فمي  ٙٙ٘و في سنة . ٕبقي عليها مدة

ه استدعاه إلل ممراك  و عينمه 46٘هذا المنصب مدة تزيد علل عشر سنوات و في 
 .طبيبه الخاص مم أرجعه بعد ذلك إلل قرطبة و عينه قالي القلاة بها 

ه توفي أبو يعقوب يوسف و خلفه ولده يعقوب الملقب بالمنصور باهلل 6ٓ٘و في سنة 
فلقي في البداية ما نالمه ممن والمده ممن حمموة و إكمرام و تقريمب و احتمرام فكمان ممن 

ه جاز المنصور إلل األندلس و مر بقرطبمة و همو 3ٔ٘و في سنة  ٖأطبائه المقربين 
نممال ، فاسممتدعاه و قربممه حتممل بقيممادة ألفممونس ملممك البرت ٗمتوجممه إلممل رممزو الفممرنج 

تجماوز بممه المولمما الممذي كممان يجلممس فيممه أبممو محمممد عبممد الواحممد بممن الشممي  حفممص 
ه و 3ٖ٘فؤقام المنصور باألندلس إلمل هخمر عمام . مما أمار حفيمة حساده  ٘الهنتاني 

في هذه السنة قبل رحيله إلل مراك  تنير علل ابن رشمد و همو شمي  فموق السمبعين 

                                 
 ٖٕٗ-ٕٕٗص  ٔالمعجب   ٔ
فمي طبقمات األطبمان عيمون األنبمان ()6ٙٙت)موفق الدين أبي العباس أحممد بمن القاسمم المعمروف بمابن أصميبعة  ٕ
  3ٙ٘ٔ-بيروت-دار مكتبة الحياة -تحقيق نزار رلا ٖٔ٘ص(
 هٕٖٔٔط مصر– 6ٖٔصٔاالستقصا   ٖ
تحقيمق محممد إبمراهيم ومحممد  ٖٖٕص3 (الكاممل فمي التماري )علي بن محممد الجمزري المعمروف بمابن األميمر ٗ

 م34ٓٔ-مصر -ط االستقامة-عاشور ومحمود عبد الوهاب
 والهنتاني هو صاحب عبد المومن وهو المالث أو الرابا من العشرة وصهر المنصور ٖٔ٘عيون األنبان ص  ٘
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ومنا   ٕو أبعد عنه أصحابه وعزلهم عن القلان ٔنفاه إلل اليسانة  فاعتقله وأهانه و
ه مممن االتصممال بممه بحممرق كتبممه فممي التعمماليم ، كممل ذلممك وقمما بعممد يممتالميممذه و مريممد 

و أعيممان الدولممة و بمشممهد مممأل مممن  ٖمحاكمممة علنيممة بجمماما قرطبممة بمحلممر الفقهممان
 .المسلمين

 : أسباب المحنة_ 
مما  المحنمة التمي أصمابت ابمن رشمد همو السمبب فمي أنإلمل  ٗيشير بعمض الممإرخين 

مما زعمم ممن تشمكيكه فمي وجمود قموم عماد ررمم ذكمر  ورمي به من الزندقة و الكفمر 
( فقد مهر أن الزهرة أحد اآللهمة :)علل عبارة  وكذلك العمور. قصصهم في القرهن 

 .في بعض كتبه 
لل أن صاحبها ادعل يإخذ علل الرواية األو إذ ما. و هي أمور يصعب التسليم بها  

كفيمل باإلدانمة و االنتقممام  و هممو أممر ،قمال ذلمك وسممط جمما ممن الطلبمة ،أن ابمن رشمد
المحنة لم تحدث إال بعد ذلك بمدة، األمر الذي يحميط الحمادث  رير أنلشرف الدين ،

 مما وجمودعزة اإلسمالم هنمذاك يعي  و خصوصا في ممل وسط  ،بجملة من الشكوك
االشممتنال بالفلسممفة عموممما و بمماألحر، النطممق بممما يخممالف البيئممة اتجمماه فممي حساسممية 

 .النصوص الصريحة
وإيمماكم والعلمموم القديمممة والفنممون المهجممورة :) فهممذا المقممري يوصممي أبنممانه بممما يلممي 

الذميمممة فؤكمرهمما ال يفيممد إال تشممكيكا ورأيمما ركيكمما وال يممممر فممي العاجلممة إال اقتحممام 
وسمة الصنار وخمول األقمدار والخسمف العيون وتطريق المنون وتطويق االحتقار 

من بعد اإلبدار وجادة الشريعة أعرق في االعتدال وأوفق من قطا العمر في الجدال 
قالي المصر ومفتيه وملتمس الرشد وموليمه عمادت عليمه بالسمخطة   ابن رشدهذا  

محجممور ولممرم مسممجور وممقمموت )فسممبيل الفلسممفة  ٘(الشممنيعة وهممو إمممام الشممريعة
ممقوت باألندلس ال يستطيا صاحبه إمهماره م وهذا العل)ل أيلا عنهاويقو ٙ(مهجور

و كمل العلموم لهما عنمد أهمل األنمدلس ) و في مولما هخمر  4(، فلذلك تخفل تصانيفه 
و ال . حممم و اعتنممان إال الفلسممفة و التنجمميم فممون لهممما حممما عميممما عنممد خواصممهم 

لسفة و يشتنل بالتنجيم أطلقت يتماهر بهما خوف العامة ، فونه كلما قيل فالن يقرأ الف
العامة عليه اسم زنديق و قيدت عليه أنفاسه ، فون زل في شبهة رجموه بالحجارة أو 
حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان ، أو يقتله السلطان تقربا لقلوب العامة ، و كميمرا 

                                 
كتماب نزهمة المشمتاق فمي اختمراق اآلفماق :مدينة كان يسكنها اليهود تبعد بحوالي أربعمين مميال عمن قرطبمة،انمر ٔ
 4ٔ٘ص ٕ 
     4ٓ٘ص  ٕ (التكملة)ابن اآلبار ٕ
سببا في محنته أبو زيمد عبمد المرحمن بمن زكريمان بمن محممد الرجراجمي يذكر من الفقهان المتكلمين الذين كانوا   ٖ

وكان شيخا صالحا متحققا بعلم الكالم متعسمفا شمديدا فمي  :)ه قال عنه صاحب التكملة لكتاب الصلة ٘ٓٙيكنل ت 
أحكامه ونمومر عليمه بقرطبمة وجمر، بينمه وبمين القالمي أبمي الوليمد بمن  رشمد   مما جمر نكبتمه المشمهورة ونكبمة 

 ٖ٘صٖ (حابهأص
تحقيمق إحسمان عبماس ط  ٕ٘صٙالبمن عبمد الملمك المراكشمي  ( المذيل والتكملمة )وكذا  ٖٙٓص ٔالمعجب   ٗ

ٔ34ٖ 
 ٔٓٗ-ٓٓٗص  4 :نفح الطيب  ٘
 نفس المرجا والصفحة ٙ
 33ٔص ٖ : نفسه 4
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به  و بهذه الشهادة يمكن استبعاد ما رمي. ٔ(ما يؤمر ملوكهم بوحراق كتب هذا الشؤن 
 . ابن رشد من إنكار وجود قوم عاد

قممد _ حقما فمي بعمض كتبمهإذ وجمدت _ الممذكورة فمي اتهمام ابمن رشممدكمما أن العبمارة 
كممون النممرض مممن إيرادهمما التحممدث عممن عقائممد قمموم يو قممد أمممن سممياقها  تكممون بتممرت

مم إن الرجل من خالل كتاباته يبدو قوي اإليمان بماهلل تعمالل .سابقين و علوم األوائل 
ال يمكن أن يراوده لحمة رد خبمر أوحمل بمه هللا تعمالل إلمل خماتم النبيمين أو  التاليوب

 .يشرك باهلل و هو يعلم أن الشرك ملم عميم لمقام األلوهية 
ممن اشمتنل بعلمم التشمريح :)قولمه المذي يمرد همذه الممزاعم كالم ابن رشد بعض ومن 

ك العلموم و تعليمهما و التعممق و لعمل اجتهماده فمي تعلمم تلم. ٕ(ازداد إيمانا باهلل تعمالل 
إال سعيا وران مزيد ممن اليقمين و جمما نمور العقمل إلمل نمور الموحي لم يكن منه فيها 

 . ليزداد بصيرة و إيمانا 
و أكمممر ممما ) افا الممذي حركممه لتخلمميص كتمماب جممالينوس دفهممو يتحممدث ممممال عممن المم

ي هذه الصمناعة و حركني إليه ابناي أبو القاسم و أبو محمد ، إذ كان لهما مشاركة ف
في العلوم الحكمية التي ال يتم النمر في هذه الصناعة إال بها ،كما بين ذلك جالينوس 
في مقاالته أن الطبيب الفالل هو فيلسوف باللرورة ، و معنمل الفيلسموف المحمب 
فمي علمموم الحمق ، و شممرح همذا االسممم يرفما عممن السماما لممه المنصمف الشممناعة التممي 

زماننا هذا من قبل قوم انتسبوا إلمل علمم الشمرا ، ممما تعرفمه لحقت هذه التسمية في 
 . ٖ(العامة و هللا الموفق للصواب بفلله و رحمته 

و ال ينفك يمذكر هللا تعمالل و همو فمي حديممه عمن الفلسمفة الموجهمة للخاصمة و ليسمت 
) يمروي عنمه أنمه قمال ( هٔ٘ٙ-هٖٙ٘)هذا أبو الحسن بن قطمرالو.  ٗلعامة الجمهور
رأ علي في النكبة أني دخلمت أنما وولمدي عبمد هللا مسمجدا بقرطبمة ، و قمد أعمم ما ط

و هنماك ممن .  ٘(حانت صمالة العصمر ، فممار لنما بعمض سمفلة العاممة فؤخرجونما منمه
يذكر أسبابا أخر، رير هذه ، و لها عالقمة بالوشماية و الدسمائس المعهمودة فمي بمالط 

ألسس الفكرية للدعوة الموحدية الحكام من طرف المنافسين و الحساد فادعوا مسه با
و المذي كمان أسمتاذا مبمرزا لشميخهم المهمدي . التي يشكل فكر النزالي أحد مكوناتهما 

 ٙابن تومرت
و بكونه أيلا نال ممن المنصمور فوصمفه فمي بعمض كتبمه بؤنمه ملمك البربمر، و أزال 

معه فكان التكلف ما الخليفة و ناداه بما ال يليق و أدبيات البالط في جلساته الخاصة 
كما أن البعض رد ذلك إلل ما يمير الريب في عالقة ابن رشد . اسما يا أخي : يقول 

                                 
 ٕٕٔص ٔ : نفسه ٔ
 ٕٖ٘عيون األنبان ص ٕ
-البيلمان-دار توبقمال ٖٔٔص (المتن الرشدي)وينقال عن جمال الدين العل 3ٗص(تلخيص الميزا )ابن رشد  ٖ
 36ٙٔ-ٔط
 ٗ٘-ٖ٘وريرها نقال عن المرجا السابق ص ٕٙٔوصٓٙص(المختصر في النفس)ابن رشد  ٗ
 ٕٙصٙالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة   ٘
وفيمممممممات -3ٙٗ/ٕمعجمممممممم البلمممممممدان-4ٓ/ٕشمممممممذرات المممممممذهب-43صٔاالستقصممممممما -64ٔصٔالمعجمممممممب    ٙ

 .....ٙٗ/٘األعيان
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ما والي قرطبة أبو يحيل أخو المنصور من حمدوث صمداقة كبيمرة خشمي المنصمور 
 .عواقبها 

و علممل أي ال يبعممد أن يسممتجيب المنصممور و هممو فممي مواجهممة األعممدان و أحممو  ممما 
لة الجمهمور و ممواالتهم و همم فمي العمادة ال يميلمون يكون إلل وحدة الصمف و اسمتما

 .إلل الفلسفة و ال يحبون من يمهرها و يتعاطاها 
لكن ما عرف عن الرجل من أخمالق و سمجايا بحيمث خمدم األندلسميين و لمم يصمرف 
جاهه في رفعة و استزادة مروة ، و ما عرف في خلقه من إبان و شمم و قوة نفس و 

ات الحسب األصيل في العلم و السيادة و خدمة المسلمين موقا أسرته ذ كذاتوالا و
حكاما و محكومين كمل همذا جعمل الرجمل فموق المنمون و عماد إليمه رلمل األميمر و 

 .ٔ (و من الناس من تعامل عن حاله و تؤول مرتكبه في انتحاله)جانب من الجمهور
عن جو  د ما نؤ، عن جو الحرب في األندلس و بعدعفؤعاده المنصور إلل مراك  ب

ريممر أن . المشمماحنات بقرطبممة و شممفا لممه جماعممة ، فقربممه و أزال وحشممته و أكرمممه 
جرح النكبة كان عميقا و خصوصا ما وهن العمم و اشتعال الرأس شميبا ، فؤصمابه 

لم يعمر طويال بعد العفو عنمه فتموفي رحممه هللا بممراك  يموم الخمميس سمنة ،فمرض
 .لوصيته مم نقلت جمته إلل قرطبة تنفيذا . ه 3٘٘

 : الحياة العلمية-
حكمي أنمه ) ذكر صاحب الديبا  أن ابن رشد عني بالعلم من صنره إلمل كبمره حتمل 
كمما عمرف  ٕ(لم يدا النمر و ال القرانة منذ عقل إال ليلة وفاة أبيه و ليلة بنائه أهلمه 
فهمو فقيمه ألمف . بصحة النمر و جودة التؤليف و البصر الدقيق باألصول و الفمروا 

لفقه ،و طبيب ألف في الطب و أصولي ألف في األصول و لنوي ألف في اللنة في ا
 .و حكيم ألف في الفلسفة 

و كان من حسن حمه أن نبتت مواهبه في أسرة علمية عريقمة و فمي بلمدة قيمل عنهما 
 :  ٖأنها بنداد النرب اإلسالمي و التي قال فيها الشاعر

 نطرة الوادي و جامعهابؤربا فاقت األمصار قرطبة           منهن ق
 هاتان امنتان، والزهران مالمة           و العلم أعمم شين هو رابعها

اعلمم أنمه لعممم أممر قرطبمة كمان عملهما حجمة بمالمنرب :)و يذكر المقري عنها قوله 
فنبت بين قوم عمالقة  ٗ(حتل إنهم يقولون في األحكام هذا مما جر، به عمل قرطبة 

 .في تخصصات عديدة 
 : خ شيو_

أخذ ابن رشد الحفيد عن شيوخ كميرين و خمالط عمددا كبيمرا ممن العلممان مممن كانمت 
تعج بهم قرطبة و إشبيلية و سائر بالد األندلس فكان لهم جميعما مشماركة فمي تكوينمه 

بمه حممي و لكي تتلح صورة متانة التكوين العلمي الذي . و تخريجه و التؤمير فيه 

                                 
-ليفممي بروفانسممال:نشممره  ٔٔٔص(تمماري  قلمماة قرطبممة()ه44ٙبعممد:ت )أبممو الحسممن علممي بممن عبممد هللا النبمماهي ٔ

 م3ٗ6ٔ-القاهرة
 6ٕ٘الديبا  ص  ٕ
نفممح الطيممب ( هٙٗ٘:ت) همو الفقيممه األديممب الشماعر المفسممر اإلمممام أبمي محمممد عبممد الحمق بممن رالممب بمن عطيممة  ٖ
ٕ/ٖٗٔ-ٕ/ٔٓٓٔ 
 ٖٔ٘ص/ٕنفح الطيب   ٗ
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ذلمك أن معممم المذين  ،و أوسمعهم علمما و شمهرة ابن رشد نذكر أجمل همإالن الشميوخ
درس عليهم ابن رشد الحفيد كانوا تالميذ جده كما أن مإلفات جده في علمم الكمالم و 
الفقه كانمت مصمدرا للحفيمد لميس فقمط فمي العلموم اإلسمالمية و إنمما أيلما فمي كتاباتمه 

الممالكي ، لمه كان جده فقيها مشهورا في الممذهب : ) يقول رينان عن الجد  .الفلسفية
و يتخيمل إلمل النمامر فمي صمفحات همذا الكتماب ( …)مجموعة لمخمة ممن الفتماو، 

 .ٔ(الطريف أنه يلمس أصول فكر الشارح 
 : ابن رشد الجد_

هو محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبمد هللا بمن رشمد يكنمل أبما الوليمد 
تمييمزا لمه عمن الحفيمد و ه و اشتهر بابن رشد الجد ٓ٘ٗولد في شهر شوال من سنة 

بابن رشد األكبر تمييزا له عن ابن رشد األصنر و بمابن رشمد الفقيمه تمييمزا لمه عمن 
فوذا نقلوا عنه " ابن رشد"و أطلق عليه الفقهان في مذهب مالك . ابن رشد الفيلسوف 

وقمد قمرب .ٕأو رجحوا قوله أو ذكروا رأيه و أمبتوه فهم يعنونه و ال يقصمدون ريمره
قمرب اإلممام ابمن  :)قمال صماحب نفمح الطيمب  .حسمن تقريمبأممذهب الممالكي للناس ال

 ٖ(رشد   مذهب مالك تقريبا لم يسبق إليه
كممان أبمموه أحمممد بممن أحمممد بممن محمممد عالممما جلمميال معممدودا فممي المقمماة و محسمموبا مممن 

سمنة فكمان معلممه األول و لمم يكمن البمن رشمد الجمد رحلمة  ٕٖالعدول عا  ما ابنمه 
ل اكتفممل بقرطبممة وكممان فممي بيتممه ومدينتممه ممما يننيممه ،فحفممم القممرهن خممار  األنممدلس بمم

الكممريم و بعممض كتممب الحممديث و تعلممم العربيممة و األدب و انتقممل إلممل الفقممه و درس 
أصول الفقه و أصول الدين و أخذ التاري  و األخبار واطلا علل مسائل الخالف ، و 

قمرأ التفسمير و شمرح  أسباب االختالف و عرف معاقد اإلجمماا و ممواطن االتفماق و
و بالجملة فقد أخذ العلوم اإلسالمية و أتقن فروعهما و  .الحديث و تعلم علم الفرائض

 .ٗتخر  علل أيدي المهرة من شيوخها 
( ه44ٗت ) أحممد بمن محممد بمن رزق األمموي  :ممنهم ،و لقد تتلممذ لشميوخ عديمدين 

في الفقه و في التؤليف  ابن رشد الجد به تؤمر حيث( . هٖٙٗت ) تلميذ ابن عبد البر 
و ماني شيوخه .  لوازنو به تهيؤ إلل االفتان و الشور، و البصر بالمسائل و العلم بال

طلمب ( 46ٗت ) يعرف بابن الدالئي وأحمد بن عمر بن أنس بن قطبة العزري هو 
و بممه وصممل  ،فؤجممازه ممما رواه و اسممتفاد منممه إسممناده ،منممه الجممد أن يجيممزه مروياتممه

ن ممن يهخر كما تتلمذ علل يدالبخاري عن طريق أبي ذر الهروي ،  روايته لصحيح
و ( 63ٗت )و عبمد الملمك بمن سمرا  ( 46ٗت ) ابن أبمي العاقمل الجموهري  :أممال

الرحلة فمي زمانمه لسمماا الموطمؤ و المدونمة إليه الذي كانت ( 34ٗت ) ابن الطالا 
البممر و أبممي الوليممد  تلميممذ ابممن عبممد( ه36ٗ)مممم الحسممين بممن محمممد بممن أحمممد الفسمماني 

 .٘الباجي و ريرهم كمير

                                 
          ٕٖص( ابن رشد والرشدية )ينان إرنست ر ٔ
 ٘ٗٔص(ابن رشد وكتابه المقدمات)المختار بن الطاهر التليلي ٕ
     ٖٙٗ: ص ٘:   ٖ
 ٓ٘ٔص ( ابن رشد وكتابه المقدمات ) ٗ
     ٘ٙٔ-٘٘ٔ: الصفحات: نفسه ٘
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و كمان ممن  ،و قد كان ابن رشد الجد ذا معرفمة واسمعة بعلمم الحمديث روايمة و درايمة
أكابر أهل السنة و عالما من علممان األشماعرة ، و همو أول ممن تمولل قلمان القلماة 

و صمار  بقرطبة من أسرته فازداد به منزلة عند األندلسيين و تقمديرا بمين القمرطبيين
كمما أنمه  ٔمقدما عند أمير المسلمين و عميم المنزلمة معتممدا فمي العممائم أيمام حياتمه 

لتنموا علوممه و أخمذه عمن جلمة الشميوخ و تحليمه  ،لقي القبول عند الناس في تدريسه
وصفه  ،فقد كان حسن الدين كمير الحيان قليل الكالم نزيها متوالعا الخصال، بحميد

حسن الخلق ، سهل اللقان كمير النفا لخاصمته و أصمحابه ) ه تلميذه ابن بشكوال بقول
و كان راعيا لمصالح أهل قرطبة .ٕ(جميل العشرة لهم،  حافما لعهدهم كميرا لبرهم 

حاقنمما لممدمائهم ، يلمماف إلممل ذلممك كمممرة تصممانيفه و جودتهمما وتخصصممه فممي الفقممه 
مموم اإلشمراف المالكي و انشناله بمسمائل الخمالف و ممواطن االتفماق ممما هيمؤ لمه ح

 .ٖعلل المذهب و التفرد بالزعامة فيه في بالد األندلس و المنرب وماجاوره وقته 
ت ) أبممو محمممد بممن برنجممال : و مممن بعممض تالمذتممه الممذين يحتمممل التقممان الحفيممد بهممم 

ت ) و أبممو عبممد هللا محمممد أصممبآ األزدي قالممي قرطبممة مممن طممرف الجممد ( هٖٙ٘
الممذي يعممرف بمابن الممورد و قمد انتهممت إليممه ( ٓٗ٘ت ) و أبمو القاسممم التميممي ( ٖٙ٘

الممل أبممي بكممر بممن العربممي و لممم كممذا رئاسممة المممذهب المممالكي بعممد شمميخه ابممن رشممد و
كمذلك أبمو الحسمن محممد المعمروف ممن تالمذتمه ،و  ٗيتقدمهما أحد ممن بمالد األنمدلس

من أهل قرطبة اشتهر بالفقه و الحديث ، و همو المذي تمولل ( ٖٗ٘ت ) بابن الوزان 
أبو الفلل عيماض   منهمو ،ه و قام بقرانتها عليهيما أجوبة شيخه ابن رشد و فتاوج

 منهمو( هٖٙ٘ت ) ابنه أبو القاسم بن رشد كذا و ( هٗٗ٘ت ) بن موسل بن عياض 
يعرف بابن الحا  و له معرفة بالفقه و الذي ( ه4ٔ٘ت ) أبو القاسم محمد بن محمد 

 .٘(ه46٘)بن بشكوال مسائله و بالخالف فيه ، و أبو القاسم 
ه بعد ازدياد حفيمده ٕٓ٘ذي القعدة سنة  ٔٔتوفي ابن رشد الجد رحمه هللا ليلة قد و 

سملفه ، وقمد صمور فيهما دفمن تمي و دفن بمقبرة بني العباس بالرولمة ال ،بشهر واحد
 :ابن الوزان حلور جنازته بما يلي

همل زماننما مشمهدا أكممر و كان مشهده حفيال ، و التفجا عليه جليال لم ير أحد من أ) 
و يحممق ، فقممد كممان رحمممه هللا طممود علممم و إنسممان فلممل و حلممم ، و  ،تولهمما و تفجعمما

 .ٙ(رجاحة و أمانة و ردفكوكب ذكان و فهم وواحد جاللة و ديانة و
و كتاب البيان و التحصيل و الشرح  ،المقدمات ألوائل كتب المدونة:  من مإلفات و 

و اختصممار الكتممب المبسمموطة ليحيممل بممن . العتبيممة  و التوجيممه و التعليممل فممي مسممائل
إسحاق بن يحيل و كتاب التهذيب لكتب الطحاوي في مشكل اآلمار و كتماب الفتماو، 

                                 
    36ٔ-63ٔ:الصفحات: نفسه ٔ
( كتمماب الصملة فممي تمماري  ائمممة األنممدلس( )ه 46٘ت )أبمو القاسممم خلممف بممن عبممد الملمك المعممروف بممابن بشممكوال ٕ
 م     3٘٘ٔمصر -ت عزت العطار 4ٗ٘ص/ٕ 
      6ٖٕص :ابن رشد وكتابه المقدمات ٖ
-مكتبمة الخمانجي–ت محممد عبمد هللا عنمان  4ٓٔصٔ ( ررناطة اإلحاطةفي أخبار)لسان الدين بن الخطيب    ٗ

       34ٖٔ- ٕط-القاهرة
 ٕٔٙ -ٕٓٗص: ابن رشد وكتابه المقدمات ٘
                  ٕٖٓص :نفسه ٙ
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و كتاب التقليد و التقييم و تلخيص كتاب الحسن و القمبح فمي الكمالم لمحممد الحسميني 
 و همو جمزن ممن) المشتهر بالحكيمي و كتماب حجمب المواريمث و مختصمر الحجمب 

و ) تؤليفه علل مذهب مالك مما روي عن زيد بن مابت و كتاب المرد علمل الممرادي 
 .ٔ(هو معاصر البن رشد و كان عالما بالفقه و الكالم 

 : ابن رشد األب-
هو أحمد بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحممد بمن محممد بمن أحممد بمن عبمد هللا بمن 

و ترعرا في كنف والده علل . ه 64ٗولد سنة  ٕرشد كناه ابن بشكوال بؤبي القاسم 
المدين و الصمالح و الفلمل و التوالما و ربمماه علمل حمب العلمم ، و اكتفمل بالروايممة 

و ألممم بالمقافممة اإلسممالمية فممي أصممولها و فروعهمما و بممرز فممي  ،عمممن لقيممه باألنممدلس
و من شيوخه أبو علي الصمفي المعمروف بمابن  .التفسير و الحديث و الفقه و العربية

و أبممو ( 6ٕ٘ت ) و أبممو محمممد عبممد هللا بممن محمممد بممن عتمماب (  4ٔ٘ت ) سممكرة 
و القالمي أبمو بكمر بمن ( ٕٖ٘ت ) الحسن يونس بن منيث المعروف بمابن الصمفار 

وقمام علمل كتبمه ممن بعمده ( ٕٓ٘ت ) و الزم أباه أبا الوليد الجد ( ٖٗ٘ت ) العربي 
يم بمن عيسمل بمن ممل مما أورد صماحب التكملمة لكتماب الصملة فمي ترجممة عبمد المرح

وأجمماز لممه جممميعهم إال ابممن  : )عنممدما قممال ( هٖٓٙت)يوسممف المعممروف بممابن ملجمموم
و لمه تفسمير جمعمه فمي ٖ(رشد فونه أجاز له المقدمات وشرح العتبيمة ممن تمؤليف أبيمه 

. و برنمامج حافمل جمما فيمه شميوخه و مروياتمه  ،و شرح علل سمنن النسمائي ،أسفار
ممم طلمب ممن . ه 4ٖ٘وولي قالمي القلماة سمنة  .ه ٕٖ٘تولل القلان بقرطبة سنة 

ممم تفمرل للتمدريس . األمير المرابطي أن يعفيه لمما ممارت العاممة و اسمتطالت األيمدي
ه بقرطبمة ٖٙ٘طالبا السالمة من الناس مكتفيا بنشر العلم و تقييده إلل أن توفي سمنة 

 (. ٘)ٗرملان  ٖٔيوم الجمعة 
كمان ممن أهمل قرطبمة ( ه ٖٙ٘ت )  أبو بكر بين سيليمان بين سيمحون األنصيار _ 

نشؤة ووفاة اختص بوقران القرهن و تعليم العربية و الحسماب و كمان موصموفا بحسمن 
وجد منه ابن رشد عناية سهلت عليه االستيعاب و سالمة الفهم  ،التعليم و جودة الفهم

 . ٘عده صاحب الديبا  من شيوخهو، 
( ه 46٘ت )  سي  بين بشيكوالأبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن مو_ 

ة و كمان حجمة فيمما يرويمه و يمكان واسا الروايمة و الدرا. تلميذ جد ابن رشد الحفيد 
ألمف خمسمين كتابما تشمهد لممه بمالحفم و بتنموا العلموم التمي يحملهما ، و عمممر . يسمنده 
والبن بشكوال شهرة بمين جميما مصمنفي السمير ، .  ٙتفقه عليه ابن رشد  ،وقدطويال

وأهمم كتبمه  .فمي الحمديث و لمم يكمن لمه نميمر فمي معرفمة تماري  األنمدلسو هو حجمة 

                                 
          ٖٔ٘-4ٖٓ:الصفحات:نفسه ٔ
 6٘صٔ (:الصلة )ابن بشكوال  ٕ
                                        ٗٙ: ص ٖ: التكملة لكتاب الصلة    ٖ

 6٘صٔ ( :الصلة )ابن بشكوال   ٗ
        6ٕٗصٔ :ابن فرحون ٘
         6ٕٗص ٔ :نفسه ٙ
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كتمماب الصمملة فممي تمماري  أئمممة األنممدلس، والمعجممم فممي سمميرعلمان األنممدلس و تكملممة 
 .ٔالمعجم البن الفرلي في السير، وريرها 

من أعيان أهل إشبيلية تميز فمي العلموم الفلسمفية و  أبو جعفر بن هارون الترجالي_ 
تنل بكتب الحكممان المتقمدمين و بمرا فمي صمناعة الطمب و أتقنهما و خبمر حققها و اع

أصممولها و فروعهمما فوفممق فممي المعالجممة و نجممح فممي مممداواة النمماس و حمممدت طريقممة 
عالجه ، و كمان عالمما بصمناعة الكحمل و اشمتنل بالحمديث علمل شميخه أبمي بكمر بمن 

، أخمذ عنمه ابمن  العربي ، و كانت له وجاهة عند أبي يعقوب يوسف أميمر الموحمدين
 .ٕرشد الحفيد العلوم الطبية والفلسفية

سمكن قرطبمة و  ف بيابن جرييولوعيرالمأبو مروان عبد الملك بين محميد البلنسيي _
كان أحد الماهرين في صناعة الطب معترفا له بالسبق فيها و التقدم وهو ممن شميوخ 

معرفممة كممان مممن أهممل ال: ابممن رشممد فممي الطممب ، قممال صمماحب التكملممة لكتمماب الصمملة 
 .ٖبالطب والتقدم في صناعته وعنه أخذه القالي أبو الوليد بن  رشد

من أهل قرطبة و من مفاخرهما و أعالمهما أخمذ الموطمؤ عمن عبد الملك بن مسرة _ 
أبي عبد هللا محمد بن فر  سماعا ، و أخذ عن جماعة من شيوخ ابمن بشمكوال كمابن 

و كمان . و الرجمال و اللمبط رشد الجد في الفقمه و أبمو بكمر بمن مفموز فمي الحمديث 
ممن جما هللا له الحديث و الفقه ما األدب البارا و الحم الحسن و الفلمل و المدين 

تفقه عليه ابن . و الورا و التوالا و الهدي العالج و كان علل منهج السلف المتقدم 
 .٘ه ٕ٘٘و توفي سنة  ٗرشد الحفيد

من أهل قرطبمة و قالمي ( ه6ٗ٘ت )  أبو جعفر عبد العزيز بن حميد بن الغليبي -
ه مم عزل وولي مكانه 3ٕ٘الجماعة بها سما من أبيه و ريره وولي قلان بلده سنة 

ولمما أعفمي أبمو القاسمم ممن القلمان أعيمد أبمو  (والد الفيلسوف ) أبو القاسم ابن رشد 
ال تمزال : ) يقول فمي أسمرة بنمي حميمدين   جعفر مانية ، و كان أبو الحسين بن سرا

و قمد ذكمره ابمن عبمد ( ارعصممة و نعممة مما ملمك أزمتهما أحمد بنمي حميمدين قرطبة د
) و تجدر اإلشارة إلل أن والده أبمو عبمد هللا ..  ٙالملك من شيوخ ابن رشد في الفقه 

الممذي تممولل و تممزعم الطعممن علممل النزالممي و الفتممو، بمموحراق اإلحيممان  هممو( 6ٓ٘ت 
 .4ه ٖٓ٘زمن علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي سنة 

كمان قيمما ( هٖٙ٘) اإلمام أبو عبيد هللا محميد بين عليي بين عمير التميميي الميازر -
علل مذهب اإلمام مالك ، إليه انتهت رئاسته في عهده في المهدية بوفريقية عمومما و 

رتبمة االجتهماد و كمان طبيبما يفمزا إلمل فتمواه فمي بلآ كان محققا في الفقه نمارا فيه  

                                 
/ ٕٔ  ( سمممير أعمممالم النمممبالن ( )ه4ٗ6ت )أبمممو عبمممد هللا محممممد بمممن أحممممد بمممن عمممممان بمممن قايمممماز المممذهبي  ٔ

 ٖٕ-ٖٔٗٔ:ط-بيمروت-مإسسمة الرسمالة –شعيب األرناإوط ومحمد نعيم العرقسوسي :ت ٕٗٔ-3ٖٔ:الصفحات
 جزنا          

     ٖٓ٘ص : عيون األنبان  ٕ
    43: ص ٖ:   ٖ
 ٕٕص/ٙ ( الذيل والتكملة لكتمابي الموصمول والصملة )ه 4ٖٓاألوسي المراكشي ت ابن عبد الملك األنصاري ٗ
            34ٖٔ-ٔط-بيروت-إحسان عباس دار المقافة:ت
 م      66ٕٔ-ٔط -مطبعة مدريد– 3ٖ٘-6ٖ٘/ٔ:الصلة البن بشكوال ٘
            ٕٕص ٙ :الذيل والتكملة  البن عبد الملك األنصاري ٙ
 ٖٕ٘ص /ٔ :لصلة ألبي بكر القلاعيالتكملة لكتاب ا 4
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ألف في الفقه و األصول والحديث وعلم الكالم . الفقه الطب كما يفزا إلل فتواه في 
و قمد انتشمر ذكمره و ذاا إنتاجمه . و ريرها مما يدل علل طول باعه و تنوا علوممه 

باألنممدلس و بالمشممرق و رحممل إليممه النمماس ، و تهافتممت عليممه المكاتبممات مممن األنممدلس 
د كمما راسمله تستجيزه فراسل أصحابها و منحهم اإلجازات ، راسمله ابمن رشمد الحفيم

د قمفلل عيماض و بعمث إليمه ممن قرطبمة و همو لمم يسمتوف العالمن قبل القالي أبو 
 . ٔالماني من عمره يستمنحه إجازة فكتب إليه من المهدية و أجازه

قال صماحب عيمون األنبمان  أبو بكر محمد بن يحي  بن الصائغ ويعرف بابن باجة -
جمة أيلما القالمي أبمو الوليمد محممد في طبقات األطبان وكان من جملة تالميذ ابمن با

باجة من األندلس وكان في العلموم الحكميمة عالممة من وابن باجة هذا هو  ،بن  رشد
  ٕوقته وأوحد زمانه

 : موسوعية التكوين و غزارة اإلنتاج -
افرت كممل العوامممل الذاتيممة و المولمموعية و قبلهمما جميعمما إرادة هللا تعممالل و لمملقممد ت

مناسب لمهور ممل هذه الشخصية الفذة التي يعد أممالها علمل قدرته في تهي  الجو ال
فكانمت لمه مشماركة فعالمة فمي أرلمب المجماالت .رإوس األصابا في التاري  اإلنساني

شمممل  :المعرفيممة المعروفممة فممي عصممره وامتممازت مقافتممه بالشمممول و عطمماإه بممالتنوا
 طمممق والطمممبالكمممالم واللنمممة العربيمممة والفقمممه واألصمممول وعلمممم المن العقيمممدة وعلمممم

كانت المحنة التي تعرض لها سببا في رالب المن فمي بمروز جانمب و  وإن.والفلسفة
 .لمور هخر 

ألرسطو يشهد بعلو كعبمه )فون تلخيصه لفن الشعر  ،فباإللافة إلل تؤليفه في العربية
وتجمد كمل صمفحة ممن همذا . في األدب العربي  وال سميما فمي شمعر مما قبمل اإلسمالم 

عنتممرة وامممر،ن القمميس واألعشممل وأبممي تمممام والنابنممة والمتنبممي الكتمماب استشممهادا ب
الفلسفة بدت أول مما بمدت  كما أن هناك من ير، أن نزعته إلل ٖ(…وكتاب األراني

الذي يعتد برأيه وتفكيره ويحاول أن يمدرس ويبحمث بعقلمه ال أن )ذلك بؤن  ،في الفقه
م الشمرعية علمل يروي ويصدق مايرويه كله فحسب،ويجتهد في تعمرف علمل األحكما

ذلك الذي يكون .ويوازن بين هذه اآلران بعقله ونمره .اختالفها باختالف أئمة الفقهان
بمل قمد يكمون قمد دخمل فيهما ممن بعمض .هذا حاله في الفقه،ال  يكون بعيدا عن الفلسمفة

ولهمذا ٗ(نواحيها ما دامت الفلسفة هي البحث عن العلل ومحاولمة فهمم العمالم وقوانينمه
مشهور بالفلمل معمتن بتحصميل العلوم،أوحمد فمي علمم )أصيبعة بؤنه  وصفه ابن أبي
 . ٘(الفقه والخالف 

كان يفزا إلل فتواه في الطب كما يفزل إلل فتواه فمي الفقمه )ووصفه ابن اآلبار بؤنه 
حكل عنه أبمو القاسمم بمن الطيلسمان أنمه كمان  ،دابما الحم الوافر من اإلعراب واآل
مر التممل بهما في مجلسه ويورد ذلك أحسمن إيمراد يحفم شعري حبيب والمتنبي ويك

                                 
 دار النرب                       ٕط  3ٖٔمحمد المنوني ص   ٔ
 ٙٔ٘ -٘ٔ٘:ص ٔ:   ٕ
3٘4ٔ –القماهرة  –ترجمة عادل زعيتر دار إحيان الكتب العربيمة  ٖٙص( ابن رشد والرشدية)إرنست رينان  ٖ
  
 سلسلة أعالم اإلسالم -القاهرة –تب العربية دار إحيان الك 6ٔص( ابن رشد الفيلسوف)محمد يوسف موسل  ٗ
                    ٖٓ٘صٔ ( عيون األنبان في طبقات األطبان )ابن أبي أصيبعة  ٘
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وله تصانيف جليلة الفائدة منها كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فمي الفقمه أعطمل 
فيه أسباب الخالف وعلل ووجه فؤفاد وأمتا به وال يعلم في فنه أنفا منه وال   أحسن 

فممي علممم  بارعممالفقهممان فقممد كممان فقيهمما ،عالممما حافممما للفقه،بصمميرا بممؤقوال ا ٔ(مسمماقا
وسنحاول إبراز هذا الجانب بما فيه الكفاية فيما يلي من مباحث  ،الفرائض واألصول

 .بحول هللا 
وهو جيمد التصمنيف حسمن المعماني ولمه فمي الطمب )كما كان  متميزا في علم  الطب 

ولمما . كتاب الكليات وقد أجاد في تؤليفه وكان بينمه وبمين أبمي ممروان بمن زهمر ممودة
كتابممه هممذا فممي األمممور الكليممة قصممد مممن ابممن زهممر أن يإلممف كتابمما فممي األمممور  ألممف

وممن كمالم أبمي ( …)الجزئية لتكون جملة كتابيهما ككتاب كاممل فمي صمناعة الطمب 
ولهذا ٕ.من اشتنل بعلم التشريح ازداد إيمانا باهلل: هلوق في هذا المجال الوليد ابن رشد

ير أبي يعقوب يوسمف الموحمدي ررمم أنمه ال  ررابة بؤن يصبح الطبيب الخاص لألم
لم يستكمل الجانب التطبيقي من صناعة الطب ولم تكمن لمه كبيمر ممارسمة فهمو يقمول 

وهذا الجزن من الطب هو المذي أر، بؤنمه يعوقنما عمن الكممال فمي :)في كتابه الكليات
نما ني لم أزاولها كبير مزاولة اللهم إال في نفسي أو فمي أقربمان لأهذه الصناعة،وذلك 

 .ٖ(…أو أصدقان
حماتممه ممما يفمموق أفممق عصممره د بممين مالويوجمم) كممما أنممه كممان علممل علممم بعلممم الفلممك 

وررم مما يبمدو ممن مسمحة الشممول علمل معمارف ابمن رشمد فمون شمهرته  ٗ(بمراحل 
تعود أساسا إلل الفلسفة والتي كانت في بعض جوانبها سمببا فمي لممور شمهرته فمي 

قمممال ابمممن ) لمين إلمممل عهمممد قريمممبجوانمممب معرفيمممة أخمممر، وخصوصممما لمممد، المسممم
كان من أهمل العلمم والتفنن،وأخمذ النماس عنمه واعتممدوه إلمل أن شماا عنمه مما :الزبير

وحماد عمن (…)كان النالب عليه في علومه من اختيار العلوم القديممة والركمون إليهما
 .٘..(فترك الناس الرواية عنه.ما عليه أهل السنة
 :فلسفت  وعقيدت 

قسمم تركيبمي انتقمائي لمم يكمن فيهما : سفته إلل قسممين رئيسميينقسم بعض الدارسين فل
بدعا من الفالسفة المسلمين الذين سبقوه بحيث حرص مملهم علل التوفيق بمين المدين 

 ،فصممل المقال،والكشممف عممن منمماهج األدلممة:ويممممل هممذا القسممم كتبممه المالمممة ،والفلسممفة
 .ومقالة فيما يعتقده المشانون وما يعتقده المتكلمون

وفيها امتاز علل ريره من الفالسفة  ،سم تحليلي نقدي تممله شروحه لكتب أرسطووق
ولمم )وجعله معدودا من كبارهم وأمبت له مدرسة متميزة دعاهما النربيمون بالرشمدية 

يكمممن مجمممرد شمممارح أو ناقمممل وإنمممما كمممان ممممممال للعبقريمممة اإلسمممالمية التمممي تجلمممو 
يممدخل فلسممفته األصمملية فيممما  وتلمميف أكمممر مممما تؤخممذ،وكان أمنممان شممرحه.النمموامض

يشرح،وتبدو شخصيته قويمة فمي شمروحه فيحمذف مما يمر، حذفه،ويلميف مما تجمب 

                                 
 4ٗصٕ ( التكملة لكتاب الصلة)ابن اآلبار  ٔ
     ٖٔ٘-ٖٓ٘ص :عيون األنبان  ٕ
نقمال عمن الممتن الرشمدي من مخطوط ررناطة ورقمة م ممن مخطموط مدريمد  3ٖٔكتاب الكليات البن رشد ص ٖ

 ٓٙص 
 ٕٙص( ابن رشد والرشدية)رينان  ٗ
  ٓٙص ٙ ( الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة)األنصاري المراكشي   ٘
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وهكممذا يصممول صممولة الخبيممر .إلممافته وأحيانمما يبقممي علممل الممنص ال ينيممر فيممه شمميئا
 .  ٔ(والعبقري الناقد ويجول جولة العالم العميم

مبممت فممي الفلسمممفة   فممانتهل أمممره عنممد النمممربيين بشممرحه األكبممر  إلممل تكممموين قطممب
وررمم همذا اإلعجماب المماهري ٕ(فالطبيعة تفسر بؤرسطو وأرسطو يفسر بابن رشد)

من النربيين بفلسفة ابن رشد وتباكيهم علل مصير الفلسفة في بالد المسلمين بعد ابن 
فمونهم ال يلبممون  "ابمن رشمد والرشمدية"رشد وخصوصما ممنهم رينمان صماحب كتماب 

ر عقمل فمي نممرهم للحلمارة اإلسمالمية ال يعمدو أن يلمحون بل ويصرحون بؤن أكبم
يفهم عن العقل اليوناني النربي ويشرح للناس مقصوده و من مم يشكر له عدم إتيانه 

 .ٖكمير مناقلات للمعنل الحقيقي ررم تعامله ما ترجمات مبهمة رالبا
فهي التعرض رير ترجمة التينية من ترجمة عبرية لشمرح قمام علمل ترجممة عربيمة 

ال يمكن أن :)رجمة سريانية من أصل يوناني ولهذا فهي شروح كما يقول رينانمن ت
يكون لنا بها ريمر متعمة تاريخيمة، وإن ممن الجهمد اللمائا أن نحماول اسمتخرا  نمور 

اإلطمالا علمل راسمين بمطالعتمه فمي ترجممة  منها لتفسير أرسطو،وذلك كمما لمو أريمد
 .ٗ(تركية أو صينية

مييممز فممي الفلسممفة الرشممدية بممين فلسممفته كممما فهمهمما ويشممير العقمماد إلممل لممرورة الت
األوروبيمون فمي لنتهما الالتينيمة أو العبريمة التمي ذاعمت إبمان سملطان محماكم التفتممي  
حيث نسب إلل ابن رشد كل ما يسول تحريم فلسفته ممن إلحماد وزندقمة،وبين فلسمفته 

يإكمده سملفادور  وهمذا مما،٘كما كتبها هو واعتقدها ودلت عليها أقواله المحفومة لدينا
روميث نوراليس أستاذ الفلسفة بالمعهد اإلسباني العربي للمقافة بجامعة مدريمد حيمث 

فمابن رشمد لميس همو الملحمد العقلمي كمما صموره رينمان ،ولميس همو األرسمطي :)يقول
الومني الذي سلبنا األبدية الشخصمية للمنفس اإلنسمانية بمل همو مسملم أصميل حماول أن 

القرهنمي ممن أجمل طمؤنمة أهمل دينمه فمي المعلمالت التمي  يتعمق في مدلوالت الوحي
 . ٙ(يمكن أن يطرحها العقل أو رجاالت الديانات األخر،

ولعل القسم األول من فلسفته همو المذي يمكمن االطمئنمان إلمل أنمه يشمكل فكمر الرجمل 
ابن رشد تنبه إلل همذا فكتمب منماهج األدلمة فمي صمورة إسمالمية بينمما )وعقيدته ولعل
خروجا عن الفكر اإلسالمي  متابعة لروح يوناني (…)لكتب أرسطو  كانت شروحه

ولئن جانت فلسفة الكندي وابن سينا وابن طفيل وابن ماجة  4(لفمه اإلسالم لفما تاما
تعبيرا عن محاولة التوفيق بين العقل والنقل فون فلسفة ابمن رشمد قمد حققمت  موريره

عتراهمما بعممض الممنقص والقصممور هممذه النايممة وخاصممة أن محاولممة السممابقين عنممه قممد ا

                                 
ممارس -العمدد المالمث-المجلمد السمابا-مجلة تمراث اإلنسمانية ( ابن رشد وكتابه تهافت التهافت) مقال :سعيد زائد  ٔ

 مصر– 3ٙٗٔ
 4ٖص(الرشديةابن رشد و)رينان  ٕ
 6ٙص:نفسه ٖ
               3ٙص:نفسه  ٗ
 مصر –دار المعارف –سلسلة نوابآ الفكر العربي – ٖٔ-ٖٓص ( ابن رشد )عباس محمود العقاد  ٘
-36ص-المجلممد األول– 34ٙٔيونيمو 3ٔ-ٓٔ-محالمرات ومناقشمات الملتقممل العاشمر للفكممر اإلسمالمي بعنابممة  ٙ

 زائر     الج-منشورات وزارة الشإون الدينية
 34ٔٔ-٘دار المعارف،مصر،ط  ٕٗٓص ٔ ( نشؤة الفكر الفلسفي في اإلسالم )علي سامي النشار  4



 40 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

والحق اليلاد . فانطلق من مبدإ أن العقل والدين يعبران في النهاية عن حقيقة واحدة
 .الحق بل يوافقه ويشهد له

فيه وورود الماهر والباطن في الشر ا يوافق اختالف نمر الناس وتباين قرائحهم و
اإلسمتدالل علمل وجمود هللا فمممال فمي .تنبيه للراسخين في العلم علل التؤويل المناسب 

يممرفض أدلممة أهممل الممماهر والمتكلمممين والمتصمموفة وينقممدها جميعمما مممم يسممتدل بممدليل 
العنايمة اإللهيمة المذي يلتقمي مما استشممهادات القمرهن الكمريم فهمو برهمان عقلمي ودينممي 
أيلا وكذلك دليل االختراا فكل شين مسخر البد أن يكون مخلوقا وإذا مبت حدومها 

 علل وجود الخالق وأجزان العالم المخترعة البد لها من مخترا وهمو كان ذلك دليال
الناشمية ( )أفمال ينممرون إلمل االبمل كيمف خلقمت: )يوافق أدلة القرهن ممل قوله تعالل

ٔ4 . ) 
فهمو دائمما يشمفا براهينمه العقليمة بآيمات مممن القمرهن الكمريم تزيمد براهينمه قموة وتإكممد 

لمو كمان :)يسمتدل بقولمه تعماللحيمث الوحدانيمة  تطابق العقل والنقل وكذلك الشمؤن فمي
لمو كمان فيهمما هلهمة إال هللا :فكؤنمه قمال:)ويقمول(ٕٔ:األنبيمان( )فيهما هلهة إال هللا لفسدتا

لوجد العمالم فاسمدا فمي اآلن، ممم اسمتمنل أنمه ريمر فاسمد، فواجمب إال أن يكمون هنالمك 
شد في معالجمة كميمر ممن وهذا األسلوب العقلي في البرهنة يتخذه ابن ر.ٔ(اإلله واحد

والمعا فمي االعتبممار لمرورة التفريممق  ،المسمائل العقائديمة األخممر، مممل صممفات هللا
بشكل حاسم بين عالم النيب وعالم الشهادة وكذلك برهنته علل صحة القلان والقدر 

وهكمذا حققمت فلسمفته إمكانيمة  .والبعث وخلود النفس بؤدلة تقنا الخاصة والعاممة معما
إليهمما أعنمماق المفكممرين والفالسممفة وهممي التقممان العقممل بالممدين وتطممابق طالممما اشممرأبت 
 .الحكمة والشريعة

وما يإخذ علل ابن رشد بنض النمر عن ملممون فلسمفته وخصوصما فمي شمروحه 
اإلعجاب الشديد بؤرسطو إذ كان يمراه اإلنسمان األكممل والمفكمر _ علل كتب أرسطو

ل، وأنه حتل لو تمم اكتشماف أشميان األعمم الذي وصل إلل الحق الذي ال يشوبه باط
ويممر، أن مذهبممه ال . جديممدة فممي الفلممك والطبيعممة لممما ريممر ذلممك مممن هممذا الحكممم شمميئا

يتعممارض ممما أسمممل معرفممة يسمممتطيا أن يبلنهمما إنسممان، ويممر، أن اإلنسممانية عبمممر 
 .تاريخها بلنت في شخص أرسطو درجة عالية يستحيل أن يسطو عليها أحد

ممل فيهما العقمل اإلنسماني، ويميمل إلمل تسمميته بالفيلسموف بل يعتبره أسمل صمورة تم 
فمما أعجمب شمؤن همذا الرجمل ومما أشمد مباينمة :)فهو يقول في تلخيص القياس.اإللهي 

نما معشمر النماس ففطرته للفطر اإلنسانية حتمل كؤنمه المذي أبرزتمه العنايمة اإللهيمة لتوق
إليمه بمما همو إنسمان علل وجود الكمال األقصل في النوا اإلنساني محسوسا ومشارا 

فممي أقاويممل أرسممطو شممين )ولهممذا فونممه لمميس . ٕ(ولممذلك كممان القممدمان يسمممونه اإللهممي
وهمو أقصمل مما يمكمن أن يبلنمه . ٗ(نمره فوق جميا النماس)وأن  ٖ(يحتا  إلل تتميم 

 . الشطط في اإلعجاب والتقدير

                                 
-دار اآل فماق الجديمدة( فلسفة ابن رشد)لمن  3ٙ-6ٙص( الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة)ابن رشد   ٔ

 36ٕٔ-بيروت
                               ٗٗٔالمتن الرشدي ص ٕ
                                     4ٔٔص:سهنف ٖ
  ٘ٓٔ:نفسه   ٗ
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عمدد  فعملولعل وقوعه رحمه هللا في ممل هذه األخطان وريرهما قمد جمر عليمه ردود 
 (ه202ت )ابين داييا العييدهمذا فمن الفقهان وصل بعلها إلل رميه بسون المعتقمد، 

يرد عليه في رفله تكفير الفالسفة بسبب إنكارهم لقلايا مجما عليهما فمي االعتقماد 
فال سبيل إلل تكفير ، إن دليل اإلجماا مني : أما من قال : وقد قال ابن دقيق العيد )

فالحكم المخالف فيه إما أن ، إن دليله قطعي : أما من قال و، مخالفه كسائر المنيات 
وإن كمان ، فال سبيل إلل التكفيمر ، فون كان منيا . يكون طريق إمباته قطعيا أو منيا 

فقد اختلفوا فيه وال يتوجه الخالف فيما تواتر ممن ذلمك عمن صماحب الشمرا ، قطعيا 
وإنما يتوجه الخالف فيما حصمل ، فونه يكون تكذيبا موجبا للكفر باللرورة ، بالنقل 

أعنممي أنممه مبممت وجممود اإلجممماا بممه إذا لممم ينقممل أهممل ، فيممه اإلجممماا بطريممق قطعممي 
فممتلخص أن اإلجممماا تممارة يصممحبه ، اإلجممماا الحكممم بممالتواتر عممن صمماحب الشممرا 
والمماني ، فاألول ال يختلمف فمي تكفيمره . التواتر بالنقل عن صاحب الشرا وتارة ال 

 .قد يختلف فيه 
بممل قممد يكممون ذلممك معلوممما ، فممال يشممترط فممي النقممل عممن صمماحب الشممرا لفممم معممين  

فقد رلط ، فتنبه لهذا . كوجوب األركان الخمسة ، بالقطا بؤمور خارجة عن الحصر 
حيث حكمم  بكفمر الفالسمفة ، ويعتقد من المائلين إلل الفلسفة ، فيه من يعتقد في نفسه 

، وحشممر األجسمماد ، وحممدوث العممالم ،  إلنكممارهم علممم البممارج عممز وجممل بالجزئيممات
، وهو خطؤ فاح  ، فتوهم هذا اإلنسان أن يخر  علل الخالف في مخالف اإلجماا 

ألن هذا من القسم الذي صحب التواتر فيه اإلجماا تواترا قطعيا معلوما بؤمور ريمر 
 فون له كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة، وكؤنه يريد ابن رشد . ا هـ . منحصرة 

 . ٔ. (ورد علل النزالي في تكفير الفالسفة في ذلك " والحكمة من اتصال 
شممهاب الممدين أحمممد بممن أحمممد بممن حمممزة الرملممي األنصمماري )ومممن ذلممك أيلمما رد 

فممي معممرض سممإال عممن إمبممات جهممة  ٕصمماحب فتمماو، الرميلممي ( ه34٘الشممافعي ت 
الحفيد فقال بعد بيان العلو هلل تعالل كما رأ، ذلك عدد من العلمان من بينهم ابن رشد 

أما قول ابن رشد الحفيد فممردود إذ همو كمذب حملمه عليمه اعتقماده :) رأي األشاعرة 
الفاسد وقد قال اإلمام أبو علي عمر بن محمد بن خليل اإلشمبيلي السمكوني األشمعري 

 ( ا هـ. ألن كالمه في المعتقد فاسد ; وليحترز من كالم ابن رشد الحفيد ( ه4ٔ4ت ) 
ممما فممي هممذا الكممالم مممن شممدة ورلمممة وخصوصمما ممما يتعلممق بممرفض تؤويممل  وال يخفممل

مماهر بعممض صممفات هللا تعمالل إذ هممو المممنهج المعتبمر عنممد سمملف األممة قبممل مهممور 
يقمول  .الخالف والفرقة وهو األسلم عند التحقيق إذا خال األمر من التشبيه والتجسميم

يممد ماهرهمما الجهممة ابممن حجممر عنممد حديمممه عممن اخممتالف األمممة فممي النصمموص التممي يف
ومممنهم مممن أجممراه علممل ممما ورد مإمنمما بممه علممل طريممق اإلجمممال : )والعلممو والنممزول

منزها هللا تعالل عن الكيفيه والتشبيه وهم جمهور السملف ونقلمه البيهقمي وريمره عمن 

                                                                                             
 
 دار الكتبي     : الناشر ٔٓ٘ص ٙ  ( البحر المحيط( )ه43ٗت)بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي  ٔ
 الناشر المكتبة اإلسالمية  -ٗ:عدد الجزان– 3ٕٙ-ٕٗٙص  ٗفتاو، الرميلي    ٕ
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قمال البيهقمي )...( األئمة األربعة والسفيانين والحممادين واألوزاعمي والليمث وريمرهم
 ٔ(  كيف وأسلمها اإليمان بال

ومن أخطائه رحمه هللا تعالل اعتقاده أن علوم الفلسفة مطلوبة لمعرفة حقيقة الشريعة 
وزعم   ابن رشد  : حيث يقول(ه290ت )اإلمام الشاطبي وهو ما تصد، للرد عليه 

الحكيم في كتابه الذي سماه بفصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اإلتصال أن 
إذ ال يفهم المقصود من الشريعة علل الحقيقمة إال بهما ولمو قمال  علوم الفلسفة مطلوبة

قائل إن األمر باللد مما قال لما بعد في المعارلمة وشماهد مما بمين الخصممين شمؤن 
السلف الصالح في تلك العلوم همل كمانوا هخمذين فيهما أم كمانوا تماركين لهما أو رمافلين 

ك النبي صلل هللا عليه وسلم والجم عنها ما القطا بتحققهم بفهم القرهن ،يشهد لهم بذل
ومهمما يكن،فميمكن أن نقمول مما ابمن تيميمة إن  ٕ(النفير فلينمر امرإ أين يلا قدممه

 .ٖابن رشد أقرب من تفلسف من أهل اإلسالم إلل اإلسالم
 

 
 
 
 
 

                                 
     43ٖٔر المعرفة بيروتدا ٖٓ: ص ٖ:  "فتح الباري "ابن حجر  ٔ
:  ( الموافقات فمي أصمول الشمريعة) 43ٓأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسل اللخمي النرناطي المالكي ت ٕ
 بيروت      -دار المعرفة-تحقيق عبد هللا دراز 4ٖٙ: ص ٖ
رف علمل أشم-عبد الرحمن بن محمد العاصمي:جما وترتيب 3ٕ٘ص/ 4ٔ  ( مجموا الفتاو،)أحمد بن تيمية  ٖ

 .الرئاسة العامة لشإون الحرمين الشريفين:طبعه
 



 
 
 

 

 

 

 ثــالـثـث الـحـالمب

 ابن رشد آثار
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 :التؤثير الفقهي واألصولي
شد الحفيد عادة إال ويقرن بتمؤميره الفلسمفي والفكمري العمام وخصوصما يذكر ابن ر ال

ويبدو الحديث عن الجوانب الفقهية واألصولية باهتا ،و الحال أننا .عند رير المسلمين
مجممال الفلسممفة الممذي يبقممل محممدودا فممي تممؤميره علممل مسممتو، : أمممام مجممالين مختلفممين

بخممالف .فيممه التميممز والبممروز األمممة، ومحممدودا فممي عممدد المنشممنلين بممه، حيممث يسممهل
المجال الفقهي الذي يشكل السواد األعمم من مقافة األمة ويشتنل فيه بحر زاخر من 

 .األعالم
يلاف إلل هذا طبيعة شخصمية ابمن رشمد المذي رلمب علمل عطائمه وإنتاجمه الجانمب 

وال شممك أن هممذه الشممهرة وممما صمماحبها مممن نكبممة .الفلسممفي فكانممت شممهرته فيممه أكبممر
تكون ألقت بمالل من النفرة في بعض األوسماط الفقهيمة فقللمت ممن تمؤميره ومحنة قد 

 -أحد األعالم البارزين في الفقه الممالكي فمي النمرب اإلسمالمي-فيها،وكذا وجود جده
والذي خطف منه األلوان بحيث ال يذكر ابن رشد في الفقه إال وينصمرف االهتممام 

فمي مد بن محمد البوشيخي حفممه هللا إلل الجد ، كما قال أستاذي الفالل العالمة أح
لمممم يكمممن للمالكيمممة كبيمممر عنايمممة بكتمممب الخمممالف،وال بالنقمممل )رسمممالته عمممن الفنمممدالوي 

بمقارنة المذهب بنيمره ،ونقمل أقموال وأدلمة ريره،مما أقوالمه وأدلتمه،تعتبر  عنها،ألنها
في نمرهم قد أسانت إلل إمام المذهب وحطمت ممن قمدره وقيمته،يمدلك علمل همذا أن 

وهو ما هو،وكان معلوما للعلمان منذ تؤليفمه،وما ذلمك فونما نكماد "بداية المجتهد" كتاب
أال نقممف علممل نقممل عنممه مصممرح به،لممد، مالكيممة المنممرب قبممل هممذا القممرن العشممرين 

  ٔ(تقريبا،وحيمما ذكر ابن رشد في كتبهم فالمراد جده
ق األممر وفي هذا الكمالم أيلما إشمارة إلمل مبمرر هخمر فمي لمعف االهتممام بمه،ويتعل

بطبيعة تؤليف ابن رشد الذي نزا فيمه نحمو التؤصميل وبسمط أدلمة وأسمباب االخمتالف 
وعرض الممذاهب المختلفمة،وهي بلماعة عزيمزة فمي سموق رلمب عليمه فقمه الفمروا 

 .الخاص بالمذهب المتبا
مم إن الحديث عن التؤمير فمي المجمال الفقهمي إذا اسمتمنينا أئممة الممذاهب والمجتهمدين 

اب الوجمموه واآلران المعتبممرة فيها،يصممعب تحديممده بدقممة أمممام كمممرة داخلهمما وأصممح
الشيوخ الذين يؤخذ عنهم التلميذ والمإلفات المبسوطة في هذا الشؤن، فال يبقل أمامنما 
سو، اعتماد بعض المإشرات المنية مممل مجمرد التلممذة عليمه، وأخمذ ممن بعمده ممن 

و مجرد اإلحالة عليمه وذكمر كتبه بنقل نص أو تلخيص رأي أو مناقشته في موقف، أ
وقمد حاولمت .وهذا ممما يصمعب استقصماإه وتتبعمه عبمر القمرون بعمده .إسمه أو كتابه

 :القيام بشين مما ذكر، وفيما يلي بعض ما تيسر من ذلك
:) صاحب البحر المحيط ( ه43ٗت)قال اإلمام بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي 

د،أن الحكمم فمي األفعمال كمالحكم فمي عن ابن رشم" الكبريت األحمر" وحكل صاحب 
ألبمممي الفلمممل " الكبريمممت األحممممر"وذكمممر فمممي مولممما هخمممر أن كتممماب  ٕ( األقممموال 

                                 
القسممم ( هٖٗ٘ت)كتمماب تهممذيب المسممالك فممي نصممرة مممذهب مالممك ألبممي الحجمما  يوسممف بممن دونمماس الفنممدالوي  ٔ

  م336ٔ-ه3ٔٗٔ-مطبعة فلالة-من منشورات وزارة األوقاف المنربية 4ٕٗ:ص ٔ  الخاص بالدراسة 
 دار الكتبي: الناشر ٗٗص ٙ  ( البحر المحيط( )ه43ٗت)شي بدر الدين بن محمد بهادر الزرك ٕ
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أبو الفضل محمد بن أبي القاسيم البقيالي الخيوارزمي : الخوارزمي، والذي يبدو أنه
من  -وإذا ما صح هذا يكون ٔصاحب جما التفاريق في الفروا (ه 586ت )الحنفي 

من أوائل ممن نقلموا عمن ابمن رشمد أي فمي حياتمه، ويقابلمه فمي  -نا خالل ما وصل إلي
وإذا وردت أفعالمه عليمه السمالم تفسميرا :)اللروري في أصول الفقه البن رشد قوله

ووجمب التنبيممه أن ابمن رشممد   ٕ(أو بيانما لعام،كمان حكمهممما حكمم القممولين إذا تعارلما
 .عليه أمرا ممكنا ه فيكون اإلطالإ٘٘ألف اللروري في أصول الفقه حوالي 

لخمص ( ه684ت )شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافيي وبعده اإلمام 
رير أنه سماه قواعد ابن رشد ، قال "  الفروق"في كتابه "البداية "كالم ابن رشد في 

الذين قصروا الربا علل الستة إما : قال ابن رشد في كتاب القواعد: تنبيه :)  القرافي
اس وهم الماهرية أو منكرو قياس الشبه خاصة وأن القياس في هذا الباب منكرو القي

شبه فلم يقولموا بمه وهمو القالمي أبمو بكمر البماقالني فمال جمرم لمم يلحمق بمما ذكمر فمي 
ألنه من باب ال فارق وهو قيماس المعنمل وهمو ريمر قيماس ; الحديث إال الزبيب فقط 

 . ٖ( الشبه وقياس العلة 
إن الذين قصروا صنف الربا علل هذه األصناف الستة فهم أحد ) ":البداية"يقابله في 

صنفين إما قوم نفوا القياس في الشرا أعني استنباط العلل من األلفام وهم الماهرية 
نفوا قياس الشبه وذلك أن جميا من ألحمق المسمكوت عنمه ههنما بمالمنطوق   وإما قوم

حكي عن ابن الماجشمون أنمه اعتبمر  به فونما ألحقه بقياس الشبه ال بقياس العلة إال ما
في ذلك المالية وقمال علمة منما الربما إنمما همي حياطمة األمموال يريمد منما العمين وأمما 
القالي أبو بكر الباقالني فلما كان قياس الشبه عنده لعيفا وكان قياس المعنل عنده 
أقممو، منممه اعتبممر فممي هممذا المولمما قيمماس المعنممل إذ لممم يتممؤت لممه قيمماس علممة فممؤلحق 

  4 (رلزبيب فقط بهذه األصناف األربعة ألنه زعم أنه في معنل التما
يستجيب لدعوة ابن رشد، فلطالما أكد علل " الفروق"وكؤني بالقرافي بولعه لكتاب 

ولا قوانين للقول الفقهي تساعد علل لمبط تفريعاتمه وعلمل البمث فمي المسمتجدات 
سمئل عمن أشميان متشمابهة  أن اإلنسمان إذا) :من رير مناقلة األصول ،من ذلك قوله

في أوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعممل عليمه فمي تمييزهما إال مما يعطيمه بماد،ن 
جاوب فيها بجوابات مختلفة فوذا جان من بعده أحد فرام أن يجمري  ،النمر في الحال

واحمد عسمر ذلمك عليمه وأنمت تتبمين ذلمك ممن  أصملتلك األجوبة علمل قمانون واحمد و

                                 
ه وأيمده فمي ذلمك صمماحب 4ٙ٘أنمه تموفي  ٕٖٔص ٔ  : وذكمر فمي مولما هخممر 3٘٘ص ٔكشمف المنمون    ٔ

،وتجدر اإلشارة إلل أني رجحت أبي الفلل الخوارزمي هذا علل هخمر يحممل نفمس ( 4ٕٖصٔطبقات الحنفية  
سمو، ( 6ٖصٖ )ه لمم يمذكر لمه صماحب شمذرات المذهب 3ٓٙه ،بينما هخمر ت اإلسم ألنه ذكر له مإلف في الفق

ويبدو أننا أمام أسرة ( ٕٓٔصٕشذرات الذهب  ()هٖٖ٘ت)زاهر الشحامي:سماعه من محدث أصفهان الشهير 
المذي عمرف بمإلفاتمه فمي ( أبي الفلل محمد أبي القاسم الخوارزمي البقالي الحنفمي)الجد:علمية تحمل نفس اللقب 

أبممي الفلممل محمممد بممن أبممي القاسممم )وصمماحبنا ( 6ٗ/ٔكشممف المنممون )ه ٕٙ٘ة والتفسممير وعلمموم القممرهن تالعربيمم
أبمي الفلمل محممد بمن )والحفيمد" الكبريمت األحممر " الذي رجحنا أن يكون  صماحب (البقالي الخوارزمي الحنفي 

 .الذي يمهر أنه في عداد المحدمين( ه 3ٓٙمحمد الخوارزمي ت
تحقيمق جممال المدين  ٖٗٔص ( اللمروري فمي أصمول الفقمه أو المستصمفل) ن رشمد الحفيمد أبو الوليد محممد بم ٕ

 33ٗٔ-بيروت-دار النرب اإلسالمي-العلوي
 -ٗ:عممدد األجممزان– ٕٗٙصٖ "أنمموار البممروق فممي أنمموان الفممروق(  " ه6ٗٙت )أحمممد بممن إدريممس القرافممي    ٖ

 عالم الكتب: الناشر
     36: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
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بعمد " الفمروق"هذا السياق يقول اإلممام القرافمي فمي مقدممة كتابمه  وفي نفس ٔ(كتبهم 
قواعمد كليمة فقهيمة ( أي من أصول الشريعة)والقسم الماني: )الحديث عن أصول الفقه

لكمل قاعمدة ممن ، جليلة كميرة العدد عميمة المدد مشتملة علل أسرار الشرا وحكمه 
   .في أصول الفقهالفروا في الشريعة  ما ال يحصل ولم يذكر منها شين 

وهمذه ، وإن اتفقت اإلشارة إليه هنالك علل سبيل اإلجمال فبقمي تفصميله لمم يتحصمل 
ويشمرف ، القواعد مهمة في الفقه عميمة النفا وبقدر اإلحاطة بهما يعممم قمدر الفقيمه 

فيهما تنمافس العلممان ، ويمهر رونق الفقمه ويعمرف وتتلمح منماهج الفتماو، وتكشمف 
، رز القمارح علمل الجمذا وحماز قصمب السمبق ممن فيهما بمراوبم، وتفالل الفلمالن 

ومممن جعممل يخممر  الفممروا بالمناسممبات الجزئيممة دون القواعممد الكليممة تناقلممت عليممه 
، ولاقت نفسه لذلك وقنطت ، الفروا واختلفت وتزلزلت خواطره فيها والطربت 

لمب واحتا  إلل حفم الجزئيات التي ال تتناهل وانتهل العمر ولمم تقمض نفسمه ممن ط
مناهمما ومممن لممبط الفقممه بقواعممده اسممتننل عممن حفممم أكمممر الجزئيممات النممدراجها فممي 

 . واتحد عنده ما تناقض عند ريره وتناسب ، الكليات 
وأجاب الشاسا البعيد وتقارب وحصل طلبته في أقرب األزمان وانشرح صمدره لمما 

ويبمين   ٕ(يدأشرق فيه من البيان فبين المقامين شمؤو بعيمد وبمين المنمزلتين تفماوت شمد
  ٖ.بعد ذلك شرف االهتمام بالقواعد وبؤنها تعدل شرف األصول علل الفروا 

عنمدما كمان بصمدد الحمديث ( ه202)ابن دايا العييد  ونجد نفس اإلحساس يعبر عنه
عن البدا ومد، الصعوبات التي تواجه من يتصمد، للتمييمز بمين المقبمول والممردود 

فهمذا مما :) ايا الفمروا وكمذا بمدا االعتقاد،فقمالمنها في مجاالت الحياة الدنيويمة وقلم
لعمدم اللمبط فيمه ، مما كونمه ممن المشمكالت القويمة ، أمكن ذكره في هذا المولموا 
مممم يوجممه كالمممه للنمممار بلممرورة التممزام قمموانين  ٗ.(بقمموانين تقممدم ذكرهمما للسممابقين 

مر علمل أن يسمت: )بعينها دفعا للتناقض وهدم ما يكون بناه في مولا هخر ،فالواجب
وأن ، فيتمعلممب نمممره، وال يسممتعمل فممي مكممان ممما يتركممه فممي هخممر ، طريقممة واحممدة 

فونمه قمد يقما همذا االخمتالف فمي . يستعمل القوانين المعتبرة في ذلمك اسمتعماال واحمدا 
 ٘( النمر في كالم كمير من المتنامرين

قمديم المدليل ممن ميمل إلمل ت" البداية "وفيما يمكن أن يكون من أمر للمنهج المعتمد في 
أبيي القاسيم علل مجرد االنتساب إلل المذهب نجد نماذ  فمي صمفوف المالكيمة مممل 

يبمدو  (ه 223ت )بن عبد هللا بن محمد بن محمد األنصار  المعروف بابن الشياط 
قال العالمة ابمن الشماط ) ذلك من خالل ترجيحه مذهب الشافعي لما الح له قوة دليله

و، من مذهبنا علل اإلطالق ال في بادج المرأي فقمط ما خالصته ومذهب الشافعي أق
  ٙ(كما زعم الشهاب 

                                 
           ٕ٘ٔ-4ٗٔصٕ :وانمر في نفس المعنلٗٓٔ: ص ٕ: ية المجتهد  بدا) ٔ
  ٕص ٔ  "الفروق"    ٕ
 نفس المرجا والصفحة ٖ
 مطبعة السنة المحمدية            – ٕٔٓص ٔ  ( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ٗ
                                3ٕ٘ص ٔ :نفسه  ٘
          ٕٗص  ٗالفروق    ٙ
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مسلك الرشد في تجريد مسائل )يصنف (ه245ت)أبو حيان النحو  األندلسيوهذا 
 . ٔرير أنه لم يكمله( نهاية ابن رشد

هي بؤصول وقوانين أيلما وأممام تلمارب هران بعمض قو بخصوص لبط القول الف
محمد بن مفلح بن محمد يقول ( أكره كذا)قول اإلمام أحمد  فقهان الحنابلة في تفسير

ذكرنما أن الصمواب الرجموا فمي ذلمك إلمل :) في كتابه الفروا  (ه263ت) المقدسي
محمد كما عبر  الفقيه الحنفي  ٕ( فون دلت علل تحريم أو كراهة عمل به ، القوانين 

بعض الفروا  عن الصعوبة في الحسم في (ه286ت)بن محمد بن محمود البابرتي 
ولو مبت أن وجوب الكيلمين عزيممة واالكتفمان بالكيمل الواحمد رخصمة أو :) حيث قال

 . ٖ(قياس أو استحسان لكان ذلك مدفعا جاريا علل القوانين لكن لم أمفر بذلك
(: المنممور فمي القواعمد الفقهيمة)في مقدمة كتابمه ( ه294)بدر الدين الزركشيويقول 

لمتعددة في القوانين المتحدة هو أوعل لحفمهما وأدعمل فون لبط األمور المنتشرة ا)
وتطلعمه ممن مؤخمذ الفقمه ، وهذه قواعد تلمبط للفقيمه أصمول الممذهب )...( للبطها 

علل نهاية المطلب وتنمم عقده المنمور في سلك وتستخر  له مما يمدخل تحمت ملمك، 
يلها علمل أصلتها لتكون ذخيرة عند االتفاق وفرعت عليها من الفروا مما يليمق بتؤصم

 . ٗ(الخالف والوفاق
وقد كانت هران ابن رشد األصولية معتبمرة ومشمهورة عنمد العلممان بشمهادة صماحب  

للنزالي " المستصفل "في مقدمة كتابه حيث ذكر مصادره وعد منها  ٘البحر المحيط
فشمرحه أبمو عبمد هللا العبمدري فمي كتابمه ، وقد اعتنل به المالكيمة أيلما :) وقال عنه"

  واختصره ابن رشيد، ونكت عليه ابن الحا  اإلشبيلي وريره، " بالمستوفل المسمل 
وهممو يشممير إلممل اللممروري فممي ( وابممن رشمميق ، " صمماحب الجممواهر  وابممن شمماس

 .أصول الفقه أو مختصر المستصفل البن رشد
} : فمممال المنص: قال ابن رشمد فمي مختصمره: وقد لمن كتابه فقرات منه ممل قوله

حرمت عليكم أمهماتكم } وكذا . فونه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية . { واسؤل القرية 
فونه يحتمل ، ( ال صيام : ) وممال المحتمل . فون المفهوم منه قطعا تحريم النكاح . {

من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك : ) وقوله . أو نفي الكمال ، نفي القبول أصال 
  ٙ.حكمها أو وقتها   فونه متردد بين فلل الصالة أو( الصالة 

مما  4 3ٗٔفقمرة :ويقابله في األصل قول ابن رشد في اللروري فمي أصمول الفقمه 
وأخمذ عنمه موقفمه ممن .اختالف بسيط مرده تلخيص صاحب البحمر لمبعض العبمارات

 3يقابلمه مما ورد فمي المقدممة األصمولية للبدايمة  6الماهرية بخصوص مفهوم الموافقة
 .باختالف يسير 

                                 
 عالم الكتب:الناشر  34ٕص ٙ  "الفروا ( " ه4ٖٙت)محمد بن مفلح بن محمد المقدسي  ٔ
 دار الفكر         :الناشر 6ٔ٘ص ٙالعناية شرح الهداية   (  )ه46ٙت)محمد بن محمد بن محمود البابرتي  ٕ
 ف الكويتية            وزارة األوقا: الناشر ٘ٙصٔ (: المنمور في القواعد الفقهية( )ه43ٗ)بدر الدين الزركشيٖ
   ٕٔص ٔالبحر المحيط   ٗ
 ٗٔ-ٖٔص ٔ  :نفسه ٘
                            ٕٔٔص  ٘ :نفسه ٙ
                  3ٔٔ-6ٔٔاللروري ص  4
        ٖٔٔص  ٘ :نفسه 6
 لبنان                        -ط دار المعرفة ٗصٔ : بداية المجتهد 3
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في مقدمة ( ه295)ابن رجب الحنبلي مقالة الزركشي في القواعد ذكرها وقريبا من 
عبيد اليرحيم بين الحسيين الشي  "  طرح التمريب"وناق  صاحب ، ٔ(القواعد)كتابه 

مما ذكمره ابمن رشمد وجمده فمي مسمؤلة الكلمب المصماب ( ه806ت)العرااي  الشافعي 
فمون ، نجاسة الكلب  وأما من لم ير): ،حيث قالبدان الكلب وقلية رسله سبا مرات

وأن العلمة فيمه مما يخماف ممن ، بعلهم تكلمف وحممل همذا العمدد علمل المعنمل الطبمي 
وهو السبا قد جان في موالا من الشرا علل ، كون الكلب كلبا وذكر أن هذا العدد 

مممن تصممبح كممل يمموم بسممبا  }:صمملل هللا عليممه وسمملم والتممداوي كممما قممال، جهممة الطممب 
وكقوله صملل هللا عليمه وسملم  { يلره في ذلك اليوم سم تمرات من عجوة المدينة لم

وقمد عمزاه . ونحمو همذا { هريقوا علي من سبا قرب لم تحلل أوكيتهن ا} في مرله 
 .صاحب المفهم وريره إلل أبي الوليد بن رشد من المالكية 

وقد رد هذا علل قائله بجواب  ,والرجم بالظن ما ال يخف  , وفي هذا من التعسف  
وهو أن الكلب الكلب ال يقرب المان كما همو منصموص عليمه فمي كتمب ، ا طبي أيل

وأجاب حفيده عن هذا أن امتناعه من المان إنما هو في حالة تمكن . الطب وهللا أعلم 
الدان منه فؤما في مبادئه فيقرب المان وجعل بعلهم العلة في التسبيا كونه نهيما عمن 

كونه سبعا أو مالما ؟ نعم يحتمل أن يكون اتخاذه وال معنل له وأي معنل مناسب بين 
النهي عن اقتنائه مقتليا لزيادة العدد للتنفير عنه أما كونمه سمبعا فمال يمهمر لمه وجمه 

 . ٕ .(مناسبة 
قمال القالمي وقمد ذهمب جمدي رحممة هللا : )ونص كالم ابن رشد في البدايمة كمما يلمي

معنمل لميس ممن سمبب عليه فمي كتماب المقمدمات إلمل أن همذا الحمديث معلمل معقمول ال
النجاسة بل من سبب ما يتوقا أن يكون الكلب الذي ولآ فمي اإلنمان كلبما فيخماف منمه 
السم قال ولذلك جان هذا العدد الذي هو السبا في رسله فون هذا العدد قد استعمل في 
الشرا في موالا كميرة في العال  والمداواة من األمراض وهمذا المذي قالمه رحممه 

علل طريقة المالكية فونه إذا قلنا إن ذلك المان رير نجس فماألولل  هللا هو وجه حسن
أن يعطممي علممة فممي رسممله مممن أن يقممول إنممه ريممر معلممل وهممذا طمماهر بنفسممه      وقممد 
اعترض عليه فيما بلنني بعض النماس بمؤن قمال إن الكلمب الكلمب ال يقمرب الممان فمي 

لكالب ال فمي مباديهما وفمي حين كلبه وهذا الذي قالوه هو عنمد اسمتحكام همذه العلمة بما
أول حدومها فال معنل العترالهم وأيلا فونه ليس في الحديث ذكر المان      وإنما 

ولعل في سإره خاصية من هذا الوجمه لمارة أعنمي قبمل أن يسمتحكم  فيه ذكر اإلنان
بممه الكلممب وال يسممتنكر ورود ممممل هممذا فممي الشممرا فيكممون هممذا مممن بمماب ممما ورد فممي 

ي الطعام أن ينمس وتعليل ذلك أن في أحد جناحيه دان وفمي االخمر الذباب إذا وقا ف
دوان وأمما مما قيمل فمي المممذهب ممن أن همذا الكلمب هممو الكلمب المنهمي عمن اتخمماذه أو 
الكلب الحلري فلعيف وبعيد من هذا التعليل إال أن يقول قائل إن ذلك أعني النهي 

                                 
 بيروت                                   -دار الكتب العلمية  : الناشر– ٖص ( القواعد( )ه43٘)ن رجب الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد ب ٔ
-ٕ٘ٔص  ٕ  ( طممرح التمريممب فممي شممرح التقريممب( )ه6ٓٙت)عبممد الممرحيم بممن الحسممين العراقممي  الشممافعي  ٕ

 دار إحيان الكتب العربية  :الناشر
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طمرح "ولما هخمر ممن ، وأحمال علمل ابمن رشمد فمي مٔمن باب التحريج في اتخماذه 
 ٕفي مسؤلة اشتراط النية في العبادات " التمريب

مقاصمدها "األشمباه والنممائر"فمي  (ه911ت)السيوطي وفي شؤن القواعد زاد اإلمام 
ا علمم أن فمن :)توليحا وبيانما يقربهما ممن دعموة ابمن رشمد ، حيمث يقمول فمي مقدمتمه

ومآخمذه وأسمراره ، مداركه به يطلا علل حقائق الفقه و، األشباه والنمائر فن عميم 
ومعرفمة أحكمام ، ويقتدر علمل اإللحماق والتخمريج ، ويتمهر في فهمه واستحلاره ، 

والحمموادث والوقممائا التممي ال تنقلممي علممل ممممر ، المسممائل التممي ليسممت بمسممطورة 
  ٖ(الفقه معرفة النمائر: ولهذا قال بعض أصحابنا ، الزمان 
فمي  (ه914ت)بين يحيي  الونشريسيي  أبيو العبياس أحميد ابن رشد أيلما ونقل عن
المعيمممار المعمممرب والجممماما المنمممرب عمممن فتممماو، أهمممل إيفريقيمممة واألنمممدلس "كتابمممه 

حيث أحال علل كتاب اللروري في أصول الفقه البن رشد في قلمايا  ٗ"والمنرب
  ٘تهم بعض مباحث القياس

بين  محميد "فتح العلي المالك في الفتمو، علمل ممذهب اإلممام مالمك"ونقل له صاحب 
 -في األمور التي تمبت فيهما الشمهادة بالسمماا  -أبياتا فقهية  ٙ أحمد بن محمد عليش

تنموير المقالمة "يتمم فيها قصيدة لجده ممن ريمر أن يبمين مصمدرها إال مما أحالمه علمل 
قمال التتمائي ومبمت :)قمال (ه942ت )لمحميد بين إبيراهيم التتيائي" بحل ألفام الرسالة

 : قوله البن رشد نمم عدد ذلك وهو 
 ويمبت سمعا دون علم بؤصله أيا سائلي عما ينفذ حكمه                        
 وفي سفه أو لد ذلك كله ففي العزل والتجريح والكفر بعده                
 وفي البيا واألحباس والصدق                  والرلاا وخلا والنكاح ولده   
 وموت وحمل والملر بؤهله              وفي قسمة أو نسبة ووالية           

 : وزاد حفيده 
 ومنها هبات والوصية فاعلمن                   وملك قديم قد يلمن بممله    
 ومنها والدات ومنها حرابة                    ومنها إباق فليلم لشكله    
 ه ونبله فدونكها عشرين من بعد سبعة                 تدل علل حفم الفقي   
 .( أبي نمم العشرين من بعد واحد                فؤتبعتها ستا تماما لفعله ا هـ    

أبممي نمممم :)هممذا وقممد سمملمنا بممما نسممبه التاتممائي لحفيممد بممن رشممد ررممم أن النممامم قممال
بما قد يفيمد أنمه والمد ابمن رشمد والمعمروف أكممر بفقمه الفمروا وإن كمان ال ( العشرين

  .يبعد تسمية الجد أبا

                                 
                ٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٙ: ص ٔ: يقابله في البداية   ٔٔص ٕ  "طرح التمريب" ٕ
-دار الكتمب العلميمة:الناشر ٙص" األشباه والنمائر( "ه3ٔٔت)أبو الفلل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي   ٖ

 بيروت
و، أهمل المعيار المعرب والجاما المنرب عن فتما"في كتابه ( ه3ٔٗت)أبو العباس أحمد بن يحيل الونشريسي  ٗ

-ط فلممالة-خرجممه جماعممة مممن الفقهممان بوشممراف د محمممد حجممي  – 3ٖٗص٘ " إيفريقيممة واألنممدلس والمنممرب
 بيروت                        -نشر وزارة األوقاف المنربية ودار النرب اإلسالمي– 36ٔٔ

 ٖٓٔ-ٕ٘ٔص :اللروري ٘
فمتح العلمي المالمك ("ه64ٕٔليمل عمام ممنح الجليمل شمرح مختصمر خ:كتب كتابه)محمد بن أحمد بن محمد علي   ٙ

 لبنان-دار المعرفة - ٖٗٓص  ٕ " في الفتو، علل مذهب اإلمام مالك
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 954ت )محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد هللا المغربي  من أخذ من كتبهوم 
نقمل االتفماق علمل لمزوم  حيمث"  مواهب الجليل في شرح مختصمر خليمل"صاحب  (

وأورد ملخصا للمناقشة السابقة التي أوردهما الشمي  عبمد المرحيم  ٔ"البداية"النذر من 
فممي مسممؤلة نجاسممة "  طممرح التمريممب"فممي ( ه6ٓٙت)بممن الحسممين العراقممي الشممافعي 

  .ٕالكلب
ألحميد شيهاب اليدين بين حجير الهيثميي الشيافعي وجان في الفتماو، الفقهيمة الكبمر، 

وأما تصرفه ( أي المالكية)وقال الحفيد ابن رشد من متقدمي أئمتهم:)قوله (ه923ت)
 قبل الحجر فال يجوز له إتالف شين من ماله عند مالك بنير عوض إذا كمان ممما ال

نفممس العبممارة  ٗ"بدايممة المجتهممد" ويقابلممه فممي ٖ( يلزمممه ومممما لممم تجممر العممادة بفعلممه 
 ."البداية"كما في ( ال تجري)عوض ( لم تجر)باستمنان 

الحسيين بين محميد بين سيعيد بين عيسي  وممن أخذ عنه ممن ريمر أن يصمرح بمذلك 
لول البدر التمام شرح ب" صاحب  1048البلع  المعروف بالمغرب  المولود سنة 

وهمو شمرح حافمل :) عندما تناول سيرته"  البدر الطالا" يقول الشوكاني في" المرام 
ذا كمان الحمديث إممم  ،سمانيدهاأحاديمث ونقل ما في التلخيص من الكالم علل متون األ

ذا كان فل صحيح مسملم نقمل شمرحه ممن إو ،فل البخار، نقل شرحه من فتح البار،
ن البمن رسمالن ولكنمه ال ينسمب همذه النقمول شرح النوو، وتارة ينقل من شرح السمن

 هلهما رالبما مما كونمه يسموقها بماللفم وينقمل الخالفمات ممن البحمر الزخمار ل ممامأالل 
ويتمرك التعمرض حيوال مين نهايية ابين  رشيد وفي  بعيا األ حمد بن يحيلأ يالمهد

 ٘ (للترجيح فل رالب الحاالت وهو ممرة االجتهاد وعلل كل حال فهو شرح مفيد
أبييو عبييد هللا محمييد بيين عبييد هللا بيين علييي الخرشييي  ل ابممن رشممدلك أحممال علمموكممذ  

في مسؤلة القمدر المذي  يحصمل بمه " شرح مختصر خليل"في  (ه1101ت )المالكي 
بمؤن يفوتمه المطرارا خمالف مماهر :وقيمد الحفيمد أي :)فلل الجماعة للمسبوق ،قال

و مالك إنما يحمل هذا  ":)البداية"ويقصد قوله في  ٙ(الروايات لكن له حم من النمر
الحديث وهللا أعلم علل من فاتتمه الصمالة دون قصمد منمه لفواتهما ولمذلك رأ، أنمه إذا 

 . 4( فاتته منها ركعة فقد فاته فللها
في ( ه1125ت )أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراو  وإلل نفس اإلحالة أشار 

لجماعة أم ال ؟ قموالن البمن واختلف هل يحصل له فلل ا:) بقوله" الفواكه الدواني"

                                 
:  " مواهب الجليل في شرح مختصر خليمل( "  3٘ٗت )محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد هللا المنربي  ٔ
كتماب النمذور  () 3ٖٓ: ص ٔ:   بدايمة المجتهمد:)يقابله ممن البدايمة . دار الفكر   -ط– 6ٖٔ- 4ٖٔو ٖٙ: ص ٖ

 (                 الفصل الماني فيما يلزم من النذور وما ال يلزم 
                      44ٔص  ٔنفسه    ٕ
أجممزان  ٗ-ٗٓٔص  ٖ " الفتمماو، الفقهيممة الكبممر،( "ه34ٖت)أحمممد شممهاب الممدين بممن حجممر الهيممممي الشممافعي  ٖ
 الناشر المكتبة اإلسالمية      :
 ٕٗٔ: ص ٕ:  : داية المجتهدب ٗ
الكتماب -بيمروت-دار المعرفة-ٖٕٓص ٔ " البدر الطالا بمحاسن من بعد القرن السابا"محمدبن علي الشوكاني ٘

 .في جزأين
 
 6ٔص  ٕ " شمرح مختصمر خليمل"فمي ( هٔٓٔٔت )أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن علي الخرشي الممالكي  ٙ
                              دار الفكر            :منشورات –
 ٓ٘ٔص  ٔ :بداية المجتهد 4
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، األمهممر منهمما الحصممول كمما يشممهد لمه الحممديث السممابق : وأقمول . القاسمم وأشممهب 
خبلفييا ولممو فاتتممه بقيممة الصممالة ممما اإلمممام اختيممارا ، وممماهره أيلمما حصممول الفلممل 

 . ٔ(بما إذا فاته وباقي الصالة الطرارا لتقييد حفيد بن رشد
سمبل "فمي ( ه1182ت) مير اليمني الصنعاني محمد بن إسماعيل األكذلك نقل عنه 

مسمؤلة وقمت : فمي عمدة مسمائل منهما" السالم شرح بلول المرام من جما أدلة األحكام
إنمما صماروا إلمل األخمذ : قمال ابمن رشمد :) ، وفي مولا هخمر قمال ٕلاحي ذبح األ

سملم ألنه لم يمبت فيها عن النبمي صملل هللا عليمه و; بؤقوال الصحابة في هذه المسؤلة 
ليس يرو، في التكبير : ورو، العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال ( : قلت . ) شين 

،مما تنييمر طفيممف فمي العبمارة حيممث جمان فمي البدايممة  ٖ(فمي العيمدين حمديث صممحيح 
  . ٗ(إنما صاروا)عوض ( وإنما صار الجميا)

 وفي مولا هخر رد صاحب سبل السالم ادعان ابن رشد اإلجماا علمل عمدم جمواز
ادعل ابمن رشمد اإلجمماا علمل أنمه ال يجموز :) شتراك أكمر من سبعة في النسك قالا

وإن كان روي من حديث رافا بمن خمديج : أن يشترك في النسك أكمر من سبعة قال 
أخرجمه فمي الصمحيحين { أن النبي صملل هللا عليمه وسملم عمدل البعيمر بعشمر شمياه } 

وإجمماعهم دليمل : ال الطحاوي ق{ البدنة عن عشرة } وريره  ومن طريق ابن عباس
وال يخفمل أنمه ال إجمماا مما خمالف ممن  .علل أن اآلمار في ذلك رير صمحيحة ا همـ

 .٘( ذكرنا وكؤنه لم يطلا عليه
حاشممية " فممي (  ه1230ت ) المممالكيمحمييد بيين أحمييد بيين عرفيية الدسييواي وأشممار 

نفس  إلل( شرح الدردير علل مختصر خليل)أي علل "الدسوقي علل الشرح الكبير 
تقييد ابن رشد حصول فلل الجماعة بمما إذا فاتتمه الصمالة المطرارا، والمذي أوره 

و في مولا هخر أشمار إلمل مما نسمب البمن رشمد   ٙقبله كل من الخرشي والنفراوي
من عدم اشتراط النية في الذكاة من الكتابي ،مبينا أن مذهب الحفيد أن النية المطلوبة 

 .4نية التحليل 
حاشمية الصماوي علمل الشمرح "فمي  أبو العباس أحمد الصاو   سوقيونقل تلميذ الد

 6.نفس تقييد ابن رشد السابق"  الصنير

                                 
دار : منشممورات– 4ٕٓص ٔ " الفواكممه الممدواني( "هٕ٘ٔٔت )أحمممد بممن رنمميم بممن سممالم بممن مهنمما النفممراوي - ٔ

 الفكر
سمبل السمالم شمرح بلمول الممرام ممن جمما أدلمة ( "ه6ٕٔٔت) محمد بمن إسمماعيل األميمر اليمنمي الصمنعاني  -- ٕ

 ٔ:  : )يقابلمه     366ٔ-بيمروت-ٔط-تقديم عبد القمادر أحممد عطما دار الكتمب العلميمة( ٖٗ٘ص  ٕ  ")األحكام
 .من البداية( ٕٖٓ: ص
         ٘ٗٔص ٕ ": سبل السالم" - ٖ
 6٘ٔ: ص ٔ:  " بداية المجتهد" - ٗ

 46ٔص  ٗ : سبل السالم -٘
أي علمل "الدسموقي علمل الشمرح الكبيمر حاشية ( " ه ٖٕٓٔت )محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  - ٙ
 .دار إحيان الكتب العربية: منشورات  ٕٖٓص  ٔ ( شرح الدردير علل مختصر خليل)
 ٖٖٓ-3ٕٖ: ص ٔ: بداية المجتهد  : يقابله في البداية  4ٓٔص  ٕ  : نفسه - 4
دار  - ٕٙٗص  ٔ "  حاشمية الصماوي علمل الشمرح الصمنير( "تلميمذ الدسموقي)أبو العباس أحمد الصماوي   - 6

 .المعارف
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 ٔ" نيممل األوطممار "فممي (  ه1255ت)محمييد بيين علييي الشييوكاني ونقممل عنممه أيلمما  
ولخص كالم ابن رشمد   ٕرواية لمالك في بيوا الربا ، ،وأحال عليه في مولا هخر

ومن ذلك تبني   ٗلزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البروفي  ٖفي حكم التقاط الننم 
صاحب نيل األوطار لرأي ابن رشد في أن التخيير في هحاد الشين ال يدل علل عدم 

، التخيير في هحاد الشين ال يدل علل عمدم وجوبمه كمما قمال ابمن رشمد : )وجوبه قال
يقابلمه فمي   ٘هروهو المتقرر في األصول علل أنه قمد ذهمب إلمل الوجموب أهمل المما

كما ال يجوز إتيان األمر بالجما بين اللدين كذلك ال يجوز إتيان األمر )اللروري 
  . ٙ(بالتخلي عنهما،إذا لم يكن بينهما وسط

وفي مولا هخر رد دعو، ابن رشد اإلجماا بؤن الشاة ال تجمزج سمو، عمن واحمد 
وأجمعوا علل أن : )لهيقابله في البداية قو 4في األلحية والذي ذكره النووي وريره 

ونقممل عنممه أيلمما إجممماا العلمممان علممل أمممر مممن . 6(الكممب  ال يجممزي إال عممن واحممد 
   .3ررس شيئا في أرض ريره بقلعه

السممميل الجمممرار المتمممدفق علمممل حمممدائق "ونقمممل الشممموكاني نفمممس المممنص فمممي كتابمممه 
ه وأحال عليه أيلا في نفس الكتاب في مسؤلة هل يعتبر اليمين بكمل مما لمٓٔ"األزهار

وكذا اإلحالة علل قول جمهور العلمان باشتراط  ٔٔحرمة أم ليس يجوز إال باهلل فقط؟
 . ٕٔتعليم جوارح الصيد

ممنح الجليمل شمرح مختصمر ) فمي  محميد بين أحميد بين محميد علييشوكدا نقل عنمه 
وفمي النهايمة لحفيمد ابمن رشمد وأمما تراخمي :) ،فقال(ه 64ٕٔخليل ،كتب الكتاب عام 
إن كمان " رلمي هللا عنمه " ي العقد من الطرفين فؤجمازه مالمك القبول عن اإليجاب ف

وأجازه مطلقما أبمو ، ومنعه مطلقا الشافعي وأبو مور رلي هللا تعالل عنهما ، يسيرا 
رلمي هللا " والتفرقمة بمين األممد الطويمل واليسمير لمالمك " . رلي هللا عنه " حنيفة 
 ٖٔ(ا هـ" عنه 

تهممذيب ":عنممدما كتممب شممرحه)  الكيعلييي بيين الحسييين المكييي الميي محمييدمممم لخممص 
ألنمموار البممروق فممي "( هٖٗٗٔسمنة   "الفمروق والقواعممد السممنية فمي األسممرار الفقهيممة

                                 
دار الحمديث  يقابلمه : الناشمر  4ٕ٘و 63ٔص  ٘  " نيمل األوطمار ( "ه ٕ٘٘ٔت)محمد بن علمي الشموكاني  - ٔ
       6ٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد )
 نفس المرجا والصفحة - ٕ
     3ٕٕ: ص ٕ: نميره في البداية   ٓٔٗص ٘ ":نيل األوطار"- ٖ
    ٖٖٔ: ص ٔ: يره في البداية  نم 4ٕ٘ص 6  ":نيل األوطار" - ٗ
 (       ٕٖٗص  ٕنيل األوطار  ) - ٘
    ٙ٘ص : اللروري - ٙ
        ٖٗٔص  ٘ : نيل األوطار -  4
            4ٖٔ: ص ٔ:  " البداية" -  6
 ٕٕٗ -ٕٔٗ:ص ٕ  : نميره في البداية   6ٖٖص ٘ :نيل األوطار -3
ط -تحقيمق محممود إبمراهيم زايمد  ٖٖ٘: ص ٖ:  ( حدائق األزهمارالسيل الجرار المتدفق علل : )الشوكاني  - ٓٔ
 بيروت       -دار الكتب العلمية – ٔ
      ٖٓٓ: ص ٔ:  :يقابله من البداية ٕٗ: ص ٗ:  : نفسه - ٔٔ
 من البداية،   ٖٖٗ: ص ٔ: يقابله   6٘: ص ٗ:  :السيل الجرار -  ٕٔ
ص  ٖ  ( ه64ٕٔمختصممر خليممل المذي كتبممه  عممام مممنح الجليممل شمرح ) محممد بممن أحممد بممن محمممد علمي    - ٖٔ

بتصرف يسير ما إلافة أبي مور إلل الشمافعي  ٙص ٕ  : يقابله من البداية        -دار الفكر : منشورات 6ٕٙ
 .في رأيه
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وأمما اإلجمماا فمال : حيمث قمال فمي مقدممة شمرحه( ه6ٗٙ ت) للقرافي "أنوان الفروق
ألنه لو كان أصال مستقال القتلل إمبات ; يكون إال مستندا ألحد هذه الطرق األربا 

ملخصا من بداية  .ئد بعد النبي صلل هللا تعالل عليه وسلم والالزم باطل ا هـشرا زا
المجتهد لحفيد ابن رشد وعبد السالم واألمير علل الجوهرة ورسالة الصمبان البيانيمة 

   ٔ.واألنبابي عليها
القول بؤن داللة نحو تحريم التمؤفيف فمي )رأي ابن رشد في ( الشرح ) وكذا نقل في 
وقمد اقتصمرت فمي المقدممة تبعما :) فقمال( ريم اللمرب لفميمة ال قياسميةاآلية علل تح

البن رشد الحفيد في بدايته علل القول بؤن داللة نحمو تحمريم التمؤفيف فمي اآليمة علمل 
 ٕ(تحريم اللرب لفمية ال قياسية وهو الذي اعتممده ابمن السمبكي فمي جمما الجوامما

 . ٖبان واألبنانوفي مولا هخر نقل عنه اإلجماا في تحريم زوجات اآل
وكذلك لخص في الشرح ما يتعلق بسبب قصر البعض الربا في ستة أصناف الواردة 
في الحديث وكذا رأي الشافعية والمالكيمة والحنفيمة تلخيصما يشمبه نقمل المنص الكاممل 

ففمي :) ، وكذلك فعل في مسمؤلة عمدم اسمتحالل ممال الناصمب يقمول ٗبتصرف يسير 
وأصمول الشمرا تقتلمي أن ال  :محممد بمن رشمد مما لفممهبدايمة المجتهمد ألبمي الوليمد 

 ٘(ا همـ. أعني ماله المتعلمق بالمنصموب )...( يستحل مال الناصب من أجل رصبه 
وأيلا في األصناف الممانية الذين يسمتحقون ٙوأيلا في حكم ما يلمن من المتلفات

لة إنزال ؤمس ،وكذا في6وكذا في مسؤلة اعتبار اإلبن من األوليان في الزوا   4الزكاة 
وكمذا فمي إجمارة الممإذن ٓٔوكذا في تقسيم النرر  3المرلعة منزلة األم في التحريم 

وكذا في حكم النمر واللمس  ٕٔوكذا في أولوية األب علل اإلبن في والية الزوا  ٔٔ
وكممذا فممي ٗٔوكممذا فممي تممولي المممرأة عقممد النكمماح ٖٔفممي تحممريم األم أم المممرأة أو بنتهمما 

،وكذا فمي مسمؤلة مما 4ٔ، وفي كفارة المهار ٙٔوفي مسؤلة التمليك ،٘ٔالتطليق لللرر

                                 
تهممذيب الفممروق والقواعممد السممنية فممي ( )هٖٗٗٔكتممب الكتمماب عممام )محمممدعلي بممن الحسممين المكممي المممالكي  - ٔ

عمالم : الناشمر -ٗ:عمدد األجمزان 3صٔ ( ه6ٗٙت )نموار البمروق فمي أنموان الفمروق للقرافمي األسرار الفقهية  أل
 الكتب

        ٖٓٔص  ٕ : نفسه - ٕ
    ٕ٘: ص ٕ: يقابله في بداية المجتهد    ٕٗٔص ٖ : نفسه - ٖ
 
    ٕٓٙص ٖ : نفسه - ٗ

   ٕٓٗ: ص ٕ: نميره في البداية   ٕٔٔص ٔ : نفسه - ٘
 (      ٕ٘: ص ٕ:  )ويقابله في البداية (ٗٗٔص  ٖ : )نفسه - ٙ 
 (  ٕٔٓ: ص ٔ:  )نميره بالحرف في البداية ( ٙٔص ٖ : )نفسه - 4
 (   ٓٔ: ص ٕ:  )من البداية ( ٗٗٔص  ٖ )يقابله (  4ٕٔص  ٖ : )نفسه -  6
 (     ٕٙ: ص ٕ:  )يقابله من البداية (  4ٗٔص ٖ  : )نفسه - 3
 (        ٙٔٔ: ص ٕ:  )ي البداية نميره ف( 4ٓٔص  ٔ : )نفسه -  ٓٔ
         ٙٙٔ: ص ٕ: يقابله في البداية   ٖص  ٖ : نفسه -  ٔٔ
 (        ٓٔ: ص ٕ:  )يقابله في البداية ( 6ٕٔص  ٖ : )نفسه - ٕٔ
 (      ٕ٘: ص ٕ:  )ويقابله في البداية (ٗٗٔص  ٖ : )نفسه - ٖٔ
    من البداية (6: ص ٕ:  )يقابله ( 4ٕٔص ٖ  : )نفسه - ٗٔ
     من البداية( 3ٖ: ص ٕ:  )يقابله ( 6ٖٔص  ٖ : )نفسه - ٘ٔ
 من البداية  ( ٗ٘: ص ٕ:  )يقابله( ٕٕٔص  ٖ : )نفسه - ٙٔ
    من البداية 6ٖ: ص ٕ: يقابله   4ٕٕص ٖ  : نفسه -  4ٔ
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وهمي نقمول رالبما مما ٕ، مم نقل عنه في مواطن أخمر، كميمرة ٔيلمن وما ال يلمن 
و أوجممه أتكممون فممي قلممايا أصممولية أو تهممم تعليممل األحكممام او تبممين سممبب الخممالف 

قال حفيمد : )لشرحالممال التالي فيه إشارة إلل شرا من قبلنا قال صاحب اوالترجيح،
ابن رشد في بدايته وهمذا االحتجما  علمل ممذهب ممن يمر، أنما مخماطبون بشمرا ممن 

 ٖ( ا هـ . قبلنا 
ينين بن محمد فاضل بن عما  الالشي  ":بالبداية"وممن اهتم من المناربة المتؤخرين 

ه مممم قممام 43ٕٔحيممث نمممم مما اتفممق عليممه فيهما مممن األحكممام عمام  (ه1328ت)ميامين
 . ٗ"دليل الرفاا عل  شمس االتفاا"كتابهبشرحها في 

وال تكاد تخلو كتب المعاصرين فمي المجمال الفقهمي واألصمولي فمي مشمارق األرض 
مما يصعب استقصاإه وتتبعه، ولو أخذنا مممال لمذلك "البداية"ومناربها من األخذ من 

ل لوجمدنا ممواطن النقمل واإلحالمة علم" الموسموعة الفقهيمة لموزارة األوقماف الكويتيمة"
 .٘كميرة " البداية"
 

 :التؤثير العلمي التجريبي والفلسفي
ابن رشد وتؤميره الفاصل علل تطور "في مقال له بعنوانٙأشار األستاذ هيرمان الي 

إلمل أن ابمن رشمد ألماف إلمل  4"العلوم الطبيعية منذ عصر النهلة وحتل كوبرنيمك
في فيينا يعتممدون همذه وكان الطلبة )تآليف ابن سينا في الطب معلومات طبية جديدة 
 .6(الكتب في دراساتهم إلل حد القرن المامن عشر 

تجاربمه الفلكيمة فبمين كرويمة األرض،وقمدر ممرور الممري  )كما أن ابن رشمد أجمر، 
مم  Ceplerإذن فنقطة البداية في هذا التؤمير هو ابن رشد مم كيبلر (…)أمام الشمس

م  ٖٗ٘ٔلممذي ألفممه كوبرنيممك سممنة كليلممي مممم نيوطممون والممدليل علممل ذلممك أن الكتمماب ا
 .3(يذكر ابن رشد في أحد مراجعه

فشمرعت )كما أن مجموعة من المفكرين اعتنقوا أفكماره فمي الحريمة ومبمدأ المسماواة 
الجامعات في فرنسا وايطاليا واسبانيا وانجلتمرا وألمانيما تعتنمق همذا الممذهب الواحمدة 

فانتشمرت فمي سمواد الشمعب  واتخمذت همذه األفكمار أشمكاال عاميمة (…)تلو األخمر، 

                                 
 من البداية   ( 4ٕٔ: ص ٕ)يقابله ( ٓٙص  ٗ  : )نفسه - ٔ
 .يرهاور ٖٗٔ-ٓٔٔ-ٖٙ-3ٕ-3ص ٗ :ممل :نفسه  -  ٕ
       ٕٕٗ: ص ٕ:  " بداية المجتهد"ويقابله في ( ٕٕٔصٗ : )نفسه - ٖ
تحقيمق البلعمشمي احممد ٕصٔ (دليمل الرفماق علمل شممس االتفماق()ه6ٕٖٔ)مان العينين بن فالل بمن ممامين - ٗ

-المحمديمة-ط فلمالة-طبا من طرف صمندوق إحيمان التمراث اإلسمالمي المشمترك بمين المنمرب واإلممارات -يَكن
ٔ36ٕ  

وزارة األوقماف : الناشمر-ٖٗ:عدد األجمزان-وزارة األوقاف والشإون اإلسالمية بالكويت" الموسوعة الفقهية" - ٘
 - ٕٔٔص ٕ٘و    ٖ٘ص  ٙٔو     4ٕٔص  ٕٔو    ٓٔص  3   3ٕٔص  ٗ   ٔٗص  ٖالكويتيمممة   

 ٖٓو   6ٙص 3ٕو    6ٖٖص 4ٕو    ٖٖ٘ص  ٕٙو     6٘-4٘ص  ٕٙو    ٕٕ٘ - ٖٕٕ - ٕٕٓ
 ٕٓٔص  ٖٗو    ٕٙٗ- ٕٔٗص  ٖٖ   4ٙٔ – ٔ٘ٔ - ٓ٘ٔ – 6٘ص  ٖٔو   6ٕٓص 

 أستاذ بجامعة هومبولدت ببرلين بؤلمانيا - ٙ
-المجلمممد األول– 34ٙٔيونيمممو 3ٔ-ٓٔ-محالمممرات ومناقشمممات الملتقمممل العاشمممر للفكمممر اإلسمممالمي بعنابمممة  - 4

 الجزائر-منشورات وزارة الشإون الدينية-6ٙٔ-4٘ٔص
         44ٔص:نفسه - 6
         44ٔص:نفسه - 3
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كما كان للمذهب الرشدي أمر في تقوية الحركة المحاربة للمالومية وخصوصما بعمد ٔ(
وكمممان ممممن رجمممال العلمممم أمممممال العمممالم .تمممرويج اآلالت المطبعيمممة لشمممروح ابمممن رشمممد

والفزيممائي الريالممي نيمموتن كالهممما كممان يميممل لتيممار يسمممل  boyleالكيميممائي بويممل
 .ٕوهو مذهب معارض لعقيدة التمليث عند النصار،   unitarismeالموحدية 

بؤفكمار ابمن رشمد  م6ٓٙٔت Soner  كما تمؤمر العمالم والفيلسموف األلمماني سمونير 
 .ٖإلل حد بعيد وحاول تطبيقها علل العلوم الطبيعية في الطب

عن تؤمير ابن رشمد فمي الميمدان الفلسمفي فمون الممروف التمي أحاطمت بمابن رشمد أماو
بته والجو العام الذي تال ذلك في بالد المسلمين،جعل أمره يشا أكمر في الحفيد في نك
فيممذكر أنممه كممان لممه بعممض التالميممذ مممن النصممار، واليهممود ذكممر  مممنهم  ،بممالد النممرب

أنهم سموه روح أرسطو وعقلمه  بندود اليهودي وريره من الذين فتنوا به حتلٗرينان
ممموري "ي صممرح فممي كتابممه وكممان أشممدهم شممنفا بممه وعنايممة موسممل بممن ميمممون الممذ٘

 .ٙأنه تلميذ البن رشد ررم أنه لم يلتق به(  داللة الحائرين")نبوخيم
وكذلك لفي بن جرشون ويوسف بن يهودا والذين بواسطتهم تحدرت فلسفة ابن رشد 
إلل  أوروبا المسيحية حيث تؤمر بها كل من توما االكمويني وريره،وتبنتهما كميمر ممن 

بيمممممممة ونشمممممممؤعن ذلمممممممك حركمممممممة فلسمممممممفية أخمممممممر، المعاهمممممممد والجامعمممممممات األورو
وكمان .اسمتمد ديكمارت واسمبينوزا أهمم هرائهمما حمول المدين والفلسمفة"الرشمدية"تسممل

خاصمة ممنهم رواد النهلمة  ،أكبر الفالسفة والالهوتيين ينسبون أنفسهم إلل ابن رشد
 .نيالحديمة الذين كانوا يفاخرون بذلك ويتسمون بالرشديين الالت

كتبه من نمريات، ونشؤ عندهم ذلك التصور العقلمي للكمون المذي  فؤعجبوا بما حوته 
يدعو إلل توحيد النممرة بمين اإليممان والعلمم والعقمل باعتبمار أن صمانا الكمون واحمد 

وإن لم يكن ـ لألسف الشمديد .4فيه فهو منزل الوحي وخالق العقل وعنه صدر كل ما
ذ الدين أو علل األقل تهمي  ـ هذا التصور الجديد سو، مرحلة انتقالية انتهت إلل نب

أمره في الحياة العامة، وتكريس العلمانية والسير بعيدا نحو حلارة مادية بهت فيهما 
 .اإليمان باهلل

ابن رشد الذي كانت له سلسلة طويلة من التالميذ لد، ) وقد ادعل إرنست رينان أن 
اإلنساني لمم اليهود والنصار، مدة أربعة قرون وبرز اسمه مرات في معركة الذهن 

عند مواطنيه وأنه ،وهو أشهر العرب في نمر الالتين،قد جهل من  ةتإسس له مدرس
 .6(قبل أبنان دينه تماما

فقد رزق ابن شد أنصارا ومعجبين من أصحاب األديان :)واستدرك عليه العقاد بقوله
وهممو الممذي كممان لممه مصممادرون .المالمممة لممم  يممرزق مممملهم فيلسمموف قبلممه وال بعممده

                                 
           46ٔ:نفسه - ٔ
                 6ٓٔ:نفسه - ٕ
 6٘ٔ:نفسه - ٖ
 ٘٘ص(:ابن رشد والرشدية)رينان  - ٗ
 3٘ٔ:نفسه - ٘
 66ٔ:نفسه  - ٙ
 36ٗٔالدار العربية للكتاب ط  3٘-3ٔ:الصفحات( فقهه -علمه-حياته:ابن رشد الحفيد)حمادي العبيدي  - 4
 ٖ٘ص ( ابن رشد والرشدية )رينان  - 6
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ولو أن المصمادرون عملموا قصمدا .ون من أتباا كل دين وخدام كل سلطانوملطهد
 ٔ(وعممدا علمل نشمر هرائممه وشمروحه لفماتهم بعمض النجمماح وأخطمؤهم بعمض التممدبير 

بمممرد اإلممممام ابمممن  :وذكمممر ممممن اسمممتمرار االهتممممام بمممابن رشمممد فمممي العمممالم اإلسمممالمي
فممي بعلممها  الممذي نمماق  فيممه بممراهين منمماهج األدلممة فوافقممه(هممـ4ٕ6هممـٔٙٙ)تيميممة

 .وعارله في أخر،
مواقمف رشمدية لتقمي المدين ابمن "وقد أفرد األستاذ عبد المجيمد الصمنير مقالمة بعنموان

ابن تيمية بابن رشمد وخصوصما فمي الشمعار المذي  ر فيه إلل إمكانية تؤمراشأ ٕ"تيمية
صممممريح المعقممممول موافممممق لصممممحيح "اتخممممذه لمنهجممممه النقممممدي الممممذي عنونممممه بممممؤن

لتمممه علمممل اإللمممافات والتؤويمممل والجمممدل المممذي سمممقط فيمممه وكمممذلك فمممي حم".المنقمممول
المتكلمون،وإرنائه الكبير للنقد الرشدي لألشعرية والتوسا في نقمد شخصمية النزالمي 

الممذي أصممبحت مهمتممه عنممده القلممان علممل الفرقممة  "التوحيممد"وكممذلك تعميقممه لشممعار 
ميمق ابمن األممر المذي يماممل تع ٖوتوحيد األمة أمام مخاطر الزحمف التتمري المسمتمر

الذي حمله المهدي بن تومرت ومعه الدولة الموحدية فمي نقمد " التوحيد"رشد لشعار 
العديممد مممن الفممرق اإلسممالمية  بالمشممرق ونقممد بعممض أمرهمما علممل الفكممر المرابطممي 

 .بالمنرب
،وأعماد النممر (قياس النائب علمل الشماهد)كما انتقد ابن تيمية بدوره القياس الكالمي 

ق في إمبات وجود هللا تعمالل فمرفض أدلمة المتكلممين ورجمح دليمل في األدلة التي تسا
نممرا لبسماطته وخلموه ممن التعقيمد وقربمه ممن البداهمة  ،العناية الذي قال به ابمن رشمد

 "العمادة"كما أن ابن تيمية يربط بين مفهوم السببية وبين صريح العقل ويعتبر مفهوم.
ب نسمبتها إلمل الفعمل اإللهمي الواجم "الحكمة"األشعري علل طرفي نقيض ما مفهوم 

 ."مصاب في عقله"كر األسباب نبل اعتبر من ي
مممن جحممد كممون األسممباب مممإمرة بمموذن هللا فممي )وكممذلك صممرح ابممن رشممد مممن قبممل 

مسبباتها،أنه قد أبطل الحكمة وأبطل العلم وذلك أن العلم هو معرفة األشميان بؤسمبابها 
نكار األسباب جملة همو قمول رريمب والحكم هي المعرفة باألسباب النائبة ،والقول بو

كما يإكد ابن تيمية امتناا تعارض األدلة القطعية إذ ال يجموز (.جدا عن طباا الناس
سوان كانا عقليين أو سمعيين أو كان أحمدهما عقليما واآلخمر )تعارض دليلين قطعيين 

انها متوافقة متناصرة متعالمدة،فالعقل يمدل علمل صمحة السمما والسمما (…)سمعيا 
  ٗ(علل صحة العقل،وإن من سلك أحدهما أفلل إلل اآلخريدل 

وهمذا تلميمذه ابمن القميم يتبنمل رأي ابمن رشمد فمي خطمورة أممر التؤويمل ودواعيمه عنمد 
: حديمه عن إخمرا  النصموص عمن ماهرهما لتوافمق الممذاهب واألران المسمبقة يقمول

وقمد " دلمة قال أبو الوليد بن رشد المالكي فمي كتابمه المسممل بالكشمف عمن منماهج األ
وأممما الممذين فممي قلمموبهم زيممآ } : إلممل أن قممال ، ذكممر التؤويممل وجنايتممه علممل الشممريعة 

وأشمد مما عمرض علمل الشمريعة ، هإالن أهل الجدل والكالم { فيتبعون ما تشابه منه 

                                 
 ٘٘ص( ابن رشد )عباس محمود العقاد  - ٔ
دراسممات منربيممة فممي الفلسممفة والتممراث والفكممر العربممي الحممديث مهممداة إلممل المفكممر المنربممي محمممد عزبممز  - ٕ

  بيروت-دار التنوير للطباعة والنشر– 36٘ٔ:ط-4ٔٔ-3ٖ:الصفحات-الحبابي
 اتنفس المرجا والصفح - ٖ
    3ٓٔ-36:جا الصفحاتنفس المر - ٗ
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وأول ممن ريمر )...( من هذا الصنف أنهم تؤولوا كميرا مما منموه لميس علمل مماهره 
، ممم الصموفية ، مم األشمعرية ، مم المعتزلة بعدهم ، ر  هذا الدوان األعمم هم الخوا

ولو ذهبنا نستوعب ما . هذا كالمه بلفمه ، مم جان أبو حامد فطم الوادي علل القر، 
جناه التؤويل علل الدنيا والدين وما نال األمم قديما وحديما بسببه من الفساد الستدعل 

 ٔ.(وهللا المستعان ، ذلك عدة أسفار 
إلمل انتقمال أممر ابمن  -ٕالمذي لخمص كميمرا ممن كتمب ابمن رشمد -ن خلدون وقد لمح اب

رشد مباشرة بعد لمور التفكير الفلسفي بالنرب اإلسالمي إلل الديار النربية حيمث 
بلننا لهذا العهمد أن همذه العلموم الفلسمفية بمبالد اإلفرنجمة ممن أرض روممة ومما  ):قال

رسومها هناك متجمددة ومجمالس تعليمهما إليها من العدوة الشمالية نافقة األسواق وأن 
بمما هنالمك وهمو يخلمق مما  متعددة ودويتها جامعمة متموفرة وطلبتهما متكممرة وهللا أعلمم

 . ٖ(شان ويختار
وقمد ذكمر العقمماد اسمتمرار االهتممام بممابن رشمد إلمل القممرن التاسما للهجرة،حيمث عهممد 

بالموازنة بين (هـ63ٖت)السلطان محمد الفاتح العمماني إلل عالم زمانه خوجة زادة 
البن رشد فولما كتابما فمي " تهافت التهافت"للنزالي وكتاب "تهافت الفالسفة"كتاب 
 .ذلك
هممذه الفلسممفة  تعمماود بدايممة النهلممة الحديمممة فممي الممبالد العربيممة واإلسممالميةوممما  

دارت حولهما مسماجلة حيمث المهور في المشرق العربي فمي أوائمل القمرن العشمرين 
اإلمممام محمممد عبممده واألديمب فممرح أنطممون مسممتلهما كتمماب رينممان  طويلمة بممين األسممتاذ

 .ٗ"ابن رشد والرشدية( "63ٕٔـ6ٕٖٔ)
 :تبلمذة ابن رشد الحفيد

اشتهر ابن رشد الحفيد بين الطلبة ،والشيوخ المعاصرين بتنوا العلوم فقصده طالب 
فمي قرطبمة :العلوم اإلسالمية كما أقبل عليه تالميذ العلوم العقلية يتابعونمه حيمث وجمد

وال شك أن تالميذته كميرون رير أن المعروف .وفي اشبيلية ومراك  ويؤخذون عنه
منهم قليل ، ومن المرجح أن تكون النكبة التي أصابته والحقت أتباعه وتالميذه سمببا 

 .في انصراف المإرخين عن ذكر العديد منهم
سيين سييهل بيين أبييي الحالفقيممه  :ذهممب الممذهبي عنممدما ذكممر مممن تالمممذة ابممن رشممدقممد و

بمل وذهمب  بعلمهم إلمل  ٘( عنمه ،ال ينبني أن يرو)إلل القول بؤنه ( هٓٗٙت)مالك
أكمممر تالمذتممه مممن اليهممود والنصممار،،وقل مممن كممان يقممرأ عليممه مممن :) حممد القممول بممؤن

م كميمر وممن ريمر شمك ففمي همذه األحكما.ٙ(المسلمين ألنه كان يرمل بلعف المعتقد 
من المبالنة ففترة النكبة لم تتجاوز السنتين، وهإالن بعض من حفمت أسمماإهم ممن 

 :تالميذه

                                 
   36ٔصٗإعالم الموقعين   - ٔ
    ٕٔ٘صٕ :الفكر السامي:الحجوي - ٕ
   6ٔٗ:المقدمة  - ٖ
 4٘-ٙ٘:ص( ابن رشد)العقاد  - ٗ
    ٖٓٔ: ص ٕٔ:   سير أعالم النبالن - ٘
 ٖٗٔ:ص/ٗ ( اإلعالم بمن حل بمراك  وأرمات من األعالم)العباس بن إبراهيم  - ٙ
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همـ وهمو ممن تالميمذ  6ٓ٘ممن مواليمد  أبو عبد هللا محمد بن سحنون النيدرومي_   
خممدم الناصممر الموحممدي بالطممب فممي هخممر دولتممه وخممدم ولممده .ابممن رشممد المتممؤخرين

من الكتيب اختصيار كتياب ل   و.ة والحديث والطبتميز في العربي ،المستنصر أيلا
 .  ٔالمستصف  للغزالي

تلميذ ابمن رشمد راوي قصمة لقائمه  الفقي  األستاذ أبو بكر بندود بن يحي  القرطبي -
قال سمعت الحكيم أبا الوليد يقول رير مرة لما دخلت علل أمير ) بالخليفة الموحدي 

طفيمل لميس معهمما ريرهمما فؤخمذ أبمو المإمنين أبي يعقوب وجدته همو وأبمو بكمر بمن 
...( بكر يمني علي ويذكر بيتي وسلفي ويلم بفلله إلل ذلك أشميان ال يبلنهما قمدري

 .ٕذكر إلل هخر ما
ممن أهمل جزيمرة شمقر أبمو الحجما  النحموي   ( هٕٓٙ)يوسف بين أحميد بين طياوس -

 ،صحب ابن  رشمد   وكمان إمامما فمي العربيمة والطمب هخمر األطبمان بشمرق األنمدلس
 . ٖعارف بعلوم األوائل عارف بكتاب سيبويه فاق أهل زمانة

ممن أهمل مرسمية يكنمل أبما بكمر سمما (هٖٕٙ)  محمد بن محمد بن حبون المعيافر  
ببلده أبا القاسم بن حبي  وأبا عبد هللا بن حميد ولقي أبا بكر بن الجمد وأبما الوليمد بمن  

لعربيمة واالداب وكمان لمه فؤخذ عمنهم وسمما ممنهم وأقمرأ ا وأبا موسل الجزولي رشد
 ٗ. حم من قرض الشعر

وسمكن  من أهل ممورو(ه4ٕٙ) محمد بن عامر بن فراد بن خلف القرشي الفهر _
إشبيلية يكنل أبا القاسم رو، عن جماعة كميرة منهم أبو بكمر بمن الجمد وأبمو عبمد هللا 
بن زرقون وأبو الوليد بن  رشد وسما من قالي قسمطنطينية أبمي الفلمل قاسمم بمن 
علمممي بمممن عبمممدون بعمممض كتممماب الترممممذي وكمممان عمممدال فالمممال متوالمممعا موصممموفا 

 ٘.بالرجاحة كمير الرواية
ت – ٗ٘٘و) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المليك بين محيارب القيسيي_

من أهل االسكندرية ودخل األندلس وأصله من المنرب  سما أبا الطاهر بن ( هٔٗٙ
  ٙ.ي عن ابن  رشد  عوف وأبا عبد هللا بن الحلرمي ويرو

من أهل رندة  عبيد هللا بن عاصم بن عيس  بن أحمد بن عيس  بن محمد األسد _
وإمام جامعها والخطيب به يكنل أبا الحسن رو، عن أبي بكر بن الجد وأبي عبد هللا 
بن زرقون وأبي القاسم الحوفي وأبي جعفمر بمن ملمان وأبمي الوليمد بمن  رشمد  قمال 

وكممان مممن أهممل العنايممة بالروايممة حممدث وأخممذ عنممه )لصمملة  صمماحب التكملممة لكتمماب ا
  4(ه ٖ٘ٙ) وأجاز لبعض أصحابنا في سنة

                                 
 4ٖ٘:ان في طبقات األطبانعيون األنب - ٔ
-ٔط–تحقيمق أكمرم حسمن العلبمي  ٕٕٗ: ص ٔ:  ( تاري  البصمروي ) علي بن يوسف بن أحمد البصروي  - ٕ

 دمشق-دار المامون للتراث-هٔٓٗٔ
تحقيمق محممد  ٕ٘ٗ: ص ٔ:  (البلنة في تراجم أئمة النحو واللنة( )ه6ٔ4ت)محمد بن يعقوب الفيروزبادي  - ٖ

 ه   4ٓٗٔالكويت -جمعية إحيان التراث اإلسالمي دارالنشر-ٔالمصري ط
 ٕٙٔ: ص ٕ: التكملة لكتاب الصلة    - ٗ
     ٖٓٔ: ص ٕ: نفسه   - ٘
   6ٙٔ: ص ٕ: نفسه   - ٙ
 ٖٙٔ-ٖ٘ٔ: ص ٕ:  : نفسه  - 4
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من أهل الجزيرة الخلران ( ه6ٓٙت ) عبد الرحمن بن علي بن يحي  بن القاسم_
وأصله من العمدوة وممن قبيلمة أمازينيمة يقمال لهما بطويمة رو، عمن أبيمه أبمي الحسمن 

ملكمون وأبمي الوليمد بمن  رشمد وريمرهم وكمان  وأبمي بكمر بمن الجمد وأبمي إسمحاق بمن
 ٔ.عالما متفننا متحققا بالفقه والقرانات والعربية حدث ببلده وأقرأ وأخذ عنه 

ممن ( ه4ٕٙت ) عبد الرحمن بن دحميان بين عبيد اليرحمن بين دحميان األنصيار _
أهل مالقة يكنل أبا بكر أخذ القمرانات عمن عممه أبمي محممد القاسمم بمن عبمد المرحمن 

منه كميرا ومن أبي عبد هللا بن الفخار واختص بالقالي أبي الوليد بمن  رشمد وسما 
وكان من أهل المعرفمة بالعربيمة والقمرانات حافمما لهما مقرئما بهما وكمان يلقمب أرون 

 ٕ.النحو وكان له حم وافر من األدب 
ممن أهمل (ه ٙٔٙت ) عبد الكبير بن محمد بن عيس  بن محميد بين بقيي الغيافقي_ 

إشبيلية يكنل أبا محمد رو، عن أبيه أبي بكر وأبمي عبمد هللا بمن سمعادة مرسية سكن 
وله رواية عن أبي الحسن الزهري وأبي بكر بن الجد وأبي الوليد بن  رشد   وكمان 
فقيها حافما حسن الهدي والسممت مشماركا فمي علمم الحمديث بصميرا بالشمروط قائمما 

ذلمك ممن الطمب وسمواه ولممه  علمل ممذهب مالمك متقمدما فمي الفتيما مما التفممنن فمي ريمر
مختصممر فممي الحممديث وألممف تفسمميرا نحمما فيممه إلممل الجممما بممين تفسممير ابممن عطيممة 
والزمخشري وولي خطة القلان برندة والنيابة في األحكام عن أبي الوليد بن  رشمد 

  ٖحدث وأخذ عنهوقد بقرطبة 
 ممن أهمل قرطبمة يكنمل أبما الحسمن( هٔٔٙت ) علي بن محمد بن أبي تمام الطائي_

سما من أبيه قمرأ عليمه الموطمؤ عمن أبمي عبمد هللا بمن الطمالا وأبمي الوليمد بمن  رشمد   
وأخذ القرانات و العربية عن أبي محممد بمن  وسما من أبي القاسم بن بشكوال كميرا

الطيلسمان ووصمفه بمالورا  دحمان وولي القلان وكان يعقد الشروط حدث عنمه ابمن
  ٗ .والفلل 

 حمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم بن ماليك االزد سهل بن محمد بن سهل بن أ_
من أهل ررناطة يكنل أبا الحسن سما ببلده خاله أبما عبمد هللا بمن عمروس (  هٓٗٙ) 

وأبا الحسن بن كومر وبمالقة أبا القاسم السهيلي وأبا عبد هللا بن الفخمار وسمما أيلما 
د   ولقي أبما عبمد هللا بمن أبا بكر بن الجد و أبا العباس بن ملان و أبا الوليد بن  رش

زرقون وأجاز له هو وأبو القاسم بن بشكوال وكان من جلمة العلممان األدبمان واألئممة 
كمان : وقال عنه ابمن فرحمون  ٘.البلنان الخطبان ما التفنن في العلوم والتصرف فيها

رأس الفقهان وافر النصيب من الفقه وأصوله وخاتمة رجال االندلس وبالجملة فحاله 
ه في أقطار النرب بل وفي ريرها من الشرق ال يجهله أحد فحدث عن البحر ووصف

 ٙ.ورير ذلكول  تعاليا جليلة عل  كتاب المستصف  في أصول الفق  وال حر  

                                 
    ٗٗ: ص ٖ:  : نفسه  - ٔ
 4ٗ: ص ٖ:  : نفسه  - ٕ
 ٗٗٔ: ص ٖ:  : نفسه  - ٖ
      4ٕٕ: ص ٖ:  : نفسه -ٗ
    ٕٙٔ: ص ٗ:  : نفسه  - ٘
 ٕ٘ٔ: ص ٔ: الديبا  المذهب   - ٙ
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من أهل قرطبة يكنل أبا بكر سما (   هٗٔٙ) يحي  بن أحمد بن مسعود األنصار _
اسم بن بشكوال وأبي محمد من أبي القاسم بن رالب وأخذ عنه القرانات ومن أبي الق

بن منيث وأبي الوليد بن  رشد كميرا ورحل حاجما فمؤد، الفريلمة وسمما بمكمة ممن 
أبي الحسن علي بن عبد هللا بن حمود المكناسي إمام المالكية بها وقفل إلل بلده وولي 

 ٔ.خطة الشور، به 
ممن أهمل فمارس (ه3ٔٙت )عبد الرحمن بن القاسم بين يوسيف بين محميد المغيليي_

وبها نشؤ مم سكن ررناطة يكنل أبا القاسم ويعمرف بمابن السمرا  سمما أبما محممد بمن 
عبيد هللا فؤكمر عنه وأبا عبد هللا بن الفخار وأبا القاسم بن سمجون وأجاز له أبو بكمر 
بن الجد وأبو القاسم بن حبي  وأبو عبد هللا بن حميد وأبو محمد التمادلي وأبمو الوليمد 

 ٕ. عنيا بلقان الشيوخ وسماا العلمبن  رشد وريرهم وكان م
ت ) الحكيم الفيلسوف أبو جعفر أحمد بن عتيا ابن جرج المعروف بيابن اليذهبي_

كان من أعيان بلنسية مشاركا في اآلدب وعلوم الشمريعة ولكمن النالمب عليمه ( هٕٖٙ
علممم الفلسممفة وكممان أيلمما طبيبمما ممماهرا وكممان مممن أصممحاب ابممن رشممد فلممما سممخط 

 ٖ.رشد  طلب أصحابه فاختفل ابن الذهبي إلل ان عفا عنه   المنصور علل ابن
المتفمنن ( هٕٖٙت-ه٘٘٘و)علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الجذامي القاضيي_

الحافم من أهل ررناطمة يكنمل أبما الحسمن ويعمرف بمابن القفماص كمان فالمال جلميال 
الستذكار ألبي لابطا لما رواه فقيها حافما حسن التقييد وله تآليف واختصر كتاب ا

عمر بن عبد البر ورير ذلك رو، عن أبي محمد عبد الحق بابن بونة والقالي أبي 
هللا بن الفخار  هللا بن زرقون وأبي القاسم بن حبي  وأبي زيد السهيلي وأبي عبد عبد

 . ٗوأبي الوليد بن  رشد
ل من أه( ه ٕٔٙ)محمد بن ابراهيم المهر  من أهل بجاية وهو من بني مرزاان _

إشبيلية رحل إلل المشرق ولقي جماعة وافرة من حملة الحديث كان علمم وقتمه علمما 
واعتن  بإصبلح وكماال وتفننا يتحقق بعلم الكالم وأصول الفقه حتل شهر باألصولي 

ألبي حامد النزالي وإزالة ما كان فيه من تصحيف ولمه عليمه تقييمد مفيمد  المستصف 
وأبو الوليد بن  رشد محنتهما المشمهورة ممن  وامتحن بقرطبة سنة مالث وتسعين هو

ت اأجل نمرهما في علوم األوائل فتحدث النماس بصمبره فمي ذلمك المقمام وتجلمده ومبم
جؤشمه وكمف بصممره بمؤخرة ممن عمممره أخمذ عنمه أبممو محممد بمن حمموط هللا سمما عليممه 

  ٘.اإلرشاد ألبي المعالي الجويني
قر صحب أبا الوليمد بمن  من أهل جزيرة ش( هٕٓٙ)  يوسف بن محمد بن طملوس_

رشد   وأخذ عنه علمه وسما من أبي عبد هللا بن حميد وأبي القاسم بن ولاح وكان 
أحممد العلمممان والفلممالن وهخممر األطبممان بشممرق األنممدلس ممما الدمامممة والفلمميلة ولممين 

                                 
 66ٔ: ص ٗ: التكملة لكتاب الصلة    - ٔ
      ٗ٘: ص ٖ: التكملة لكتاب الصلة    - ٕ
 ٕٖٔ: ص ٕ:  ( المنممرب فممي حلممل المنممرب ( ) ه4ٖٙت )علممي بممن موسممل بممن سممعيد المنربممي األندلسممي  - ٖ

 3٘٘ٔ-القاهرة-ٖ ط–تحقيق شوقي ليف دار المعارف القاهرة 
      ٕٓٔ: ص ٔ: الديبا  المذهب   - ٗ
 ٖٙٔ: ص ٕ: التكملة لكتاب الصلة    - ٘
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الجانب والتحقق بعلوم األوائل وكان له حمم صمالح ممن المنمم وتصمرف فمي اآلداب 
 ٔ.تؤليف والعربية وله فيها 

 القاضي أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عيس  بن إدريس التجيبيـ 
من أهل مرسية أخذ عن أبي الوليد الحفيد علمه،وصمحبه والزممه بقرطبمة (هٔٓٙت)

وفمي جهمات أخمر، ممن األنمدلس كمالجزيرة .واستقلاه في جهات متعددة من قرطبمة
مم عفي  هبة أبي الوليد وتتبا أصحابالخلران وشاطبة مم صرف عن القلان عند نك

عنه وولل قلان دانية وتوفي بها وهو قاليها،كان عالمما أديبما وشماعرا نمامرا نزيمه 
 ٕ.النفس كريم األخالق 

والمد ابمن رشمد وهمو ممن تالميمذ (هٕٔٙ) أبيو محميد عبيد هللا بين سيليمان حيوط هللاـ 
صمميرا بهمما معروفمما الحفيممد أيلمما، وكممان إماممما فممي صممناعة الحممديث مقيممدا لممابطا ب

 .ٖباإلتقان ما الجاللة والورا والعدالة
عمده مخلموق (ه3ٕٙت ) أبيو بكير محميد بين محميد بين جهيور األسيد  المرسييـم   

وعده ابن اآلبار تلميمذا للحفيمد وأمبمت أنمه حمدث عنمه وسمما منمه  ٗتلميذا لوالد الحفيد
 . ولعله أخذ عنهما جميعا٘
ان ابين موسي  بين سيالم الكبلعيي المعيروف القاضي الشيهيد أبيو الربييل سيليمـ    

أخممذ عممن خيممرة .جممما بممين الفقممه و الحممديث  واألدب(هٖٗٙت) بييابن سييالم األندلسييي
الشيوخ من أهل المشمرق والمنمرب وتمولل قلمان إشمبيلية فسمار فمي أحكاممه بؤجممل 

" اإلكتفمممان"سيرة،صمممنف تصمممانيف حسمممانا فمممي الحمممديث والسممميرة النبوية،لمممه كتممماب 
والكالعي هذا شمي  ابمن االبمار أخمذ . البخاري وله فهرست وريرها واالعالم بؤخبار

 .ٙعن أبي الوليد الحفيد وعد من تالميذه النبهان الفلالن
القاسيييم بييين محميييد بييين أحميييد األوسيييي القرطبيييي المعيييروف بيييابن الطيلسيييان ـممم  
اعتنل بالفقه واهمتم بالحمديث وتفمنن فمي العربيمة وعلمم القمرانات أخمذ عمن (هٕٗٙت)

  منهم أبو الوليد ابن رشد الحفيمد ولمه كتمب تعمالج االنحمراف وتررمب فمي مائتي شي
هممـ حممين تنلممب العممدو عليهمما ٖٙٙالتممزام الكتمماب والسممنة وقممد خممر  مممن قرطبممة سممنة 

 .4وتوجه إلل مالقة فتولل إمامتها وخطبة قصبتها
أبييو عبييد هللا محمييد بيين يحييي  بيين هشييام األنصييار  الخزرجييي المعييروف بييابن ـمم 

كان إماما في صناعة العربيمة ومماهرا فمي اآلداب،اجتمما لديمه (هـ3ٗٙت ) البرذعي
الطماهر صماحب .وقمد وهمم د.6النمر والشعر لقي ابن رشد الحفيد وريره وألف تآليف

حيث أخطؤ في العد واعتقد أن الفاصل بمين والدة " ابن رشد وكتابه المقدمات"كتاب 
ل ذلك استبعاد التلممذة بمين سنوات ،ورتب عل ٓٔابن هشام األنصاري ووفاة الحفيد 

                                 
   ٕٕٕ: ص ٗ:    نفس المرجا - ٔ
  4ٓ٘صٕ :نفس المرجا   - ٕ
المديبا  الممذهب فمي معرفمة أعيمان علممان (:)ه433ت )برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بمابن فرحمون  - ٖ

 ه  3ٕٖٔ- ٔط -مصر-عة السعادةمطب– 4ٗٔص(المذهب
 43ٔص :نفسه - ٗ
    ٗ٘٘ص/ٕالتكملة لكتاب الصلة   - ٘
     6ٓٔ( الشجرة:)مخلوف - ٙ
    6ٕٔ:نفسه - 4
   6ٖٔص :نفسه  - 6
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 4٘٘فقد ولد ابن هشمام سمنة .سنة ٕٓ، والحال أن الفاصل هو ٔابن هشام وابن رشد
 . هـ3٘٘وتوفي الحفيد سنة 

صفوان بن إدريس بن إبراهيم بين عبيد اليرحمن بين عيسي  بين إدرييس التجيبيي  -
ة دون األربعين علل ما ذكر صاحب اإلحاطة،وهو من أهل مرسي وسنه( ه36٘ت )

 2تتلمذ علل أبي الوليد ابن رشد وأجاز له أبو القاسم بن بشكوال 
  :أبنا  أبي الوليد الحفيد

ت )   احمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد ابن  رشيدأبو القاسم  -
وأبو القاسم بن بشكوال (هـٖٙ٘ت )من شيوخه والده وجده أبو القاسم أحمد (هـٕٕٙ

وولممي القلممان بممبعض .بممن رشممد فقيمه حممافم بصممير باألحكمماموأبممو القاسممم .تلميمذ جممده
 .ٖأسالفه وحمدت سيرته جهات األندلس فسلك فيه سيرة

اشتنل   محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد ابن  رشدأبو محمد عبد هللا -  
كؤبيه فكان في عداد العالمين بالصناعة الفاللين فيها المشمكورين  بالطب واعتنل به

ا،كمان موجمودا فمي قرطبمة حمين اممتحن أبوه،وشماركه فمي تلمك النكبمة التمي فمي أفعاله
ألدان صمممالة العصمممر   وقعمممت زممممن يعقممموب المنصمممور،وقد دخمممال مسمممجدا بقرطبمممة

 وقد تهيؤ له العمل في بالط الناصر الموحمدي محممد بمن.فؤخرجهما العامة وأهانوهما
 .ٗوقد صنف في صناعة الطب مقالة في حلية البرن(هـٓٔٙت)يعقوب 

وذكر صاحب عيون األنبان أن الحفيد خلف أوالدا قد اشتنلوا بالفقمه واسمتخدموا فمي 
والمابمت ذكمر ابمن رشمد البنيمه .٘لكنه لم يحصمرهم  ولمم يمبمت أسممانهم.قلان الكور

أي )وأكمممر ممما حركنممي إليممه  :اب تلخمميص المممزا  حيممث قممالتممالسممابقين فممي مقدمممة ك
بو القاسم وأبو محمد إذ كان لهما مشماركة ابناي أ (تلخيص كتاب المزا   لجالينوس 

 .ٙ(في هذه الصناعة وفي العلوم الحكمية التي ال يتم النمر في هذه الصناعة إال بها
إلل  ة والدهموا بعد وفاؤوذكر بعض الباحمين قوال يفيد بؤن بعض أوالد ابن رشد، لج

 4!وعاشوا هناك( بؤلمانيا)بالط هوهنشاوفن 
 :مإلفات 

لتؤليف عنمد صماحبنا فهمو فقيمه ألمف فمي الفقمه، وهمو طبيمب ألمف فمي تعددت جوانب ا
الطب، وهو أصولي ألف في األصول، وهو لنوي ألف في اللنمة ، وهمو حكميم ألمف 

فررم تقلبه في أحلان المناصب وتنقله بين المنرب واألندلس كمان دائمم .في الفلسفة
ليلة وفاة والمده وليلمة المطالعة والتؤليف حتل حكي أنه لم يدا النمر والدراسة سو، 

                                 
    ٖٓٔص ( ابن رشد وكتابه المقدمات )الطاهر التليلي  - ٔ
مكتبممة -حقيممق محمممد عبممد هللا عنممانت 3ٖٗص/ٖ ( اإلحاطممة فممي أخبممار ررناطممة )لسممان الممدين ابممن الخطيممب  - ٕ

     34٘ٔ- ٔط-القاهرة-الخانجي
 ٕٖٔ-ٖٔٔص : نفسه  - ٖ
    ٖٖ٘ص :عيون األنبان  - ٗ
 ٖٕ٘ص :نفسه  - ٘
    ٖٔٔص:المتن الرشدي - ٙ
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بنائممه بؤهله،وسممود فيممما صممنف وقيممد وألممف عشممرة هالف ورقممة ، واختلممف أصممحاب 
 :ٔبار منها أربعةفذكر ابن اآل.الطبقات في عدد مإلفاته

و "الكليممات فممي الطممب"فممي الفقممه وكتمماب "بدايممة المجتهممد ونهايممة المقتصممد"كتمماب  
الطيممب مممن الكتممب  فممي األصممول ،والممذي عممده صمماحب نفممح" مختصممر المستصممفل"

وأما أصول الدين وأصول الفقه فل مام أبمي بكمر بمن : )المتداولة في زمانه حيث قال
العربي اإلشبيلي من ذلك ما منه كتاب العواصم والقواصم المشهور بؤيدي الناس وله 
تصمممانيف ريمممر همممذا و ألبمممي الوليمممد بمممن رشمممد فمممي أصمممول الفقمممه مممما منمممه مختصمممر 

 .في العربيةوكتاب اللروري  ٕ(المستصفل
وأمبمت مخلموف .ٗوعد ابمن أبمي أصميبعة منهما خمسمينٖوعد الصفدي سبعة وأربعين 

وأمبممت رينممان معتمممدا علممل مخطمموط  محفمموم فممي خزانممة .٘أنهمما تنمموف عممن السممتين
لجمممال الممدين " المممتن الرشممدي"ويعتبممر كتمماب .ٙكتابمما ورسممالة 46االسممكوريان أنهمما 

يمكممن االعتممماد عليهمما فممي التعريممف و. العلمموي أوسمما دراسممة فممي مإلفممات ابممن رشممد
وتجممدر 4مإلممف ومقممال ورسممالة 6ٓٔبمإلفاتممه، وقممد أوصمملها وحمماول حصممرها فممي 

اإلشارة إلل أنه أهمل بعض المإلفات التي أوردها رينان في كتابه من ريمر أن يبمين 
موقفمه منهما بمالرفض أو القبمول، ،علمل أن بعمض الدارسمين أشماروا إلمل أن العنموان 

وسؤكتفي .علل رسائل مختلفة،أو يكون للرسالة الواحدة عناوين مختلفة الواحد قد يدل
بالتعريف بكتب الفقه واألصول والعربية وعلم الكمالم والعقيمدة ومما لمه عالقمة قريبمة 

 :بالعلوم اإلسالمية 
 :كتب العقيدة وعلم الكبلم

د أبمي برنامج الفقيمه اإلممام األوحم)كذا ورد ذكره في :شرح عقيدة االمام المهد ـ ٔ
وال توجممد اليموم نسممخة عربيمة معروفممة لهمذا الشممرح،كما ال توجممد ( الوليمد ابممن رشمد 

 .6إحالة في كتب ابن رشد عليه
مقالة في كيفية دخول  في األمر العزيز وتعلمي  فيي  وميا فضيل مين عليم االميام  -ٕ

، وهمي تحكمي "المذيل والتكملمة"السابق وصاحب " البرنامج"ذكرها صاحب: المهد 
والح توحيد ابن رشد علل الطريقة الموحدية في المراحل األولل من تآليفه كما هو 

،كما أن مجرد نسبة هذه المقالمة إلمل ابمن رشمد فيمه داللمة مما علمل مارسمه المشمروا 
 3الموحدي من تؤمير أو توجيه أو إلهام 

دون ريره من " الذيل"انفرد بذكرها : األصم إل  الدخول في اإلسبلم؟  كيف يدعـ ٖ
هارس قديمها وحديمها وقد جعل جمال الدين العلوي من هذا االنفراد مبررا للحكم الف

                                 
 ٗ٘٘ص/ٕالتكملة   - ٔ
 3ٗٔص / ٖنفح الطيب    - ٕ
 3ٕٙٔ-بيروت-ٗٔٔص/ٕ ( الوافي بالوفيات( )ه4ٙٗت)صالح الدين خليل بن أيبك  - ٖ
 ٕٖ٘عيون األنبان ص  - ٗ
 4ٗٔص : الشجرة - ٘
 43ص:ابن رشد والرشدية - ٙ
   ٘ٗالمتن الرشدي ص  - 4
 ٖٓص:نفسه - 6
    ٓٗص : نفسه - 3



 64 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

وهمو مبمرر ريمر  ٔ(من النصوص المنحولة قطعا،ررم وماقة قائمة الذيل)عليها بؤنها 
مقنا إذ أن االنفراد ليس خاصا بهذه الرسالة، كما أن الحكم بنرابتها عن روح المتن 

ب العنوان إذ قد يكون ممن بعمض التفاصميل التمي الرشدي ال يتؤتل من مجرد استنرا
 .تمار في علم الكالم

" البرنمممامج"انفمممرد بمممذكرها :مسيييؤلة فيييي أن هللا تبيييارك وتعيييال  يعليييم الجزئيييياتـممم ٗ
والراجح أنها المشهورة اليوم باللميمة في العلم اإللهي ،وقد ألفت حموالي " الذيل"و
 .ٕ(ه 4ٗ٘) 
ثين والمتكلمين من علما  اإلسيبلم فيي كيفيية مقالة في الجمل بين اعتقاد المشاـ ٘

ذكرهما ابمن أبمي أصميبعة والمذهبي والمعمروف أنهما :وجود العالم في القدم والحيدوث
من بين النصوص المفقودة في لنتها األصلية،ولكن هناك من بين همارابن رشد ما قد 

 .ٖيعوض فقدها،كالكشف والتهافت
ذكمره معممم ممن ترجمموا :مين اإلتصيالفصل المقال فيما بين الحكمة والشيريعة  -ٙ

 .ٗهـ4ٗ٘ألف حوالي . البن رشد وهو مشهور و مطبوا
ذكمره معممم ممن ترجمموا البمن رشمد : مناهج األدلة في الكشف عن عقائد المليةـ 4

 .٘(ه 4٘٘) ألف حوالي . وهو مشهور و مطبوا
ف أل. ذكره معمم من ترجموا البن رشد وهو مشهور و مطبوا:  تهافت التهافتـ 6

 .ٙ(ه 44٘ـ 4ٙ٘) ما بين 
 :الفق  واألصول 
وكمذا .أجمعمت علمل ذكمره الفهمارس القديممة كلهما:بداية المجتهد ونهايية المقتصيد-ٔ

وسوف نعود  . ررم ما بينها من خالفات بسيطة في صيارة العنوان.الفهارس الحديمة
اب ما عدا كت( هٖٙ٘:)وقد ألف عام.للحديث عن الكتاب إذ هو مولوا هذه الرسالة
 .الحج الذي أليف إليه بعد حوالي عشرين سنة

لم تذكره الفهارس ولكمن ابمن رشمد أفصمح عمن : كتاب في الفق  عل  مذهب مالك-ٕ
ونحن نمروم إن شمان هللا بعمد فرارنما :) حيث قال"البداية"عزمه علل تؤليفه في كتاب 

مممن هممذا الكتمماب أن نلمما فممي مممذهب مالممك كتابمما جامعمما ألصممول مذهبممه ومسممائله 
وال يعلمم همل 4( …لمشهورة التي تجري في مذهبمه مجمر، األصمول للتفريما عليهماا

وفل ابن رشد بوعمده أم ال، وإن كمان يبمدو ممن المراجح أنمه لمم يفعمل إال أن تمبمت لمه 
،إذ لو كان كذلك لنقمل علمل  6الذي ذكره رينان" الدرس الكامل في الفقه" نسبة كتاب

دواعي متموفرة بحسمب مولموعه البعيمد فالم.األقل في كتب التمراجم وإن خفمي أصمله
 .عن المإاخذات، وكذا مايعرف به ابن رشد من جودة التؤليف وتميزه

                                 
   ٔٗص :نفسه - ٔ
 ٓٗص : نفسه -ٕ
 4ٖص :نفسه - ٖ
    3٘ص : نفسه - ٗ
 3ٙص : نفسه - ٘

  ٓٓٔص : نفسه  -ٙ        
      33ٔص/ٕ  :بداية المجتهد - 4
 66ص :ابن رشد والرشدية - 6
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وهممو الكتمماب الممذي : كتيياب الضييرور  فييي أصييول الفقي  أو مختصيير المستصييف ـم ٖ
وقمد تكلمنما فمي العممل وقوتمه فمي :) حين قمال" بداية المجتهد"أحال إليه ابن رشد في 
كمما ( هٕ٘٘:)وقد ألف عمام ٔ(ي وهو الذي يدعل بؤصول الفقه كتابنا في الكالم الفقه

،وهممو ٕأمبممت ذلممك محقممق الكتمماب جمممال الممدين العلمموي لمممن سلسمملة المممتن الرشممدي
 .مطبوا

انفرد بذكره الصفدي في الوافي بالوفيات والمإكد أنه :شرح كتاب المقدمات لجدهـ ٗ
يه ابن أبي أصيبعة ومن وهم وقا فيه صاحبنا،وإن كان يختلف عن الوهم الذي وقا ف

 .ٖ( ..والمقدمات نقل عنه حين نسب إلل أبي الوليد ما ألفه ابن رشد الجد كالتحصيل
وقد ذكر رينان مإلفات أخر، لم يجزم في نسبتها البن رشد بسبب وجمود ابمن رشمد 

للهجمرة وتوجمد  4ٓٓهخر هو أبو عبد هللا محمد بن عممر والمذي عما  حموالي سمنة 
 :،وهيٗألسكولايرمإلفاته أيلا في ا

 ٕٔٓٔ:فممي مممال ث مجلممدات توجممد بمكتبممة االسممكولاير تحممت رقممم: الييدعاو ـمم ( ٘)
 ٕٕٓٔ:ورقم

 ٕٔٓٔ:يوجمممد بمكتبمممة االسمممكولاير تحمممت رقمممم:  اليييدرس الكاميييل فيييي الفقييي ـممم (ٙ)
وإن صحت نسبته البن رشد الحفيد فقد يكون هو الكتاب الذي وعد بمه .ٕٕٓٔ:ورقم

 .في فروا الفقه المالكي
 ٕٙٔٔ:رسالة في اللحايا باألسكولاير أيلا رقم ـ(4)
 ٕٙٔٔ:ـ رسالة في الخرا  باالسكولاير رقم( 6)
 4ٕٔٔ:ـ مكاسب الملوك والرإسان والمرابين المحرمة باألسكولاير رقم( 3)
 .ـ التنبيه إلل األخطان في المتون في مالمة أجزان ،ذكره ليون اإلفريقي( ٓٔ)

                                       
 
 

 :العربية والمنطا 
انفمرد المذيل بمذكر همذا العنموان أمما التكملمة البمن االبمار :الضرور  فيي النحيوـ ( ٔ)

وكتابه في العربية الذي وسممه باللمروري ولعلمه المذي يمذكره الصمفدي بهمذا :فتقول
ونحمن ال نعلمم شميئا عمن همذا :"يقول جمال الدين العلموي" كتاب في العربية"العنوان 

وقممد خممر  الكتمماب إلممل .٘"صمملها العربمميأتمماب وهممو مممن النصمموص المفقممودة فممي الك
اللمروري فمي صمناعة "التداول وطبا بعد وفاة صماحب همذه العبمارة تحمت عنموان 

 .بالقاهرة تحقيق ودراسة الدكتور منصور علي عبد السميا ٕٕٓٓ،سنة"النحو
فمي البرنمامج فقمد كمذا وردت فمي المذيل أمما :مقالة في الكلمة واالسيم المشيتاـ ( ٕ)

وصاحب المتن الرشدي ( كالم له علل الكلمة واالسم المشتق)وردت بصينة أخر، 

                                 
 4ٗص  ٔ :نفسه - ٔ
دار -لعلممويتحقيمق جمممال المدين ا ٘ٔ:ص( اللممروري فمي أصممول الفقمه أو مختصمر المستصممفل ) ابمن رشمد  - ٕ

   33ٗٔ-ٔط-بيروت -النرب اإلسالمي
 ٕٖص:المتن الرشدي - ٖ

 63-64ص : ابن رشد والرشدية - ٗ           
 ٕ٘:ص:المتن لرشدي - ٘
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يرجح أنها المقالة الموجودة لمن مجموا من المقاالت المنطقية والطبيعية التي قمام 
  ٔ.36ٖٔبنشرها سنة 

كممذا ورد فممي البرنممامج وفممي الممذيل وعيممون األنبممان :الضييرور  فييي المنطيياـمم ( ٖ)
 ٕ[ .هـٕ٘٘ولعه حوالي ]ي والذهب

وتوجممد .مسييائل فييي مختلييف أاسييام المنطييا التيي تضيياف عييادة إليي  الشييروحـم ( ٗ)
 . ٖترجمة عبرية المنين منها كما ذكر رينان

فهمي كميمرة نمذكر منهما علمل سمبيل المممال مما  المإلفات الطبيية والفلسيفيةأما عن  -
 :يلي
وهممو لمممن الجواممما .ه ٘٘٘ه وٖ٘٘ولمما ممما بممين  المختصيير فييي اليينفسـمم ( ٔ)

 .الصنار والشروح الصنر،
( السمماا الطبيعي،السممان والعمالم،الكون والفسماد :وتحتموي)الجوامل الطبيعيةـ ( ٕ)

 هـٗ٘٘: ألف حوالي
 . هـٙ٘٘: ألف سنةجوامل ما بعد الطبيعة ـ ( ٖ)
 .هـ 4٘٘: ألف سنة كتاب الكليات في الطبـ ( ٗ)
 .  هـ ٓٙ٘: ألف سنة تلخيص المقوالتـ ( ٘)
 .هـ  ٔٙ٘:ألف سنةتلخيص العبارة ـ ( ٙ)
وهو الجزن المالث من أجزان االركانون . )هـ ٕٙ٘: ألف سنة تلخيص القياسـ ( 4)
.) 
 . هـ ٖٙ٘: ألف سنة تلخيص الجدلـ ( 6)
 ه  ٘ٙ٘: ألف سنة جوامل الحس والمحسوسـ ( 3)
 ه٘ٙ٘:ألف سنة تلخيص البرهانـ ( ٔٔ)
 ه٘ٙ٘: ألف سنة يتلخيص السماع الطبيعـ ( ٕٔ) 
 .        هـٙٙ٘:  ألف سنة تلخيص السما  والعالمـ ( ٖٔ)
 .هـ  4ٙ٘: ألف سنة تلخيص الكون والما ـ ( ٗٔ)
 مقالة في جهات النتائج في المقاييس المركبة وفي معن  المقول عل  الكلـ ( ٘ٔ)

 .هـ4ٙ٘:ألف سنة
 .6ٙ٘: ألف سنةتلخيص اآلثار العلوية ـ ( ٙٔ)
 .3ٙ٘: ألف سنة السفسطة تلخيصـ ( 4ٔ)
وهمو الجمزن األخيمر ممن طبيعيمات .)  3ٙ٘: ألف سمنةتلخيص كتاب النفس ـ ( 6ٔ)

 ( .أرسطو
 . هـ4ٔ٘هـ 4ٓ٘:  ألف سنةتلخيص الخطابة ـ ( 3ٔ)
 .هـ4ٔ٘:  ألف سنةتلخيص الشعر ـ ( ٕٓ)
 .4٘٘:  ألف سنة شرح أرجوزة ابن سينا في الطبـ ( ٕٔ)

                                 
    6ٖ-4ٖص:نفسه - ٔ
 ٗٔص:نفسه - ٕ
 6ٕص : ابن رشد والرشدية - ٖ
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 .هـ  43٘:  ةألف سنشرح البرهان ـ ( ٕٕ)
 .هـ 6ٗ٘:  ألف سنة شرح السما  والعالمـ ( ٖٕ)
 .هـ 6ٙ٘:  ألف سنة شرح كتاب النفسـ ( ٕٗ)
 .هـ 3ٓ٘ـ 66٘:  ألف سنة شرح ما بعد الطبيعةـ ( ٕ٘)
 .هـ 66٘:  ألف سنة تلخيص كتاب االستقساتـ ( ٕٙ)
 .هـ66٘:  ألف سنة( الطب) تلخيص كتاب المزاجـ ( 4ٕ)
 .هـ  66٘:  ألف سنة اب القو  الطبيعيةتلخيص كتـ ( 6ٕ)
 .هـ  66٘: ألف سنة( الطب) اختصار العلل واالعرااـ ( 3ٕ)
 ( .الطب)هـ 63٘:  ألف سنة تلخيص كتاب الحمياتـ ( ٖٓ)
 (. الطب) لجالينوس تلخيص كتاب األدوية المفردةـ ( ٖٔ)
 .هـ  3ٔ٘: ألف سنة  مقالة في معن  المقول من الكلـ ( ٕٖ)
:  ألف سنة مقالة عل  المقالة السابعة والثامنة من السماع الطبيعي ألرسطوـ ( ٖٖ)

 .هـ 3ٕ٘
وهممو مختصممر ابممن رشممد لكتمماب السياسممة  كتيياب الضييرور  فييي السياسيية_ ( ٖٗ)

المنسموب ألفالطمون ويبممدو أن أصمله العربممي مفقود،وقمد قمام الممدكتور أحممد شممحالن 
اسمات الوحمدة العربيمة ببيمروت بنقل نسمخة عبريمة منمه إلمل العربيمة طبعمه مركمز در

ٔ336. 



 
 
 

 

 الفصل الثانً

 

 التعرٌف

 "ةالبداٌ "  بكتاب 

 
 
 



 
 
 
 
 

 المـبـحــــــث األول

 

 ونسبته البن رشد اسم الكتاب
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 ":البداية"ما سم  ب  ابن رشد كتاب 
ب عنممد أرلممب أصممحاب كتمم( بدايممة المجتهممد ونهايممة المقتصممد : )اشممتهر الكتمماب باسممم

وفمي كمل النسم  المطبوعمة للكتماب لحمد اآلن أو بماألحر، المعمروف منهما  ٔالتراجم 
بدايمة )تحممالن اسمم.كنسخة فاس ونسخة الرباط  ٕ،رير أن بعض النس  المخطوطة 

اإلسممين معما ممما يمدل  ٖ،وقد أورد صماحب المذيل والتكملمة(المجتهد وكفاية المقتصد
لفمممة  ريممر أن المتممداول بكمممرة هممو علممل أن الكتمماب معممروف بهممما منممذ وقممت مبكممر،

 ".كفاية"عوض " نهاية
 ٗ(ولعل التساهل الذي مصدره عدم الشعور بوجود فرق كبير بين اللفمين في المعنل

هو الذي حذا بالبعض للتصحيف المخل، المنير للمعنل والمحرف للمقصمود ،فسمماه 
وسمماه مالمث وهمو  ٙ(..النهايمة ألبمي الوليمد )وسماه هخمر  (البداية والنهاية ) ٘بعلهم

فؤصبح ما ولعه المإلف ليكون بداية  4(كتاب نهاية المجتهد في الفقه)أشدها تحريفا 
 .انطالق للمجتهد هو النهاية له 

وهمممو لعممممري تصمممرف ال يليمممق، وتحكمممم فمممي وسمممم مولمممود لمممم يعمممان ريمممر المإلمممف 
مخاله،وخصوصا بعد ما كفانا صماحب األممر فسممل كتابمه فمي منايما الكتماب حيمث 

نسمان كمما قلنما رتبمة االجتهماد إذا تقمدم بيد أن في قوة  هذا الكتاب أن يبلآ به اإل:)قال
،فعلمم مممن اللنمة العربيممة وعلمم مممن أصمول الفقممه مما يكفيممه فمي ذلممك ،ولمذلك رأينمما أن 

 6(بداييية المجتهييد وكفاييية المقتصييد)أخممص األسمممان بهممذا الكتمماب أن نسممميه كتمماب 
وفمي بعمض النسم   3(كتياب المجتهيد)ختصمار وسماه في مولا هخر علمل سمبيل اإل

ولهذا أدعمو ممن خمالل همذه الرسمالة إلمل إعمادة األممور إلمل  ٓٔ(كتاب بداية المجتهد)
نصابها وتسمية الكتاب بما سمماه بمه صماحبه بنيمر زيمادة وال نقصمان وفمان بالوصمية 

 .بداية المجتهد وكفاية المقتصد:وأدان لألمانة ،فيسمل الكتاب 
 :وسبب تؤخير كتاب الحج"البداية"تاريخ كتابة  

رير أن إشارة منه في هخر كتاب  لم يذكر ابن رشد تاري  تؤليف البداية بشكل مباشر
 :الحج تكاد تحسم القول فيه إذ صرح بما يلي

                                 
وتجممدر . 64٘ٔص ٕ :كشممف المنممون-4ٗص ٕ :التكملممة لكتمماب الصمملة-ٗٙٔص : شممجرة النممور الزكيممة - ٔ

رير أنه ليس في شهرة بدايمة ابمن رشمد،ويتعلق " بداية المجتهد"اإلشارة إلل أني وقفت علل من سمل كتابه أيلا 
وهممو فممي (ه64ٗت)لمحمممد بممن أبممي بكممر المعممروف بممابن شممهبة ا ألسممدي الفقيممه الشممافعي(بدايممة المجتهممد)األمممرب

 ٕ :كشمف المنمون )ل ممام النمووي (ا الشمافعيةمنها  الطالبين فمي مختصمر المحمرر فمي فمرو:)مجلدين شرح به
 (64٘ٔص
 ٕٔٗٙوالمخطوطممة رقممم   . هممـ4ٓٔبخزانممة القممرويين يرجمما تمماري  نسممخها إلممل  3ٓٔٔ:المخطوطممة رقممم  - ٕ

 .هـٕٓٙٔبالخزانة الحسنية يرجا تاري  نسخها الل سنة 
 .ٕٙـٕ٘ص  ٙ ".الذيل والتكملة " - ٖ
 363ٔ:طبعة.ٖٔٙ/ٕطبعة دار الجيل   " بدايةال" طه عبد الرنوف سعد مومق نصوص  - ٗ
 .  ترجمة ابن رشد(4ٕٔت)تاري  قلاة األندلس النبهاني  - ٘
  6ٓٔص ٖ :نفح الطيب - ٙ
 6ٖٓص ٕٔ :،وكذلك سير أعالم النبالنٕٖ٘(ٔٙٙت)عيون األنبان البن أبي أصيبعة  - 4
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   - 6
     46ٕصٔ :نفسه - 3
 6ٗٙصٔعة دار الجيل  طب: نفسه - ٓٔ
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وهلل الشمكر .رلمناروبتمام في هذا بحسب ترتيبنا تم القمول فمي همذا الكتماب بحسمب )
وكان الفمرال منمه يموم .من التمام والكمال والحمد كميرا ،علل ما وفق وهد، ومن به

األربعان،التاسا من جمماد، األولمل المذي همو عمام أربعمة ومممانين وخمسممائة ،وهمو 
المجتهممد الممذي ولممعته منممذ أزيممد مممن عشممرين عاممما أو نحوهمما : جممزن مممن كتمماب  

كممان رلممي هللا عنممه عممزم حممين ):وعلممق الناسمم  بقولممه ٔ(،والحمممد هلل رب العممالمين 
 .ٕ(كتاب أوال أال يمبت كتاب الحج مم بدا له بعد فؤمبتهتؤليف ال

همـ علمل وجمه ٗٙ٘أو  ٖٙ٘ومفهوم المنص يفيمد أن تمؤليف الكتماب كمان حموالي سمنة 
أو اللمروري فمي ( مختصمر المستصمفل)وبهذا يكون الكتاب قد ألمف بعمد .التقريب 

أي  .ه ٕ٘٘:علم أصول الفقه والذي صرح صاحب تقديم هذا الكتماب بؤنمه ألمف سمنة
. عشمر سمنوات:األصمول بحموالي:بعد الجانب النممري( الفقه) ألف الجانب التطبيقي 

( عممل أهمل المدينمة)وقمد تكلمنما فمي العممل: )نفسمها "البدايمة"ويدعم فكرة ما قاله فمي 
 ٖ( وقوته في كتابنا في الكالم الفقهي وهو الذي يدعل بؤصول الفقه

لولموحها لموال أن " البدايمة"تمؤليف  وكان من الممكن عدم الوقوف عند مسؤلة تاري 
ذهمب يإكمد أن تماري  تمؤليف البدايمة همو "ابن رشد وعلموم الشمريعة "صاحب رسالة 

سممممنة أربعممممة وممممممانين وخمسمممممائة ويوافممممق هممممذا التمممماري  شممممهر جمممموان مممممن سممممنة 
وهو وهم وقا فيمه عنمدما كمان بصمدد تصمحيح مما اعتقمد خطمؤه عنمد  ٗ(للميالد66ٔٔ

بدايمة "كتماب " ابمن رشمد والرشمدية"المذي ذكمر فمي كتابمه  الفيلسوف الفرنسمي رينمان
 . "المجتهد ونهاية المقتصد

كتماب "أنه يخيل إليه أنه هو الكتماب المذي عمزي إلمل ابمن رشمد وذكمر بعنموان  وذكر
: فمرد عليمه بقولمه ٘(يشمتمل عليهما مخطوطنما العربمي) في قائمة الكتمب التمي "المعتقد

يتحمدث فيمه ابمن رشمد عمن كتماب سمابق ألفمه ولقد عمرت ببداية المجتهمد علمل نمص )
فبمت علمل يقمين ممن أن همذا الكتماب همو المذي وقما التصمحيف فمي " المجتهمد "وسماه

ولم تذكر كتب التمراجم وال صمرح ابمن رشمد ٙ"المجتهد"بدل " المعتقد"عنوانه فكتب 
الذي ألاف إليه كتاب الحج " بداية المجتهد"في البداية بوجود هذا الكتاب رير نفس 

 .عد مرور حوالي عشرين عاماب
وليت األممر وقمف عنمد مجمرد خطمؤ فمي التماري ،ولكن رتمب علمل ذلمك نتمائج تحتما     

فممرل للتممؤليف فممي الفقممه أمنممان هممذه )الممل مراجعممة جذريممة ألنممه يبممدو لممه كممما يقممول 
اعتقماد سموف  وهمو 4..(الفترة،بعد أن أشبا نهمه ممن التمؤليف فمي الفلسمفة وشمروحها

وما رتبه علل " ابن رشد وعلوم الشريعة"ن شك علل عمله في كتابهيلقي بمالله بدو
ذلك من استنتاجات، في حين أن واقا االشتنال المبكر بالفقمه وأصموله فعمل فمي ابمن 

                                 
   46ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   - ٔ
 نفس المرجا والصفحة - ٕ
 4ٗ: ص ٔ:  : نفسه - ٖ
 .6ٖص ( الشريعة اإلسالمية  مابن رشد وعلو)حمادي لعبيدي  - ٗ
 .66ابن رشد والرشدية رينان ص  -    ٘
 .6ٖابن رشد وعلوم الشريعة اإلسالمية حمادي لعبيدي ص  - ٙ
 .3ٖـ 6ٖص :نفسه - 4
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أن الحكممة همي )رشد عكس ذلك تماما حيث وجه فلسفته نحو االعتدال وجعله يعتقد 
المتحابتممان بممالطبا  المصممطحبتان بممالطبا)...(صمماحبة الشممريعة واألخممت الرلمميعة 

 . وجعله بذلك أقرب الفالسفة إلل روح اإلسالم وجوهره ٔ(بالجوهر والنريزة 
ويرجا بنا تاري  البداية إلل السمنوات األولمل ممن حكمم أبمي يعقموب يوسمف بمن عبمد 
المومن حيث ستعرف  الدولة الموحدية مزيدا من االستقرار والتمكن وسيصمبح ابمن 

دين بعد معرفته األولية به زمن عبد المومن ليشمارك فمي رشد وجيها في بالط الموح
همـ ٗٙ٘ولا المناهج التعليمية للبالد،وسيسمتدعل أمنمان تؤليفمه للبدايمة أو بعمده بقليمل 

 .لتولي خطة القلان بوشبيلية مم قرطبة بعد ذلك
وهكممذا سمميتخلل ابممن رشممد عممن نمرتممه التشمماإمية لواقعممه والتممي تزامنممت ممما الفتممرة 

األممور "لصعبة ـ سقوط دولة وقيام أخر، ـوالتي كمان هممه فيهما تحصميل اإلنتقالية ا
فجممانت كتممب المختصممرات قبممل  ٕ(اللممرورية التممي ال رنممل للكمممال اإلنسمماني عنهمما

تصممر فممي الممنفس وتلخمميص المقممموالت خممممل المختصممر فممي المنطمممق والم"البدايممة"
النرض  فكان.وتلخيص العبارة ومختصر المستصفل واللروري في النحو وريرها

ممممال مممن تجريمممد األقاويممل اللممرورية ممممن صممناعة المنطممق همممو تحصمميل ممما همممو 
  ٖ(طلب األفلل في زماننا هذا يكاد أن يكون ممتنعا )لروري منها ألن 

والقمول فمي همذه األشميان علمل  (ونفس التعبير نجمده فمي مختصمر المنفس حيمث يقمول
، فممي هممذه األشمميان اإلستقصممان يسممتدعي قمموال أبسممط مممن هممذا بكميممر،لكن قولنمما جممر

وإن فسح هللا في العمر وجلل هذه الكرب ،فسنتكلم في .بحسب األمر اللروري فقط
لكن القدر الذي كتبناه في .هذه األشيان بقول أبين وأولح وأشد استقصان من هذا كله

هذه األشميان همو اللمروري فمي الكممال اإلنسماني وبمه تحصمل أول مراتمب االنسمان 
  ٗ(…له الوقوف عليه بحسب زماننا هذا كميروهذا القدر لمن اتفق .

وبعد أن كتب في أصول الفقه ما يراه يحقمق الحمد األدنمل ، وهكذا باإللافة إلل هذا 
وقمد )من الكمال اإلنساني وانسجاما ما الولما الجديمد حيمث زوال الكمروب والفمتن 

رفممما هللا كميمممرا ممممن همممذه الشمممرور والجهممماالت والمسمممالك الملمممالت بهمممذا األممممر 
فوجممب االنطممالق نحممو البنممان واإلبممداا وولمما خطممة لتكمموين المجتهممدين .٘(لنالممبا

ومما دمنما مما .لينسجموا ما الدولة الجديدة التي تهفو نحمو التجديمد والوحمدة والعمممة
حسمن اإلشمارة إلمل مماهرة مراجعمة ابمن رشمد ألعمالمه السمابقة فمي ت "البدايمة"تاري  

التمماري  المسممطر فممي هخممر كتمماب  وتتممزامن تقريبمما ممماٙمرحلممة معينممة مممن عمممره 
لم تنيمر ممن الصميارة القديممة "بداية المجتهد"ل والمالحم أن مراجعته"بالبداية"الحج

وإنما ألافت إلل متن الكتاب كتابما هخمر همو كتماب الحمج وقمد تممت )ألبوابه أو كتبه 

                                 
فلسمفة ابمن رشمد ص : لممن مجمموا( فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة ممن االتصمال)ابن رشد  - ٔ

   36ٕٔ-ٔط-بيروت-منشورات دار اآلفاق الجديدة.6ٖ
 .   ٔ٘ص :المتن الرشدي - ٕ
 .ٔ٘ص :نفسه - ٖ
 .ٖ٘ص :نفسه - ٗ
 (.ستتباب األمر للموحدينا: يشيرعلل الراجح باألمر النالب) 6ٖص :فصل المقال - ٘
 .ٗ٘ٔص : المتن الرشدي - ٙ
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هممذه اإللممافة فممي مرحلممة الشممروح كممما يولممح ذلممك التمماري  الممذي ذيممل بممه الكتمماب 
، لماذا أخر ابن رشد كتاب الحج ميدة عشيرين سينةوالسإال المطروح  ٔ(الملاف 

 .بل لماذا قرر عدم إمباته في الكتاب أوال مم بدا له بعد فؤمبته؟
عمن " البدايمة"لمم يصمرح ابمن رشمد ال فمي كتماب الحمج وال خارجمه فمي عمموم كتماب 

ال يبقمي  األممر المذي.سببب هذا التؤخير، أو عن نية عمدم إدراجمه أصمال فمي الكتماب 
وأقواهمما تبلممور موقممف لديممه يفيممد ريمماب أحممد أهممم .ريممر افتممراض بعممض االحتممماالت

شروط هذه العبادة الذي همو االسمتطاعة ألهمل المنمرب عمومما وأهمل األنمدلس علمل 
وجه الخصوص بسبب عدم توفر األمن ووجود مخاطر وأهوال في طريق من يعزم 

 .علل أدان هذه الفريلة سوان في البر أو البحر
إذ تم التخلص من هخر " البداية"فداخليا األمور بدأت تميل نحو االستقرار أمنان كتابة 

ه التمي ٕٗ٘أمران المرابطين منذ أكممر ممن عشمرين عامما ممن كتابمة البدايمة أي سمنة 
لممرب فيهمما عنممق إسممحاق بممن علممي بممن يوسممف المرابطممي، واسممتتب فيهمما الولمما 

فمي يمد االسمبان " يابرة"ممل سقوط مدينة  باستمنان وقائا في أطراف البالد,للموحدين
ه،وكذا فتنة بن مردني  ملك شرق األندلس المذي امتنما علمل عبمد الممومن ٔٙ٘سنة 

ه حيمث اسمتطاا أبمو 4ٙ٘وعلل ابنه يوسف وحالف االسمبان واسمتمر ذلمك إلمل عمام 
 .يوسف يعقوب الموحدي استكمال السيادة علل جميا األندلس

بمار الفمتن التمي يتعمرض  لهما الحجما  منمذ فتمرة ليسمت أما في الحجماز فلمم تنقطما أخ
بالقصيرة والتي يصل صداها إلل األندلس كل موسمم حمج بواسمطة ممن تيسمرت لهمم 

ه كانممت الحممرب بممين ابممن الزبيممر 4ٖفقبممل فممتح األنممدلس فممي سممنة .سممبل النجمماة منهمما
والحجا  ببطن مكة ستة أشهر وسبا عشمرة ليلمة وقتمل الحجما  عبمد هللا بمن ( رض)
 . ٕلزبير في الحرم واخذ بيعة أهل مكة لعبد الملك بن مروان ا

ه وقعت فتنة األفطس وهو الحسن بن الحسين بن علي بمن علمي زيمن 33ٔوفي سنة 
أقيمة  4ٓٓٓٓالعابدين حين رلب مكة عمد إلل الكعبة فاخذ ما في خزائنهما وقمدر ب 

 . ٖذهبية،وتصرف فيه وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ 
ه ومبممت طائفممة مممن األعممراب علممل كسمموة الكعبممة فانتهبوهمما وسممار ٕٙٙنة وفممي سمم

 ٗبعلهم إلل صاحب الزنج وأصاب الحجميج ممنهم شمدة وبمالن شمديد وأممور كريهمة
وبعد ذلك بمالث سنوات قطا األعراب علل  الحجميج الطريمق وأخمذوا ممنهم خمسمة 

 . ٘هالف بعير بؤحمالها
لحمج وأخمذ الحجمر األسمود وذلمك أن أبما ه بطمل اٖ 4ٔوفي أيام بنمي عبيمد  فمي سمنة 

طاهر سليمان بن الحسن القرمطي دخل مكة يوم الترويمة فقتمل  الحجما  قمتال ذريعما 

                                 
 .٘٘ٔص : نفسه - ٔ
دار الكتممب العلميممة  6ٖ٘: ص ٖ: تمما ريمم  األمممم والملمموك  ( ٖٓٔت)أبممو جعفرمحمممد بممن جريممر الطبممري  - ٕ

    4ٓٗٔ- ٔبيروت ط
   ٖٗ٘-ٖٖ٘: ص ٔ: مقدمة ابن خلدون   - ٖ
 مكتبة المعارف بيروت         3ٖ: ص ٔٔ:  "البداية والنهاية (" 44ٗت)أبو الفدان إسماعيل بن عمر بن كمير  - ٗ

 ٖٗ: ص ٔٔ:  : نفسه - ٘
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ورمممل القتلممل فممي زمممزم وأخممذ الحجممر األسممود مممن الكعبممة وقلمما بابهمما وبقممل الحجممر 
 القعدة سنة ذي عندهم امنتين وعشرين سنة إال شهرا مم ردوه لخمس خلون من

 .  ٔهٖ 3ٖ 
ه ورد الخبر عن  الحجا  بؤنه هلك منهم بسبب العطم  أربعمة عشمر ٙٓٗوفي سنة 

ه كانمت  3ٖ٘وفمي سمنة  ٕألفا وسلم ستة هالف وأنهمم شمربوا بمول اإلبمل ممن العطم ،
فتنة عميمة بين األمير هاشم بن فليتمة بمن القاسمم العلموي الحسميني أميمر مكمة وأميمر 

هم في المسجد يطوفون ويصلون ولم فنهب أصحاب هاشم الحجا  ولذلك العام الحج 
 . ٖإال وال ذمة ميرقبوا فيه

ل سمنوات قليلمة ممن بمأي ق–ه 4٘٘في حوادث سنة " البداية والنهاية"ويذكر صاحب 
رممارة عبيممد مكممة علممل الحجمما  حيممث نهبمموا أممموالهم فتوقممف السممعي -"البدايممة"ليف ؤتمم

 .والطواف وامتنا الحج ورحل الحجا  إلل المدينة
ه عممما فممي الحممرم مممن ممماهرة 46٘جبيممر فممي رحلتممه التممي كانممت عممام ويتحممدث ابممن 

لحممرم المتلصصممين فيهمما علممل الحمما  المتختلسممين ممما بؤيممديهم، والممذين كممانوا هفممة ا)
و ممن وسمطه بحيمل أة عين إال اختلس من يديه فطر هالشريف ال ينفل أحد عن متاع

 . ٗ(رريبة ةعجيبة ولطاف
:) يقمول ابمن جبيمر ،وفما ممن قطماا الطمرقويبلآ األمر بالحجا  ترك بعض السمنن خ

فلما كان يوم الخميس بكر الناس بالصعود إلل منل وتمادوا منها إلل عرفات وكانت 
السنة المبيت بها لكن ترك الناس ذلمك المطرارا بسمبب خموف بنمي شمعبة المنيمرين 

 .٘(الحجا  في طريقهم إلل عرفات علل
ا المسملمين ولمم يرتبموا علمل ذلمك وإذا كان أممر مما يحمدث بمالحرم مشمتركا بمين جميم

مواقف كما فعل بعض األندلسيين من هذه الفريلة العميمة، إال أن مخاطر الطريق 
الطويلممة والبعيممدة بممين األنممدلس وأرض الحجمماز تعطممي بعممض العممذر لتلممك المواقممف 

 .،وتفسر تعامل ابن رشد ما كتاب الحج
ر وهي معبر من معمابر ه حدمت الطرابات في الدولة الفاطمية بمص4٘٘ففي سنة 

الحجا  المناربة واألندلسيين،واستنل عموري األول ملمك الصمليبيين الممتحكم ببيمت 
المقدس اختالل أحوالها فحول حربه ومناوشاته الصمليبية ممن الشمام إلمل مصمر،تو  
ذلك بوقعة البابين بين شاور الوزير الفاطمي المتحالف مما الصمليبيين وجمي  الشمام 

ن شمممميركوه الممممذي اسمممتقدمه الحمممماكم الفمممماطمي لمممد وزيممممره عممممام بقيمممادة أسممممد المممدي
ه إلممل أن أمممر بحممرق القمماهرة حيممث اسممتمر ٗٙ٘ووصممل األمممر بشمماور عممام.هٕٙ٘

قر األولاا لشميركوه حتمل وافتمه المنيمة فعمين تولم تس.الحريق أربعة وخمسين يوما
 يمرالعالد مكانه ابن أخي شيركوه، صالح الدين وبعد عام ممن ذلمك أفشمل همذا األخ

                                 
د عبممد الحلمميم :تحقيمق ٔ٘: ص ٔ:  " أخبممار ملموك بنممي عبيمد وسمميرتهم "أبمو عبممد محممد بممن علمي بممن حمماد  - ٔ

 هٔٓٗٔ-القاهرة-دار الصحوة-ود التهامي نقرة-عويس
 ٕ: ص ٕٔ: البداية والنهاية   - ٕ
أبممي الفممدا :تحقيممق ٖٖٗ: ص 3:  " الكامممل فممي التمماري ( "هٖٓٙت)محمممدبن محمممد بممن عبممد الواحممد الشمميباني - ٖ

    33٘ٔ-ٕعبد هللا القالي دار الكتب العلمية بيروت ط
 ( ٘)   36: ص ٔ: رحلة ابن جبير   - ٗ
       6ٕٔ: ص ٔ:  : نفسه - ٘
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وفمي سمنة .رزوا استهدف مصر قاده تحالف الصليبيين والبمزنطيين فمي وقعمة دميماط
ه أنهل صالح الدين حكم الفاطميين بمصر،وبعد عمام ممن ذلمك وجمه حملمة إلمل 4ٙ٘

 .ٔه استولل علل القيروان4ٔ٘إفريقيا واستولل علل طرابلس النرب،وفي سنة
  ممن أصمناف اإلهانمات زممن وهذا ابن جبير يمبن بؤفصمح بيمان ماكمان يالقيمه الحجما

رسممم المكممس :) الفمماطميين والتممي زال كميممر منهمما بتممولي صممالح الممدين ويقممول عممن
الملروب وميفة علل الحجا  مدة دولة العبيديين فكان الحجا  يالقون من اللنط 
في استيدائها عنتا مجحفا ويسامون فيها خطة خسف باهممة وربمما ورد ممنهم ممن ال 

و ال نفقممة عنمده فيلممزم أدان اللممريبة المعلومممة وكانممت سممبعة فلمل لديممه علممل نفقتممه ا
دناينر ونصف دينار من الدنانير المصرية التي هي خمسة عشر دينارا مإمنية علمل 

وربمما اختمرا لمه ممن )...(  نكل رأس ويعجز عمن ذلمك فيتنماول بمؤليم العمذاب بعيمذا
نيعة نعوذ باهلل من سون أنواا العذاب التعليق من االنميين او رير ذلك من االمور الش

 ٕ(قدره 
وفممي بعممض المنمماطق يقمما اسممتنالل الحجمما  باسممم الزكمماة بممما يشممبه المكمموس وإلممزام 

وببالد هذا الصعيد المعترلة في الطريمق  للحجما    )الناس األيمان، يقول ابن جبير 
من التعمرض لمراكمب المسمافرين وتكشمفها والبحمث  ...خميم وقوص ؤوالمسافرين ك
ال األيدي إلل أوساط التجار فحصا عما تؤبطوه أو احتلنوه من دراهم أو عنها وإدخ

دنانير مما يقمبح سمماعه وتستشمنا األحدوممة عنمه كمل ذلمك برسمم الزكماة دون مراعماة 
لمحلهمما أو ممما يممدرك النصمماب منهمما حسممبما ذكرنمماه فممي ذكممر االسممكندرية مممن هممذا 

نمدهم ريمر ذلمك ويحلمرون المكتوب وربما ألزموهم األيمان علل ما بؤيديهم وهل ع
يقمما اليمممين عليممه فيقممف الحجمما  بممين أيممدي هممإالن المتنمماولين لهمما  ،كتمماب هللا العزيممز

 ٖ(.مواقف خز، ومهانة تذكرهم أيام المكوس
هفممة  للحجمما    ( عيمذان)والركمموب مممن جمدة إليهمما:)وعمن مخمماطر الطريمق يقممول أيلما

يهم علمل األكممر قمالريماح تل عميمة إال األقل منهم ممن يسلمه هللا عز وجل وذلمك أن
في مراس بصحار، تبعمد منهما ممما يلمي الجنموب فينمزل إلميهم البجماة وهمم نموا ممن 
السودان ساكنون بالجبال فيكرون منهم الجمال ويسلكون بهم رير طريق المان فربما 
ذهممب أكمممرهم عطشمما وحصمملوا علممل ممما يتخلفممه مممن نفقممة أوسممواها وربممما كممان مممن 

المجهلة علل قدميه فيلل ويهلمك عطشما والمذي يسملم ممنهم  الحجا  من يتعسف تلك
شاهدنا منهم مدة مقامنا أقواما قد وصلوا علمل  ،كؤنه منشر من كفن نيصل إلل عيذا

هذه الصفة فمي منمامرهم المسمتحيلة وهيئماتهم المتنيمرة هيمة للمتوسممين وأكممر همالك  
وهمو  نرسمل عيمذاالحجا  بهذه المراسمي وممنهم ممن تسماعده المريح المل أن يحمط بم

  ٗ(.األقل
ومن وصل إلل هذا المرسل فلن يكون بخير حال إذ تعامل عيذان ما الحجا  تعامل 

 نوألهل عيذا:) تطبعه القسوة وسون االستنالل ،وفي ذلك يقول ابن جبير في رحلته

                                 
 (ه4ٔ٘-ه4٘٘)أحداث سنوات:البداية والنهاية - ٔ
 ٘٘: ص ٔ: حلة ابن جبير  ر - ٕ
 3٘: ص ٔ:  : نفسه - ٖ
 ٗٙ: ص ٔ:  : نفسه - ٗ
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في الحجا  أحكام الطواريت وذلك انهمم يشمحنون بهمم الجمالب حتمل يجلمس بعلمهم 
كؤنهم اقفاص الدجا  المملونة يحمل أهلها علل ذلك الحرص علل بعض وتعود بهم 

والرربة في الكران حتل يسمتوفل صماحب الجلبمة ممنهم ممنهما فمي طريمق واحمدة وال 
يبالي بما يصنا البحر بها بعد ذلك ويقولون علينا باأللواح وعلل  الحجا  بماألرواح 

 .     ٔ(هذا ممل متعارف بينهم 
أهموال  بعض البيئات التي يممر بهما الحجما  ويمذكر ويستمر في الحديث عن خطورة

البحر ووجود القر  الذي يبتلا الخلق ووجود قوم شبه عراة لميس لهمم ممن اإلسمالم 
إال النطق بالشهادتين يعيشون عيشة أقرب ممن عيشمة الوحمو  منهما ممن عيشمة بنمي 

حمف بهما  فالحلول بها من أعمم المكاره التمي)اإلنسان، إلل أن يقول عن بلدة عيذان 
السممبيل إلممل البيممت العتيممق زاده هللا تشممريفا وتكريممما وأعمممم أجممور الحجمما  علممل ممما 

 . ٕ(يكابدون وال سيما في تلك البلدة الملعونة
ولشدة ما كابمده فمي رحلتمه ممن أهموال ومما عاينمه ممن معانماة الحجما  بمرر رأي ممن 

فممن يعتقمد :) لير، من فقهان األندلس سقوط فريلة الحج عن أهل تلك المبالد، يقمو
من فقهان أهل األندلس إسقاط هذه الفريلة عنهم فاعتقاده صمحيح لهمذا السمبب وبمما 
يصنا بالحا  مما ال يرتليه هللا عز وجل فراكب هذا السبيل راكب خطر ومعتسف 

 .ٖ(وهللا قد أوجد الرخصة فيه علل رير هذه الحال ررر
لممازري مما نصمه قمد علمق هللا وفمي تعليمق ا:) وقد أورد الدسوقي في حاشيته مما يلمي

الحج علل االستطاعة وبين العلمان أن االستطاعة هي الوصول إلمل البيمت ممن ريمر 
مشممقة ممما األمممن علممل الممنفس والمممال والممتمكن مممن إقامممة الفممرائض وتممرك التفممريط 

ن الشي  أبا الوليد أفتل بسمقوط الحمج عمن فوسبب هذه الشروط بو ،وارتكاب المناكير
وأفتل الطرطوشي بؤنه حرام علل أهل المنرب فمن رر وحمج سمقط ، أهل األندلس 

وهممذا قممول أئمممة المسمملمين المقتممد، بهممم ، فرلممه ولكنممه همممم بممما ارتكممب مممن النممرر 
السممبيل السممابلة اسممم ال يكمماد يوجممد لممه  ،وفممي مممدخل ابممن طلحممة، فمماعلموه واعتقممدوه 

، وعبمرت الزقماق  مسمل فلقد دخلت الطريق من األندلس إلل إشمبيلية ممم إلمل بجايمة
وتخيلت وجود السبيل مم خرجت إلل المهدية فلقيت في بالد المنرب مما اعتقمدت أن 

 .ٗ(الحج معه ساقط علل أهل المنرب بل حرام 
ولكمن االنصمراف فيمما بمين هللا وبمين العبمد أولمل ممن : مم قال الدسوقي فمي األخيمر  

صمابكم ممن مصميبة فبمما ومما أ ،تقحم همذه المخماطرات وهلل األممر ممن قبمل وممن بعمد
 .كسبت أيديكم 

الحمج سماقط عمن أهمل :العجمب مممن يقمول : علل همإالن فقمالأيلا ورد ابن العربي 
المنرب وهو يسافر من قطر إلل قطر ويقطا المخاوف ويخرق البحمار فمي مقاصمد 

والحممال واحممد فممي الخمموف واألمممن والحممالل والحممرام وإنفمماق المممال ، دينيممة ودنيويممة 

                                 
    ٘ٙ: ص ٔ:  : نفسه - ٔ
      ٙٙ: ص ٔ:  : نفسه - ٕ
 3ٙ: ص ٔ:  : نفسه  - ٖ
 ٙ: ص ٕ: حاشية الدسوقي   - ٗ
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ممما نقلممه التممادلي ونقلممه ابممن . لطريممق وريممره لمممن ال يرلممي انتهممل وإعطائممه فممي ا
  ٔ(فرحون

فابن رشد وإن لم يساير الفقهان القائلين بسمقوط الحمج عمن أهمل األنمدلس ممن الناحيمة 
بنيتمه حمذف  -النمرية بحيث لم يصرح بذلك في كتماب الحمج،إال أنمه عمليما كماد يمؤتي

همان حتمل أولئمك المذين نقلمت عمنهم تلمك أمرا لم يعهد في عمادة الفق-الحديث عن الحج
المواقف من هذه الفريلة، إذ المعمروف ممن كتمبهم إمبمات كتماب الحمج بجانمب كتمب 

 . العبادات األخر، وعقد الفصول واألبواب الخاصة بفتاو، الحج
بعممد " البدايممة"ولعممل الممدافا إلمباتممه بعممد ذلممك عنممدما كممان بصممدد مراجعممة كتبممه ومنهمما 

علممل عممادة الفقهممان والتممي كممان يحممرص علممل التزامهمما فممي  عشممرين عاممما،هو السممير
لل حين،فقبيل هذه المراجعمة أي إكما أن األولاا عرفت بعض التحسن ولو  ٕكتابه
ة وهمي فمي ه سيتمكن الموحدون من استرداد بجاية بالجزائر ممن بنمي رانيم6ٔ٘سنة 

اعتهم فريقيا من بني هالل وبني سليم سميدخلون تحمت طمطريق الحج كما أن عرب إ
ه،ويسممتطيا صممالح الممدين األيمموبي بعممد إسممقاط حكممم الفمماطميين مممن توحيممد 6ٗ٘عممام 

ه،بل ويتمكن من دحر الصليبيين وتحرير القدس 6ٔ٘الشام ومصر تحت إمرته عام 
 .ه 6ٖ٘الشريف في السابا و العشرين من رجب عام

ول فذهبت بسب حكمه كمير من الشرور ممل المكوس المسلط علل الحجا  وريره يق
فمحل هذا السلطان هذا الرسم اللعين ودفا عولا منه ما يقوم مقامه من :) ابن جبير

أطعمة وسواها وعين مجبمي مولما معمين بؤسمره لمذلك وتكفمل بتوصميل جميما ذلمك 
إلل الحجاز ألن الرسم الممذكور كمان باسمم ميمرة مكمة والمدينمة عمرهمما هللا فعموض 

انممت فممي حيممز االنقطمماا وعممدم مممن ذلممك أجمممل عمموض وسممهل السممبيل  للحجمما  وك
االستطالا وكفل هللا المإمنين علل يمدي همذا السملطان العمادل حادمما عميمما وخطبما 

لبيممت الحممرام إحممد، األيمما فترتممب الشممكر لممه علممل كممل مممن يعتقممد مممن النمماس أن حممج 
القواعد الخمس من اإلسالم حتل يعم جميا اآلفاق ويوجب المدعان لمه فمي كمل صمقا 

من البقاا وهللا من وران مجازاة المحسمنين وهمو جلمت قدرتمه ال  من األصقاا وبقعة
 ٖ(يليا أجر من أحسن عمال 
 :نسبة الكتاب إل  صاحب 

دالئمل وبمراهين قويممة داخمل الكتمماب "المقتصممد كفايمةبدايممة المجتهمد و"تموفرت لكتماب 
ولمموال شممبهة أمارهمما بعممض .نفسممه وخارجممه تإكممد جميعهمما نسممبته البممن رشممد الحفيممد

قد أمار ابن عبمد الملمك فمي كتابمه ف.راجم لما احتا  القول فيها إلل تفصيلأصحاب الت

                                 
 نفس المرجا والصفحة - ٔ
الطهمممارة علمممل عممماداتهم ولنبمممدا ممممن ذلمممك بكتممماب : ذكمممر ذلمممك ممممن مقدممممة الكتممماب حيمممث قمممال فمممي هخرهممما - ٕ
والصالة علل الميت نذكرها علل حدة في باب أحكام الميت علل ما جمرت بمه : وقال في كتاب الجنائز(ٗصٔ )

والرابعمة فمي :) وقولمه ايلما فمي كتماب البيموا(٘ٗٔ: ص ٔ:  )عادة الفقهان وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنمائز
لمية  وكمذلك أيلما ممن أبمواب أحكمام البيموا االسمتحقاق وكمذلك اختالف المتبايعين وإن كان األليق بمه كتماب األق

وقمال فمي ( ٖٓٔ: ص ٕ:  ( )الشفعة هي أيلا ممن األحكمام الطارئمة عليمه لكمن جمرت العمادة أن يفمرد لهما كتماب
والقول في القسامة هو داخل فيما تمبت به الدمان وهو في الحقيقة جزن من كتماب األقلمية ولكمن  :(كتاب القسامة

 (  ٕٖٗ: ص ٕ:  () هنا علل عادتهمذكرناه 
 
 ٘٘: ص ٔ: رحلة ابن جبير   - ٖ
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البمن رشمد،وهو " البدايمة"يراده لروايمة شمكوكا حمول نسمبة كتمابوب ٔ"الذيل والتكملة"
 .أمر لم يتابعه فيه ـ فيما أحسب ـ أحد

واستقلي بوشبيلية مم   :(حيث جان في سياق الحديث عن ابن رشد والشبهة كما يلي
بدايممة المجتهممد وكفايممة "طبممة فنمممر حينئممذ فممي الفقممه وصممنف فيممه كتابممه المسممملبقر

 : ونقلت من خط التاريخي المقيد أبي العباس بن علي بمن همارون مما نصمه"المقتصد
أخبرني محمد بن أبي الحسين بن زرقون أن القالي أبا الوليد بن رشد اسمتعار منمه 

مصار من ولا بعض فقهان خرسان كتابا لمنه أسباب الخالف الواقا بين أئمة األ
مامين أبي عمر بن عبد البر وأبي محمد ابمن فلم يرده إليه وزاد فيه شيئا من كالم اإل

قمال أبمو .وهو الكتاب المسمل ببداية المجتهمد ونهايمة المقتصمد .حزم ونسبه إلل نفسه
والرجمل ريمر معمروف بالفقمه وإن كمان مقمدما فمي ريمر ذلمك ممن :العباس بن همارون

 .ٕ..(رفالمعا
 :ترده جملة أمورمن صاحب هذا االدعان عتراض اال ذاوه
ـ ذكر المصنف أن ابن رشد نمر في الفقه حين استقلي بوشمبيلية فمي حمين رأينما  ٔ

وأتقنهما  وسمما المدونمة في ترجمة حياته بؤنه ولد ألهل بيت فقه وعلم وحفمم الموطمؤ
حمموالي " البدايممة"ري  كممما سممبق أن رأينمما أن تمما.فهممما ودرس الفقممه عممن أئمممة عصممره

همـ ،وإذا كمان فمي همذا نموا ٗٙ٘هـ في حين لم يتول قلان إشمبيلية إال فمي سمنةٖٙ٘
" البدايمة"من التزامن أو قريبا من ذلك فونه قطعا قد ألف في أصول الفقه قبمل تمؤليف 

وقد تكلمنا في العممل وقوتمه فمي كتابنما فمي )ما يلي  "البداية"بفترة فهو يذكر في منايا 
 . ٖ(الفقهي وهو الذي يدعل بؤصول الفقه الكالم

وهل يمكن أن يإلف ذلك من هو رير معروف بالفقه كما يذكر من نقل عنه المترجم 
هذا االدعان؟ بل كيف يمكن عمليا في ممل زمان ابن رشد وفي ممل بيئة قرطبة التي 

ل كلهممم صممالح للفتممو،، أن يتممول ٗ مممن العلمممان وطلبممة العلممم كانممت تعممج بمالمممة هالف
القلان من ليس معروفا بالفقه ،وأكمر من هذا أن يتولل منصب قالي القلماة فيمما 

 .بعد حيث يرجا إليه في المعلالت وكبير المشكالت واإلشراف علل القلاة؟
( من ولا بعض فقهان خرسمان)ـ لم يعين باللبط مإلف الكتاب الذي ادعل أنه  ٕ

النوا العادي بل هو من الكتب فتبقل دعو، بال دليل وخصوصا أن الكتاب ليس من 
نسخة أخر، من الكتاب المزعوم والذي من الطبيعي  ةالفريدة في بابها ولم تشتهر أي

إذ ممن المحتممل جمدا أن يتمرك  ،أن تكون نسخه عديدة،  باعتبمار مجيئمه ممن خرسمان
 .بعض اآلمار في مصر من األمصار التي قطعها في طريقه إلل األندلس 

زاد فيه شيئا من كالم اإلمامين أبمي عممر بمن عبمد )ذكر أنه  كما أن صاحب الدعو،
وهممي عبممارة ريممر منلممبطة ال تبممين حجممم األخممذ وال (.البممر وأبممي محمممد بممن حممزم 

كيفيتممه، مممم إن ابممن رشممد نفسممه ال ينكممر اعتممماده فممي أمممور علممل مممن سممبقه كاعتممماده 
بمن القصممار ال فالمقمدمات لجمده والمنتقممل للبماجي والموطممؤ والمدونمة ومسمائل الخممال

                                 
 .ٕ٘ـٕٗص  ٙ :الذيل والتكملة  - ٔ
 نفس المرجا والصفحة -ٕ
   4ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   - ٖ
 4ٕٖص/ٔالمعجب   - ٗ
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أكمر ما عولت فيما نقلته ممن نسمبة همذه الممذاهب )والمحلل البن حزم،ولكن كما ذكر
إلممل أربابهمما هممو االسممتذكار وأنمما قممد أبحممث لمممن وقمما مممن ذلممك علممل وهممم لممي أن 

والمراجمما المممذكورة فممي رالبيتهمما محليممة تناسممب بيئممة ابممن رشممد أكمممر مممن .ٔ(يصمملحه
 .مناسبتها لبيئة الخرساني المزعوم 

بل كلهما تإكمد نسمبة الكتماب إليمه  ،ـ لم تعبؤ كتب التراجم األخر، بنقل هذه الرواية ٖ
لمه تصمانيف جليلمة منهما كتماب بدايمة المجتهمد ونهايمة :)فذكر العبماس بمن إبمراهيم أن 

 ٕ..(.المقتصممد فممي الفقممه أعطممل فيهمما أسممباب الخممالف وعلممل وووجممه فؤفمماد وأمتمما بممه
وصمماحب تمماري  قلمماة األنممدلس ٖر الزكيممة وكممذلك الشممؤن عنممد صمماحب شممجرة النممو

وذكمره رينمان فمي  4وسميرة ابمن رشمد للمذهبيٙوعيمون األنبيمان ٘وكتاب نفح الطيمب ٗ
وقد ذكر هذا الكتاب ابن اآلبار ومحمد ابن : )وقال عنه" ابن رشد والرشدية"دراسته 

 وعمومما لمم أقمف. 6(علي الشاطبي وابن أبي أصيبعة كما ذكر في قائمة االسكولاير 
 .علل تشكيك في نسبة الكتاب الل صاحبه عند المتقدمين رير الشبهة السابقة

ـ يبدو أن األمر ال يعدو أن يكون حسابات شخصية وحزازات األقمران، فممروف  ٗ
ابممن رشممد والمكانممة التممي تبوأهمما عنممد أولممي األمر،ونزوعممه نحممو التجديممد واالجتهمماد 

عو بشكل طبيعي إلمل أكممر ممن ذلمك، وامتعاله من التقليد ومتفقهة زمانه ، أمور تد
حيث نشؤ بينه وبين بعمض أعيمان قرطبمة وحشمة جرتهما أسمباب المحاسمبة والمنافسمة 

والسعي بالوشاية الماحية ألبي )وطول المجاورة مما دفا بعلهم إلل تصيد الهفوات 
فكميرا ما وصف ابن  ،بتعبير المترجم الذي أورد الشبهة 3(الوليد كمير من الحسنات 

) أو بقولمه  ٓٔ(وهمذا كلمه تخمبط وشمين ريمر مفهموم :)بعض هران الفقهان بقولمه رشد
وأزال صممفة الفقيمه عمممن يكتفممي بحفممم الفممروا . ٔٔ( وأقاويمل هممإالن شمماذة ومممردودة

وبهذه الرتبة يسمل فقيها ال بحفم مسائل الفقه ولو بلنت في العد أقصل ما يمكن أن )
 ٕٔ..( يحفمه إنسان كما نجد متفقهة زماننا

فكم من فقيمه كمان الفقمه سمببا فمي قلمة تورعمه وخولمه فمي ) ل ويتهمهم بقلة الورا ب
وال يتحر  من إلصاق صفة الجهمل بهمم لمما  ٖٔ(الدنيا بل أكمر الفقهان وهكذا نجدهم 
وشمرح همذا . معنمل الفيلسموف المحمب للحكممة)شنعوا بالفلسفة وأهلهما فيبمين لهمم أن 

عة التي لحقت همذه التسممية فمي زماننما ممن االسم يرفا عن الساما له المنصف الشنا

                                 
 .  43ٔص ٔ  " البداية" - ٔ
 .3ٕٔ/ٗ" االعالم" العباس بن إبراهيم - ٕ
 .ٙٗٔص: شجرة النور الزكية - ٖ
 .ٔٔٔص: النباهي - ٗ
 .6ٓٔ/ٖنفح الطيب  - ٘
 .ٖٗ٘ص : ابن أبي أصيبعة - ٙ
 .  ٖ٘ٗـٔ٘ٗالذهبي  - 4
 .64ص : رينان - 6
 .ٕ٘ص ٙ :الذيل والتكملة - 3
 .4ٖٕصٔ :البداية - ٓٔ
 .3ٙٗصٔ  :نفسه - ٔٔ
 .4ٖٔصٕ  :نفسه - ٕٔ
 .6ٔص( فصل المقال)فلسفة ابن رشد  - ٖٔ
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قبل قوم انتسبوا إلل علم الشرا وهم معرون مما تعرفه العامة وهللا الموفق للصواب 
فال يبعمد بعمد همذا أن يكمون عمدم رد ابمن رشمد للكتماب إن كمان قمد  ٔ(بفلله ورحمته

دلممة فرتممب عنممه ذلمك الفقيممه اسممتنتاجه المذي تعمموزه األ ،اسمتعاره فعممال ألسممباب أخمر،
كما أن هذا السلوك يتنمافل ومما ذكمر لمه ممن خصمال حميمدة وأخمالق فالملة .المقنعة 

 .ٕ(قط في شين يخصه وال في استجرار منفعة لنفسه )وجاه لم ينفقه
ـ حلور البيئة القرطبية واألندلسية عمومما فمي الكتماب سموان ممن حيمث المراجما  ٘

قمال ابمن  .ث ذكرهما باالسمموالمصادر التي اعتمدها كمما سمبق أن أشمرنا، أو ممن حيم
ولقد حدمني األشياخ أنه كمان العممل عليمه بمسمجد عنمدنا بقرطبمة وأنمه اسمتمر : )رشد

  ٖ(إلل زماننا أو قريب من زماننا 
وإن اختلفمما فممي األمممرين جميعمما فممي المسممافة )وفممي مولمما هخممر فممي كتمماب االجممارة
ة بمدينارين ويقمول اكتريت منمك إلمل قرمونم:والممن ممل أن يقول رب الدابة بقرطبة 

وينمرم ممن المممن مما يجمب لمه ممن قرطبمة إلمل (…)بل بدينار إلمل إشمبيلية :المكتري
وقد كانت وقعت هذه المسؤلة بقرطبمة :) كما يحكي لنا مسؤلة وقعت لجده  ٗ(قرمونة 

حياة جدي رحمه هللا فؤفتل أهل زمانه بالرواية المشهورة  وهو أن ال ينتمر الصنير 
لمما كمانوا  ، بانتمماره علمل القيماس فشمنا أهمل زمانمه ذلمك عليمه،فؤفتل همو رحممه هللا

عليه من شدة التقليد حتمل المطر أن يلما فمي ذلمك قموال ينتصمر فيمه لهمذا الممذهب 
 . ٘(…وهو موجود بؤيدي الناس

وإن أنسمؤ هللا )كما بين أن المذهب السائد في األندلس في زمانه هو الممذهب الممالكي 
ي الفمممروا علمممل ممممذهب مالمممك بمممن أنمممس مرتبممما ترتيبممما فمممي العممممر فسنلممما كتابممما فممم

صناعيا،إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة األنمدلس حتمل 
 .ٙ(يكون القار،ن به مجتهدا في مذهب مالك

وبعمض مإلفمات ابمن "البدايمة"ـ وجود تشابه كبيمر فمي القصمد والعبمارة بمين كتماب  ٙ
فوذا بدأنا بمالنص األخيمر الموارد فمي الفقمرة .واحد  رشد األخر، مما يإكد أن مإلفها

وهو نفس التعبير تقريبا في كتاب تلخميص (مرتبا ترتيبا صناعيا )السابقة نجد عبارة 
وإن كمان فمي …)همـ ٖٙ٘" البدايمة"الذي كتبه في نفمس السمنة مما  4ٓٔالجدل  ص 

عيا وأعمون ذلك مخالفة لتعليم أرسطو في ترتيبمه فمون همذا يشمبه أن يكمون أكممر صمنا
  .4(علل الحفم والتحصيل

فهذه هي حال المطالب التي ينبني أن تطلب : )يقول في أحد مإلفاته بصيآ أخر، و
في هذا المعنل،وهي في كمالم أرسمطو موجمودة إال أن منهما مما همي موجمودة بالفعمل 
ومنها ما هي موجودة بالقوة في أصوله التي أصل ،فنبتد،ن نحن بعون هللا منهما بمما 

                                 
 .(ٖٔٔالمتن الرشدي ص  )عن   3ٗتلخيص المزا  ص - ٔ
 .ٕ٘ص ٙالذيل والتكملة   - ٕ
 .ٕٙٗ/ٕ:البداية - ٖ
 .6ٖٔـ6ٖٓ/ٕ: نفسه - ٗ
 .ٖٕٙ/ٕ: نفسه - ٘
 .33ٙ/ٕ: نفسه - ٙ
 .(3ٙالمتن الرشدي ص ) عن  4ٓٔم ص .تلخيص الجدل م - 4
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فنجد همذا التعبيمر .ٔ(موجود بالفعل في كالمه مم بما هو موجود بالقوة في أصولههو 
فمالنمر فمي همذا القسمم منطمو بمالقوة فمي : )مممل قولمه" البدايمة "الفلسفي يتسمرب إلمل 

  .ٕ(الجزن األول ولكن النمر الصناعي الفقهي يقتلي أن يفرد بالتكلم فيه
وجممودة فممي هخممر الفقممرة السممابقة،نجد ممما الم..(وإن أنسممؤ هللا فممي العمممر)وكممذا عبممارة 

ولعلنما إن أنسمؤ هللا :)،حيمث يقمول"شمرح السممان والعمالم"يشبهها في التعبير في كتابه 
،كما استخدم في مإلفاته  ٖ..(في األجل أن نبين هذا المعنل عند شرحنا كالم أرسطو

":) الممزا تلخميص "يقول فمي كتابمه " البداية"التي كميرا ما يرددها في (النكت)كلمة 
 ٗ..(هو إيلاح ما فيها من هذه النكت-يقصد أرسطو-أحد ما حملنا علل تلخيص كتبه

وأما من حيث القصد فنجد النزعة التؤصيلية وعدم االهتمام بالفروا مسمؤلة مشمتركة 
: عنممد ابممن رشممد  بممين الفقممه ومجمماالت معرفيممة أخممر، فهممو يقممول فممي الطممب ممممال

  بعض فصمول األممور الكليمة التمي فيهما إلمل ولذلك ما كانت هذه الصناعة تحتا…)
تجربمة تحصممل منهمما مقممدمات جزئيممة تسمتعمل فممي شممخص شممخص، ولمميس يمكممن أن 

: قولمه "البدايمة"ويقابلهما ممن  ٘(…تكتب هذه المقدمة في كتاب إذ كانت ريمر متناهيمة
وذلممممك أن الوقممممائا بممممين أشممممخاص األناسممممي ريممممر متناهية،والنصمممموص واألفعممممال )

 .ٙ(…ية ومحال أن يقابل ما ال يتناهل بما يتناهلواالقرارات متناه
فممي الفقممه هممو " البدايممة"الكليممات فممي الطممب و  :هفممالنرض األسمماس مممن تممؤليف  كتابيمم
وهممذا ممما نلمسممه مممن النصممين  ،والقممول الفقهممي يولمما دسمماتير وقمموانين للقممول الطبمم

فمون )يمات ن فيهما إلمل حمد كبير،فهمو يقمول فمي كتماب الكلالتاليين  حيث تشابه المماال
يسمتوفي أجمزان أن كتابنا هذا إنما قصدنا فيه أن نجعله كالدستور والقانون لمن أحب 

الصممناعة علممل هممذا التقسمميم والترتيب،وبالجملممة فنسممبته إلممل هممذه الصممناعة يشممبه أن 
الصممناعة الممل الصممناعة فكممما أن الممزواقين إنممما يرسمممون  4تكممون نسممبة أسطقسممات

يملمإون تلمك الرسموم باألصمبال واأللموان حتمل  الصورة التي يقصدون تصويرها ممم
ويقمول .6(كذلك حالنا نحن فمي همذا الكتماب .تحصل تلك الصورة علل الكمال األخير

ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخالف فيه بين الفقهان ": ) البداية"في كتاب 
ممل عليمه ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقمانون والدسمتور المذي يع

 .3(…فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه أو فيما لم يقف علل نص فيه لنيره
وهو ينتقد متفقهة زمانه  ،وفي مولا هخر حيث الممال القريب من ممال األسطقسات

وهمإالن عمرض لهمم شمبيه مما يعمرض لممن ممن أن الخفماف همو المذي عنمده خفمماف )
خفاف كميرة سيؤتيه إنسان بقدم ال  كميرة ال يقدر علل عملها ،وهو بين أن الذي عنده

                                 
    (.3ٗالمتن الرشدي  ص)عن   3ٕ٘مقال في المنطق والعلم الطبيعي ص - ٔ
 ٖٓٔ: ص ٕ: هد  بداية المجت - ٕ
 (4ٓٔ:المتن الرشدي ص)عن   34: شرح السمان و العالم ورقة- ٖ
 ٗٔٔ:المتن الرشدي ص - ٗ
 .  ٓٙنقال عن المتن الرشدي (  3ٖٔمخطوط ررناطة ص)كتاب الكليات  - ٘
 .ٙ٘صٔ  :البداية - ٙ
 األصول والعناصر        - 4
 .6ٔٔعن المتن الرشدي ( 4ٗمخطوط ررناطة ص ) الكليات  - 6
 .6ٕٙ/ٕالبداية  - 3
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يجد في خفافه ما يصلح لقدمه،فيلجؤ إلمل صمانا الخفماف لمرورة وهمو المذي يصمنا 
 .ٔ(…للقدم خفا يوافقه

يلممس جانبمما ممن مقافممة ابممن رشمد، فكممما رأينما أمممر الجانممب " البدايممة"ـ النمامر فممي  4
اب ،فهمو يمربط كمذلك نشمعر بمابن رشمد الطبيمب وهمو يصماحبنا فمي الكتم.الفلسفي فيها

وإن دلممت علممل أنممه قصمممد : ) أحيانمما بممين صممناعة الفقممه وصممناعة الطممب إذ يقممول 
يعرض فيها للصمانا  اإللرار بورمته منا من ذلك كما في أشيان كميرة من الصنائا

الشين ولده ممما اكتسمبوا ممن قموة مهنمتهم إذ ال يمكمن أن يجمد فمي ذلمك حمد مإقمت 
 .ٕ(عة الطب وريرها من الصنائا المختلفةوهذا كميرا ما يعرض في صنا صناعي ،

ويشير في معرض حديمه إلل الدم الذي تمراه الحاممل مسمتعينا بمقافتمه الطبيمة وعلممه 
وبمذلك أمكمن أن يكمون حممل علمل حممل علمل مما حكماه بقمراط )بؤقوال أطبان اليونان 

ومن فرق بينهما أوجب للعمام الحس )وفي مولا هخر ٖ(وجالينوس وسائر األطبان
م يوجبممه للشممعر ،وفممي حممس العمممام اختالف،واألمممر مختلممف فيممه بممين األطبممان ولمم
لقد قال األطبان إن المسكوتين ال ينبني : )وقال في الذين يصيبهم انطباق العروق .ٗ(

 .٘(أن يدفنوا إال بعد مالث 
كمما تمهمر شخصممية القالمي بشمكل والممح ممن خمالل بعممض المواقمف فمي الكتمماب، 

البائا دعو، القائم يستعرض ما يمراه بحكمم التجربمة  دون  فممال في حكمه في إنكار
وأما إذا وجب األر  فوجمه الحكمم فمي ذلمك أن يقموم )أن يذكر هران الفقهان في ذلك 

الشين سليما ويقوم معيبا ويرد المشتري ما بمين ذلمك، فمون وجمب الخيمار قموم ممالث 
يسممقط عنممه قممدر ممما اوتقممويم بالعيممب الحممادث عنممد المشممتري،فيرد البممائا مممن الممممن و

 .ٙ(…تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة
 :نسخ  وطبعات 

عرف كتاب البداية انتشارا واسعا وطبا مرارا منذ أوائل هذا القرن الميالدي وأوائل 
 4همـ 4ٕٖٔالقرن الهجمري المالمي حيمث مهمرت أول طبعمة معروفمة للكتماب سمنة 

فمي مجلمدين، ممم ـ هم3ٕٖٔصمر سمنة وطبما بم.6م3ٔ٘ٔبفاس وطبا باسمتانبول سمنة 
 :توالت الطبعات ،ومن أواخرها  حسب علمي 

                                 
 .4ٖٔصٕ  :نفسه - ٔ
 .4ٗصٕ :بداية المجتهد - ٕ
 .ٕٙٔصٔ :نفسه  - ٖ
 .ٖٙٔصٔ :نفسه - ٗ
 .6ٖ٘صٔ:نفسه - ٘
 .34ٕصٕ :نفسه - ٙ
أبمي الوليمد محممد بمن أحممد ابمن االممام الشمهيد (…)كتاب بدايمة المجتهمد ونهايمة المقتصمد للشمي  االممام الحمافم- 4

طبا بالمطبعمة المولويمة بفماس العليما (…)امه أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيحامل لوان المذهب وخد
،عمممدد صمممفحاته 6ٕٔ(ٓٗ)همممـ والكتممماب فمممي مجلمممد واحمممد كبيمممر رقممممه بخزانمممة القمممرويين ط4ٕٖٔالمحميمممة سمممنة 

االمممام (…)وقممد جممان بطبعممه وإشمماعته واالنفمماق عليممه قصممد العممموم : )جممان فممي صممفحته األولممل. صممفحة ٖٔ٘
الحمد هلل قمد تمم : )وفي هخره( …عالم السالطين  وسلطان العلمان موالنا عبد الحفيم حرس هللا عنايته(…)مإيدال

طبما هممذا الكتماب المبممارك بحممد هللا علممل يمد مصممححهالعبد الفقيمر محمممد األممين بممن أحممد الشممنقيطي رفمر هللا لممه 
 (.ولوالديه وللمسلمين 

 .ه النزعة العقلية في فلسفة ابن رشدذكر ه محمد عاطف العراقي في كتاب - 6
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م قام محققها طه عبد الرإوف سعد بتوميمق 363ٔهـ 3ٓٗٔطبعة دار الجيل لسنة  -
صفحة  63ٗ:، األولٔج أحاديمها ،وتقا في مجلدينينصوصها وتحقق أصولها وتخر

ة عنوانما يولمح للقمار،ن لكمل مسمؤل)أنمه ولما  ٕوالمهم فيها .صفحة 6٘٘: والماني
أيمن هممو ويسممهل عليمه إذا أراد الرجمموا لمسممؤلة بعينهمما تهممه أن يرجمما إلممل الفهرسممة 

وصممرح المحقممق فممي . بحيممث يجممد بنيتممه بكممل سممهولة ويسممر ٖ(الخاصممة بكممل جممزن 
نسممخة مطبوعمة للبدايمة بالمكتبمة األزهريمة ودار الكتممب  4ٔالمقدممة بؤنمه وقمف علمل 

وعلممل مخطمموط للكتمماب بممدار الكتممب .نوات طبعهمما المصممرية تختلممف طبعاتهمما وسمم
 .المصرية

-ه ٙٔٗٔلسمنة  -القماهرة-"دار السالم للطباعة والنشر والتوزيما والترجممة"طبعة  -
السمبيل )م شرح وتحقيق وتخريج عبد هللا العبادي،سمل عملمه بهمام  البدايمة 33٘ٔ

ه ٕٔٗٔ/3/ٖوقممد كتممب مقدمتممه فممي ( المرشممد إلممل بدايممة المجتهممد ونهايممة المقتصممد
صمممفحة 4ٔ٘:وتقمما هممذه الطبعمممة فممي أربمما مجلممدات، األول. م33ٕٔ/ٗ/ٖالموافممق 
و قممد عمممل علممل .صممفحة ٖٖ٘:صممفحة والرابمما ٕ٘ٙ:صممفحة والمالممث 6٘٘:والممماني

تخريج األحاديث وذكر مذهب اإلمام أحمد حيث لم يذكره ابن رشمد إال نادرا،وأشمار 
ال ألحمد الفقهمان المجتهمدين كمما قمام إلل المعتمد في المذاهب عندما يسند ابن رشد قو

وذكممر فممي .والتولمميحات وعلممق علممل بعممض ترجيحممات ابممن رشممد اتبممبعض الزيمماد
طبعة دار الفكر،وطبعمة دار المعرفمة للطباعمة : مقدمته أنه اعتمد أربا نس  مطبوعة

 .والنشر،وطبعة االستقامة بالقاهرة،وطبعة دار الكتب اإلسالمية
م حققمه وعلمق عليمه وخمر  33٘ٔ-ه ٙٔٗٔلسمنة  -بيمروت-"دار ابن حمزم"طبعة  -

ه الموافممممممق ٕٔٗٔ/ٔٔ/ٔأحاديمممممممه ماجممممممد الحممممممموي، وقممممممد كتممممممب مقدمتممممممه فممممممي 
وقممد قممام المعلممق بولمما عنمماوين .وتقمما هممذه الطبعممة فممي أربمما مجلممدات.م33ٕٔ/٘/ٗ

لألبممواب والمسممائل وخممص كممل مسممالة بفقممرة مممزيال التممداخل وشممرح ممما يحتمما  مممن 
حاديث بالشمكل وخرجهما وبمين رتبتهما معتممدا فمي ذلمك الكلمات إلل شرح،ولبط األ

طريق الرشد )ألحمد بن الصديق وكذا (الهداية في تخريج أحاديث البداية)علل كتاب 
لعبممد اللطيممف بممن إبممراهيم هل عبممد اللطيممف ( إلممل تخممريج أحاديممث بدايممة ابممن رشممد

ب وريرهما،وذكر المعتمد من األقوال في المذهب بنمض النممر عمن صماحب الممذه
نفسه،ونسممب األقمموال إلممل مممذاهبها إذا لممم تكممن منسمموبة وصممحح ممما ورد خطممؤ فممي 

 ".البداية"نسبتها،وزاد بعض المسائل واألحكام الناقصة في 
-ه4ٔٗٔلسممنة-بيممروت-منشممورات محمممد علممي بيلممون"دار الكتممب  العلميممة"طبعممة -

م تحقيمق وتعليمق ودراسممة كمل ممن الشممي  علمي محممد معمموض والشمي  عممادل 33ٙٔ

                                 
 .٘ٓٔص  ٖ/ 3ٕٗٔمطبعة الهالل  ٕ:انمر تاري  هداب اللنة العربية جرجي زيدان  الطبعة - ٔ
لمم يلمف جديمدا فمي تحقيمق أصمول الكتماب ،فعلمل طمول صمفحات المجلمدين لمم يمذكر شميئا يتعلمق بهمذا األممر  - ٕ

وال المصمرية وهمو [الفاسمية بماألحر،]النسمخة الفارسمية  ممابين قوسمين لمم يوجمد فمي) 3ٕص  ٕ/إالمرة واحدة  
وأما نقل الحلانة من األم إلل ريمر األب فلميس فمي )موجود بالنسخة الخطية تعليق أحمد بك تيمور،والعبارة هي 

ممم أنمه حمذف عبمارات التصمحيح والمقابلمة الموجمودة فمي النسم  السمابقة عليمه كمما أن همذه (ذلك شين يعتمد عليه 
 . نخلو من أخطان مطبعية هنا وهناكالطبعة ال

وقد قام بتعليقات بسيطة وشرح بعض الكلمات والمصطلحات وقلما يشمير إلمل االعمالم أمما تخمريج األحاديمث فقمد 
 …سبق إلل ذلك وبشكل أوسا

 .لكتاب البداية ط دار الجيل. ٙص.مقدمة  طه عبد الرنوف سعد  - ٖ
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د عبد الموجود،وتقا هذه الطبعة في ست مجلدات وقد اعتمدا في عملهما النسخة أحم
فقه تيمور،وعلل طبعة الحلبي،وعلل  6ٕٓالمحفومة بدار الكتب المصرية تحت رقم

وولمعا مقدممة .نسخة محممد علمي صمبيح التمي قمام بقرانتهما محممد شماكر رحممه هللا
باب االختالف بشكل عام ولم صفحة ركزا  فيها علل أسٖٗٔأصولية مطولة تقا في 

الهدايمة فمي تخمريج )يتقيدا بمقدمة ابن رشد األصولية وال انطلقا منها واعتممدا كتماب 
ألحمممد بممن الصممديق وعمممل المحققممين لممه فممي تخممريج األحاديممث ممما ( أحاديممث البدايممة
 .زيادات يسيرة

النريبمة والتعليمق علمل بعمض األلفمام " البدايمة"وقاما بتراجم الرجمال المواردين فمي  
وبعض المصطلحات  والمسائل الفقهية مم ولعا فهرسا ألطمراف األحاديمث النبويمة 
الشريفة مرتبة علل حروف المعجم وفهرسما عامما لمسمائل وموالميا الكتماب مرتبمة 

مم ولعا ملخصا للكتاب المحقق في مجلدين طبعته نفس .علل حروف المعجم أيلا 
 .الدار
وقد قمام بتحقيقهما العالممة " بين المذاهب اإلسالمية المجما العالمي للتقريب"طبعة  -

تحمت إشمراف محممد بماقر الحكميم  رئميس المجلمس  ،بحمر العلموم الشيعي محمد علمي
في  األعلل للتقريب بين المذاهب اإلسالمية،وقد قام المحقق ببيان هران فقهان اإلمامية

) اب المجمما ، لكمي يكمون حسمب تعبيمر أصمح "البدايمة"ذيل المسائل المطروحة في 
 . ٔ( كتاباً كامالً نافعاً شامالً وفقاً للمذاهب الخمسة

فيممما يلممي بعممض النسمم  المطبوعممة والمخطوطممة التممي لممم يممذكرها طممه عبممد  وأذكممر
 : الرإوف سعد محقق طبعة دار الجيل

 .خزانة القرويين: أوال
علق عليها صماحب فهمرس  3ٓٔٔهـ،رقمها 4ٓٔنسخة مخطوطة ترجا إلل سنة  -

كتاب مشهور في األوساط العلمية جزن لخم  ( بقوله  ٕات خزانة القرويينمخطوط
بخط أندلسي جيد مرصا بعدة ألوان مختلفة متقن الكتابمة مبتمور أولمه تمم نسمخة سمنة 

ممن كتماب النكماح إلمل .…إما أن يكون ممن قبلهما :هـ يبتد،ن الموجود منه بقوله4ٓٔ
ي بحممد هللا وحسمن عونمه وجميمل قمال ناسمخه نجمز السمفر الممان ،هخر كتاب األقلمية

 وباكتماله كمل جميا هذا المديوان الملقمب ببدايمة المجتهمد وكفايمة المقتصمد…انجازه 
وذلمك …علل يد محمد بن محمد بن أحمد بن يحيل القلني  يقمه هللا ممن سمنة رفلتمه 

 .في ررة شهر جماد، األولل سنة إحد، وسبعمائة
سممفر :وهممو ٖٙٗٔيممة المجتهممد رقمهمما نسممخة مخطوطممة بخزانممة القممرويين مممن بدا -

متوسط مبتور الطرفين بخط منربي به تصحيف قليل وهمي نسمخة ريمر معمرف بهما 
 .ولم يذكر ناسخها وال تاري  النس 

بخزانمة القرويين،مجلمد واحمد  ٖٖ٘ٔط  6ٓنسخة مطبوعة من بداية المجتهد رقم  -
س  مهممة نخبمة في الحجم الصنير ويحتوي علل جزأين صححها وقابلها علل عدة ن

                                 
  ":ممممممممممممممممممممذاهب اإلسمممممممممممممممممممالميةالمجمممممممممممممممممممما العمممممممممممممممممممالمي للتقريمممممممممممممممممممب بمممممممممممممممممممين ال: "موقممممممممممممممممممما - ٔ

http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/books/lamha/about
3.htm 

 .36ٖٔ. ٔ.محمد العابد الفاسي   المالث ط - ٕ
 

http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/books/lamha/about3.htm
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/books/lamha/about3.htm
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وفممي هخممره ولممعت .3ٖ6ٔـمم4ٖ٘ٔمطبعممة االسممتقامة القمماهرة .مممن العلمممان األجممالن
 .ترجمة المإلف المنقولة من الديبا 

بخزانمة القمرويين طبما بالتصموير  6ٔٔٗٔ 6ٓنسخة من بدايمة المجتهمد رقمهما ط  -
عن طبعة المرحوم محممد أممين الخمانجي الممؤخوذة عمن النسمخة المولويمة دار الفكمر 

تقما فمي مجلمد واحمد مقسمم إلمل جمزأين ،فمي .مكتبة الخاجي دون ذكر لتماري  الطبعمة
 .هخر الجزن الماني تقريض للبداية من محمد عبد هللا الجزار بمشيخة االسكندرية

 :الخزانة الحسنية بالرباط -ثانيا
نسخة مخطوطة من كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد لالمام العالممة الحفيمد بمن  -

اب عمميم تمأمبت فيه مسائل الخالف والوفاق ونبه فيه علل نكت الخالف فهمو ك رشد
ناسخة 43ٔبالخزانة الحسنية بالرباط عدد أوراقه  ٕٔٗٙرقمه ( فلل مإلفه جسيم 

 .هٕٓٙٔأحمد بن محمد بن المهدي المدرري عام 
 :ترجمة الكتاب إل  اللغات األجنبية

دراسممات "لمممن كتابممه ( شممد الفقيممهابممن ر)أشممار المستشممرق برونشممفيك فممي دراسممته 
تمرجم ملمهما إلمل اللنمة الفرنسمية حيمث قمام أحممد لعممي  " البدايمة"إلمل أن  ٔ"إسالمية

 :بترجمة تحتوي علل مالمة أجزان
 .3ٕٙٔطبا بالجزائر سنة.صفحة ٖٔٔـ جزن خاص بالزوا  يحتوي علل 

  .وهو مطبوا،ٕٗٔـ جزن يحتوي علل أبواب من المعامالت عدد صفحاته  
طبمما بممالجزائر  ٕٔٗـمم جممزن يحتمموي كتمماب بالصممرف وكتممب أخممر، عممدد صممفحاته 

ٔ3ٗٓ. 
في المجلة الجزائرية  "البداية"كما قام أحد المستشرقين بترجمة بعض الصفحات من 

وتممرجم هخممر كتمماب الصمميد فممي المجلممة التونسممية .3ٗ3ٔممماي ـ يونيممو :للقممانون عممدد
إلمل اللنمة  "البدايمة"ان جمزنا ممن وترجم أحمد المستشمرقين األلمم 3٘ٗٔللقانون سنة 

ك إلل ترجمة أخر، يفشار برونشوقد أ.3٘3ٔاأللمانية مهر في كتاب له طبا ببون 
 .م 3٘٘ٔللمقدمة األصولية للبداية  مهرت سنة 

إلممل اللنممة "البدايممة"كممما وجممدت فممي موقمما ابممن رشممد علممل االنترنممت ترجمممة مقدمممة 
ا ومسائل الجزن األول ممن الكتماب اإلنجليزية ما فهرس مفصل بنفس اللنة لموالي

 .إلل حدود كتاب االعتكاف
 
  
  
  
 
 

                                 
ٔ -Robert Brunshvig "Etudes d'islamologie" Tome 2 p403 edition G.P 

Maisonneuve et Larousse-1976 -100-D-3382/B            وتوجمممممد أيلممممما فمممممي :
R.Brunschvig “Averroès juriste,” Etudes d’orientalisme dédiées à la mémoire 

de Lévi-Provençal, I (Paris, 1962), 35-68 
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مسمائل األحكمام )فمي إمبمات " البدايمة"حدد ابن رشد في مطلا مقدممة كتابمه مولموا 
علمل نكمت الخمالف فيهما ، مما يجمري المتفق عليها والمختلمف فيهما بؤدلتهما ، والتنبيمه 

مجر، األصول والقواعد لما عسل أن يرد علل المجتهد من المسائل المسكوت عنها 
في الشرا ، وهذه المسائل في األكمر هي المسائل المنطوق بها في الشرا أو تتعلمق 
به تعلقا قريبا ، وهي المسائل التي وقا االتفماق عليهما ، أو اشمتهر الخمالف فيهما بمين 

 (الفقهان اإلسالميين من لدن الصحابة رلي هللا عنهم إلل أن فشا التقليد
أن نمبت المسائل المنطوق بها :)مم يقول في مولا هخر مفصال أكمر مولوا كتابه

في الشرا المتفق عليها والمختلف فيها ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر 
  ٔ(الخالف فيها بين فقهان األمصار

 :تشتمل علل األمور التالية" البداية"اب فمادة كت
مسائل األحكام المتفا عليها والمختلف فيها بؤدلتها,وهذه المسائل في األغلب  -1-

 :األعم هي المسائل المنطوا بها في الشرع
أي ( مسممائل األحكممام)فمولمموا الكتمماب كممما يقممول صمماحبه هممو :  مسييائل األحكييام-أ

ويسؤل عنها أو عن أدلتها، سموان كمان منطوقما القلايا التي يطلب حكمها في الشرا 
بها في الكتاب أو السنة أو مسكوتا عنهما ،وقمد أحصمل طمه عبمد المرإوف سمعد أكممر 

وفصمل أصمول الفقمه :)، يقمول متحمدما عمن ابمن رشمد" البدايمة"مسؤلة في  ٓٓٓٙمن 
ورتب عليها كميرا من الفروا حتل أنه ذكر أكمر من ستة هالف مسؤلة فولعت لكل 

لة عنوانمما يولممح للقممارج أيممن هو،ويسمهل عليممه إذا أراد الرجمموا لمسممؤلة بعينهمما مسمؤ
  ٕ (تهمه أن يرجا إلل الفهرسة الخاصة بكل جزن يجد بنيته بكل سهولة ويسر

مسممؤلة وهممو ممما يإكممده الفهممرس المفصممل الممذي  ٖٓٓٗوبعممد تتبعهمما وجممدت حمموالي 
الكتماب المذي حققمه ،  فمي هخمر "البدايمة"ولعه طه عبد الرإوف سعد نفسه لمسمائل 

والحال أن األمر نسبي يختلف من حيث اإلجمال أو التفصيل، إذ ما قد يعمده المبعض 
استحلمارا لتفريعاتهما ومما يمكمن أن  متعمددة، قد يعتبره اآلخمر مسمائل ،مسؤلة واحدة
وقمد وزا ابمن رشمد همذه المسمائل علمل جمزأين .من مسائل أصمنر منهما يندر  تحتها

ج بكتمماب الطهممارة وينتهممي بكتمماب األطعمممة واألشممربة،والجزن الجممزن األول ويبتممد:
 4ٕن علمل هن الجمزاويشتمل همذ.الماني ويبتدج بكتاب النكاح وينتهي بكتاب األقلية

بماب )كتابا ،وذلك إذا اعتبرنا حد شرب الخمر كتابا مستقال ررم أن ابمن رشمد سمماه 
 (.في شرب الخمر

تداولة عند الفقهان،وقلت معممم ألنمه لمم رطل معمم الكتب المقد فيكون بذلك الكتاب 
 يتنمماول بعلممها ممممل الوقف،وإحيممان الموات،واالستصممناا وريرهمما مممن الكتممب التممي

يتنماول جوانمب منهما عرلما فمي منايما  نجدها عند فقهان هخرين،وإن كان ابن رشد قد
ممممل المزارعممة التممي لهمما عالقممة  خمماص، كتممب أخممر، مممن ريممر أن يفردهمما بكتمماب

ممم بعمد ذلمك تتنموا تقسميمات وتسمميات .السباق الذي عنده عالقة بالجعملو ،بالمساقاة
ممممرة وذكمممر إحمممد، عشمممر ٖٔٔابمممن رشمممد لمممما تحمممت الكتمممب ،فقمممد ذكمممر األبمممواب 

قلية  ٓٙٔفصال،وذكر إحد، عشر جنسا،وسمل  ٖٗٔقسما،وعشرين جملة،وعقد 

                                 
 3ٕٔ -3ٕٓ:ص ٕ:  بداية المجتهد  ٔ
 363ٔ-ٔط-طبعة دار الجيل- ٙمقدمة بداية المجتهد ص   ٕ



 89 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ٙٓٔٔوطمممرح " القمممول فمممي كمممذا"منهممما  ٗ٘وأطلمممق علمممل " مسمممؤلة"فقهيمممة بقولمممه 
أحكممام أو أركممان أو أصممناف أو أنممواا كممذا أو النمممر فممي كممذا  :،وأحيانا يقممولتسمماإال

 .ورير ذلك  مما يصعب حصره 

  وعدد من المراجا األخر، بخصوص عدد المسائل"البداية"مقارنة تقريبية بين: 
 عدد المسائل نوعه الكتاب

 463ٙ فقه مالكي ( ه43ٔت)المدونة ل مام مالك

 3ٕٕٕ فقه ماهري  ( هٙ٘ٗ)المحلل البن حزم 
 4ٔٗٗ فقه مالكي (     ه4ٗٗ)المنتقل للباجي 

 ٖٗٙٓٔ فقه حنفي (  ه6ٖٗت)المبسوط للسرخسي

 ٖٓٓٗ مستقل-فقه مقارن ( ه3٘٘ت)البداية البن رشد 

يممممرجح م -فقممممه مقممممارن (هٕٓٙت)المنني البن قدامة
 الحنبلي

443ٔ 

فقممممممه مقممممممارن،يرجح م  (ه4ٙٙت)المجموا للنووي
 الشافعي

ٗ3٘ٗ 

أسمممممممممممممنل المطالمممممممممممممب زكريمممممممممممممان 
 (ه3ٕٙت)األنصاري

 63ٔٙ فقه شافعي

كشممممممممممممماف القنمممممممممممممماا لمنصممممممممممممممور 
 (هٔ٘ٓٔت)البهوتي

 3ٙ6ٖ فقه حنبلي

شمممممممممممممممرح مختصمممممممممممممممر خليمممممممممممممممل 
 (هٔٓٔٔت)للخرشي

 346ٗ فقه مالكي

ممممن ريمممر -فقمممه مقمممارن (معاصرة-الكويتية)الموسوعة الفقهية
 ترجيح

ٖٔٓ6ٔ 

 
باعتبارهما األوسما فمي عمدد المسمائل لممن معيمارا ( الموسوعة الفقهيمة )فوذا اتخذنا 

ررمم أنهما لمم تصمل فمي تصمنيفها األبجمدي إال -المراجا المبسوطة في الجمدول أعماله
تصمل إلل الموسموعة البن حزم ٔ" المحلل"فوننا نجد نسبة مسائل  -إلل حرف الكاف

وتصممل فممي .مممن المسممائل% 33.ٕ٘تصممل إلممل " البدايممة"،ومسممائل %ٕ٘.4ٔإلممل 
بينممما %.٘ٓ.6ٖإلممل ٖ" شممرح مختصممر خليممل"وفممي % ٖٓ.ٖٕٙ"منتقممل البمماجي "

،وتصل في % ٖٔ.4ٗوهو في الفقه الشافعي إلل ٗ"أسنل المطالب"تصل النسبة في 
فممي الفقممه  ٙ"كشمماف القنمماا"مممن المسممائل، وتصممل فممي % ٕ٘إلممل حمموالي ٘"المدونممة"

                                 
 .دار الفكر-جزنا ٕٔ( المحلل باآلمار( )هٙ٘ٗت)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الماهري  ٔ
 .أجزان دار الكتاب اإلسالمي4–( المنتقل شرح الموطؤ( )ه4ٗٗت)أبو سليمان بن خلف الباجي األندلسي   ٕ
 .دار النكر–أجزان 6-(شرح مختصر خليل()هٔٓٔٔت )محمد بن عبد هللا الخرشي    ٖ
 -أجمزانٗ–( أسنل المطالب شرح رولة الطالمب( )ه3ٕٙت)أبو يحيل زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري   ٗ

 دار الكتاب اإلسالمي
 .ر الكتب العلميةدا–أجزانٗ–( المدونة( )ه43ٔت()اإلمام)مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي   ٘
 .دار الكتب العلمية–أجزان  ٙ–( كشاف القناا عن متن اإلقناا ( )ه ٔ٘ٓٔت)منصور بن يونس البهوتي    ٙ
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 في فروا الحنفية إللٔ"مبسوط السرخسي"،وتبلآ ذروتها ما %ٕٓ.4ٗالحنبلي إلل 
مجمممممموا "وبالمقارنمممممة بمممممما يعمممممد فقهممممما مقارنممممما تصمممممل النسمممممبة فمممممي %.3ٕ.6ٔ
 % .٘٘.3٘ ٖ"منني ابن قدامة"وفي %.4.64ٖٕ"النووي

أقل الكتمب الممذكورة فمي الجمدول ممن " البداية"ابن حزم وجدنا " محلل"فوذا استمنينا 
ه حيث عدد المسائل سوان تعلق األمر بكتب المالكية أو عمموم الممذاهب أو كتمب الفقم

مولوعة فمي " البداية"األمر الذي يإكد أن . المقارن المرجحة رالبا مذاهب مإلفيها
قال القالي فهذا هو الذي رأينا أن نمبته في هذا الكتاب ممن المسمائل التمي )األصول 

أعنمي أن  ،مننا أنها تجري مجر، األصول وهي التي نطق بها في الشرا أكمر ذلك
أي لميس الكتماب  ٗ(القريمب علقما قريبما أو قريبما ممنأكمرهما يتعلمق بمالمنطوق بمه إمما ت

 .مولوعا للتفريعات البعيدة بل أراده أن يكون في األصول أو قريبا منها
قولمه فمي بماب  :مممل ،وهمذا مما يفسمر رفلمه المدخول فمي تفاصميل عمدد ممن المسمائل

ن رأينما تركهما إذ كما ،الشمرا وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق بمه ممن:)النية
ررلنا علل القصد األول إنما هو الكالم في المسمائل التمي تتعلمق بمالمنطوق بمه ممن 

 . ٘(الشرا
ولعل منطق التؤصيل والقرب جدا من المنطوق به يقلل ممن عمرض المسمائل البعيمدة 
والنادرة واالفترالية وما ينلب عليه المرأي المجرد،وهمو المنطمق نفسمه المذي نجمده 

نقتصمر فيمه علمل قواعمد البمراهين بنيمر :) يقمول" حلملالم"عند ابمن حمزم فمي مقدممة 
ودرجمما لممه إلممل التبحممر فممي ، ليكممون مؤخممذه سممهال علممل الطالممب والمبتممدج ، إكمممار 

الحجا  ومعرفمة االخمتالف وتصمحيح المدالئل المإديمة إلمل معرفمة الحمق ممما تنمازا 
عمن واإلشراف علل أحكمام القمرهن والوقموف علمل جمهمرة السمنن المابتمة  ،الناس فيه

ولميعلم ممن قمرأ كتابنما )...( ، رسول هللا صلل هللا عليه وسلم وتمييزها مما لم يصح 
هذا أننا لم نحتج إال بخبر صحيح من رواية المقات مسند وال خالفنا إال خبمرا لمعيفا 

ممن اتجمه كمذلك عنمد ويمهر ذلك جليما  ٙ.(أو منسوخا فؤولحنا نسخه ، فبينا لعفه 
أحكمام "حكام في القرهن أو الحديث ،حيمث نجمد فمي مباشرة إلل مدارسة نصوص األ

وتنممزل هممذه النسممبة فممي %.3ٕ.ٓٔمسممؤلة فقهيممة أي فقممط بنسممبة  3ٕٗٔ"ابممن عربممي
% 6.33ررممم ممما يعممرف بممه األحنمماف مممن كمممرة التفريمما إلممل " أحكممام الجصمماص"

وقريب من هذا نجده فيمن تصد، لشرح أحاديمث .مسؤلة فقهية 44ٔٔالحتوائه علل 
مسمممممؤلة فقهيمممممة أي بنسمممممبة  4ٖٙٔللشممممموكاني " نيمممممل األوطمممممار"فمممممي  الحكام،فنجمممممد

 %.6.34مسؤلة فقهية أي بنسبة  4ٗٔٔللصنعاني " سبل السالم"،وفي 6%ٓ.ٖٔ
 :مسائل األحكام المتفا عليها-ب

                                 
 .دار المعرفة–جزنا ٖٓ–( المبسوط () ه  6ٖٗ)أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي    ٔ
 .مطبعة المنيرية–جزنا ٔٔ–( المجموا شرح المهذب ( )ه  4ٙٙت )يحيل بن شرف النووي   ٕ
 .دار إحيان التراث العربي–أجزان  ٓٔ –( المنني ( ) ه  ٕٓٙت ( )بن قدامة)موفق الدين عبد هللا بن أحمد   ٖ

 ٗٙ: ص ٔ:  : بداية المجتهد ٗ
 64: ص ٔ:  : نفسه ٘
 ٕٔص ٔ "المحلل"   ٙ
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فممي كتابممه أن يممورد ويبممدأ بالمسممائل المتفممق عليها،وبعممد تتبعهمما ابممن رشممد وقممد التممزم 
مسؤلة،ويبقل هذا اإلحصان  ٖٗٓٔا يصل إلل وجدت أن مجمل القلايا المجما عليه

نسبيا الحتمال االختالف فيه من جهمة اإلجممال أو التفصميل أو األخمذ بعمين االعتبمار 
بعض الشذوذ الواقا في المسؤلة أو عدم األخذ به،فممال يمكمن أن يعتبمر اإلجمماا فمي 
ك العيمموب المممإمرة فممي الممزوا  مممن عممور أو عمممل أو قطمما يممد أو رجممل أو ريممر ذلمم
 .إجماعا واحدا كما يمكن أن يحصل اإلجماا حول كل عيب باعتباره مسؤلة مستقلة

كما أن ما أجمعوا علل إبطال إجارته يمكن أن يرد مجممال أو يمذكر مفصمال كتحمريم 
إجمممارة كمممل منفعمممة كانمممت لشمممين محمممرم العين،وتحمممريم إجمممارة كمممل منفعمممة محرممممة 

وكممذلك .اإلنسمان بالشمرا بالشمرا،وتحريم إجمارة كمل منفعمة كانمت فممرض عمين علمل
يمكممن أن ٔ(واتفقمموا علممل إجممارة الممدور والممدواب والنمماس علممل األفعممال المباحممة)قولممه

يعتبر إجماعا واحدا أو ممالث إجماعات،وقمد نحموت التفصميل فمي النالمب ولمم ألتفمت 
 .أحيانا إلل بعض الشذوذ الواقا عن اإلجماا

بعيمدين جمدا عمن مما قمرره أَب مو ومهما يكن فنحن بهذا الرقم في قلايا اإلجمماا نبقمل 
إِْسممَحاق اإلسممفراييني حممين أوصمملها إلممل عشممرين ألممف مسممؤلة،يقول صمماحب البحممر 

نحن نعلم أن " : شرح الترتيب " وقال األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني في :) المحيط
وبهذا يرد قول الملحمدة إن همذا المدين . مسائل اإلجماا أكمر من عشرين ألف مسؤلة 

أخطؤت بل مسائل اإلجماا : فنقول ، إذ لو كان حقا لما اختلفوا فيه ، ختالف كمير اال
، ممم لهما ممن الفمروا التمي يقما االتفماق منهما وعليهما . أكمر من عشمرين ألمف مسمؤلة 

 ٕ(وهممي صممادرة عممن مسممائل اإلجممماا التممي هممي أصممول أكمممر مممن مائممة ألممف مسممؤلة 
 .روا الفقهية وحدهاوالذي يمهر أنه يتحدث عن الدين كله وليس عن الف

 
 
 
 
 
 

 

  وعدد من المراجل األخر  بخصوص عدد "البداية"مقارنة تقريبية بين 

 اإلجماعات الواردة فيها: 

عممممممممممممممممممممممممممممممدد  نوعه الكتاب
 اإلجماعات

 ٕٕ فقه مالكي ( ه43ٔت)المدونة ل مام مالك
 ٙٗٓٔ فقه ماهري (  هٙ٘ٗ)المحلل البن حزم 

 ٕ٘٘ كيفقه مال (     ه4ٗٗ)المنتقل للباجي 

 ٘٘ٔ فقه حنفي (  ه6ٖٗت)المبسوط للسرخسي

                                 
 ٙٙٔ: ص ٕ:  : نفسه ٔ
 6ٖٗص ٙ " البحر المحيط"  ٕ
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 ٖٗٓٔ مستقل-فقه مقارن ( ه3٘٘ت)البداية البن رشد 

يممممرجح م -فقممممه مقممممارن (هٕٓٙت)المنني البن قدامة
 الحنبلي

ٔٗ6ٖ 

فقممممممه مقممممممارن،يرجح م  (ه4ٙٙت)المجموا للنووي
 الشافعي

ٔ43ٔ 

أسمممممممممممممنل المطالمممممممممممممب زكريمممممممممممممان 
 (ه3ٕٙت)األنصاري

 ٗٓٗ فقه شافعي

شممممممممممممماف القنمممممممممممممماا لمنصممممممممممممممور ك
 (هٔ٘ٓٔت)البهوتي

 4ٓ٘ فقه حنبلي

شمممممممممممممممرح مختصمممممممممممممممر خليمممممممممممممممل 
 (هٔٓٔٔت)للخرشي

 ٖٖ٘ فقه مالكي

ممممن ريمممر -فقمممه مقمممارن (معاصرة-الكويتية)الموسوعة الفقهية
 ترجيح

ٕٓٙٙ 

 4ٙ٘ اإلجماا (ه6ٖٔت )اإلجماا البن المنذر 

 6ٔ٘ٓٔ اإلجماا مراتب اإلجماا البن حزم

 
الموسموعة :يب الكتب بحسب ما ورد فيها من إجماعات كمما يلميفالجدول يعطينا ترت

،كشممممماف ٖ،المحلمممممل ،البدايمممممة،اإلجماإالفقهيمممممة،المجموا،المنني،مراتب اإلجمممممماا
 .المطالب،شرح مختصر خليل،المبسوط ، المدونة القناا،المنتقل،أسنل

ال تحتممل المرتبممة الخامسممة إذا اعتبرنمما كتممابي ابممن حممزم شمميئا واحممدا إذ " البدايممة"ف
 .يفصل بين مراتب اإلجماا والمحلل سو، إمنل عشر إجماعا

وأممما عممن نسممبة اإلجماعممات إلممل عممدد المسممائل إذا اسممتمنينا الكتممابين األخيممرين فممي 
الجممدول باعتبارهممما خاصممين بمولمموا اإلجممماا ولمميس عممموم المسممائل فوننمما نجممد 

% ٔٗ.ٖٓ، البدايمة % ٘ٔ.ٖٙ،المجمموا %ٖٙ.٘ٗالمحلل : النتيجة مرتبة كاآلتي
،شمممرح % ٖٔ.ٔٔ،المنتقمممل % 43.٘ٔ، الموسممموعة الفقهيمممة % ٖٓ.3ٔ،المننمممي 

، المدونممة % ٘ٗ.ٔ، المبسمموط %ٕ٘.ٙ،أسممنل المطالممب % 4ٕ.ٙمختصممر خليممل 
ٓ.ٖٕ.% 
تحتل المرتبة المالمة في نسبة اإلجماعات إلل عمدد المسمائل المواردة فمي " البداية" ف

اإلجماعمات التمي أوردهما ابمن رشمد  كمما نالحمم أن عمدد.الكتاب بحيث تقارب الملمث
قريبة جدا من العدد الذي أورده ابن حزم في كتابيه وبعيدة  بحوالي الملث عن العمدد 

 .الذي أورده ابن المنذر
 :  مسائل األحكام المختلف فيها-ج

مسؤلة مختلف فيهما  ٓٓ٘ٔاختلف واختلفوا ، وجدت حوالي : من خالل إحصان مادة
الكتاب أي من كتاب الطهارة إلل كتاب األطعمة واألشربة ،ويشكل الجزن األول من 

                                 
 ان في باب االعتقاداتلم أحص في ذلك ما ج  ٔ
 لبنان -بيروت  –دار الكتب العلمية ( مراتب اإلجماا في العبادات والمعامالت واالعتقادات)ابن حزم   ٕ
 لبنان -بيروت  –دار الكتب العلمية ( اإلجماا ( ) ه 6ٖٔت ) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر   ٖ
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،واألحمموال % ٖٕممن القلمايا الخالفيممة ،والمعمامالت الماليمة حموالي % 6ٗحموالي 
 %. 3،وأحكام الحدود والجنايات والقلان حوالي %ٕٔالشخصية حوالي 

ن رير أن استعراض مادة الكتاب تجعلنا نقف علل ما يفوق همذا العمدد باعتبمار أن ابم
رشد في موالا عديدة يكتفي بذكر المذاهب في المسمؤلة بقولمه ذهمب فمالن إلمل كمذا 
وذهب هخر إلل كذا بنيمر أن يقمول اختلمف أو اختلفموا ،ممما رجمح عنمدي أنهما تصمل 

ممن عمدد المسمائل ( ٖٗٓٔ)وذلك بخصم عدد المسائل المجمما عليهما  ٖٕٙٙحوالي 
لمجمما عليهما تكمون تلقائيما مختلمف انطالقا من أن المسمؤلة ريمر ا( ٖٓٓٗ) اإلجمالية

 ".البداية"و بهذا االعتبار تفوق المسائل المختلف فيها ملمي مسائل .فيها

  وعييدد ميين المراجييل األخيير  بخصييوص عييدد "البداييية"مقارنيية تقريبييية بييين
 :القضايا الخبلفية الواردة فيها

ا م المختلممممممف  نوعه الكتاب
 فيها

 ٕٗ لكيفقه ما ( ه43ٔت)المدونة ل مام مالك
 4ٔٔٔ فقه ماهري (  هٙ٘ٗ)المحلل البن حزم 

 34ٗ فقه مالكي (     ه4ٗٗ)المنتقل للباجي 

 ٕٓ٘ٔ فقه حنفي (  ه6ٖٗت)المبسوط للسرخسي

 ٓٓ٘ٔ مستقل-فقه مقارن ( ه3٘٘ت)البداية البن رشد 
يممممرجح م -فقممممه مقممممارن (هٕٓٙت)المنني البن قدامة

 الحنبلي
ٖ٘6ٔ 

فقممممممه مقممممممارن،يرجح م  (ه4ٙٙت)المجموا للنووي
 الشافعي

ٕٔ6ٙ 

أسمممممممممممممنل المطالمممممممممممممب زكريمممممممممممممان 
 (ه3ٕٙت)األنصاري

 ٗٗٔ فقه شافعي

كشممممممممممممماف القنمممممممممممممماا لمنصممممممممممممممور 
 (هٔ٘ٓٔت)البهوتي

 4ٙ فقه حنبلي

شمممممممممممممممرح مختصمممممممممممممممر خليمممممممممممممممل 
 (هٔٓٔٔت)للخرشي

 ٕٕٕ فقه مالكي

ممممن ريمممر -فقمممه مقمممارن (معاصرة-الكويتية)الموسوعة الفقهية
 ترجيح

4ٓٗ٘ 

 
ترتيمممب الكتمممب بحسمممب مممما ورد فيهممما ممممن قلمممايا خالفيمممة كمممما فالجمممدول يعطينممما 

الموسمموعة الفقهيممة، المننممي، المجممموا، البداية،المبسوط،المحلل،المنتقل،شممرح :يلممي
وإذا نمرنمما إلممل نسممبة . مختصممر خليممل، ، أسممنل المطالممب، كشمماف القنمماا ، المدونممة

قهيمة فمي الرتبمة القلايا الخالفية إلل عدد المسائل في كل كتاب،فتمؤتي الموسموعة الف
،مممممم المننممممي بنسممممبة %3ٓ.ٔ٘،يليهمممما المحلممممل بنسممممبة %6٘.ٖ٘األولممممل بنسممممبة 

مممم المنتقممل % ٔٔ.ٗٗ،مممم البدايممة بنسممبة %ٕٔ.ٗٗ،مممم المجممموا بنسممبة 3ٙ%.٘ٗ
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،ممممم أسمممنل المطالمممب بنسمممبة %٘ٗ.ٗ،ممممم مختصمممر خليمممل بسمممبة %ٙٙ.ٕٓبسمممبة 
 . %ٔٙ.ٓ،مم المدونة بنسبة %3ٙ.ٓ،مم كشاف القناا بسبة %ٕٖ.ٕ
و أما إذا أخمذنا بمالرقم المذي رجحتمه فستصمل .هنا تحتل المرتبة الخامسة" البداية"ف

 % .6٘.3ٙالنسبة إلل 
جان في حديث ابن مسعود فقد  ،وال تخفل أهمية معرفة مسائل األحكام المختلف فيها

 ،ابن مسعود ،قلت لبيمك يما رسمول هللا هللاعبد  يا( ل أن النبي صلل هللا عليه وسلم قا
ذا إل أتدري أي الناس أعلم؟قلت هللا ورسوله أعلم ،قال أعلم الناس أبصرهم بالحق قا

مم عقب الشاطبي بعد إيراده للحديث  ٔ(…اختلف الناس وان كان مقصرا في العمل 
فهممذا تنبيممه علمل المعرفممة بمواقمما الخمالف ،ولممذلك جعممل النماس العلممم معرفممة : )بقولمه

 . ٕ(ختالف لم يشم أنفه الفقه من لم يعرف اال:فعن قتادة  ،االختالف
وال تفوتنا اإلشارة هنا علل أننا بصدد االختالف المشروا في دين هللا،أي االختالف 

مالممة : واالخمتالف فمي المدين:) المستدل عليه فمي فمروا الفقمه،يقول اإلممام الخطمابي
ه فمي صمفات: والمماني. في إمبات الصانا ووحدانيتمه، وإنكمار ذلمك كفمر: أقسام، أحدها

فمي أحكمام الفمروا المحتملمة وجوهما، فهمذا جعلمه : والمالث. ومشيئته، وإنكارها بدعة
 ٖ.(هللا تعالل رحمة وكرامة للعلمان، وهو المراد بحديث اختالف أمتي رحمة

صنف يجما األقوال المتعددة واآلران العلمية المختلفة فمي : ٗن اوكتب الخالف صنف
ا وتارة مجردة عن الدليل ،وصنف يعرض لهما المسؤلة الواحدة فيعرلها تارة بؤدلته

من حيث نشؤتها وأسبابها ،وهذا النوا األخير قد تؤخر التصنيف فيه عن األول ،كمما 
أنه يمتاز بقلة المإلفات فيمه وقمد ذكمر منهما المدكتور محممد أبمو الفمتح البيمانوني أربما 

النصماف فمي كتماب ا: ) مإلفات قبل قرننا هذا حيث سيزدهر التؤليف فيه أكممر وهمي
بداية "وكتاب  (ٕٔ٘ت ) هللا البطليوسي  التنبيه علل أسباب الخالف ألبي محمد عبد

رفممما الممممالم عمممن األئممممة األعمممالم البمممن تيميمممة "وكتممماب" المجتهمممد ونهايمممة المقتصمممد
هممـ 4ٙٔٔلشمماه ولممي هللا الممدهلوي ت " فممي بيممان أسممباب الخممالف  اإلنصمماف"وكتمماب

  ٘وهذه أشهرها
 : الخبلف 6التنبي  عل  نكت .د

لم يكتف ابن رشد بذكر الخالف الوارد في المسمائل كمما همو الشمؤن فمي معممم كتمب 
الخالف،وإنما تؤتي أهمية الكتاب من هذه الناحية حيث فصل في ذكر أدلة المختلفمين 

                                 
المستدرك علل الصحيحين باب تفسير سمورة الحديمد ( ٘ٓٗت)بوريمحمدبن عبد هللا أبو عبد هللا الحاكم النيسا  ٔ
 ٔ: وفمي مجمما الزوائمد   33ٓٔ-ٔط-بيروت-دار الكتب العلمية–تحقيق مصطفل عبد القادر عطا  ٕٕ٘صٕ 
رواه الطبرانممي فممي األوسممط والصممنير وفيممه عقيممل بممن الجعممد قممال : أورده لمممن حممديث طويممل وقممال:ٖٙٔ: ص

 :قال ٕٓٙ: ص 4:  البخاري منكر الحديث وفي 
 رواه الطبراني بوسنادين ورجال أحدهما رجال بكير بن معروف ومقه أحمد وريره وفيه لعف

  ٙٔٔص ٗ  ٕالموافقات م ٕ
 3ٕ: ص ٔٔ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٖ
 ٖٓٔإلل  ٕ٘ٔمحمد أبو الفتح البيانوني . دراسات في االختالفات الفقهية د ٗ
 ابقةنفس المرجا والصفحات الس ٘
 ٕ: (كل نقطة في شين بخالف لونه فهو نكمت:قال ابن دريد وريره:)قال النووي في شرحه علل صحيح مسلم ٙ

النكتمة مسمؤلة لطيفمة أخرجمت بدقمة نممر وإمعمان فكمر ممن   نكمت  رمحمه ":) التعاريف"وجان في كتاب 4ٕٔ:ص
 . 4ٔٓ: ص ٔ:  ( ولون امر فيها وسميت المسؤلة الدقيقة نكتة لتؤمر الخواطر في استنباطها

 



 95 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

والوقمموف علممل األسممباب الكامنممة وران تعممدد اآلران والمممذاهب،ذلك أن مجممرد سممرد 
يقممدح زنمماد ملكممة االجتهمماد وال يحقممق المقصممود مممن  األحكممام النهائيممة لكممل فريممق ال

 .الكتاب
ذكمر ابمن رشمد " البدايمة"مسمؤلة مختلمف فيهما وردت فمي  ٖٕٙٙومن لممن حموالي 

و أمما عمن التبماين الواقما بمين عمدد المسمائل .سببا من أسباب االختالف 6ٕٓٓحوالي
سمبب واحمد ألكممر ممن أحيانا المختلف فيها وعدد أسباب االختالف فراجا إلل ذكره 

 .من أسباب االختالف للمسؤلة الواحدة

  وحجيم كيل سيبب " البدايية"جدول يبين عل  وج  التقريب أسباب االختبلف في
 :منها
 

 المئوية النسبة العدد أسباب االختبلف

 15.32% 3ٕٗ القياس

 9.43%   ٕٗٙ المعنل والتعليل
 6.43% 6ٓٔ اللنة

 6.32% 44ٔ الماهر

 5.79% ٕٙٔ العام

 5.75% ٔٙٔ ل الصحابيعم
 5.43% ٕ٘ٔ حجية الحديث

 3.82% 4ٓٔ المفهوم والمنطوق

 3.64% ٕٓٔ الخاص

 2.79% 46 مقاصد
 2.79% 46 الرأي/النص

 2.25% ٖٙ االحتمال

 2.11% 3٘ الوجوب والندب

 1.86% ٕ٘ الناس  والمسوخ
 1.68% 4ٗ اختالف ألفام الحديث

 1.61% ٘ٗ النص

 1.61% ٘ٗ التؤويل

 1.57% ٗٗ النهي
 1.54% ٖٗ النص عدم وجود

 1.54% ٖٗ التردد بين شيئين

 1.39% 3ٖ دليل الخطاب

 1.25% ٖ٘ العادة/العرف
 1.18% ٖٖ األمر

 1.07% ٖٓ المطلق والمقيد

 1.07% ٖٓ أفعال النبي ص

 1.00% 6ٕ سد الذرائا
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 0.96% 4ٕ عمل أهل المدينة

 0.93% ٕٙ المجمل والمفسر

مبنممممي علمممل اخممممتالف  اخمممتالف
 هخر

ٕٙ 
%0.93 

 0.89% ٕ٘ االستحسان

 0.75% ٕٔ المصلحة
 0.61% 4ٔ اإلباحة

 0.57% ٙٔ االستصحاب

 0.50% ٗٔ معارلة األصول

 0.50% ٗٔ التحريم والكراهة
 0.43% ٕٔ (ص)خاص بنير النبي 

 0.39% ٔٔ القرانات

 0.36% ٓٔ عدم االطالا علل الحديث

 0.25% 4 خاص به ص
 0.21% ٙ لمن يوجه الخطاب

 0.21% ٙ عموم البلو،

 0.21% ٙ شرا من قبلنا

خفممان الجهممة التمممي صممدر عنهممما 
 التشريا

ٙ 
%0.21 

 0.18% ٘ فحو، الخطاب

 0.18% ٘ عمل امصار اخر، رير المدينة

 0.18% ٘ الحقيقة والمجاز
 0.14% ٗ عمل الراوي بخالف ما رو،

 0.11% ٖ مفهوم الخطاب

 0.04% ٔ ابلحن الخط

 0.04% ٔ المبهم والمعين
 

من خالل الجدول يشكل القياس أعلل نسبة في سبب االختالف حيث يصل إلمل ربما 
،وإذا قسمنا هذه األسباب حسب المجاالت فسنجد أعلل نسبة % ٕٖ.٘ٔالمسائل أي 

متبوعممة باألصممول المختلممف فيهمما بممما فيهمما % ٖٙ.6ٖتسممتؤمر بهمما دالالت األلفممام ب
متبوعة % 3.63ٕخذا بعين االعتبار من ال يقول به كالماهرية وذلك بنسبة القياس أ

حكممام والتممردد بممين شمميئين أو أكمممر وخفممان بؤسممباب عامممة ممممل الموقممف مممن تعليممل األ
الجهة التي صدر عنها التشريا واالختالف المبني علل اختالف قبله وريرهما بنسمبة 

الكتماب )عليهما ممن حيمث المبمدأ مم األسباب الراجعة إلل األصول المجما% 6ٕ.٘ٔ
 %.ٕٔ.ٖواخيرا ما يتعلق باألحكام التكليفية بنسبة % 4ٔ.ٕٔبنسبة( والسنة
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 :المسائل المنطوا بها في الشرع.ه

وهي ليست رير هيات وأحاديمث األحكمام، والتمي تعتبمر ممن األصمول األساسمية التمي 
،ويعتبمممر كتممماب يتفمممرا عنهممما ريرهممما ممممن األصمممول التابعمممة لهممما أو تفاصممميل الفروا

من هذه الناحية مصدرا رنيما جامعما لكميمر ممما يحتاجمه الفقيمه والمجتهمد فمي "البداية"
 .مجال األحكام

 :آيات األحكام-
هية بين ما أورده صريحا أو ألمح إليه أو كرره،فالصمريح  6ٓ٘علل " البداية"تشتمل

هيممممممة ومجممممممموا  3ٔ٘هيممممممة وبممممممالتكرار وصممممممل إلممممممل  ٕ٘ٔمممممممن ريممممممر تكممممممرار
وقممد احتلممت سممورة البقممرة فممي الصممريح منهمما النصمميب األوفممر ب .هيممةٕٗٔالتلميحممات

، تلتهممما %6.46ٔهيممة أي  ٔٔٔ، تلتهممما سممورة المائمممدة ب % ٗٓ.ٕ٘هيممة  أي 6ٗٔ
،ممم %4ٓ.٘هيمة أي  ٖٓ،ممم سمورة النمور ب%٘ٓ.٘ٔهيمة أي  63سورة النسان ب 

هية مم  ٙٔهية مم سورة الطالق ب  4ٔ، مم األنفال ب %ٗٓ.ٖهية أي  6ٔالتوبة ب 
هيمات ممم كمل ممن هل عممران 3هية ممم المجادلمة ب  ٕٔهية مم الحج ب  ٖٔاألنعام ب 

هيات مم كل من سور الفاتحة ٙهيات مم كل من األعراف و النحل ب 4واألحزاب ب 
هيات مم باقي السور بؤقل من ذلك والتي يصمل عمددها مما مما  ٘و مريم والواقعة ب 

نسب أن السور األربعة  األولل تحتوي علل ويمهر من خالل هذه ال.سورة ٗ٘سبق 
 . ما يقارب ملمي هيات األحكام

  وعدد من المراجل األخير  بخصيوص عيدد آييات "البداية"مقارنة تقريبية بين
 :األحكام  الواردة فيها

ا ه األحكممممممممممام  نوعه الكتاب
 فيها

 ٓٙٔ فقه مالكي ( ه43ٔت)المدونة ل مام مالك
 ٖٙٓٔ قه ماهريف (  هٙ٘ٗ)المحلل البن حزم 

 463 فقه مالكي (     ه4ٗٗ)المنتقل للباجي 

 3ٖ3 فقه حنفي (  ه6ٖٗت)المبسوط للسرخسي

 6ٓ٘ مستقل-فقه مقارن ( ه3٘٘ت)البداية البن رشد 
يممممرجح م -فقممممه مقممممارن (هٕٓٙت)المنني البن قدامة

 الحنبلي
ٕٕٔٓ 
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فقممممممه مقممممممارن،يرجح م  (ه4ٙٙت)المجموا للنووي
 الشافعي

٘4ٔ 

 ٕٓٔ شافعي -هيات األحكام (هٕٗٓت )للشافعي ٔالقرهن أحكام

 4ٙ٘ٔ حنفي -هيات األحكام (ه4ٖٓت )للجصاص  ٕأحكام القرهن

 34ٕٔ مالكي -هيات األحكام (هٖ٘٘ت)البن عربي  ٖأحكام القرهن

ممممن ريمممر -فقمممه مقمممارن (معاصرة-الكويتية)الموسوعة الفقهية
 ترجيح

ٕٙ4ٓ 

 
سممممب مممما ورد فيهمممما ممممن هيممممات األحكمممام كممممما فالجمممدول يعطينممما ترتيممممب الكتمممب بح

الموسوعة الفقهية مم أحكمام القمرهن البمن عربمي ممم أحكمام القمرهن للجصماص ممم :يلي
المحلل البن حزم مم المنني البن قدامة مم المبسوط للسرخسمي ممم بدايمة المجتهمد ممم 
 المنتقممل للبمماجي مممم المجممموا للنممووي مممم أحكممام القممرهن للشممافعي مممم مدونممة اإلمممام

وإذا أخممذنا أحكممام القممرهن البممن عربممي معيممارا باعتبممار تخصصممه فممي المجممال .مالممك
وأسبقيته التاريخية عن ابن رشد وكونه األوسا واألكبر بعد الموسوعة الفقهية لمن 

المحلمل ب :كتب الجدول،فوننا نجد النسبة فمي الكتمب التمي أوردت الممذاهب كمما يلمي
% 6ٕ.ٓٗوالبدايممة ب % ٔٙ.4ٗوالمبسمموط ب% 3٘.ٓٙوالمننممي ب % ٕٕ.ٙٙ

نسبة معتبرة " البداية"والحصيلة أن مادة هيات األحكام في %.6.3ٕ٘والمجموا ب 
 .وخصوصا إذا استحلرنا حسن التوميف واالستممار

 :أحاديث األحكام-
للشمي  الحمافم أبمي " الهدايمة فمي تخمريج أحاديمث البدايمة"لكتاب  ٗأوصل المحققون  

إلل "البداية"ديق النماري ترقيم المادة الحديمية لكتاب الفيض أحمد بن محمد بن الص
بين ما أورده ابن رشد بشكل صمريح أو ألممح إليمه أو كمرره أو أورده كمامال  433ٔ

يورد بعمض األحاديمث الموقوفمة " الهداية"أو أورد جزنا منه، والحمت أن صاحب 
:) قدممة الكتمابررم التزامه في المقدمة باالكتفان بالحمديث المرفموا حيمث قمال فمي م

  .(واقتصرت فيه علل األحاديث المرفوعة،ولم أتعرض لتخريج اآلمار الموقوفة
ونحو هذا حديث عمر الذي رواه :) لقول ابن رشد -لمن ما خرجه-ومن ذلك إيراده

يا صاحب الحوض ال تخبرنا فونا نرد علل السباا وترد : مالك في موطئه وهو قوله
واتفقوا في هذا الباب علل  :)در  في الترقيم واإلحصانوممال التلميح الذي أ.٘(علينا

                                 
جمعمممه اإلممممام أبمممو بكمممر أحممممد بمممن الحسمممين البيهقمممي ( أحكمممام القمممرهن( )هٕٗٓت)محممممد بمممن إدريمممس الشمممافعي ٔ

 -تحقيق عبمد الننمي ا الخمالق-من مإلفات الشافعي ومإلفات تالميذه ورتبه بحسب المسائل( ه6٘ٗت)النيسابوري
 .هٓٓٗٔبيروت -دار الكتب العلمية. ط-جزأين

تحقيمق محممد الصمادق ( أحكمام القمرهن( )ه4ٖٓت )د بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص أبو بكر أحم ٕ
 -ه٘ٓٗٔ –بيروت -دار إحيان التراث العربي .ط. أجزان٘.قمحاوي

طبعمة دار الكتمب ( أحكمام القمرهن( )هٖ٘٘ت )أبو بكر محمد بن عبد هللا األندلسي المالكي المعروف بابن عربي ٖ
 .نبيروت لبنا-العلمية

يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، عدنان علي شالق،علي نايف بقاعي ،علي حسن الطويل ،محمد سمليم إبمراهيم  ٗ
 .سمارة 

 ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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 ٔ(ذلمك في ثارلصحة اآلانتقاض الولون من البول والنائط والريح والمذي والودي 
التي ورد فيها األمر بتخليمل اللحيمة واألكممر  ثارصحة اآلاختالفهم في  :)وكذلك قوله

 . ٖ(المسح التي وردت في ثارلآل :)وقوله أيلا  ٕ(علل أنها رير صحيحة
ولم أعتبمر  ٓٙٗٔ:من رير تكرار فوجدتها تصل إلل" البداية"وقد أحصيت أحاديث 

 ٗ(فلينسمملها مالممما)وفممي بعممض رواياتممه :)  مممن التكممرار اخممتالف الروايممة ممممل قولممه
وفمي بعمض طرقمه :) فؤعتبر األصل وهذه الرواية حمديمين أو قولمه فمي مولما هخمر

فمؤعتبر األصمل ٙ( وعفروا المامنة فمي التمرابوفي بعلها :)وقوله ٘(أولهن بالتراب:
وحمديث واملمة بمن : )وهذين الطريقين مالمة أحاديمث وكمذا اخمتالف المرواة مممل قولمه

األسقا عن النبي صلل هللا عليه وسلم قال المرأة تحوز مالمة أمموال عتيقهما ولقيطهما 
ممل ذلك وحديث مكحول عن النبي صلل هللا عليه وسلم ب ،وولدها الذي العنت عليه

فؤعتبرهما حديمين مختلفين حديث واملمة وحمديث  4(خر  جميا ذلك أبو داود وريره
وهمو أشمهر (:) إذا ممس أحمدكم ذكمره فليتولمؤ )،وكذلك في قوله في حديث  مكحول

األحاديممث الممواردة فممي إيجمماب الولممون مممن مممس الممذكر خرجممه مالممك فممي الموطممؤ 
الكوفة وقد روي أيلما معنماه  وصححه يحيل بن معين وأحمد بن حنبل ولعفه أهل

وقد روي أيلا معناه من طريق  .وكان أحمد بن حنبل يصححه ،من طريق أم حبيبة
 6(أبممي هريممرة وكممان ابممن السممكن أيلمما يصممححه ولممم يخرجممه البخمماري وال مسمملم

حديث بسرة وحديث أم حبيبة وحديث أبي هريمرة رلمي هللا :مالمة أحاديث اعتبرتها
وتبلمآ مما .ره كامال أو أورد جمزنا منمه إذا جمرده ممن السمندعنهم ، ولم أعتبر ما كر

 .4ٓٓٔالتكرار حوالي 
علممي   33ٙٔطبعممة دار الكتممب العلميممة لسممنة " البدايممة"وقممد وصممل المحققممان لكتمماب 

ممن  ٕٕٗٔإلمل "البدايمة"محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود في تمرقيم أحاديمث
تسلسمل  خماص يتميمز عمن بماقي وررم أنهما خصصا األحاديث بتمرقيم م.رير تكرار

الهوام  إال أن اإلحصان ال يبدو مقصودا لهما فقد وجدت أحيانا يعطيان رقما واحدا 
وذلمك أنمه ورد فمي ذلمك مالممة :) عنمد قمول ابمن رشمد العدد من األحاديث ممل فعليهمم

كمما أنمه لمم يحصميا .ولم يعمال علمل إيرادهما فمي فهمرس أطمراف الحمديث  3(أحاديث
وفمممي بعمممض )ديث مممممل قولمممه فمممي المممممال المممذي سمممبق ذكمممره أي بعمممض طمممرق الحممم

 .( فلينسلها مالما:رواياته

                                 
ل ممام الحمافم المحمدث أبمي الفميض " الهداية في تخريج أحاديث البداية"يقابله في  ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ

تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعمدنان علمي  6ٖٔص  ٔ:النماري الحسني   أحمد بن محمد بن الصديق
 م364ٔ-بيروت–عالم الكتب –ٔط –شالق 

 ٕٓٔ:ص ٔ: " الهداية"يقابله في  6: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4ٗٔ:ص ٔ: "الهداية "يقبله في  ٖٔ: ص ٔ:  بداية المجتهد   ٖ
 ٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٔ: ص ٔ:   بداية المجتهد ٘
 نفسه ٙ
 ٕٙٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 6ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
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اعتبمممرت فمممي إحصمممائي قمممول ابمممن :ويحمممدث أحيانممما اخمممتالف فمممي االعتبمممارات فمممممال
صح أنه صلل هللا عليه وسلم تولؤ ممرة ممرة وتولمؤ ممرتين ممرتين وتولمؤ :)رشد

مممما اعتبمممراه فمممي اإلحصمممان إحالمممة علمممل األقمممل علمممل ممممالث أحاديث،بين( مالمممما مالمممما
وقريبا مما وجدته انتهل إليمه تمرقيم عبمد اللطيمف بمن إبمراهيم هل عبمد اللطيمف .واحدا

 ٖٔ٘ٔحيث وصمل إلمل ( طريق الرشد إلل تخريج أحاديث بداية ابن رشد)صاحب 
حديث عائشة وحمديث أم :)3ٙرير أني وجدت فيه بعض التكرار ممل قوله عند رقم 

وكالهما في حديث فاطممة بنمت أبمي  3ٔو3ٓدما قريبا رقم سلمة رلي هللا عنهما تق
  . ٔ(حبي 

حممديث حمنممة بنممت جحمم  تقممدم سممياقه بطولممه وذكممر :)ٕٔٔوكممذلك قولممه عنممد رقممم 
رو، )كما يورد أحيانا أحاديمث موقوفمة علمل الصمحابة مممل مما  ٕ(36مخرجيه رقم 

رة والكدرة ممن عن عائشة أن النسان كن يبعمن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصف
  ٖ(لمممن حتممل تمممرين القصمممة البيلمممانجعتدم الحمميض يسمممؤلنها عمممن الصممالة فتقمممول ال 

أورده بدوره ررم رده علل الشوكاني في رفعمه إلمل " الهداية"والحمت أن صاحب 
وكؤنمه بمدوره يمراه ( وهو وهم إنمما همو قمول عائشمة:)النبي صلل هللا عيه وسلم بقوله

أممر ابمن عممر :) حيمث قمال 3ٖٔأورده عنمد رقمم وممالمه أيلما مما.في حكمم المرفموا
أنه كمان إذا رعمف رجما فتولمؤ ولمم يمتكلم ممم )رواه مالك في الموطؤ رلي هللا عنه
إن هللا لمم :  رلمي هللا عنمهأممر عممر :)حيمث قمال 66ٗوكذا عند رقم ٗ(يرجا ويبني

  ٘(يكتب علينا السجود إال أن نشان

  راجييل األخيير  بخصييوص عييدد وعييدد ميين الم"البداييية"مقارنيية تقريبييية بييين
 :أحاديث األحكام  الواردة فيها

ا أحممممممممماد األح  نوعه الكتاب
 فيها

 ٖٖ٘ فقه مالكي ( ه43ٔت)المدونة ل مام مالك

 ٗٓ٘ٔ فقه ماهري (  هٙ٘ٗ)المحلل البن حزم 

 4ٓ6ٔ فقه مالكي (     ه4ٗٗ)المنتقل للباجي 
 6ٔٙٔ فقه حنفي (  ه6ٖٗت)المبسوط للسرخسي

 4ٓٓٔ مستقل-فقه مقارن ( ه3٘٘ت)البن رشد  البداية

يمممممممرجح م -فقمممممممه مقمممممممارن (هٕٓٙت)المنني البن قدامة
 الحنبلي

ٕ4ٗٗ 

فقمممممممممممه مقمممممممممممارن،يرجح م  (ه4ٙٙت)المجموا للنووي
 الشافعي

ٕٓ3ٕ 

                                 
مطمابا –4ٗ:عبمد اللطيمف بمن إبمراهيم هل عبمد اللطيمف  ص"طريق الرشد إلل تخريج أحاديمث بدايمة ابمن رشمد" ٔ

 المدينة المنورة -ٕط-الجامعة اإلسالمية
 ٗ٘:ص:نفسه  ٕ
 3ٖ: ص ٔ: جتهد  بداية الم ٖ
 
 ٖٖٔ:ص" طريق الرشد" ٗ
 ٔٙٔ: نفسه  ٘
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مشممممممممممكل اآلمممممممممممار للطحمممممممممماوي 
 ٔ(هٕٖٔت)

 3٘٘ حنفي-أحاديث األحكام

بلمممممممول المممممممممرام البممممممممن حجممممممممر 
 ٕ(ه6ٕ٘ت)

 ٓٔٙٔ شافعي-أحاديث األحكام

سمممممممممممممممممممممممممممممبل السمممممممممممممممممممممممممممممالم 
 (ه6ٕٔٔت)للصنعاني

زيمممممدي -أحاديممممث األحكممممام
 مستقل

ٕٖٔٔ 

ت )نيمممممممل األوطمممممممار للشممممممموكاني
 (هٕ٘٘ٔ

زيمممممدي -أحاديممممث األحكممممام
 مستقل

ٕٗٔٗ 

-الكويتيممممممة)الموسمممممموعة الفقهيممممممة
 (معاصرة

 3ٖ4ٗ من رير ترجيح-فقه مقارن

  
ا فالجمممدول يعطينممما ترتيمممب الكتمممب بحسمممب مممما ورد فيهممما ممممن أحاديمممث األحكمممام كمممم

الموسمموعة الفقهيممة مممم المننممي البممن قدامممة مممم نيممل األوطممار مممم سممبل السممالم مممم :يلممي
المجموا للنووي مم المنتقل للباجي مم بداية المجتهد مم المبسوط للسرخسي ممم بلمول 

وإذا .المرام مم المحلل البمن حمزم ممم مشمكل اآلممار للطحماوي ممم مدونمة اإلممام مالمك
 تحتمموي" البدايممة"را ررممم التكممرار الكميممر فيهمما فممون اتخممذنا الموسمموعة الفقهيممة معيمما

المذي " المبسوط للسرخسمي"من أحاديث األحكام يفوق بذلك كال من % ٖٗ.ٖٗعلل
ررمم تخصصمه فمي % ٔٙ.ٕٖالذي يصل إلمل "بلول المرام"و% 44.ٕٖيصل إلل

% ٕٖ.ٔٔب"مشممكل اآلمممار"و% ٙٗ.ٖٓالممذي يصممل إلممل " المحلممل"المجال،وكممذا 
المممذي "منتقمممل البممماجي"فقط،وتمممؤتي البدايمممة قريبممما جمممدا ممممن % 46.ٙالمدونمممة ب"و

ويتفموق علمل البدايمة كمل ممن % 3٘.ٖٗتخصص في شرح موطؤ مالمك والمذي بلمآ 
نيمل "و% 6ٓ.ٙٗشارح بلول الممرام ب "سبل السالم"و % 4ٖ.ٕٗب " المجموا"

 %.6٘.٘٘ب "ينالمن"و% 6.63ٗب  ٖشارح منتقل األخبار" األوطار
أو تتعلا بالمنطوا تعلقيا اريبيا , وهيي :)..موضوع الكتاباول ابن رشد في  -ٕ- 

المسائل التي وال االتفاا عليها , أو اشتهر الخبلف فيها بين الفقهيا  اإلسيبلميين 
 (:من لدن الصحابة رضي هللا عنهم إل  أن فشا التقليد

                                 
مشمكل ( "هٕٖٔت)اإلمام الحافم أبمو جعفمر الطحماوي أحممد بمن محممد بمن سمالمة بمن سملمة األزدي المصمري  ٔ

 بيروت -دار الكتب العلمية  -أجزانٗ-" اآلمار
-دار المعرفمة-"أدلمة األحكمام بلمول الممرام ممن(" ه6ٕ٘ت)اإلمام أبو الفلل أحمد بن علي بن حجر العسمقالني  ٕ

 336ٔ-الدار البيلان
وأممما كتممب األحكممام فؤجلهمما وأوسممعها وأنفعهمما كتمماب منتقممل األحكممام ل مممام  :)يقممول فيممه ابممن بممدران فممي مدخلممه ٖ

مجدالدين عبد السالم ابن تيمية فونه جما فيه األحاديمث التمي يعتممد عليهما علممان اإلسمالم فمي األحكمام انتقاهما ممن 
لسبعة صحيحي البخاري ومسلم ومسند اإلمام أحمد بن حنبمل وجماما الترممذي وسمنن النسمائي وسمنن أبمي الكتب ا

تحقيمق عبمد هللا بمن عبمد  ٙٙٗ: ص ٔ:   (داود وسنن ابن ماجه وتارة يذكر أحاديث من سمنن المدارقطني وريمره
وبعد،فونمه لمما :)األوطماروقال فيه الشوكاني في مقدممة نيمل  ٔٓٗٔ-ٕط-بيروت-مإسسة الرسالة-المحسن التركي

كان الكتاب الموسوم بالمنتقل من األخبار في األحكام،مما لم ينسج علل بديا منواله وال حمرر علمل شمكله وممالمه 
أحد من األئمة األعالم،قد جما من السنة المطهرة ما لم يجتما في ريره من األسفار،وبلآ إلل رايمة فمي اإلحاطمة 

لممدفاتر الكبمار وشمممل ممن دالئممل المسمائل جملممة نافعمة تفنممل دون المفمر ببعلممها بؤحاديمث األحكمام تتقاصممر عنهما ا
 ..(طوال األعمار
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ويناسبه في األصول ما هو قريمب ممن النصموص ممن مجماالت االجتهماد سموان كمان 
جماا وقول عموم فقهان األمصار وقول الجمهور أو كان فرديا كالقياس جماعيا كاإل

واالستحسان والقول بالمصالح وريرها، شريطة أن يدور في فلك النصموص وأن ال 
مرارا ،كمما  "البداية"يبعد في التفريا الذي هو أليق بكتب الفروا كما يكرر صاحب 

 ٔ(أقعد بفهم األوامر الشمرعية)م يناسبه من جهة أخر، أقوال الصحابة وأفعالهم ألنه
حسب تعبير ابن رشد ، بل قول الصمحابي ألممر  صلل هللا عليه وسلمبعد رسول هللا 

يجعمممل قولمممه فمممي حكمممم المسمممند،وأحيانا يجمممري فعلمممه مجمممر، التوقيمممف ( سمممنة)بؤنمممه 
 .وخصوصا إذا لم يكن للقياس مدخل في ذلك الفعل

 ":البداية"أعبلم ومذاهب 
 :الصحابة-أ
ن رشد في ذكره لمشهورات المسائل فمي كتابمه بؤنمه يمورد مما كمان مسمتندا صرح اب 

إنما نمذكر ممن ذلمك :) لصحابي أو سماا،يقول في شؤن االخمتالف فمي تكبيمرات العيمد
رنيمة بمؤقوال " البدايمة"ولهمذا جمانت   ٕ(المشهور الذي يستند إلمل صمحابي أو سمماا

الصمحابة :أي قولمه)إجمماال الصحابة وخصوصا أقوال الكبار منهم ،فقد جان ذكمرهم 
ممن  ٕٙٔمرة وأمما بمبعض التفصميل فقمد ورد فمي البدايمة  ٕٙٔحوالي( أو الصحابي

الصحابة أي ما يشكل حوالي ملث األعمالم المواردة فمي الكتماب والتمي أحصميت فيهما 
وقمد تموزا همذا العمدد بمين رواة  ٖٗوممن نسمائهم  4ٖٔفكان من رجالهم .علما ٔٙٙ

مممن الصممحابيات  ٘ٔمممن الصممحابة و 36ي،ففممي الممرواة ومتحممدث عممنهم ومممن لممه رأ
 ٕٔصمممحابيا و٘ٗ: ٙٙوالمممذين تمممم الحمممديث عمممنهم ممممن خمممالل األحاديمممث أو ريرهممما 

مالمممين مممن الصممحابة وأربمما :صممحابية وأممما مممن نقممل لهممم فقممه ورأي فبلممآ عممددهم 
 .صحابيات 

و  ممرة ٘٘ه ذكمر ٖٔت رلمي هللا عنمهأبو بكر :وأما الصحابة، فالخلفان الراشدون 
ه ذكمر ٖ٘ت  رلمي هللا عنمهممرة وعمممان  4ٕ٘ه ذكمر ٖٕت  رلي هللا عنمهعمر 
 .مرة  4ٓٔه ذكر ٓٗت رلي هللا عنهمرة وعلي  4ٓ

عبمد هللا بمن :مم باقي الصحابة رلي هللا عنهم أذكمرهم بحسمب مما ذكمروا فمي البدايمة
مرة وأبمو هريمرة  ٗٙٔه ذكر 4ٗمرة وعبد هللا بن عمر ت ٕٙٙه ذكر 6ٙعباس ت

ه ذكممر ٕٖت مممرة وعبمد هللا بممن مسممعود 6ٗٔه ذكممر 3٘ت  الممرحمن بممن صمخر عبمد
ه ذكمر 3ٕممرة ممم أنمس بمن مالمك ت 6ٓٔه ذكمر 4ٕمرة وجابر بن عبد هللا ت ٕٓٔ
 ٖٙه ذكمر ٘ٗممرة ،وزيمد بمن مابمت تٖ٘ه ذكمر 4ٗمرة وأبمو سمعيد الخمدري تٔٙ

مممرة 3ٔه ذكممر 6ٔمممرة ومعمماذ بممن جبممل تٕ٘ه ذكممر 4ٗمممرة ورافمما بممن خممديج ت
ممرة ٘ٔه ذكر ٓٙمرة ومعاوية بن ابي سفيان ت4ٔه ذكر ٓ٘منيرة بن شعبة ت وال

ممرة وعممران ٗٔه ذكمرا  46وعبمد هللا بمن الزبيمر ت  ٗٗوأبو موسل األشعري ت 
 .مرة ٖٔه ذكر ٕ٘بن الحصين ت 

ممرات وسمعد بمن أبمي 3ه ذكرا  ٖٗه وعمرو بن العاص تٖٙوحذيفة بن اليمان ت 
ه ٖٓممرات وأبمي بمن كعمب ت ٙذكمر  3ٗلي تمرات والحسن بن ع 6وقاص ذكر 

                                 
 ٔٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 4٘ٔ: ص ٔ:   :نفسه ٕ
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 بمن زيمد أبي الدردان عويمرمرات و ٗه ذكرٖٗمرات ومحمد بن مسلمة ت  ٘ذكر 
ت  الزبيمر بمن العموام ه وٕٖت أبي ذر جندب بن جنادة النفماري الحجمازيه ؤٖت
محذورة سممرة  ه ذكروا مالث مرات وأبو44ت عبد هللا بن عمرو بن العاصه وٖٙ

أبمو زيمد عقيمل بمن طالمب بمن عبمد  ذكمرا ممرتين،العالن بمن زيماد وه 3٘ت  بن ِمعين
 .ذكر مرة واحدة ٓٙت المطلب

ه وذكرت فمي 4٘ت عائشة بنت أبي بكر الصديقأم المإمنين  :وأما الصحابيات فهن
ت  أم سمملمة هنممد بنممت أميممة بممن المنيممرة المخزوميممةمممرة،وأم المممإمنين 4٘ٔالكتماب  

ميمونممة بنممت الحممارث بممن حممزن المممإمنين مممرة، وأم ٖ٘ه وذكممرت فممي الكتمماب 3٘
 .(.مرةٕٔذكرت   أم عطية نسيبة بنت كعبمرة،و 3ٔه ذكرت  ٓ٘ت الهاللية

و تجممدر اإلشممارة إلممل أن مممن سممجل لممه رأي فممي البدايممة لممم أعتبممره فممي الروايممة أو 
 . الحديث عنه كما أن من جان راويا لم أعتبره في المتحدث عنه

 
 ":البداية"ا  الصحابة في وهذا رسم توضيحي لحجم ذكر آر
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مقارنمة مما بماقي الصمحابة،وابن % ٘ٔجان ذكمره  فمي البدايمة  رلي هللا عنهفعمر 
مم أبو هريرة % 3وعائشة جانت في المرتبة المالمة وكذا ابن عمر ب % ٗٔعباس 

% ٙي طالب بمم كل من عبد هللا بن مسعود وجابر بن عبد هللا وعلي بن أب% 6ب
وكممل مممن أنممس بممن مالممك وأبممو بكممر الصممديق وأبممو سممعيد الخممدري % ٗوعممممان ب

مم كل من رافا بن خديج ومعاذ بن %ٕمم كال من زيد بن مابت وأم سلمة ب% ٖب
 %..ٔجبل وميمونة بنت الحارث ب

 :التابعون-ب
ان وذكر ابن رشد أقوال من جان من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم وجمهور فقه

قرب من القريب وإيراد المذاهب واآلران وليس دائمما ممن بماب األمصار من باب األ
قال القالي فهذا هو الذي رأينا أن نمبته في هذا الكتاب من المسائل التي )االستدالل 
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مننا أنها تجري مجر، األصول وهي التي نطق بها في الشرا أكممر ذلمك أعنمي أن 
  ٔ(علقا قريبا أو قريبا من القريبأكمرها يتعلق بالمنطوق به إما ت

منهم لمه قمول أو رأي  ٓٗمن التابعين ورد ذكرهم في البداية نجد  ٘ٔٔفمن لمن  
فاطمة بنت المنذر وستة متحدث عنهم ،فذكر : من الرواة من لمنهم امرأة هي 6ٙو

ه ذكمممممره   ٓٔٔالحسمممممن بمممممن أبمممممي الحسمممممن البصمممممري ت:ابمممممن رشمممممد أقممممموال وهران
ه 3ٗممرة، وسمعيد بمن المسميب تٖٙه ذكمره  ٗٔٔبماح تمرة،وعطان بمن أبمي ر6ٙ

 .ٖٗه ذكره ٕٗٔت  ابن شهاب الزهريمرة، وٕٗذكره  
 إبراهيم بن يزيد بن قميس النخعميو مرة ، ٖٔه ذكره  ٔٓٔوعمر بن عبد العزيز ت

ه 4ٔٔه ونممافا مممولل ابممن عمممر تٓٔٔمرة،ومحمممد بممن سمميرين تٕٕه ذكممره 3ٙت
 46ممرة ،وشمريح القالمي ت3ٔذكمره  هٗٓٔ،ومجاهمد بمن جبمر ت مرةٕٔذكرهما 
 ممرة ، 4ٔه ذكمره  ٙٓٔت أبمو عبمد المرحمن طماووس بمن كيسمان ممرة ، 6ٔذكره  

ه ٘ٔٔالسدوسي ت قتادة بن دعامةه و ٖٓٔت الشعبي عامر بن عبد هللا بن شراحيل
ه ذكممروا ٖٓٔت  عبممد الممرحمن ربيعممة بممن فممروخ المممدني الملقممب بربيعممة الممرأي أبممو
أبو عبمد هللا سمعيد بمن مرة ،  ٘ٔه ذكر  ٙٓٔت  هللا بن عمرسالم بن عبد مرة ، ٙٔ

ه ذكممر  ٘ٓٔت  عكرمممة مممولل ابممن عبمماس مممرة ، ٖٔذكممر   3٘ت  جبيممر بممن هشممام
 4ٓٔت صملل هللا عليمه وسملم ممولل ميمونمة زو  النبمي سليمان بن يسمارمرة ،ؤٕ
قالبمة  عبمد  وأبمذكر ممماني مرات،و 3ٗت سلمة بن عبد الرحمن وأبمرات،وٓٔذكر

ه ٕٙٔت عممرو بمن دينماره ذكمر سمبا مرات،و4ٓٔتهللا بن زيد الجرمي البصمري 
  .ه3ٗت أبو بكر بن عبد الرحمن ه ذكرا ست مرات،ؤٕٔومكحول الدمشقي ت

ه ٕٙتمسمروق بمن األجمدا ه وٖٙٔت  أبمو عبمد هللا زيمد بمن أسملم العمدوي الممدنيو
ه و 46ت  لكموفيأبمو عبمد المرحمن األسمود بمن يزيمد النخعمي اذكروا أربا ممرات ،و
ه 4ٔٔت  مالممك بممن دينمماره و 6ٓت سممويد بممن رفلممةه و ٘ٓٔت القاسممم بممن محمممد 

أبو بكر بن محممد بمن ه ذكروا مالث مرات، و3٘ت مطرف بن عبد هللا بن الشخيرو
أبو سعيد يحيمل بمن سمعيد بمن قميس األنصماري الخزرجمي ه وٕٓٔت عمرو بن حزم

 .ه3ٓٔت المنذر بن مالك أبي نلرة العوفيه وٖٗٔت
ه 3ٖت عروة بن الزبيمره وٕٓٔت حماد بن أبي سليمانه  و 3ٓت  جابر بن زيدو 
ه  ذكروا مرتين ٗٔٔت أبي جعفر محمد بن علي الباقره و6ٙت  قبيصة بن ذإيبو

 ابن أبي مليكة ه ؤٕٕت إياس بن معاويةه و6ٓٔت أبو بكر بن عبد هللا المزيني، و
نممافا بممن ه وٓٔٔتحممق بممن حميممد ال أبممو مجلممزه و ٖٙت عبيممدة السمملمانيه و4ٔٔت

 .ذكروا مرة واحدة( قالي عمر بن الخطاب علل مكة)الحارث 
 :وفيما يلي رسم توضيحي لحجم ذكر آرا  التابعين

                                 
 ٗٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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ممم % ٗٔمن خالل تحديد نسب ذكر التابعين نجد الحسمن البصمري فمي الصمدارة ب

ممم عممر بمن عبمد العزيمز % 3سميب بمم سمعيد بمن الم% ٖٔعطان بن أبي رباح ب
مم كل من إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين ونمافا ممولل بمن عممر ومجاهمد % ٙب

وكمل ممن طماوس والشممعبي وقتمادة وربيعمة الممرأي % ٗبمن جبمر وشمريح القالممي ب
مم كل من عكرمة وسليمان بن يسار وأبمو % ٖوسالم بن عبد هللا وسعيد بن جبير ب

مم كل من أبمي قالبمة وعممرو بمن دينمار ومسمروق بمن % ٕسلمة بن عبد الرحمن ب
 %...ٔاألجدا ب

 :أتباع التابعين والفقها  المستقلون -ج
وأمما مممن بعممدهم ممن أتبمماا التممابعين والفقهمان وأئمممة المممذاهب فمؤذكرهم حسممب تمماري  

 :وفاتهم
ة اللممبي القالممي معبممد هللا بممن شممبر مممرة،ٙٔذكممرٖٗٔت البتمميبممن سممليمان عممممان 

 محمد بمن عبمد المرحمن بمن أبمي ليلمل مرة،4ٔه ذكرهٗٗٔتشبرمة   المعروف بابن
ذكرمممماني  3ٗٔت عبممد الملممك بممن عبممد العزيممز بممن جممريجمممرة، ٙٙه ذكممره 6ٗٔت

 الهممروي األزدي أبممو عبيممد القاسممم بممن سممالمه ، ٓ٘ٔالنعمممان ت أبممو حنيفممة مممرات ،
أبممو  ، ه ذكممر مممرتين،ٙ٘ٔت سمموار بممن عبممد هللا القالمميمممرة، و4ٕه ذكممر ٗ٘ٔت

 سمفيان الممموري مممرة،6ٓٔه ذكمره4٘ٔت عممرو عبمد الممرحمن بمن عمممرو األوزاعمي
عبمد العزيمز بمن  ممرة،6ٔه ذكمره ٗٙٔت الليمث بمن سمعد،  ممرةٕٕٗه ذكمره ٔٙٔت

 .ه ذكره أربا مراتٗٙٔت عبد هللا بن أبي سلمة الماجشون
أبممو عبممد هللا الحسممن بممن  ه ذكممره مممرة واحممدة،6ٙٔت عبيممد هللا بممن الحسممن العنبممري 

ت  شمريك بمن عبمد هللا النخعمي ه ذكمره تسما ممرات،3ٙٔت ح بمن حيمي الكموفيصال
ه ذكمره 6ٔٔتعبد هللا بن المبارك ه، 43ٔبن أنس ت مالك ه ذكر أربا مرات،44ٔ

ه ذكمره سمت 3ٖٔتأبمو البشمر إسمماعيل بمن إبمراهيم بمن عليمة األسمدي سبا مرات، 
 الشممافعييممس محمممد بممن إدر ه ذكممره ممالث مممرات،36ٔت  سممفيان بممن عيينممة ممرات،

عبد هللا بن داود بن ه ذكره مرة واحدة، ٕٕٔت  عيسل بن دينار األندلسي ه،ٕٗٓت
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جنمادة بمن محممد بمن و ه ذكره مرة واحدة،ٖٕٔت عامر بن الربيا الهمداني الخريبي
  .ه ذكره مرة واحدةٕٕٙت أبي يحيل المري الدمشقي

ليمان داود بمن أبمو سم ه،ٕٔٗبمن حنبمل ت أحممد ممرة ،4ٙٔه ذكره ٕٓٗت  أبو مور
ه ذكمره ٖٓٔت الطبمريمرة، ابن جريمر ٓٙٔه ذكره4ٕٓت علي بن داود الماهري

الحسمن بمن ممرة، ٕٖه ذكمره 6ٖٔت أبو بكر محمد بمن إبمراهيم بمن المنمذر مرة، 4ٔ
فقيمه ذكمره  سمعيد بمن مالمكذكمره ممرة واحدة، محمد التميمي صاحب كتاب اإلنصاف

                                                                                                                                                                                                                  .                             مرة واحدة
 :أتباع المذاهب-د

ا المذاهب بعد أن فشما التقليمد،فيمكن الوقموف علميهم وأما من جان بعد هإالن من أتبا
 :من خالل استعراض المذاهب الواردة في البداية

 مالكيممة/مالممك وهممو أكمرهمما حممما فممي الكتمماب حيممث وردت مممادة:المييذهب المييالكي-1
 3ٖٗٓمممرة،وإذا ألممفنا ذكممر فقهممان المممذهب فممون العممدد يصممل إجممماال إلممل  ٖٕ٘ٗ:

أبمو عبمد هللا عبمد المرحمن بمن  :حسمب حجمم التكمراروأما بالتفصميل فسمؤذكرهم ب.مرة
أشممهب بممن عبممد العزيممز بممن داود  مممرة،36ٔه ذكممر 3ٔٔت  صمماحب المدونممة القاسممم

عبمد . ممرة4ٖه ذكر ٖٖٙت  أبو عمر بن عبد البر مرة،6ٗه ذكر ٕٗٓت المصري
 ممرة،ٔٙه ذكمره ٕٕٔت الملك بن عبد العزيز بمن عبمد هللا بمن أبمي سملمة الماجشمون

عبممد الملممك بممن حبيممب بممن سممليمان بممن  مممرة، ٕٙه ذكممر 34ٔت  بممن وهممبعبممد هللا 
ت  ون بممن سممعيدنسممحمرة، ٕٗه ذكممر 6ٖٕت  صمماحب الوالممحة هممارون األندلسممي

محمد بن عبد هللا بن مرة،3ٔه ذكرا ٕٖٙت  أبو محمد عبد الوهاب القاليه وٕٓٗ
 .مرة ٙٔه ذكره 6ٕٙت  عبد الحكم

 أصبآ بن الفمر مرة، ٖٔه ذكر ٕٕٓت أبو مصعب مطرف بن عبد هللا بن مطرف 
ت  محمممد بممن مسمملمة بممن محمممد بممن هشممام المممالكي المممدينيمرة، ٕٔه ذكممر ٕٕ٘ت 
ذكمروا  المنيمرة المخزوممي ممن أصمحاب مالمكه وٕ٘ٗت  محمد بن المموازه وٕٙٔ

أبمو عممر عمممان .ه ذكمره ممماني ممراتٕٙٓت  عبد هللا بن نافا الصائآ.تسا مرات 
علمي أبمو الحسمن بمن محممد  ه ذكمره سمبا ممرات،6ٙٔت  بن عيسل بن كنانة المدني
 أبممو الوليممد محمممد بممن أحمممد بممن رشممد الجممده و36ٗت  الربعممي المعممروف بمماللخمي

 .ه ذكرا ست مراتٕٓ٘ت
ه ذكمر 6ٕٕت إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيمد بمن درهمم القالمي

لمصمممودي أبممو محمممد يحيممل بممن يحيممل بممن كميممر الليمممي البربممري ا خمممس مممرات،
ه ذكمرا ٖ٘٘ت أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شمعبان المصمريه وٖٕٗتاألندلسي 

أبممو الحسممن بممن ه وٕ٘٘أربمما مممرات، محمممد العتبممي بممن أحمممد بممن عبممد العزيممز ت 
 صمماحب المنتخبممة محمممد بممن يحيممل بممن عمممر بممن لبابممة األندلسمميه و34ٕت  القصممار

محمد بمن أحممد بمن سمهل و.ه ذكروا مالث مرات4ٗٗت أبو الوليد الباجيه وٕٗٔت
 .ه ذكرا مرتين4ٖ٘تيحيل بن عبد هللا بن بكير المصري و  البرمكي

ه ٖ٘ٓت أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصريه وٕٙ٘ت مالكيال تمام وأب
ت  عبمد هللا بمن الحسمن بمن سمعدويهه ؤٖٖت يحيل بمن عبمد هللا بمن بكيمر المصمري

التفريا  وصاحببن الجالب صاحب األبهري  أبو القاسم عبيد هللا بن الحسنه وٖٓ٘
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بو الحسن وأ محمد بن النواره و44ٗت أبو بكر بن رزقه و46ٖت ومسائل الخالف
أبمممو بكمممر ه و6ٗٗت طممماهر بمممن مفممموز بمممن أحممممد بمممن مفممموز المعمممافري الشممماطبي

 ه  ذكروا مرة واحدةٖٙ٘ت  أبو عبد هللا المازريه وٕٓ٘ت  الطرطوشي
مرة،وإذا ألمفنا  3ٙٗٔ:شافعية/ لكتاب مادة شافعيوردت في ا:المذهب الشافعي-2

وأما بالتفصيل فسؤذكرهم .مرة 33ٗٔذكر فقهان المذهب فون العدد يصل إجماال إلل 
ه ذكر ٕٗٙت أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيل المزني المصري :بحسب حجم التكرار

بن  أبو العباس أحمد بن عمر ه ذكر ست مرات، ٘ٓ٘ت بو حامد النزاليأ مرة، ٙٔ
أبممو  ه ذكممرا مممالث مممرات،46ٗت أبممو المعممالي الجممويني ه وٖٙٓت سممريج القالممي

أبو بكمر  ه و66ٖت سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي صاحب معالم السنن
ه ذكروا مرة ٖٓٗت  أبو بكر الباقالنيه و 3ٕٖت  محمد بن محمد بن جعفر الدقاق

 .واحدة
مممرة،وإذا  ٕٕ٘ٔ:أحنماف/حنفيمة/ حنيفمةوردت فمي الكتماب مممادة :الميذهب الحنفيي-3

وأمما بالتفصمميل .مممرةٕٕٗٔألمفنا ذكممر فقهمان المممذهب فمون العممدد يصمل إجممماال إلمل 
 4ٖه ذكمممر63ٔت محممممد بمممن الحسمممن الشممميباني :فسمممؤذكرهم بحسمممب حجمممم التكمممرار

زفمربن الهمذيل ممرة ، 3ٗه ذكمر 6ٕٔت  يعقوب بن إبراهيمأبو يوسف  مرة،القالي
أبو جعفمر الطحماوي أحممد بمن محممد بمن سمالمة بمن  ة،مر ٕٔه ذكر6٘ٔت العنبري

أبمو عبمد هللا الحسمن بمن صمالح بمن ممرة،  4ٔه ذكر ٕٖٔت  سلمة األزدي المصري
أبممو زيممد عبممد هللا بممن عمممر بممن عيسممل ه ذكممر تسمما مممرات، 3ٙٔت حيممي الكمموفي 

 .ه ذكر مرة واحدةٖٓٗت  الدبوسي
مرة،مم ذكر 4٘ٔ:لماهريةا/وردت في الكتاب مادة أهل الماهر:المذهب الظاهر -4

ه 4ٕٓالمممذي تممموفي  أبمممو سمممليمان داود بمممن علمممي بمممن داود المممماهريإممممام الممممذهب 
أبو الحسن عبد هللا بمن أحممد  مرة، ٕٙه ذكر ٙ٘ٗت أبو محمد بن حزم مرة،وٓٙٔ

فيصمل العممدد اإلجمممالي .ه ذكممر ممرة واحممدةٕٖٗت بمن محمممد بمن المنلممس المماهري 
 .مرةٕٖٙبذلك إلل 

 251:حنابلممة/حنبلممي/وردت فممي الكتمماب مممادة أحمممد بممن حنبممل:ليييالمييذهب الحنب-5
أبو بكر أحمد بن محمد بن  مرة،يلاف إلل ذلك ذكر أحد فقهان المذهب مرتين وهو

 .مرة253ه ليصل العدد إجماال إلل ٖٕٓ صاحب السنن هان  المعروف باألمرم
 :مذاهب الخوارج والشيعة-6

ريممر بشممكل صممريح إليممه فممي الكتمماب وأممما عممن المممذهب الخممارجي فلممم تممرد اإلشممارة 
مممرتين وبشممكل إجمممالي مممن ريممر ذكممر لمممن ذهممب مممنهم إلممل الممرأي المممذكور،المرة 

يمنا فعل الصوم ال قلاإه وذلك لحمديث عائشمة المابمت ) :األولل عند قول ابن رشد
أنهمما قالممت كنمما نممإمر بقلممان الصمموم وال نممإمر بقلممان الصممالة وإنممما قممال بوجمموب 

 والمممرة المانيممة فممي حممد السممرقة حيممث قممال فممي ٔ(مممن الخمموار  القلممان عليهمما طائفممة
 :اشتراط النصاب

وذلك أن الجمهور علل اشتراطه إال ما روي عن الحسن البصري أنمه قمال القطما  )
والسمارق والسمارقة فماقطعوا أيمديهما  :في قليل المسمروق وكميمره لعمموم قولمه تعمالل

                                 
 ٓٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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خمماري ومسمملم عممن النبممي عليممه اآليممة وربممما احتجمموا بحممديث أبممي هريممرة خرجممه الب
الصالة والسمالم أنمه قمال لعمن هللا السمارق يسمرق البيلمة فتقطما يمده ويسمرق الحبمل 

كما ألمح إليهم مالمة في معرض  ٔ(المتكلمين فتقطا يده وبه قال الخوار  وطائفة من
ولذلك صمار همذا : )تعليقه علل قول القائلين بقتل تارك الصالة من رير جحود بقوله

وفي مولا هخمر قريمب ممن همذا فمي حديممه ٕ(ملاهيا لقول من يكفر بالذنوبالقول 
لكن ليس همذا ممذهب أهمل السمنة :)حيث قالاختالفهم في القول بالتكفير بالذنوب عن 

 ٖ(فلذلك ليس ينبني أن يمنا الفقهان الصالة علل أهل الكبائر
خالفت الشميعة و :)والشيعة بدورهم لم يذكروا رير مرة واحدة عند قوله في الميراث

  ٗ(في ذلك فقالت ال ترث بنت االبن ما البنت شيئا كالحال في ابن االبن ما االبن
وإذا نمرنا إجماال إلل ذكر فقهان األمصمار والممذاهب التابعمة لبعلمهم،نجد الممذهب 

وإذا "البدايممة"مممن مجمممل اآلران الممذكورة فممي % ٕٖالممالكي يحتممل الصممدارة بنسمبة 
ويليه في الرتبة المذهب الشافعي الذي % ٔٗتابعين فنجده يحتلاستمنينا الصحابة وال

ما استمنان مما سمبق،مم يليمه الممذهب الحنفمي % ٕٓمن مجمل اآلران و% ٘ٔيصل 
وبعده المذهب المماهري بنسمبة .ما االستمنان% 3ٔمن مجمل اآلران و% ٗٔبنسبة 

ة واحمدة فمي ما االستمنان، مم بعده المذهب الحنبلمي بنسمب% ٘والتي تصل إلل % ٗ
أيلا ويصل أبو مور % ٖويصل سفيان الموري إلل % ٖالحالتين والتي تصل إلل 

 ٖٗ.ٓوابن المنذر % ٔوكل من األوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ليلل % ٕإلل 
وعممممان البتممي % ٕٕ.ٓوابممن شممبرمة  والطبممري % ٖٙ.ٓوالقاسممم بممن سممالم % 

% 6ٓ.ٓابممممن عليممممة و% 3ٓ.ٓوابممممن المبممممارك % ٓٔ.ٓوابممممن جممممريج % ٕٔ.ٓ
 %...ٔٓ.ٓوالشيعة % ٘ٓ.ٓوشريك ومذهب الخوار  

 

                                 
 ٖٖ٘-ٖٖٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٙٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4ٗٔ: ص ٔ: مجتهد  بداية ال ٖ
 ٕٙ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
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 : وهكذا نجد هإالن العلمان والفقهان مملوا مختلف األمصار
أبمو بكمر ،وعمر،وعممان،وزيمد بمن مابمت،وأبي بمن كعمب،وأم الممومنين :فمن المدينية

، سمممليمان بمممن يسمممار،وابن شمممهاب عائشمممة،وجابر بمممن عبمممد هللا،وعبمممد هللا بمممن عممممر
،ويحيل بمن سمعيد األنصماري،وعبد هللا بمن قبيصة بن ذإيبالزهري،وربيعة الرأي، 

نممممافا الصممممائآ،أبو بكممممر بممممن عبممممد الرحمن،عبممممد العزيممممز بممممن عبممممد هللا بممممن سمممملمة 
 سممعيد بممن المسمميب ،أبممي جعفممر محمممد بممن علممي البمماقر الماجشممون،عروة بممن الزبيممر،

نمافا ممولل  ،أبي سلمة بمن عبمد المرحمن، عبد هللا بن عمرسالم بن ،القاسم بن محمد،
، اإلممام أبو بكر بمن محممد بمن عممرو بمن حمزم، أبي سلمة بن عبد الرحمن،ابن عمر
محممد بمن مسملمة بمن محممد بمن هشمام  ،و أبو عبد هللا عبد المرحمن بمن القاسمممالك، 

 ..المالكي المديني
أبو عبد الرحمن ،عطان بن أبي رباح ،عبد هللا بن عباس،عبد هللا بن الزبير:ومن مكة

،نافا بمن عبمد هللا بمن أبمي مليكمة،عمرو بن دينار،مجاهد بن جبر، طاووس بن كيسان
عبممد الملممك بممن عبممد العزيممز بممن ، سممعيد بممن جبير،عكرمممة مممولل ابممن عبمماسالحارث،
 ...،محمد بن إدريس الشافعيسفيان بن عيينة، جريج

أبممو عمممرو عبممد  ،مكحول،عممويمربن زيممد أبممي الممدردان، معمماذ بممن جبممل :وميين الشييام
 ..جنادة بن محمد بن أبي يحيل المري الدمشقي، ، الرحمن بن عمرو األوزاعي

عبد هللا بمن ،المنيمرة بمن شمعبة، عبد هللا بن مسعود،علي بن أبي طالب  :ومن الكوفة
، مسممروق بممن األجممدا، سممليمان بممن مهممران األعممم ،عبممد هللا بممن شبرمة ،أبممي أوفممل
أبو عبد هللا الحسن بن صالح بمن ،ابن مجلز،ن يزيد بن قيس النخعي الكوفيإبراهيم ب

 ..أبو عبد الرحمن األسود بن يزيد النخعي الكوفي،حيي الكوفي
 أبو موسمل األشمعري،معقل بمن يسمار األشمجعي،عممران بمن الحصمين :ومن البصرة

ماعيل بمن أبمو البشمر إسم،عبيد هللا بمن الحسمن العنبري، سفيان الموري،جابر بن زيد،
أبي ، عبد هللا بن داود بن عامر بن الربيا الهمداني الخريبي،إبراهيم بن علية األسدي



 110 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

محمد بن ، الحسن بن أبي الحسن البصري، قالبة  عبد هللا بن زيد الجرمي البصري
سموار بمن ،إياس بمن معاوية،قتادة بمن دعاممة،مطرف بن عبد هللا بن الشمخير، سيرين

 ..بن النوارمحمد  ،عبد هللا القالي
أبممو سممليمان داود بممن علممي بممن داود  أحمممد بممن حنبممل،:وميين بغييداد وبييااي العييراا

أبممو و ،أبو بكممر محمممد بممن عبممد هللا  بممن محمممد التميمممي األبهممري البنممدادي،الممماهري
إسمماعيل بمن إسمحاق بمن  ، القاسم عبيد هللا بن الحسن بمن الجمالب صماحب األبهمري

محممد بمن أحممد بمن ، لقالمي الممالكي البنمداديإسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم ا
عبد هللا بن الحسمن بمن ، محمد بن أحمد بن عبد هللا بن بكير البندادي، سهل البرمكي

 ..سعدويه
 عبممد هللا بممن وهممب ،عبممد هللا بممن عمممرو بممن العمماص،عمممرو بممن العاص :وميين مصيير

أبمو ، صريأشهب بن عبد العزيز بن داود الم، يحيل بن عبد هللا بن بكير المصري،
أبو إسحاق محمد بن القاسمم بمن شمعبان ،إبراهيم إسماعيل بن يحيل المزني المصري

، أبو جعفر الطحاوي علي أبو الحسن بن محمد الربعي المعروف باللخمي ،المصري
 ..أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة األزدي المصري

محمد بن يحيل ، عيسل بن دينار األندلسي :ومن األندلس والغرب اإلسبلمي عموما
أبممو محمممد يحيممل بممن يحيممل بممن كميممر الليمممي البربممري ، بممن عمممر بممن لبابممة األندلسممي

أبو عمر ، عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون األندلسي،المصمودي األندلسي
أبمو الحسمن ، أبمو بكمر بمن رزق، أبو الوليمد البماجي، أبو محمد بن حزم ،بن عبد البر

أبمو ، أبمو عبمد هللا الممازري، محمد بن أحمد بن رشد الجمد أبو الوليد،طاهر بن مفوز
 ..أبو بكر بن صفور ،(األندلسي والدة المصري إقامة ووفاة) بكر الطرطوشي
 ":البداية"أهل الحديث في

كميممر ممممن سممبق ذكممرهم مممن أهممل اآلران والمممذاهب هممم مممن أهممل الحممديث أيلمما 
الصمحابة والتمابعين بمين وخصوصا المتقدمين منهم، حيث كمان يممز  قسمم مهمم ممن 

رير راو للحمديث أو لمه " البداية"الرواية والدراية،وسؤكتفي هنا بذكر من لم يرد في 
رأي معتبر في الجرح والتعديل، ما بعض االستمنانات اليسيرة ممن ورد في اآلران 

 .وكذا في أهل الحديث والرواية 
 ٗٔٔم من رواة الصمحابة ،بلآ منه ٕٕ٘" البداية"بلآ مجموا الرواة والمحدمين في 

من الرجال،وأكتفي هنا بذكر ممن ذكمر فمي الكتماب أكممر  36،ستة عشر من النسان و
مرة، وعبادة بن الصمامت  ٖٗه ذكر 6ٔٔعمرو بن شعيب ت :من عشر مرات وهم

ممرة، وفاطممة بنمت حبمي  6ٔمرة وسمرة بن جندب الفزاري ذكمر 3ٔه ذكر ٖٗت 
ه ٗ٘ممرة ،وأبمو عبمد هللا موبمان ت ٖٔر ه ذكم4ٖمرة،وعمار بن ياسر ت ٗٔذكرت 

مرة ،وعمرو بمن ٕٔه ذكروا 6٘ه ،وعقبة بن عامر ت ٗ٘،وأبو قتادة األنصاري ت
 ..ه ذكرا عشر مراتٔٗه وأم المإمنين حفصة بنت عمر تٔ٘حزم ت

وأما عن بماقي النسمان فمؤم حبيبمة بنمت جحم  ذكمرت تسما مرات،وفاطممة بنمت قميس 
ه 4ٖسممت مرات،وأسمممان بنممت أبممي بكممر ت  ذكممرت مممماني مممرات،وأم هممان  ذكممرت

ذكرت مالث مرات،وبسرة بنت صفوان،ولباعة بنت الزبير،وزينب بنت جح  ت 
ه،وأم الممممومنين جويريمممة بنمممت الحمممارث،وأم الفلمممل بنمممت الحمممارث،وأم كمممرز ٕٓ
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الكعبيممممة،والربيا بنممممت معوذ،وخولمممممة بنممممت مالمممممك بممممن معلبمممممة،وليلل بنممممت قمممممائف 
وتجمممدر اإلشمممارة إلمممل أن األربعمممة .ممممرة واحمممدةالمقفية،وميمونمممة بنمممت سمممعد ذكمممرن 

أي عائشمة،وأم سملمة ،وميمونمة بنمت : المذكورات فمي أصمحاب اآلران أرمزر روايمة
 .الحارث،وأم عطية نسيبة،وخصوصا منهن األولل والمانية

: كمما يلمي" البدايمة"وأما عمن المحمدمين وأهمل الجمرح والتعمديل فجمانت أحموالهم فمي 
ممرة وقمد اعتبمرت فمي ٖٕٔه ذكمر ٕٙ٘البخماري تممرة وٖٓٔه ذكر  ٕٔٙمسلم ت

هممذا اإلحصممان ممما ذكممره ابممن رشممد مممن األحاديممث المتفممق عليهمما ،ومممن المإكممد أن 
والموجممودة فممي صممحيحيهما أكمممر مممن ذلممك بكميممر " البدايممة"األحاديممث الممواردة فممي 
ومتل قلت مابت فونما أعني به ما أخرجه البخماري أو مسملم  :)باعتبار قول ابن رشد

مرة رير أنه 6ٕٙوقد أحصيت ما قال فيه مابت ومبت فوجدت  ٔ( ا اجتمعا عليهأو م
ال يمكممن حسمممم نصممميب كممل منهمممما إال بتحقيمممق جميممما األحاديممث وهمممو األممممر المممذي 

مممرة مممم ٙٓٔه ذكممر 4ٕ٘مممم بعممدهما أبممو داود ت  ٕتخصصممت فيممه بعممض التصممانيف
 .مرة3٘ه ذكر بصفته محدما 43ٔلك تما

ه ذكممر بصممفة ٕٗٔمممرة،مم ابممن شممهاب الزهممري ت6ٖه ذكممره 43ٕمممم الترمممذي ت 
مرة،أحمد  ٘ٔه ذكر بصفة التحديث ٖٖٙمرة ،أبو عمر بن عبد البر ت ٖٗالتحديث 

عبممد  ه ذكممر عشممر مممرات،ٖٖٓمرة،النسممائي تٔٔه ذكممر محممدما ٕٔٗبممن حنبممل ت
ه ذكمر محمدما ٕٗٓه ذكمر تسما مرات،الشمافعي تٕٔٔت الرزاق بن همام الصنعاني

ه ذكممر خمممس مرات،سممفيان الممموري ٖٕ٘ت بكممر بممن أبممي شمميبةأبممو  مممماني مممرات،
 ه ذكر محدما أربا مرات،ٙ٘ٗأبو محمد بن حزم ه ذكر محدما خمس مرات،ٓٙٔت

 يحيل بن معينه و ٓٙٔ شعبة بن الحجا ه و 6ٕ٘زهير بن محمد بن قمير المروذي
 أبمو جعفمر الطحماويه و6ٖٕت  إسمحاق بمن راهويمة ه ذكروا مالث ممرات ،ٖٕٓت
 .هٕٖٔت
ه ٓ٘ٔمحمدما ت أبمو حنيفمة ه ذكمروا ممرتين،4ٗٔت  سليمان بن مهمران األعمم و  
ه 34ٔت وكيا بن الجراح الكالبميه و4ٗٔت أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الزنادو

أبو ه و6ٗٗت  أبو الحسن طاهر بن مفوزه و6ٖ٘ت الدارقطنيو أبو بكر بن صفور
عمرو عبد الرحمن بن عمرو  أبوه و 6ٖٔمحدما ت بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر

أبمو علمي سمعيد بمن عمممان ه وٗٙٔمحدما ت الليث بن سعده و4٘ٔمحدما  األوزاعي
ه ذكمروا  36ٔت سمفيان بمن عيينمةه وٖٓٔت الطبمريه ٖٖ٘ت بن سمعيد بمن السمكن
 .جميعا مرة واحدة

الكتب التمي اهتممت  جوهرة العقد فييمهر بحق أنها  "البداية" بهذه الجولة في مادةو
 ذكممر أسممباب إلممل فيممه ابممن رشممد جممماخالف الواقمما بممين المممذاهب الفقهيممة حيممث بممال

 األدلمةأن فشا التقليد مما ذكمر  إللعرض الخالف من لدن الصحابة  اختالف الفقهان
المتفممق عليهمما والمختلممف فيهمما ، فجممان الكتمماب رنيمما فممي مولمموعه بآيممات األحكممام 

                                 
 ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
ل مممام الحممافم المحممدث أبممي الفمميض أحمممد بممن محمممد بممن الصممديق " الهدايممة فممي تخممريج أحاديممث البدايممة: "ممممل ٕ

 عبد اللطيف عبد اللطيف بن إبراهيم هل"طريق الرشد إلل تخريج أحاديث بداية ابن رشد"النماري الحسني،وكذا 
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قيسممة الرائجممة بممين الفقهممان وأحاديممث األحكممام وموالمما اإلجممماا ومختلممف أنممواا األ
 .ودالالت األلفام والمصادر األصولية األخر،

مستعرلما  –فيما  أحسب  -الفقه واألصول بشكل لم يسبق إليهفيه ابن رشد ومز   
فجان الكتاب فريدا في بابمه نافعما فمي مادتمه ممتعما .مجمل األبواب علل عادة الفقهان 

مما بدايمة همذا القمرن المميالدي حيمث في منهجه شنل به الناس الل اآلن وخصوصما 
زال هممو يمم ال كؤحممد أدوات التجديممد وممنممة قممدح زنمماد النمممر واالجتهمماد،و إليممهنمممر 

وبخاصة فروا  اإلسالميةالمرجا المعتمد في الخالف العالي في كمير من الجامعات 
وهموام  مإلفمات المحمدمين فمي مباحمث الشمريعة .التشريا والفقه المقارن والقمانون 

  .كتاب هليل علل أهميته واعتماده والشنف به إذ ال يكاد يخلو منخير د
 :أقوال العلمان فيه
بعمد وفماة ابمن رشمد بمما (همـ43ٖت)هللا محمد بن يوسف بمن زممرك  قال فيه أبو عبد

           : مائتي عاممن يقرب 
 ولم تبق في سبق المكارم راية         أموالي قد أنجحت رأيا وراية 

 وان كان هذا السعد منك بداية        ك ابن رشد نهاية فتهدي سجايا
 ٔعلل مر الزمان مخلدا لسيبق                   

وذكممره   ٕ(وال يعلممم فممي فنممه أنفمما منممه وال أحسممن مسمماق :) وقممال عنممه ابممن اآلبممار  
وفمي مولما هخمر  ٖكتاب جليل معمم معتمد عليه عنمد المالكيمة  :المقري وقال عنه 

  ٗ:معتمدة في زمانهيذكر الكتب ال
وأمما الفقمه فالكتماب المعتممد عليمه اآلن المذي ينطلمق عليمه اسمم الكتماب عنمد المالكيممة )

حتل باإلسكندرية فكتاب التهذيب للبراذعي السرقسطي وكتاب النهاية ألبي الوليد بن  
رشممد   كتمماب جليممل معمممم معتمممد عليممه عنممد المالكيممة وكممذلك كتمماب المنتقممل للبمماجي 

أفماد وأمتما بمه :) وذكره ابن فرحون وقمال ٘(صاحبه أجاد فيه وأفاد: )فوقال مخلو(
  ٙ(نفا منه وال أحسن سياقاأوال يعلم في وقته 

بدايمة المجتهمد ونهايمة "تصانيف جليلة منها كتاب له: ) وقال فيه العباس ابن ابراهيم 
يعلمم  في الفقه ،أعطل فيها أسباب الخالف وعلل ووجه فؤفماد وأمتما بمه وال"المقتصد

أحمد بن محممد بمن المهمدي : ه،وقال عنه ناسخ 4(في حينه أنفا منه وال أحسن مساقا
أمبمت فيمه مسمائل الخمالف )همـ ٕٓٙٔالمدرري القالي وقتمه بمكناسمة الزيتمون عمام 

  6(والوفاق ونسبه فيه علل نكت الخالف فهو كتاب عميم فلل مإلفه جسيم 
عنمد ذكمره البمن ( همـ4ٖٙٔت )لفاسي وقال عنه محمد بن الحسن الحجوي المعالبي ا

لممه بدايممة المجتهممد المطبوعممة المتداولممة دالممة علممل بمماا : ) رشممد فممي الفكممر السممامي  

                                 
 .و هو من البحر الطويل . 4ٔٔنقال عن ابن رشد و كتابه المقدمات ص 6ٗ/ٕأزهار الرياض : المقري  ٔ
   ٗ٘٘ص ٕالذيل و التكملة   ٕ
   6ٓٔص ٖالمقري نفح الطيب   ٖ
 3ٗٔ: ص ٖ: نفسه   ٗ
   4ٗٔمخلوف شجرة النور الزكية ص ٘
 6ٕ٘ابن فرحون الديبا  ص ٙ
   3ٕٔص ٗم االعالم  العباس ابن إبراهي 4
   ٕٔٗٙبالخزانة الحسنية رقم " البداية"نسخة  6



 113 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

وال ررابمة بعمد ذلمك أن يجعلمه  ٔ(وكمال اطالا علل اختصارها وبدايتمه نهايمة ريمره
وممن الكتمب التمي تعمين علمل االجتهماد جمدا : ) من الكتب المعينة علل االجتهماد ،قمال

  ٕ..(وكتاب بداية المجتهد البمن رشمد …وأحكام الجصاص الحنفي..ام ابن عربيأحك
الكتممب التممي اقترحهمما إلصممالح القممرويين عنممدما كممان علممل راس وزارة  ولعلهمما مممن

 . ٖ.العلوم والمعارف المنربية أيام المولل حفيم
و رحمممه هللا األسممتاذ المنمموني : و قممد ذكممر لممي مجموعممة مممن العلمممان المناربممة مممنهم 

الشممي  عبممد هللا بممن الصممديق رحمممه هللا و األسممتاذ النممازي الحسمميني و الشممي  المكممي 
إلل أن تقرر تدريسه في _ نسبيا_الناصري رحمهم هللا أن كتاب البداية بقي منمورا 

 ،الخمالف العماليالطالب علل في إطار اإلصالح و تدريب  3ٖٓٔالقرويين حوالي 
عنمدما التحمق بممالقرويين كمان الشمي  بلعربممي  و ذكمر الشمي  عبممد هللا بمن الصمديق أنممه

 .بها   "البداية" العلوي يدرس
هـ 3ٕٖٔوقرله الشي  محمد أحمد عرفة بكلمة عند تمام طبعته األولل بمصر سنة 

وهذا كتابمك قمد  (…)همارا جعلت لك مقعد صدق في كل نفس) خلفت:مخاطبا مإلفه 
 :وأنشد يقول(…)الحس إليهخالط أجزان النفس وه  

 .بعد رمسي ةتدفق بالمعرف      كؤن خالل أسطره بحارا    
 وأخر  هية في كل درس          كتاب حاكه ابـن رشد   
  ٗكما طرد الدجنة لون الشمس     ومزق من مالم الشك موبا   
  
 : وردها احد الشعران في منايا مدح أحد ملوك بني مرين فقالأو
ولم تبق فمي سمبق المكمارم رايمة   فتهمدي            أموالي قد أنجحت رأيا وراية ) 

 بداية   منك   السعد   هذا   كان   وإن           سجايا كابن  رشد   نهاية 
 ٘(سيبقل علل مر الزمان مخلدا                        

 "البدايمة"وهو أحمد المهتممين بالجانمب الفقهمي عنمد ابمن رشمد ،عمن :فيكشويقول برون
بكل اهتمام إذ هي تممل أكمل نمموذ  لتطبيمق أصمول الفقمه تطبيقما  جديرة حقا) بؤنها 

يعتمممدها الفقيممه كالمعيممار وكممالمرجا للبيممان  ٙمنهجيمما علممل كامممل أبممواب الفقممه السممني

                                 
   3ٕٕص ٕالفكر السامي   ٔ
   ٕٗٗص ٕنفسه   ٕ
ه باشمرت تنمميم المجلمس التحسميني إلصمالح  ٕٖٖٔو فمي سمنة : )  6ٖٙص ٕحيث ذكر في الفكر السمامي   ٖ

 (ال بد أن تنبت و لو بعد حين التعليم بالقرويين و هو المجلس العلمي الموجود اآلن و هي بذرة 
  6ٖ٘ص ٕدار الفكر  " البداية"تفريط هخر طبعة  ٗ
 36ٔ: ص 4: نفح الطيب   ٘
ال ير، محمد سعيد رملان البوطي مبررا فمي تقسميم الفقمه تبعما للفمرق الكالميمة و العقائديمة التمي مهمرت عنمد  ٙ

ألن جمل الفمرق األخمر، التمي انمدمرت كالمرجنمة و  ،الفقمه اإلبالمي ، الفقه الشميعي ، الفقه السني : المسلمين أي 
كمما أن المصمادر المعتممدة . القدرية و المعتزلية لم تترك أمرا يذكر في عالقمات الممذاهب الفقهيمة بعلمها بمبعض 

و إنمما نشمؤ همذا التمييمز . الستنباط األحكام الفقهية مستقلة كل االستقالل عن األدلة المعتمدة في هرائهم االعتقاديمة 
 : تيجة هفات منها ن
 .تسليط قدر كبير من همار االختالف بين الفرق االعتقادية و السياسية علل المذاهب الفقهية  -
 .إخلاا لوابط الرواية و علم الجرح و التعديل لتيار بعض المذاهب االعتقادية و السياسية  -
مممة االسمالمية للتربيمة و العلموم و و مما بعمدها ممن بحمث أعمده للمن ٕٔص. ) تعصب أتباا المذهب لممذاهبهم  -

 ( .أهمية المذاهب الفقهية في رعاية الوحدة اإلسالمية و خطورة اآلفات المحدقة بها : المقافة بعنوان 
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 إليمهحمد بعيمد مما تسمعل  إلملويعتبر أن عمل ابن رشد في البدايمة يناسمب  ٔ(والتؤويل
المذاهب المختلفة ،وأنه قدم نقمدا األحكام بمقارنة  استنباطمن  اإلسالميةبعض الدول 

  ٕ.تاريخيا متجاوزا لعصره لنسق فقهي قد اكتمل بنيانه واستقر أمره
ربممة فممي الفقممه اكممان ريممر مسمملم ممما يقممال بممان المإلممف الوحيممد الممذي أنتجممه المن وإذا

مما افتمراض صمحة همذا  –وال مشماركة لهمم بنيره،فماني أميمل "البدايمة "المقارن هو 
 "الرسمالة"اره كافيا في بابه وأزعم أنه يشبه فمي علمم الخمالف كتماباعتب إلل-االدعان

في علم المقاصد ،وليس الشبه هنا من "الموافقات"للشافعي في علم األصول ،وكتاب 
مفماتيح  إللوالقصد  واإلبدااهمية والتنميم من جهة األ وإنماحيث النشؤة واالختراا 

 .االجتهاد 
،فهو الكتاب الوحيد  اإلطالقعلل منواله علل  عز نميره فلم يإلف أحد) فهو كتاب 

المذي جمما أصمول الفقمه واستشمهد عليممه  بفروعمه،فهو كتماب فقمه وأصمول فمي نفممس 
الوقت معروض بطريقة ميسرة مفصلة ،من أراد االجتهاد فعليه بدراسة هذا الكتماب 
ومن أراد االقتصار علل كتاب واحد يننيه عن عشمرات الكتمب فمي األصمول والفقمه 

  ٖ(فللكتاب من اسمه الحم األوفل والنصيب الوافر(…)يه أيلا بهذا الكتابفعل
  ٗ:وقال فيه صاحب البدر الطالا وهو ينمم شعرا في اإلمام الصنعاني

 بهام القطانإبوقت ممل                      وحين لقيته باد، بدان 
 وانبفرد الشخص متحد الر                   لقيت به األئمة في فنون 
 وفل علم اللنات أبا العالن                    ففل علم الكالم أبا علل 

 وفي النحو المبرد والكسائل           وفي التصريف عممان بن جنل 
 براز النكات من الخفانإو                وجار هللا في علم المعانل 
 ة اللوانمن التفسير خافق                 وابن كمير الشي  المعالل 
 حفما إلسناد ومتن ذا وكان                  وزين الدين في التحديث 

 جر، فيه بصفو أو جفان               ويحيل في الرجال بنقد قول 
 جماعها الذهبل فهاق االنان                      وفي التاري  واألخبار 
 .يته بحسن االبتنانمن تحلت نها                    وفي الفقه ابن  رشد   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .مقال لعبد المجيد تركي 4٘ٔندوة ابن رشد ص ٔ
 33ٔص( ابن رشد الفقيه )برونشفيك  ٕ
 3ص. قها طه عبد الرإوف سعد في مقدمة لطبعة البداية التي حق ٖ
 ٖ٘ٗ: ص ٔ: البدر الطالا    ٗ
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 ثــــالــثـث الـــحـبـالم

 البداٌة ادر ــمص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أصل  مادة الكتاب
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ترجما  ةمتعمددعلل عناصر مختلفمة ممن أصمول  سنقف" البداية"إذا قمنا بتفكيك مادة 
إلل كتاب هللا عز وجل و كتب الحديث والسنن و كتب الفقه والخالف و كتب أصول 

إلل مصادر يصعب لبطها ممل المقافة الشخصية البن رشد وتكوينه  باإللافةلفقه ا
العلمممي والفلسممفي ورصمميده اللنمموي واألدبممي وتممؤمير البيئممة المحيطممة بممه اجتماعيمما 

  .بكةتوسياسيا وريرها من العوامل المش
 :وأصل مادتها"البداية"أم مصادر"االستذكار"

، ال بد ممن الوقموف علمل مما صمرح بمه ابمن  "البداية"قبل تفصيل الكالم في مصادر 
فقد قال رحمه هللا في هخر كتماب الطهمارة  ،رشد بخصوص مصادره في هذا المجال

فهذا هو الذي رأينا أن نمبته في هذا الكتاب من المسائل :) وقبل أن يشرا في الصالة
ي التي مننا أنها تجري مجر، األصول وهي التي نطق بها في الشرا أكمر ذلك أعن

أن أكمرها يتعلق بالمنطوق به إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب وإن تمذكرنا لشمين 
من هذا الجنس أمبتناه في هذا الباب وأكمر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب 

وأنما قمد أبحمت لممن وقما ممن ذلمك علمل وهمم لمي أن  إلل أربابها هو كتاب االسمتذكار
  ٔ(يصلحه وهللا المعين

و بهذا التصريح يفمرض علمل الباحمث فمي مصمادر ممادة كتابمه،الرجوا بدايمة إلمل فه
،وفمي الوقمت األخر، قبل الحكم برجوعه إلل أي مصدر ممن المصمادر" االستذكار"

نفسه يجعمل الحسمم صمعبا فمي بعمض الممواطن التمي يتشمابه فيهما النقمل بمين ابمن عبمد 
تركة،رير أن تقدم األول فيما يرجح أن تكون مصادر مش ،وابن رشد( هٖٙٗت)البر

علمممل االسمممتقالل "االسمممتذكار"والنقمممل الكميمممر للمممماني عنمممه ينلمممب رجحمممان مصمممدرية 
 .باإلطالا علل المذاهب واألقوال إال ما تؤكد مجيئه بعد ابن عبد البر

" االسممتذكار"ويستحسممن ذكممر بعممض المصممادر التممي صممرح بهمما ابممن عبممد البممر فممي 
فمابن عبمد البممر .منمابا ريمر مباشممرة للبدايمةباعتبارهما مصمادر بشمكل مما البممن رشمد و

التمهيممد  لممما فممي : يحيمل لمممن أراد التوسمما والتفصمميل بممالرجوا إلممل كتبممه فممذكر منهمما
والذي قال فيه ابن حزم هو كتاب فمي الفقمه والحمديث  ٕالموطؤ من المعاني واألسانيد

ب كتمماو .الممذي يعتبممر مختصممرا لممه"االسممتذكار"،وهممو أصممل مممادة  ٖوال أعلممم نميممره
كتاب و ،ٗاإلنصاف فيما بين العلمان في قرانة بسم هللا الرحمن الرحيم من االختالف

كتممماب و ،ٙ، وكتممماب االسمممتيعاب فمممي معرفمممة األصمممحاب٘العلمممم وفلممملهبيمممان جممماما 
كتماب و ،4اإلشراف علل ما في أصول فرائض المواريمث ممن االجتمماا واالخمتالف

 .3فقه أهل المدينةفي  كتاب الكافيو ،6اختالف أقوال مالك وأصحابه

                                 
 ٗٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
  ٘ٔ:ص ٔ:االستذكار   ٕ
 3ٓ4ٔ: ص ٕ: كشف المنون   ٖ
  ٖٙٗ:ص ٔ:االستذكار   ٗ
  ٖٖ:ص ٔ:االستذكار   ٘
  3ٖ:ص ٔ:االستذكار   ٙ
  ٕٖ٘:ص ٘:االستذكار   4
  ٗٓٗ:ص ٘:االستذكار   6
  ٖ٘ٗ:ص ٙ:االستذكار   3



 118 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

كتاب األجوبمة عمن المسمائل المسمتنربة ممن  ،ٔكتاب بهجة المجالس وأنس المجالسو
وكتماب البيمان عمن  ،ٗ،وكتاب لمه فمي األصمولٖ،وكتاب والح السننٕكتاب البخاري
،وأمما 4كتابمه  المدرر فمي اختصمار المنمازي والسمير ،وٙو كتماب الكنمل٘تالوة القمرهن

فؤحكام : من المإلفين لنيره ا ابن عبد البر في االستذكارالتي ذكره المإلفات األخر،
وأحكمممام القمممرهن  3وأحكمممام القمممرهن إلسمممماعيل القالمممي الممممالكي 6القمممرهن للشمممافعي

وأحكمام القمرهن ألبمي يحيمل زكريمما بمن يحيمل بمن عبمد المرحمن السمماجي  ٓٔللطحماوي
 . ٕٔ(يحيل بن سالم اإلمام صاحب التفسير)من األعالم أيلا وذكر ٔٔالشافعي

ويمهر من كالم ابن عبد البر بل ومن تكوينه ومإلفاته أنه اطلا علل كتب الصمحيح 
ومنها صحيح البخماري  ٖٔ(وخرجه أهل الصحيح كلهم  :)حيث يقول في حديثكلها 

 4ٔوكمذا كتمب السمنن ومنهما سمنن الترممذي ٙٔوصحيح ابن حبمان ٘ٔوصحيح مسلم ٗٔ
والسممنن الكبممر،  ٕٓائيوالمجتبممل للنسمم 3ٔوسممنن أبممي داود 6ٔوكممذا كتمماب العلممل لممه

واعتممد مما خرجمه  ٖٕوالمإتلمف والمختلمف لمه أيلما ٕٕوكتاب العلل لمه ٕٔللدارقطني
بمن حنبمل فمي  وذكمر عبمد هللا بمن أحممد :)مممل قولمه ٕٗ(المسمند ) أهمل التصمنيف فمي 

بن عمرو بن عبد الخالق  ومسند أبي بكر أحمد ٕٙوكذا مسند بن أبي شيبة  ٕ٘(المسند

                                 
 ٕٔٙ:ص ٕ:كار  االستذ ٔ
  ٕٓٔ:ص ٔ:االستذكار   ٕ
  4:ص ٕ:االستذكار   ٖ
  4ٖٔ:ص ٕ:االستذكار   ٗ
  4٘ٗ:ص ٕ:االستذكار   ٘
  ٕٙ٘:ص ٕ:االستذكار   ٙ
  ٖٕ:ص ٘:االستذكار   4
  ٙٔ٘:ص 4:االستذكار   6
  ٓٙٔ:ص ٔ:االستذكار   3
  ٙ:ص 6:االستذكار   ٓٔ
  ٓٙٔ:ص ٔ:االستذكار   ٔٔ
  ٘ٗٗ:ص ٔ:االستذكار   ٕٔ
  3ٕٖ:ص ٔ:االستذكار   ٖٔ
  ٕٓٔ:ص ٔ:االستذكار   ٗٔ
  64ٔ:ص ٔ:االستذكار   ٘ٔ
  ٓٗ٘:ص ٙ:االستذكار   ٙٔ
  ٓٔ:ص ٕ:االستذكار   4ٔ
علمل الترممذي القالمي :) رجعت إلل السنن للترمذي فلم أجده ووجدته في العلل لمه  4٘ٔ:ص ٔ:االستذكار   6ٔ

عمالم الكتمب مكتبمة  -اطي النموري، محممود محممد الصمعيديصمبحي السمامرائي، أبمو المعم ٔٗص  ٔأبو طالب  
 3ٓٗٔ- ٔالنهلة العربية بيروت ط

  6ٕٓ:ص ٕ:االستذكار   3ٔ
  ٔٓ٘:ص ٕ:االستذكار   ٕٓ
 3ٓ٘:ص 6:االستذكار   ٕٔ
 6ٖٕ:ص ٗ:االستذكار   ٕٕ
  ٖٔ٘:ص ٕ:االستذكار   ٖٕ
  3ٕ٘:ص ٘:االستذكار   ٕٗ
  ٕٗٔ:ص ٖ:االستذكار   ٕ٘
  6ٗ:ص ٕ:االستذكار   ٕٙ
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وكممذا  ٗومسممند ابممن الجعممد ٖومسممند الطيالسممي ٕحميممديومسممند ال ٔالبصممري البممزار
 . ٘المصنفات ممل مصنف هذا األخير

وقمد ذكمر أبمو عيسمل الترممذي فمي وقال عن الترمذي أيلما  ٙومصنف عبد الرزاق 
والمنتقمممل البمممن  3و تهممذيب اآلممممار للطبممري 6سممفيان المممموري( جممماما)و 4(المصممنف
وما ذكره بن أبي   ٔٔاسم بن سالمألبي عبيد الق( رريب الحديث) وكتاب  ٓٔالجارود
أحمدبن شعيب و أبي عبد هللا محمد بن نصر المروزي  :وذكر كتبا لكل من  12الدنيا
،ومما رواه سمنيد  4ٔووكيما بمن الجمراح ٙٔوابن السكن ٘ٔوابن المنذر ٗٔوابن قتيبة ٖٔ
ومما  ٕٓوما ذكره أبو زيد عمر بن شمبة 3ٔبن زهير كتاب أحمدو 6ٔ(كتابه الكبير)في 

و أبمو زكريما  ٕٕو خلمف بمن قاسمم  ٕٔ بن محممد بمن علميبن عبد هللا  أحمد: حدمه به
  ٕ٘ومحممد بمن الممنمل  ٕٗو محمد بن إبراهيم  ٖٕيحيل بن محمد بن يوسف األشعري

  4ٕو أبو عممان سمعيد بمن نصمر وإبمراهيم بمن شماكر  ٕٙو محمد بن عبد هللا بن حكيم
و أبممو  ٖٓن يحيمملعبممد الممرحمن بمم و  3ٕبممن فممتح أحمممد و 6ٕو عبمد المموارث بممن سممفيان

بمن  أحممد و ٔو عبد هللا بن محممد بمن أسمد ٖٔمحمد عبد هللا بن محمد بن عبد المإمن

                                 
 ٓٙٗ:ص ٕ:االستذكار   ٔ
  6ٓٔ:ص ٔ:االستذكار   ٕ
  ٓٔٔ:ص ٕ:االستذكار   ٖ
  ٓٔٔ:ص ٖ:االستذكار   ٗ
  6ٗ:ص ٕ:االستذكار   ٘
  6ٕٗ:ص ٔ:االستذكار   ٙ
  6ٕٗ:ص 6:االستذكار   4
  ٘ٙٔ:ص ٔ:االستذكار   6
 ٕٔٙ:ص 6:االستذكار   3
  4ٔٗ:ص ٙ:االستذكار   ٓٔ
  ٔٙٔ:ص 4:االستذكار   ٔٔ
 3ٔ:ص ٖ:االستذكار   ٕٔ
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بمن محممد  أبو عممر أحممد و ٖومحمد بن عبد الملك  ٕقاسم بن عبد الرحمن التاهوتي
و وعبد الرحمن بن عبد  ٙو عبد هللا بن محمد بن يوسف ٘خلف بن سعيد و ٗبن أحمد

  6ن يوسفو يحيل ب 4هللا بن خالد
 و ٔٔعلمي بمن إبمراهيم بمن حمويمه و ٓٔبن قاسم بمن عيسمل أحمد و 3بن عمر و أحمد

:) ومن نماذ  مروياته قولمه ٖٔبن محمد بن أحمد أبو عمر أحمد و ٕٔمحمد بن خليفة
أخبرنما أبمو عبمد هللا عبيمد بمن محممد :) وقوله أيلا ٗٔأخبرنا سهيل بن إبراهيم إجازة

ائمة فمي ربيما األول قمال أملمت علينما فاطممة بنمت قرانة مني عليه سنة تسمعين ومالمم
الريان المستملي في دارها بمصر في شموال سمنة امنتمين وأربعمين وممالث مئمة قالمت 

وذكمر بمن أبمي :) وأورد رواية وحيدة ألبي المدنيا قمال.ورير هإالن كمير ٘ٔ...(حدمنا
رواح خمدا  قمال سممعت مالمك بمن أنمس يقمول بلننمي أن أ المدنيا قمال حمدمنا خالمد بمن

 4ٔورجمما إلممل كتمماب اللممعفان للبخمماري ٙٔ( المممإمنين مرسمملة تممذهب حيممث شممانت
والتماري   3ٔ(روايمة عمممان المدارمي)واعتممد تماري  ابمن معمين  6ٔواللعفان للنسائي

وما ذكره  ٕٕوتاري  خليفة بن خياط  ٕٔو تاري  البخاري  ٕٓالكبير للخطيب البندادي
 ٕ٘ومما ذكمره ابمن سمعد  ٕٗالنبميذكر طاوس أن ذلمك عنمده فمي كتماب  وما ٖٕالواقدي
  ٕٙالفاكهي في كتابه أخبار مكةوكذا 

وأما في أصول الفقه فاإللافة إلل إشارته لكتابه في المولوا المذي أوردنماه سمابقا 
يقصمد بعمض هممار –وقمد أفمرد لهما  :)ذكر أحد ممن أكممر النقمل عمنهم بواسمطة بقولمه 
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وكان أعلمم رجمل باألنمدلس  - رحمه هللا -بن خالد  أحمد-التابعين وريرهم من السلف
ويهمنا هنما نعتمه  ٔ(جما علم األصول والفروا كتابا جما فيه ما انتهل من ذلك إليه 

 .بؤنه جما علم األصول والفروا
وكتماب  ٖ(العمين ) و( الجمهمرة) و  ٕ(المصمنف عمن األمموي( النريمب :))وفي اللنمة

هم النلر بن شميل حكل وقال أهل اللنة من:وفي مولا قال ابن عبد البر ٗ(الخليل)
وأما العقيقة فمي اللنمة فمذكر أبمو  :)وقال أيلا ٘ذلك عنه إسحاق بن منصور الكوسج

قممال أبممو بكممر بممن )و 4( وقممال األخفمم :) وفممي مولمما هخممر ٙ(عبيممد عممن األصمممعي
اممرج   :وأورد أبياتا من الشعر لكمل ممن. 6(األنباري الصالة تنقسم في لسان العرب

و إبممراهيم بممن  ٗٔو القطممامي ٖٔو زهيممر ٕٔو لبيممد ٔٔنابنممةو ال ٓٔو األعشممل 3القمميس
وصمممالح بمممن عبمممد  4ٔوتوبمممة بمممن الحميمممر ٙٔوأبمممو دلمممف العجلمممي ٘ٔهرممممة القرشمممي

  ...ٕٔأبو العتاهية و ٕٓالنميري و  3ٔوالقاسم بن أمية بن أبي الصلت  المقفي6ٔالقدوس
أكممر ممن :وبخصوص المذاهب ،أورد المصادر التي اعتمدها ففي الممذهب الممالكي 

وممن فسمره  ٖٕوأحال علمل رواتمه" االستذكار"مولوا الشرح في ٕٕرموطؤ مالكذك
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ابن القاسم، يحيمل بمن يحيمل، ابمن وهمب،ابن ولماح،عبيد هللا،القعنبمي، ابمن بكير،عبمد هللا بمن يوسمف : روايات ٖٕ

التنيسي،إسماعيل بن أبي أويس،يحيل القطان،زيد بن الحباب،ابن أبي ذئب،الوليد بمن مسملم موسمل بمن طمارق،أبو 
حاق بمن عيسل،الشعبي،سمعيد بمن عفيمر، عبمد قرة،الشافعي،قتيبة بن سعد،مطرف،معن بن عيسل، عبد الرزاق،إس

العزيز بن يحيل،روح بن عبادة ، القدامي، أبو مصعب الزبيري ،محمد بن المبمارك الصموري،مكي بمن إبمراهيم، 
،ابن أبي حازم،ابن عممة،بشر بن عمر،الربيا،أبوعاصم النبيل،عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشمون،يحيل بمن 

إحماالتهم –قتيلمة،أبو يوسف،سميد بمن داود الزنبري،سمعد بمن أبمي مريم،يحيمل بمن شمهاب إبراهيم بن داود بمن أبمي 
-ٙٓ٘-ٖ٘ٗ-ٖ٘ٗ-ٖ٘ٗ-ٖٕٗ-ٕٙٔ-ٖٙٔ-ٙٔٔ-ٙٔٔ-ٔ٘-ٔ٘-3ٖ -4ٖ-ٖٕ:صٔ :مرتبمممة بترتيمممب أسممممائهم
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 ٗوالمسمممتخرجةٖ،و األسمممدية البمممن القاسمممم  ٕممممم المدونمممة لمممه ٔوشمممرحه كمممابن حبيمممب
وكتابممه أيلمما فممي الممرد  ٙإلسممماعيل بممن إسممحاق القالممي( المبسمموط)كتمماب  ٘والعتبيممة

و مصممعب فممي وممما ذكممره أبمم 6وكتمماب أبممي بكممر األبهممري 4علممل محمممد بممن الحسممن
ومما  ٓٔوذكمر بمن عبمد الحكمم فمي المختصمر الصمنير عمن مالمك 3مختصره عن مالك

 . ٔٔذكره ابن شعبان في كتابه
  ٕٔ( (الخمالف ) وما حكماه محممد بمن خمويز منمداد البصمري الممالكي فمي كتابمه فمي  

فلممائل )وكتمماب الممدوالبي فممي   ٖٔ(فلممائل مالممك  )  وممما ذكممره المنممامي فممي كتابممه 
وما ذكره أبمو  ٘ٔرجا إلل سماا أبي قرة موسل بن طارق من مالكو ٗٔأيلا( مالك
وممما ذكممر بممن عبممدوس فممي  4ٔوممما ذكممره ابممن حبيممب عممن بممن الماجشممون ٙٔالفممر 

ومما ذكمره أبمو بكمر بمن  3ٔومما رواه ابمن وهمب 6ٔالمجموعة لعلي بن زياد عن مالمك
وممما ذكممره علممي بممن عبممد العزيممز عممن القعنبممي أحممد رواة  ٕٓفممي المممذهب الجهمممي
وما ذكره بن  ٖٕوما حكاه بن المواز ٕٕوما رواه محمد بن الحسن عن مالك ٕٔؤالموط

وما ذكره عبد الملك بمن عبمد العزيمز  ٕ٘وما ذكره محمد بن سحنون ٕٗنافا عن مالك
 ..6ٕوما ذكره عيسل بن دينار 4ٕوما ذكره داود عن مالك ٕٙالماجشون
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ومما ذكمره  ٔ(المختصر)و ( الخالف: )وفي المذهب الحنفي ذكر كتب الطحاوي ممل
ومما  ٖوما ذكره محمد بن الحسن عمن أبمي يوسمف ٕبن سماعة عن محمد بن الحسنا

عممن أبممي ( اإلمممالن ) وممما ذكممر أصممحاب  ٗ(اإلمممالن) ذكممره محمممد بممن الحسممن فممي 
 ..٘يوسف

اخمتالف ابمن أبمي )و ( المرد علمل مالمك)و( المبسموط)و( األم:)وفي المذهب الشمافعي
كتابممه )و(كتابممه القممديم العراقممي)و( ديث للشممافعياخممتالف الحمم)و ( ليلممل وأبممي حنيفممة
) وقممال الشممافعي فممي  )للشممافعي،وفي مولمما قممال ابممن عبممد البممر ( الجديممد المصممري

و  4(اإلمالن علمل كتماب مالمك)و(اإلمالن علل محمد بن الحسن)،وكتاب ٙ( (اإلمالن 
اه بمن وما رو 6الزعفراني: للمزني ، وما رواه عنه( اختالف األوزاعي وأبي حنيفة)

ومما ذكمره عنمه  ٔٔوما ذكمره عنمه البمويطي ٓٔوما ذكره عنه ابن المنذر 3خواز منداد
 . ٕٔالربيا

ومما رواه أحممد  ٖٔبمن حنبمل وفي المذهب الحنبلي ما ذكره أبو بكر األمرم عن أحممد
وما ذكره إسحاق بن منصور  ٘ٔوما ذكر الخرقي عن المذهب ٗٔبن سعيد عنه أيلا
 ..  ٙٔعن أحمد بن حنبل

وقال بن خمويز منمداد النسمل  :)رجا إلل خويز منداد حيث قال:ان األوزاعيوفي هر
عند اإلهالل عند مالك أوكد من رسل الجمعة وقال أبمو حنيفمة واألوزاعمي والمموري 

وفي مولا هخر يبين أن هذا الكتاب مرجما   4ٔ(يجزئه الولون وهو قول إبراهيم 
وقمال بمن خمويز :) يمرهم يقمولفي هران األئمة اآلخرين كالموري والليث بمن سمعد ور

منمداد معنماه أن يكممون الخمرق ال يمنما االنتفمماا بمه ومممن لبسمه يكمون مملممه يمشمي فيممه 
وينتفما بمه وبنحمو قمول مالممك فمي ذلمك قمال المموري والليممث بمن سمعد والشمافعي علممل 

   6ٔ(اختالف عنهم

                                 
 4ٕٕ:ص ٘:االستذكار   و ٕ٘:ص ٔ: االستذكار  ٔ
 4ٕٕ:ص ٘:االستذكار   ٕ
 4ٕٕ:ص ٘:االستذكار   ٖ
 ٖٗ:ص 4:االستذكار   ٗ
 6٘ٔ:ص 4:االستذكار   ٘
  ٕٙٗ:ص ٙ:االستذكار   ٙ
  ٖٕٗ:ص 4:االستذكار   4
 4ٕ٘:ص ٔ:االستذكار   6
 4ٖٖ:ص ٔ:االستذكار   3
 4ٕٗ:ص ٗ:االستذكار   ٓٔ
  3ٓ٘:ص ٕ:االستذكار   ٔٔ
 ٘٘ٗ:ص ٕ:الستذكار  ا ٕٔ
  ٕ٘ٔ:ص ٔ:االستذكار   ٖٔ
 6ٓٗ:ص ٔ:االستذكار   ٗٔ
 ٔٓ٘:ص ٔ:االستذكار   ٘ٔ
  3ٖٓ:ص 4:االستذكار   ٙٔ
  ٘:ص ٗ:االستذكار   4ٔ
  ٕٕٔ:ص ٔ:االستذكار   6ٔ



 124 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

ره ذكم ، وإلمل ممإذكمره الوليمد بمن يزيمد عنمه ، وكمذا مما ٔوما ذكره عبد الرزاق عنمه
واختلفموا فمي ذلمك عمن األوزاعمي فمذكر عنمه الطحماوي  :)الطحاوي والطبمري يقمول

للمزنمي وكمذا مما ذكمره أبمو عبيمد ( اختالف األوزاعي وأبي حنيفمة)وكذا  ٖ(والطبري
 ..ٗعن األوزاعي

كتاب أبي عبد هللا أحمد بن محمد الداودي البندادي المترجم : وفي المذهب الماهري
المولح )  كتاب  و ٘(ن داود بن علي بن خلف األصبهانيبجاما مذهب أبي سليما)

 ..ٙألبي الحسن بن المنلس( علل مذهب أهل الماهر  
الجمماما لمممذاهب فقهممان : )بجممدارة عنوانممه الكامممل" االسممتذكار"وهكممذا يسممتحق كتمماب 

األمصار وعلمان األقطار فيما تلمنه الموطؤ من معاني الرأي واآلممار وشمرح ذلمك 
وعرف ابن رشد بحمق مما يختار،فؤحمال علمل ملمين، وإذا ( االختصاركله باإليجاز و

أحيل أحد علل ملين فليحل عليه كما يقول الفقهمان، وأحسمن اإلسمناد،ومن أسمند  لمك 
 .فقد أحالك علل البحث عن أحوال من سماه لك كما يقول المحدمون

كيمممف تسمممرا فمممي "ابمممن رشمممد وعلممموم الشمممريعة"وأعجممب ممممن قمممول صممماحب كتممماب 
فونمما اعتممده ممن حيمث أنمه -ويقصد االستذكار–إذا كان ابن رشد قد اعتمده و:)القول

وبالبحث عن االسمتذكار وجمدت أنمه  )ذلك أنه كما يقول  4(مادة للفقه المالكي ال رير
وهو مختصر لشمرح هخمر مطمول سمماه التمهيمد لمما فمي الموطمؤ -الموطؤ-شرح لكتاب

كتاب ليس في فقمه الخالف،وإنمما همو من المعاني واألسانيد،ومن ممة تبينت أن هذا ال
ويبدو أن صاحبنا بحث عن الكتاب ولم يبحث فيمه واكتفمل  6(في الحديث وفقه مالك 

بماهر عبارة حاجي خليفة في كشمف المنمون بمل وربمما بمما قالمه فمي الصمفحة التمي 
ألرمراه عنوانمه الكاممل  ٓٔولو انتقل إلل صمفحة أخمر، منمه 3أحال عليها في الهام 

 .  يه وتنيير حكمه بمجرد تصفح شين منهبالدخول ف
أن أكمممر ممما عممول عليممه فيممما نقلممه مممن نسممبة " البدايممة"وررممم أن ابممن رشممد ذكممر فممي 

،إال أن المتتبمما للكتمماب ٔٔالبممن عبممد البممر االسممتذكارالمممذاهب إلممل أربابهمما هممو كتمماب 

                                 
  ٕٙ٘:ص ٔ:االستذكار   ٔ
 6ٔٗ:ص ٘:االستذكار   ٕ
  ٕ٘٘:ص ٔ:االستذكار   ٖ
 ٙٔٔ:ص ٖ:االستذكار   ٗ
  6ٓ:ص ٔ:االستذكار   ٘
 6ٓ:ص ٔ:االستذكار   ٙ
 بيروت- 33ٔٔ-ٔط-دار الفكر العربي– ٙ٘:ص( ابن رشد وعلوم الشريعة اإلسالمية)حمادي العبيدي  4
 نفس الكتاب والصفحة 6
وصنف الحافم أبو عمر بن عبد البر يوسف بن عبمد هللا القرطبمي : )وعبارته 3ٓ4ٔ: ص ٕ: كشف المنون   3

مالث وستين وأربعمائة وله كتاب التمهيد لما في الموطؤ ممن  ٖٙٗالموطؤ وتوفي سنة كتابا سماه التفلي بحديث 
 (المعاني واالسانيد قال بن حزم هو كتاب في الفقه والحديث وال اعلم نميره واختصره وسماه   االستذكار

ن المعماني االستذكار  لمذاهب أئمة األمصار وفيما تلممنه الموطمؤ مم:)وعبارته 46: ص ٔ: كشف المنون   ٓٔ
واآلمممار   للحممافم أبممي عمممر يوسممف بممن عبممد هللا بممن عبممد البممر النمممري القرطبممي المتمموفل سممنة مممالث وسممتين 

 (وأربعمائة
 ٗٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔٔ
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طالعممه علممل إيصممادف ذكممر كتممب أخممر، وأقمموال كميممر مممن العلمممان ممممن يحتمممل 
 :من ذلكمإلفاتهم،و

 :ـ كتب الحديث والسنن ٔ 
ممرة بشمكل مباشمر أو ريمر  ٖٕٔعلمل صمحيح البخماري حموالي ابمن رشمد أحال  فقد

فمي والحجمة للقمول األول مما : ) ممرة مممل قولمه 4ٓمباشر حيث ذكمر اسمم البخماري 
وكلمموا : ) كتماب البخماري أمنمه فممي بعمض رواياتمه قمال النبممي صملل هللا عليمه وسملم 

وأورد فممي  ٔ(ي ابممن أم مكتمموم فونممه ال ينممادي حتممل يطلمما الفجممر واشممربوا حتممل ينمماد
أن رجمال أتمل عممر رلمي هللا عنمه فقمال أجنبمت  ( ٕمولا هخر ما خرجه البخاري

فلم أجد المان فقال ال تصل فقمال عممار أمما تمذكر يما أميمر الممإمنين إذ أنما وأنمت فمي 
معكمت فمي التمراب فصمليت سرية فؤجنبنا فلم نجد المان فؤما أنت فلم تصل وأما أنما فت

فقال النبي صلل هللا عليه وسلم إنما كمان يكفيمك أن تلمرب بيمديك ممم تمنف  فيهمما ممم 
      ٖ )تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق هللا يا عمار فقال إن شئت لم أحدث به

أنممس أنممه قممال أخممر النبممي صمملل هللا عليممه وسمملم صممالة  ٗوفممي حممديث( :وقولممه أيلمما
ويكتفمي أحيانما باإلحالمة عليمه  مممل قولمه  5)صف الليل خرجمه البخماريالعشان إلل ن

ومتل قلت مابت فونما أعني به ما أخرجمه البخماري أو مسملم أو مما  (:مابت حيث قال
وقمد احمتج الجمهمور لممذهبهم بالحمديث المابمت وهمو قولمه ( : 4وقولمه )ٙاجتمعا عليمه 

   6 )ما لم يجد المان عليه الصالة والسالم جعلت لي األرض مسجدا وطهورا

                                 
وباب قول النبمي  صملل هللا عليمه وسملم  ال  44ٙ: ص ٕ: أورده البخاري في صحيحه باب األذان بعد الفجر   ٔ

عمن عائشمة رلمي هللا عنهما  أن بمالال كمان يمإذن بليمل فقمال رسمول هللا  : ذان بمالل ولفممهيمنعنكم من سمحوركم أ
: ص ٔ: صمملل هللا عليممه وسمملم كلمموا واشممربوا حتممل يممإذن بممن   أم مكتمموم  فونممه ال يممإذن حتممل يطلمما الفجممر  

وفمي .3ٖ3: ص ٕ:  . ،وفي باب شهادة األعمل وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التؤذين وريرهٖٕٕ
: ص ٙ: بمماب ممما جممان فممي إجممازة خبممر الواحممد الصممدوق فممي األذان والصممالة والصمموم والفممرائض واألحكممام  

الجماما الصمحيح تحقيمق مصمطفل ديمب  )هٕٙ٘-3ٗٔ(محمد بن إسماعيل أبو عبمد هللا البخماري الجعفمي  (4ٕٗٙ
 ) 364ٔ-4ٓٗٔبيروت  ٖالبنا دار ابن كمير اليمامة ط 

حمدمنا هدم قمال حمدمنا شمعبة حمدمنا الحكمم :بلفم 3ٕٔ: ص ٔ: في باب المتيمم هل ينف  فيهما    أورده البخاري  ٕ
عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبز، عن أبيه قال مم جان رجل إلل عمر بن الخطماب فقمال إنمي أجنبمت فلمم 

أنمت فؤمما أنمت فلمم تصمل وأمما أصب المان فقال   عمار  بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا و
أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي  صلل هللا عليه وسملم  فقمال النبمي  صملل هللا عليمه وسملم  إنمما كمان يكفيمك 

: ص ٔ: هكمذا فلمرب النبمي  صملل هللا عليمه وسملم بكفيمه األرض ونفم  فيهمما ممم مسمح بهمما وجهمه وكفيمه     
ٕٔ3 

 4ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
حمدمنا عبمد المرحيم المحماربي قمال حمدمنا زائمدة  :ولفممه باب وقت   العشان إلمل نصمف الليملده البخاري في أور ٗ

عن حميد الطويل عن أنس قال مم أخر النبي  صلل هللا عليه وسلم  صالة   العشان إلل نصف الليل  ممم صملل ممم 
 3ٕٓ: ص ٔ:   قال قد صلل الناس وناموا أما إنكم في صالة ما انتمرتموها

 4ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   4
حدمنا محمد بن سنان قال حدمنا هشميم ح قمال وحمدمني سمعيد بمن النلمر : أورده البخاري في كتاب التيمم ولفمه 6

رنما جمابر بمن عبمد هللا أن النبمي  قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قمال حمدمنا يزيمد همو بمن صمهيب الفقيمر قمال أخب
صمملل هللا عليممه وسمملم  قممال مممم أعطيممت خمسمما لممم يعطهممن أحممد قبلممي نصممرت بالرعممب مسمميرة شممهر وجعلممت لممي 
األرض مسمجدا وطهممورا فؤيمما رجممل ممن أمتممي أدركتمه الصممالة فليصممل وأحلمت لممي المنمانم ولممم تحمل ألحممد قبلممي 

وأورده أيلما فمي  6ٕٔ: ص ٔ: بعمت إلل الناس عاممة  وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلل قومه خاصة و
 6ٙٔ: ص ٔ: باب قول النبي  صلل هللا عليه وسلم  جعلت لي األرض   مسجدا وطهورا      
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،بحمت عن دفا احتمال أخذ مرويمات "االستذكار"ولكمرة نقل ابن رشد في كتابه عن 
البخاري عن ابن عبد البر فوجدت الذكر المباشر للبخماري فمي االسمتذكار ال يتعمد، 

مرة،وتتبعمت عشمرين حمديما  4ٓيصل كما أسلفنا إلل " البداية"مرة بينما هو في  ٕ٘
ابن رشد " بداية"فوجدت ممانية منها رير موجودة في " االستذكار" عن البخاري في

فتؤكممد لممي " االسممتذكار"ريممر موجممودة فممي " البدايممة"كممما وقفممت علممل عممدد منهمما فممي 
                                                                .رجوعه المباشر إلل صحيح البخاري

مرة وذكره بشكل مباشر  ٖٓٔحال عليه حوالي اعتمد ابن رشد صحيح مسلم،فقد أو
مممرة،ومن لمممن مممماني  6٘سممو،"االسممتذكار"مممرة بينممما لممم يممذكر كممذلك فممي  6ٓٔ

لم أجد سو، حديث واحد موجود فيهما معا،وقد جمان " االستذكار"أحاديث لمسلم في 
مرفوعممة ( مممار ه) وفممي اليمممين ممما الشمماهد ( :لمممن الفقممرة التاليممة" االسممتذكار"فممي 

مبممات رواه سمميف بممن سممليمان أمقممات  مكلهمم تممهبممن عبمماس روااصممحها حممديث أحسممان 
ن رسمول هللا أبمن عبماس اعمن عممرو بمن دينمار عمن  المكي عن قيس بن سعد المكمي

) نماه ممن طمرق عمن سميف بمن سمليمان فمي وقمد ذكر. قلل باليمين ما الشماهد 
بن  وقال أحمد يت احفم منهأوقال يحيل القطان سيف بن سليمان مبت ما ر( التمهيد 

سمناد جيمد وقميس مقمة إ بن عباس فمي اليممين مما الشماهداسناد حديث إشعيب النسائي 
 . ٔ)مسلم ولم يذكره البخاري هوخرج

عبماس ولفممه أن رسمول هللا صملل  حمديث ابمن( :وأما نصه في البداية فهو كما يلي 
وأحيانا  2)هللا عليه وسلم قلل باليمين ما الشاهد أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري

يرجا ابن رشد إلل صحيح مسلم كي يزيد ما أورده ابن عبد البر توليحا ممل قوله 
وقممد ذكممر جماعممة مممن الحفممام حممديث ابممن عبمماس : قممال أبممو عمممر بممن عبممد البممر: ) ٖ

وذكر بعلهم الجبهمة فقمط ،وكمال : قال القالي أبو الوليد.األنف والجبهة فذكروا فيه
 .ٗ(الروايتين في كتاب مسلم

ممرة،ولم أجمده ممذكورا  6ٖ" البدايمة"ذكره في سنن الترمذي حيث  واعتمد ابن رشد
ممرة،وليس هنماك مممن حمديث مشمترك بينهممما سمو، حممديث  ٖٔفمي االسمتذكار سممو، 

حممديث أبممي الممدردان أن رسممول هللا ( :٘"البدايممة"واحممد،هو حممديث موبممان ونصممه فممي 
صلل هللا عليه وسلم قان فؤفطر قال معدان فلقيت موبان في مسجد دمشق فقلت له إن 

                                                                                             
 
 ٔٔٔ-ٓٔٔ:ص 4:االستذكار   ٔ
 ٖٓ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٓٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
السجود والنهي عن كف الشعر والمموب وعقمص المرأس  باب أعلان، كتاب الصالة : أورده مسلم في صحيحه ٗ

عن بن عباس قال مم أمر النبي  صلل هللا عليه وسلم  أن يسجد علل سبعة ونهمل أن : في الصالة  الرواية األولل
يكممف شممعره وميابممه هممذا حممديث يحيممل وقممال أبممو الربيمما علممل سممبعة أعمممم ونهممل أن يكممف شممعره وميابممه الكفممين 

 والرواية المانية ، ٖٗ٘/ٔ والجبهة    والركبتين والقدمين 
عن عبد هللا بن عباس أن رسول هللا  صلل هللا عليمه وسملم  قمال ممم أممرت أن أسمجد علمل سمبا وال أكفمت الشمعر 

أبممو الحسممين مسمملم بممن الحجمما  القشمميري النيسممابوري (وال الميمماب الجبهممة واألنممف واليممدين والممركبتين والقممدمين 
 )قيق محمد فإاد عبد الباقي دار إحيان التراث العربي بيروتتح ٖ٘٘: ص ٔ:   )ٕٔٙ-ٕٙٓ(
 ٖٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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أبمما الممدردان حممدمني أن رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم قممان فممؤفطر قممال صممدق أنمما 
  )ٔ يوحديث موبان هذا صححه الترمذ .صببت له ولونه

هو أصح شين في همذا البماب وبمين العبمارتين :قال إنما( قولهوعلق صاحب الهداية ب
عمن حمديث جمابر عمن النبممي ابمن رشمد قمال و.وفيمه داللمة علمل رجوعمه إليمه ٕ(فمرق 

وعن حديث بعمده لعممرو بمن ( ليس في الحلي زكاة : ) صلل هللا عليه وسلم أنه قال 
صماحب قمال  ٖ(واألممران لمعيفان وبخاصمة حمديث جمابر: شعيب عن أبيه عمن جمده

قممد رواه الممنممل بممن الصمممباح عممن عمممر ونحمممو :لممعفه الترمممذي وقمممال: ) الهدايممة 
هذا،والممنل وابن لهيعة يلعفان في الحديث ،وال يصح في هذا عن النبي صملل هللا 

 .ٗ(إنه أمر لعيف: وكان كالمه هو عمدة ابن رشد حيث قال. عليه وسلم شين
مرة وقد وجدت عددا  ٙٓٔحوالي حيث جان ذكره في الكتاب سنن أبي داود  واعتمد

أبي  ٘حديث( :مما يفيد رجوعه إليه ،من ذلك قوله" االستذكار"منها رير مذكور في 
بن عمارة أنه قال يا رسول هللا أأمسح علل الخف قال نعم قال ومالمة قمال نعمم حتمل 

مما  4والحمديث المماني( :وقولمه ٙ)بلآ سمبعا ممم قمال امسمح مما بمدا لمك خرجمه أبمو داود
ه أبو داود من حمديث فاطممة بنمت أبمي حبمي  أنهما كانمت استحيلمت فقمال لهما خرج

رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم إن دم الحيلمة أسمود يعمرف فموذا كمان ذلمك فمامكمي 

                                 
وحجة هإالن حديث األوزاعي عن يعي  بن الوليد بمن هشمام أن أبماه حدممه قمال :قال ابن عبد البر في االستذكار ٔ

قممان فمؤفطر قممال   حمدمني معمدان فلقيممت موبمان فممي مسمجد دمشمق فقلممت إن أبما الممدردان حمدمني أن رسمول هللا
قال أبو عمر زعم محمد بن عيسل الترمذي وريره أن حمديث أبمي المدردان (  ...) صدق وأنا صببت له ولونه 

 . 4ٖٗ:ص ٖ:  أصح من حديث أبي هريرة المرفوا في هذا الباب
قال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدمني أبمي عمن حسمين المعلمم عمن يحيمل : وجان في سنن الترمذي

بن أبي كمير قال حدمني عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي عمن يعمي  بمن الوليمد المخزوممي عمن أبيمه عمن معمدان 
فمؤفطر فتولمؤ فلقيمت موبمان فمي مسمجد بن أبي طلحة عن أبي الدردان مم أن رسول هللا  صلل هللا عليه وسملم قمان 

دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له ،قال أبمو عيسمل وقمال إسمحاق بمن منصمور معمدان بمن طلحمة قمال 
أبو عيسل وابن أبي طلحة أصح قال أبو عيسل وقال رير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي  صملل هللا عليمه 

 .قين والرعاف وهو قول سفيان الموري وابن المبارك وأحمد وإسحاقوسلم وريرهم من التابعين الولون من ال
وقال بعض أهل العلم ليس في القمين والرعماف ولمون وهمو قمول مالمك والشمافعي وقمد جمود حسمين المعلمم همذا  

الحديث وحديث حسين أصح شين في هذا البماب ورو، معممر همذا الحمديث عمن يحيمل بمن أبمي كميمر فؤخطمؤ فيمه 
ن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدردان ولم يذكر فيه األوزاعمي وقمال عمن خالمد بمن معمدان فقال عن يعي  ب

 – ٖٗٔ: ص ٔ:   )43ٕ-3ٕٓ(أبو عيسل محمد بن عيسل بن سورة الترممذي (وإنما هو معدان بن أبي طلحة 
 )تحقيق أحمد محمد شاكر وهخرون دار إحيان التراث العربي بيروت ٙٗٔ -٘ٗٔ

 4٘ٔ/ ٘الهداية   ٕ
 6ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٕ/٘الهداية   ٗ
حمدمنا يحيمل بمن معمين منما : أورده أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب التوقيت في المسمح علمل الخفمين ولفممه ٘

عمرو بن الربيا بن طارق أخبرنا يحيل بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزيمن عمن محممد بمن يزيمد عمن أيموب بمن 
مارة قال يحيل بن أيوب وكان قد صلل ما رسول هللا  صلل هللا عليه وسملم  للقبلتمين أنمه قمال قطن عن أبي بن ع

يا رسول هللا  أأمسح علل الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين   قمال ومالممة  قمال نعمم ومما 
محمممد محيممي الممدين عبممد  تحقيممق ٓٗ: ص ٔ:  )4ٕ٘-ٕٕٓ(أبممو داود سممليمان بممن األشممعث السجسممتاني (شممئت 

 )الحميد دار الفكر
 ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
حمدمنا محممد بمن : أورده أبو داود في سننه كتماب الطهمارة بماب ممن قمال إذا أقبلمت الحيلمة تمدا الصمالة ولفممه 4

 الممنل منا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدمني بن شمهاب عمن عمروة بمن الزبيمر عمن فاطممة
بنمت أبممي حبممي   أنهما كانممت تسممتحاض فقمال لهمما النبممي  صملل هللا عليممه وسمملم إذا كمان دم الحيلممة فونممه دم أسممود 

   4٘: ص ٔ: يعرف فوذا كان ذلك فامسكي عن الصالة فوذا كان اآلخر فتولئي وصلي فونما هو عرق  
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وفممي مسممؤلة متممل .1)فتولممئي وصمملي فونممما هممو عممرق اآلخممرعممن الصممالة وإذا كممان 
 .يفطر الصائم ومتل يمسك 

فعلمق .ممم أورد الحمديث  ٕ(ن أبمي بصمرة النفماريوخر  أبو داود عم: )قال ابن رشد
: عليه صاحب الهداية بما يفيد رجوا ابن رشد إليمه ررمم مما وقما لمه ممن الموهم قمال

جعفر ليس هو راوي الحديث عن أبي بصرة بل هو أحد شيخي أبي داود فمي : قلت)
وي لحكاية لفمه فمن ابن رشمد أنمه را اإلسنادالحديث وإنما كرر أبو داود ذكره في 

 .ٖ(الحديث عن أبي بصرة
الكتمب المشمهورة التمي ينقمل منهما ابمن )وقد اعتبر صاحب الهداية سنن أبي داود من 

 .ٗ(رشد بكمرة
فقمممد أحمممال عليمممه عشمممر ممممرات لمممم أجمممد فمممي واعتممممد أيلممما سمممنن اإلممممام النسمممائي ،

واحمدة منها،وقمد ذكمره فمي سمت منهما مما ريمره ممن أصمحاب الصمحاح " االستذكار"
 ٘حديث طلحة بن عبيد هللا ذكره النسائي :)منفردا في أربا وهي قوله والسنن وذكره

أن عبد الرحمن التميمي قال كنما مما طلحمة بمن عبيمد هللا ونحمن محرممون فؤهمدي لمه 
مبي وهو راقد فؤكل بعلنا فاستيقم طلحة فوافق علل أكلمه وقمال أكلنماه مما رسمول 

عممن أبممي بممردة أنممه قممال يمما  4ئيفممذكر النسمما :)وقممال أيلمما ٙ(هللا صملل هللا عليممه وسمملم
رسول هللا أكره النقص يكون في القرن واألذن فقال له النبي صلل هللا عليه وسلم ما 

   6( كرهته فدعه وال تحرمه علل ريرك
ما رواه يحيل بن كمير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلل هللا عليه  :)والمالث

وبقمدر مما رق منمه ديمة عبمد خرجمه وسلم قال يإدي المكاتمب بقمدر مما أد، ديمة حمر 
وعمممدة الكمموفيين حممديث عبممد الممرحمن بممن عمموف أن  :)وقممال فممي الرابعممة (3النسممائي

رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قال ال ينرم السارق إذا أقيم عليه الحد وهذا الحديث 

                                 
 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر ٓٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٖٕ_6ٕٕ/٘الهداية في تخريج أحاديث البداية   ٖ
 ٖٖٔ/ٙ الهداية  ٗ
أخبرنما عممرو بمن علمي قمال حمدمنا يحيمل بمن : أورده النسائي في باب ما يجوز للمحرم أكلمه ممن الصميد  ولفممه ٘

ن التيمي عمن أبيمه قمال ممم كنما مما سعيد قال حدمنا بن جريج قال حدمني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحم
طلحة بن عبيد هللا ونحن محرمون   فؤهدي   له طير وهو راقد فؤكل بعلنا وتورا بعلنا فاستيقم طلحمة فوفمق 

( ٖٖٓ-ٕ٘ٔ)ابو عبد الرحمن أحمد بمن شمعيب النسمائي)من أكله وقال أكلناه ما رسول هللا  صلل هللا عليه وسلم 
 363ٔ-ٙٓٗٔ-ٕط-حلب-مكتبة المطبوعات اإلسالمية-أبو ردةتحقيق عبد الفتاح  6ٕٔ: ص ٘:  
  ٕٔٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
أخبرنا محممد بمن بشمار قمال حمدمنا محممد بمن جعفمر :  ولفمه -باب العرجان  -أورده النسائي في كتاب اللحايا  4

عت سمليمان بمن عبمد المرحمن وأبو داود ويحيل وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أنبؤنا شعبة قال سم
قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبران بن عازب مم حمدمني مما كمره أو نهمل عنمه رسمول هللا  صملل هللا عليمه 
وسلم  من األلماحي قمال فمون رسمول هللا  صملل هللا عليمه وسملم  قمال هكمذا بيمده ويمدي أقصمر ممن يمد رسمول هللا  

األلماحي العموران البمين عورهما والمريلمة البمين مرلمها والعرجمان  صلل هللا عليه وسلم  أربعة ال يجزين فمي
البين ملعها والكسيرة التي ال تنقل قال فوني أكره أن يكون نقص في   القمرن واألذن  قمال فمما كرهمت منمه فدعمه 

 ٕ٘ٔ: ص 4: وال تحرمه علل أحد    
 ٕٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
ب دية المكاتب حدمنا محمد بن إسمماعيل بمن إبمراهيم قمال حمدمنا يعلمل عمن با( المجتبل)أورده النسائي في سننه  3

الحجمما  الصممواف عممن يحيممل عممن عكرمممة عممن بممن عبمماس قممال مممم قلممل رسممول هللا  صمملل هللا عليممه وسمملم  فممي   
 ٙٗ: ص 6: المكاتب   يودي بقدر ما أد، من مكاتبته دية الحر وما بقل دية العبد  
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ملعف عند أهل الحديث قال أبو عمر ألنه عندهم مقطوا قمال وقمد وصمله بعلمهم 
  ٔ( ئيوخرجه النسا

فمبمت أنهما البمن رشمد ( وخرجمه النسمائي)وقد رجعت إلل االستذكار فلمم أجمد عبمارة 
،ولمممما عمممدت إلمممل سمممنن النسمممائي لمممم أجمممد همممذا الحمممديث عنمممده ،وقمممد أشمممار صممماحب 

ال " الكبمر، "هو كذلك ولكن النسائي خرجمه فمي ) : إلل هذا اإلشكال بقوله"الهداية"
فابن رشد رجا ٕ(و المراد عند اإلطالق في الصنر، الذي هو أحد الكتب الستة  وه

أيلا إلل السنن الكبر، للنسمائي ريمر أنمه أطلمق العبمارة ممن ريمر تمييمز بمين السمنن 
صماحب  اعتمذر،و والحال أنها عندما تطلق يقصد بهما الصمنر، ،الصنر، والكبر،

إال أن ابن رشمد كمان قبمل وجمود همذا االصمطالح المذي :) البن رشد بقوله  "الهداية"
 .ٖ(في زمانه ولم يشتهر إال بعدهحدث 

حيمث أحمال عليمه ممرة واحمدة فمي ( ه6ٖ٘ت)ورجا ابمن رشمد إلمل سمنن المدارقطني 
واألصل في هذا ما روي عن ابن عبماس ال نكماح إال بشماهدي ) :وهي قوله" البداية"

عدل وولي مرشد وال مخالف له من الصحابة وكمير من النماس رأ، همذا داخمال فمي 
لعيف وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني وذكر أن باب االجماا وهو 
وأورد صاحب االستذكار نفس الحديث بنير ذكر لمن خرجمه ال  ٗ(في سنده مجاهيل

 .٘الدارقطني وال ريره
فقمد أحمال عليمه ابمن رشمد خممس ممرات  (هٖٕ٘) مصنف ابن أبي شميبة وبخصوص

البن عبد البر األمر الذي يرجح  رير أن المتتبا إلحاالته يجدها جميعا في االستذكار
والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سمعيد ) :ومماله ٙعدم رجوعه إليه

الخدري أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم بعث يموم حنمين سمرية فؤصمابوا حيما ممن 
ن ناس من ؤالعرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نسان لهن أزوا       وك

ول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم تممؤمموا مممن رشمميانهن مممن أجممل أزواجهممن أصممحاب رسمم
 . 4(فؤنزل هللا عز وجل والمحصنات من النسان إال ما ملكت أيمانكم

                                 
 3ٖٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
  ٖٔٗ/6الهداية   ٕ
 نفس المرجا والصفحة ٖ
نما يعقموب بمن إبمراهيم البمزار وإسمماعيل بمن العبماس  :وجمان فمي سمنن المدارقطني ٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ

الوراق قاال نا عمر بن شبه نا بكر بن بكار نا عبمد هللا بمن محمرز عمن قتمادة عمن الحسمن عمن عممران بمن حصمين 
،وأخرجمه ل قمال رسمول هللا  صملل هللا عليمه وسملم  ممم ال نكماح إال بمولي وشماهدي عدلعن عبد هللا بن مسعود قا

دار المعرفمة  ٕٕ٘: ص ٖ:   (السمنن)علي بن عمر أبو الحسمن المدارقطني  )أيلا من طريق ابن عمر وعائشة 
 3ٙٙٔ-6ٖٙٔ-بيروت –
ي مرشمد وال مخمالف لمه ممن وروي عمن بمن عبماس أنمه قمال ال نكماح إال بشماهدي عمدل وولم: قال ابمن عبمد البمر ٘

  4ٓٗ:ص ٘:االستذكار  الصحابة علمته 
 من االستذكار 3ٙ/ٕيقابلها  ٕ٘ٔ/ٔالبداية :اإلحاالت كالتالي ٙ

 من االستذكار 6ٗ/٘يقابلها  6ٕٙ/ٔالبداية                      
 من االستذكار ٔٙ/٘يقابلها  3ٕٓ/ٔالبداية                     
 من االستذكار 3ٙٗ/٘يقابلها  ٖٙ/ٕالبداية                    
 من االستذكار 6ٖ/6يقابلها  6ٖٓ/ٕالبداية                    

وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري سندا ذكره بمن أبمي شميبة  :يقابله في االستذكار ٖٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
حدمه أن أبا سعيد الخدري حمدمهم أن رسمول هللا  قال حدمني عبد األعلل عن سعيد عن قتادة أن أبا علقمة الهاشمي

بعمث يمموم حنمين سممرية فؤصمابوا حيمما ممن العممرب يمموم أوطماس فهزممموهم وقتلموهم وأصممابوا لهمم نسممان لهممن 
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توجمد جميما  ٔ(هٕٔٔت)وكذلك الشؤن في مصمنف عبمد المرزاق بمن هممام الصمنعاني
ممر وأبما أن عمممان بمن عفمان وعبمد هللا بمن ع :)إحاالته التسمعة فمي االسمتذكار،ومماله

هريرة كانوا يصلون علل الجنائز بالمدينة الرجال والنسان معا فيجعلون الرجال مما 
يلي اإلمام ويجعلون النسان مما يلي القبلة وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافا 
عن ابن عمر أنه صملل كمذلك علمل جنمازة فيهما ابمن عبماس وأبمو هريمرة وأبمو سمعيد 

يومئذ سعيد بن العاص فسؤلهم عن ذلك أو أمر من سؤلهم  الخدري وأبو قتادة واإلمام
      . ٕ(فقالوا هي السنة وهذا يدخل في المسند عندهم

 (66ٖت)أنه اعتمد معالم السنن ألبمي سمليمان البسمتي حممد بمن محممد الخطمابي كما 
وحكاه الخطابي في معالم السنن وهو شاذ  ):حيث قالوهو في شرح سنن أبي داود ،

وخمر  أبمو  ):وفمي مولما هخمر قمال ٖ(قوي لقوله تعالل واألنمل بماألنمل ولكن دليله
داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قلل 
أن مممن قتممل خطممؤ فديتممه مائممة مممن اإلبممل مالمممون بنممت مخمماض ومالمممون بنممت لبممون 

ذا الحديث ال أعمرف ومالمون حقة وعشرة بني لبون ذكر قال أبو سليمان الخطابي ه
أحدا من الفقهان المشهورين قال به وإنما قال أكمر العلمان إن دية الخطؤ أخماس وإن 

 .ٗ( كانوا اختلفوا في األصناف
سمليمان بممن مهممران : ممممل" البدايمة"وأمما عممن بعمض المحممدمين المواردة أسممماإهم فممي 

شعبة  ،و ٘"راالستذكا"فلم أجده مذكورا سو، مرتين وهما في  (ه4ٗٔت ) األعم 

                                                                                             
تمممؤمموا ممممن رشممميانهن ممممن أجمممل أزواجهمممن فمممؤنزل هللا تعمممالل  أزوا  وكمممان أنممماس ممممن أصمممحاب النبمممي 
في قوله والمحصمنات ممن النسمان حمدمنا  :وجان في مصنف أبي شيبة والمحصنات من النسان إال ما ملكت أيمانكم

عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدمنا أن أبا سعيد الخمدري حمدمهم أن النبمي  عبد األعلل عن سعيد عن قتادة
بعث يوم حنين سرية فؤصابوا حيا من العرب يوم   أوطاس   فهزمموهم وقتلموهم وأصمابوا لهمم نسمان لهمن أزوا  
 فكممان أنمماس مممن أصمممحاب النبممي صمملل هللا عليممه وسممملم تحرجمموا مممن رشمميانهن ممممن أجممل أزواجهممن فمممؤنزل هللا

تحقيق كممال يوسمف الحموت  ٖٙ٘: ص ٖ: مصنف بن أبي شيبة  )والمحصنات من النسان إال ما ملكت أيمانكم 
 . 3ٓٗٔ-ٔط-الرياض-مكتبة الرشد–
 .صاحب المصنفات والتفسير أخذ عنه الطبري في تفسيره أكمر من ألف مرة ٔ
أن عممان بن عفان وعبد هللا بن عممر وأبما  مالك أنه بلنه :ويقابله في االستذكار 4ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ

هريمرة كمانوا يصملون علمل الجنمائز بالمدينمة الرجمال والنسمان فيجعلمون الرجمال ممما يلمي اإلممام والنسمان ممما يلممي 
قال أبو عمر علل ما ذكره مالك عن عممان وبن عممر وأبمي هريمرة أكممر العلممان فمي مولما الرجمال )...( القبلة

أمامهم روي ذلك عن عممان وأبي هريمرة وبمن عممر ممن وجموه وروي ذلمك أيلما عمن أبمي  يلون النسان والنسان
قتادة األنصاري وزيد بن مابت وأبي سعيد الخدري وواملة بمن األسمقا والحسمن والحسمين وعمن الشمعبي وإبمراهيم 

ر بمن كمل ذلمك ممن كتماب عبمد المرزاق وأبمي بكم النخعي وسعيد بن المسيب والزهري واختلف في ذلك عن عطمان
 .أبي شيبة من طرق شتل حسان كلها

بن عباس وأبو هريمرة وأبمو ابن عمر صلل كذلك علل جنازة فيها اوذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن نافا أن  
 سعيد الخدري وأبمو قتمادة واألميمر يومئمذ سمعيد بمن العماص فسمؤلهم عمن ذلمك أو أممر ممن سمؤلهم فقمالوا همي السمنة

عبمد المرزاق عمن ابمن جمريج قمال سممعت نافعما :  مصنف عبد الرزاق مما يلمي ،وجان في 6ٗ:ص ٖ:االستذكار  
يزعم أن ابن عممر صملل علمل تسما جنمائز جميعما فجعمل الرجمال يلمون االممام والنسمان يلمون القبلمة فصمفهن صمفا 
وولعت جنازة أم كلموم ابنة علمي اممرأة عممر بمن الخطماب وابمن لهما يقمال لمه زيمد ولمعا جميعما واإلممام يومئمذ 

يد ابن العاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فولا النالم مما يلي االمام قال رجمل سع
مصمنف )فؤنكرت ذلك فنمرت إلل ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا فقمالوا همي   السمنة 

 (ٖٓٗٔ-بيروت-ٕط -سالميالمكتب اإل-تحقيق حبيب الرحمن األعممي  ٘ٙٗ: ص ٖ: عبد الرزاق  
 ٖٓٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 4ٖٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
  44ٕ:ص ٖ:االستذكار  يقابله  6ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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وأممما  "االسممتذكار"فممي  ٔذكممره مالممما ولممم أجممد ريممر امنتممين (ه ٓٙٔت)بممن الحجمما  
محمد عبد المرحمن بمن  وأبو. ٖعن مسلم-علل الراجح  –فؤخذها ابن رشد  ٕاألخر،

ووكيما بمن الجمراح  ٗ."االستذكار"أورده مرة ولم يؤخذها من  (ه4ٗٔت ) أبي الزناد
. ٘لمما وهممي موجممودة فممي كتمماب ابممن عبممد البممرأورده مممرة واحممدة أي (ه 34ٔ ت) 

وجممممممدت اإلحمممممماالت المممممممالث الموجممممممودة فممممممي ( ه36ٔت )وسممممممفيان بممممممن عيينممممممة 
ذكمره مالمما  (ه ٖٕٓت)يحيمل بمن معمين و. ٙ"االسمتذكار"موجودة أيلما فمي "البداية"

 .4"االستذكار"جميعها في
بعة وجمدت سم" البدايمة"تتبعت تسا إحاالت عليه في ( ه6ٖٕت)إسحاق بن راهوية و

ولممم أجمد إحممالتين، ووجممدت واحممدة منهما أخممذها ابممن رشممد عممن "االسممتذكار"منهما فممي 
: وفممي نفممس المولمما مممن صممحيحه وجممدت أصممل اإلشممارة إلممل تلميممذ إسممحاق 6مسمملم

 ".االسمتذكار"ولمم تمرد فمي  3"البدايمة"والتمي وردت فمي ( ه6ٕ٘ت)زهير بمن محممد 
لفقهمان،إال أنمي لمن أتعمد، ورير همإالن مممن تنلمب علميهم صمفة الفقمه فمؤدرجهم مما ا

 .نزوال تاري  وفاة أبي حنيفة رحمه هللا لصعوبة تتبا ذلك وكمرتهم
فبعد تتبعها وجدتها " البداية"وأما عن أئمة الفقه الذين وردت لهم بعض الروايات في 

حوالي " البداية"ابن عبد البر،فؤما مالك الذي بلنت مروياته في " استذكار"جميعا في 
ي أن تكون في الكتاب السالف الذكر باعتبارها المتن الذي يدور حوله فمن البده 3٘

مما  :)وأما أبمو حنيفمة فقمد وقفمت علمل روايمة واحمدة لمه همي قولمه.شرح ابن عبد البر
روي عممن أبممي حنيفممة أنممه رو، أن رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم نهممل عممن بيمما 

ورو، الشمافعي  :)لمهوأما الشافعي فوجمدت لمه ممالث روايمات، األولمل قو ٓٔ(وشرط

                                                                                             
  ٕٗٗ:ص ٗ:االستذكار   يقابله 4ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد  

  ٙٔٗ:ص ٔ:االستذكار   يقابله 66: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
  3ٖٕ:ص ٕ:االستذكار   يقابله ٕٕٔ: ص ٔ: تهد  بداية المج  
 6ٙ:ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖٖٗ:صٔ:  ٔٔٙباب استحباب تقديم المهر في أول الوقت لشدة الحر حديث : كتاب الصالة:صحيح مسلم ٖ
 4٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 3ٖٔ:ص  ٙ: : يقابله  االستذكار    ٕٓٔ:ص ٕ:  : بداية المجتهد ٘
  6ٕٓ:ص  ٗ: : يقابله  االستذكار    ٕٓ٘:ص ٔ:  : المجتهد بداية ٙ
 6ٗ :ص ٘:  : يقابله  االستذكار   6ٕٙ: ص ٔ:  : بداية المجتهد 

 6ٖٗ :ص ٘:  : يقابله  االستذكار  ٖٕٙ:  ص  ٕ: : بداية المجتهد
  ٕ٘ٗ:ص ٔ:االستذكار   يقابله 6ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 ما اختالف في العبارة 3ٔ:ص 6:االستذكار   يقابله ٖ٘ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد    
  4ٙ:ص 4:االستذكار   يقابله 3ٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد    
 ٖٖٗ:صٔ:  ٔٔٙباب استحباب تقديم المهر في أول الوقت لشدة الحر حديث : كتاب الصالة:صحيح مسلم 6
 6ٙ:ص ٔ:   بداية المجتهد 3
خبمر عبمد الموارث بمن ( التمهيمد ) وقمد ذكرنما فمي  :)ي االسمتذكار قولمهيقابلمه فم ٕٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٓٔ

سعيد الموري قال قدمت مكة فوجمدت ابما حنيفمة وبمن ابمي ليلمل وبمن شمبرمة فسمؤلت ابما حنيفمة فقلمت مما تقمول فمي 
رط رجل باا بيعا وشرط شرطا فقال البيا باطل والشرط باطل مم اتيت بن ابي ليلل فسؤلته فقال البيما جمائز والشم

باطل مم اتيت بن شبرمة فسؤلته فقال البيا جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان هللا مالمة من فقهمان العمراق اختلفموا 
في مسؤلة واحدة فؤتيمت ابما حنيفمة فؤخبرتمه فقمال ال ادري مما قماال حمدمني عممرو بمن شمعيب عمن ابيمه عمن جمده ان 

نهل عن بيا وشرط البيا باطل مم اتيت بن ابي ليلل فؤخبرته فقمال ال ادري مما قماال حمدمني هشمام بمن النبي 
ان اشمتري بريمرة فؤعتقهما وان اشمترط اهلهما الموالن امرنمي رسمول هللا ) عروة عمن ابيمه عمن عائشمة قالمت 

البيا جائز والشرط باطل مم اتيمت بمن شمبرمة فؤخبرتمه فقمال ال ادري مما قماال لمك حمدمني ( فانما الوالن لمن اعتق 
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عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسملوا إلمل نمافا يسمؤلونه همل حسمبت تطليقمة 
ابن عمر علل عهمد رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم قمال نعمم ورو، أنمه المذي كمان 

ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بمن مطعمم  :)والمانية قوله  ٔ(يفتي به ابن عمر
ة والسالم قال يا بني عبد مناف أو يا بني عبد المطلب إن وليمتم أن النبي عليه الصال

من هذا األمر شيئا فال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شان من 
 ٕ.(ليممل أو نهممار رواه الشممافعي وريممره عممن ابممن عيينممة بسممنده إلممل جبيممر بممن مطعممم

صملل هللا عليمه وسملم كممان  فعممدة ممن أوجبمه ممما روي أن رسمول هللا :)قولمه ةوالمالمم
يسعل ويقول اسعوا فون هللا كتب عليكم السعي رو، هذا الحمديث الشمافعي عمن عبمد 

 . ٖ(هللا بن المإمل
ومما رواه أحممد بمن حنبمل عمن  :)ووجدت ل مام أحمد رواية واحدة أوردها في قوله
لموري ووقفت ل مام سفيان ا  ٗ(عمر رلي هللا عنه أنه كان ال يكبر إذا صلل وحده

روايتين منها عن عمر رلمي هللا عنه،وروايمة عمن علمي رلمي :علل أربا روايات
ووقفممت . ٘وجميعهما فممي االسممتذكار صملل هللا عليممه وسمملمهللا عنه،وروايمة عممن النبممي 

وزعمم األوزاعمي أن رسمول هللا صملل هللا ) :لألوزاعي علل مما يشمبه الروايمة بقولمه

                                                                                             
ناقمه وشمرط لمي حمالنهما او مهرهما إلمل مسعر بن كدام عن محارب بن دمار عن جابر قال بعت من النبي 

  ٖ٘٘:ص 4:  (البيا جائز والشرط جائز( المدينة 
ورو، الشمافعي قمال أخبرنما مسملم بمن خالمد عمن بمن جمريج  :يقابله فمي االسمتذكار 3ٗ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٓٔ

 فقال نعم التطليقة علل عهد رسول هللا  بتأنهم أرسلوا إلل نافا ليسؤله هل حس
 
ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله حديث سفيان بمن عيينمة  :يقابله في االستذكار ٕٓ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ

أو يما بنمي  -أنمه قمال يما بنمي عبمد منماف باه عن جبير بن مطعمم عمن النبمي عن أبي الزبير عن عبد هللا بن با
إن وليتم من هذا األمر شيئا فمال تمنعموا أحمدا طماف بهمذا البيمت وصملل أي سماعة شمان ممن ليمل أو  -عبد المطلب 

  6ٕٓ:ص ٗ:   رواه الشافعي وريره عن بن عيينةنهار 
وقمال الشمافعي السمعي بمين الصمفا والممروة واجمب واحمتج  :يقابله في االسمتذكار ٕٔ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ

في ذلك فقال حمدمني عبمد هللا بمن المإممل عمن عممر بمن عبمد المرحمن بمن محيصمن عمن عطمان بمن أبمي ربماح عمن 
بنت أبي تجراة قالت دخلت ما نسوة من قمري  دار هل بمن أبمي حسمين ننممر إلمل  صفية بنت شيبة قالت أخبرتني

وهو يسعل بين الصفا والمروة فرأيته يسعل وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتمل أنمي ألقمول رسول هللا 
 ٕٕٓ:ص ٗ:  ، ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فون هللا كتب عليكم السعيإني ألر

بممن حنبممل يقممول  وقممال إسممحاق بمن منصممور سمممعت أحمممد:) يقابلممه فممي االسممتذكار 66: ص ٔ: بدايمة المجتهممد   ٗ
ويبمدو أن ابمن رشمد أو ممن تمولل الكتابمة . ٙٔٗ:ص ٔ: ( يرو، عن بمن عممر أنمه كمان ال يكبمر إذا صملل وحمده

أبمو محممد عبمد هللا بمن قداممة المقدسمي :)وهم فقلب ابن عمر عمرا،وما ذكره ابن عبد البمر أصمح انممروالنس  قد 
ط -366ٔ-6ٓٗٔ-بيمروت –المكتمب اإلسمالمي  -تحقيمق زهيمر الشماوي  ٖٕٙ:ص:ٔالكافي في فقه ابن حنبمل  

٘-  
ن مسمعود عمن أبيمه رواه ما ورد فمي حمديث أبمي عبيمدة بمن عبمد هللا بم :)6ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   جان في ٘

الممموري وجماعممة وخرجممه أبممو داود قممال صمملل رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم صممالة الخمموف بطائفممة وطائفممة 
مسممتقبلو العممدو فصمملل بالممذين معممه ركعممة وسممجد سممجدتين وانصممرفوا ولممم يسمملموا فوقفمموا بمموزان العممدو مممم جممان 

فصملوا ألنفسمهم ركعمة ممم سملموا وذهبموا فقماموا مقمام االخرون فقاموا معه فصلل بهم ركعمة ممم سملم فقمام همإالن 
 ٕ:االسممتذكار  يقابلممه فممي ( أولئممك مسممتقبلي العممدو ورجمما أولئممك إلممل مممراتبهم فصمملوا ألنفسممهم ركعممة مممم سمملموا

ما رواه الموري وشريك وزائدة وبن فليل عن خصيف عمن أبمي عبيمدة بمن عبمد هللا بمن مسمعود عمن ) ٕٓٗ:ص

صالة الخوف بطائفة وطائفة مستقبلوا العمدو صملل بالمذين ورانه ركعمة وسمجدتين أبيه قال صلل رسول هللا 
 وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بوزان العدو مم جمان اآلخمرون فقماموا مقمامهم فصملل بهمم ركعمة ممم سملم فقمام همإالن
فصلوا ألنفسهم ركعة مم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي القبلة ورجا أولئك إلل مقامهم فصملوا ألنفسمهم 

-46ٕ/ٖ:يقابلممه 4ٕٓ-ٖٙ/ٕ-6ٕٓ/ٔ:واممما روايمات الصممحابة فجممانت فممي البدايمة علممل التمموالي(.ركعمة مممم سمملموا
٘/ٗ4ٕ-4/ٔ4ٗ.  
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رواه الليمث  :)لليث ابن سعد ،قال ابمن رشمدورواية  ٔ(عليه وسلم أسهم للنسان بخيبر
عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال تمتا رسول هللا صلل هللا عليمه 
وسمملم فممي عممام حجممة المموداا بممالعمرة إلممل الحممج وأهممد، وسمماق الهممدي معممه مممن ذي 

 .ٕ(الحليفة
 وبخصوص أصول مادة الجرح والتعديل والحكم علل األحاديث نجد حكم يحيمل بمن

فمن أشهر اآلمار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن  :)معين في قوله
شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت سئل رسول هللا صلل هللا 
عليممه وسمملم عممن البتمما وعممن نبيممذ العسممل فقممال كممل شممراب أسممكر فهممو حممرام خرجممه 

وي عن النبي عليه الصالة والسالم البخاري وقال يحيل بن معين هذا أصح حديث ر
  ٖ(في تحريم المسكر

اتفمق الجمهمور علمل منما قمرانة  :)وذكر للطبمري تصمحيحه بعمض اآلممار مممل قولمه
القرهن في الركوا والسجود لحديث علي في ذلك قال نهماني جبريمل صملل هللا عليمه 

 ٗ(وسلم أن أقرأ القرهن راكعا وساجدا  قال الطبري وهو حديث صحيح
 فمي الحكمم علمل( ٕٖٔت )إلل أحمد بن محممد بمن سمالمة الطحماوي الحنفمي  ورجا

سمعت رسول  :)بعض األحاديث ممل ما رو، مالك عن سعد بن أبي وقاص أنه قال
هللا صلل هللا عليه وسملم يسمؤل عمن شمران التممر بالرطب،فقمال رسمول هللا صملل هللا 

قمممال فيمممه ( ذلمممك نعم،فنهمممل عمممن :أيمممنقص الرطمممب إذا جمممف؟ فقمممالوا :عليمممه وسممملم 
خولف فيمه عبمد هللا،فمرواه يحيمل بمن كميمر عنمه أن رسمول هللا صملل هللا  :)الطحاوي

 (عليه وسلم نهل عن بيا الرطب بالتمر نسيئة 
وفمي  ٘(إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن أبي وقماص همو مجهمول: وقال

النسمك أكممر  وأجمعوا علل أنه ال يجوز أن يشترك فمي) ٙمولا هخر قال ابن رشد 
من سبعة وإن كان قد روي من حديث رافا بن خديج ومن طريق ابن عباس وريره 

وإجمماعهم علمل أنمه ال يجموز أن يشمترك فمي :  4وقمال الطحماوي(البدنة عن عشرة )
 (.النسك أكمر من سبعة دليل علل أن اآلمار في ذلك رير صحيحة

                                 
وقممال األوزاعممي يسممهم لهمما وزعممم أن ) ٕٙٔ:ص ٘:كار  االسممتذيقابلهمما فممي  64ٕ: ص ٔ: بدايممة المجتهممد   ٔ

 (أسهم للنسان بخيبر قال األوزاعي وأخذ بذلك المسلمون عندنارسول هللا 
واحمتج القمائلون بمذلك بحمديث الليمث عمن عقيمل ) 3٘:ص ٗ:االسمتذكار  يقابلمه  ٕ٘ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ

في حجة الوداا بمالعمرة إلمل الحمج وسماق الهمدي عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال تمتا رسول هللا 
بمالعمرة فؤهل بالعمرة مم أهل بالحج يتمتما النماس مما رسمول هللا معه من ذي الحليفة وبدأ رسول هللا 

  (إلل الحج
مالمك عمن بمن شمهاب عمن أبمي سملمة بمن عبمد :) 3ٔ:ص 6:االسمتذكار  يقابلمه  ٖ٘ٗ: ص ٔ:   بداية المجتهمد ٖ

الرحمن عن عائشة زو  النبي  أنها قالت سئل رسول هللا  عن البتا فقال كل شمراب أسمكر فهمو حمرام قمال يحيمي 
 ٔ: لمجتهمد  بدايمة ا :وحكمم علمل حمديمين هخمرين انممر( بن معين هذا حديث روي عن النبي  في تحريم المسكر

  4ٙ:ص 4:االستذكار  يقابله 3ٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   و ٕ٘ٗ:ص ٔ:االستذكار  يقابله  6ٕ: ص
 3ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
كتمماب البيمموا بمماب بيمما الرطممب  ٙ/ٗ( شممرح معمماني اآلمممار)الطحمماوي : يقابلممه ٗٓٔ: ص ٕ: بدايممة المجتهممد   ٘

 بالتمر
 6ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
وهممذا باطممل والطحمماوي كؤنممه ال يممدري ممما يخممر  مممن رأسممه فاألحاديممث : ) عقممب عليممه صمماحب الهدايممة بقولممه  4

فمؤين االجمماا المذي فمي (…)صحيحة،وحكاية االجماا باطلة ،فحديث رافا بمن خمديج خرجمه األئممة السمتة كلهمم 
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 ٔ(هٖٖ٘ت)عيد بمن السمكن ومن أهل هذا الشؤن أيلا أبو علي سعيد بن عممان بن س
اخمممتالفهم فمممي ذلمممك أن فيمممه حمممديمين وسمممبب  :)عنمممد قولمممه"البدايمممة"أورده ممممرة فمممي 

متعارلين احدهما الحديث الوارد عن طريق بسرة انها سمعت رسول هللا صلل هللا 
عليمه وسمملم يقممول إذا مممس أحمدكم ذكممره فليتولممؤ وهممو أشمهر األحاديممث الممواردة فممي 

خرجمه مالمك فمي الموطمؤ وصمححه يحيمل بمن معمين  إيجاب الولون من ممس المذكر
وأحمد بن حنبل ولعفه أهل الكوفة وقد روي أيلا معناه من طريق أم حبيبة وكان 
أحمممد بممن حنبممل يصممححه وقممد روي أيلمما معنمماه مممن طريممق أبممي هريممرة وكممان ابممن 

      ٕ(السكن أيلا يصححه ولم يخرجه البخاري وال مسلم
ث إلل تلميذ أبي عمر بن عبد البر الحافم طاهر في تصحيح بعض األحادي اكما رج

وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس فمي وجموب :)حيث قال ٖ(ه6ٗٗت)بن مفوز 
وذكمر تصمحيح ابمن حمزم لحمديث .(العمل بها ألنها كتاب النبي عليه الصمالة والسمالم

صفوان بن عسال في المسح علل الخفين وحمديث القلتمين فمي الممان المذي ال يتمنجس 
ديث إنما هو عرق فمي االستحالمة وحمديث أسممان بنمت عمميس فمي االستحالمة وح

ابن أبي )عن رواته " المحلل"أيلا ولم يرض حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه وقال في 
 ( ليلل سين الحفم وعطية هالك

ممم  ٗ(ممدلس عنمد المحمدمين)وقال في أبي الزبير راوي حديث الجذعة في األلمحية 
يمرد علمل ابمن حمزم فمي  ٘الحفام يمدعل أبما بكمر بمن صمفور أورد ابن رشد قول أحد

وقد صمحح همذا الحمديث أبمو بكمر بمن صمفور  :)طعنه علل هذا الحديث األخير يقول
وخطؤ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلل أبي الزبير في رالب مني في قول له رد فيه 

         ٙ( علل ابن حزم
 :ـ كتب الفق  والخبلف 3

                                                                                             
الهدايمممة ..(تهزعمممم الطحممماوي علبمممل لمممعف اآلممممار المممواردة فمممي البممماب مممما أن حمممديث رافممما مجمممما علمممل صمممح

 ٙ/ٔ3ٕ_ٔ3ٖ 
يصنف في المتسماهلين فمي الجمرح " الصحابة"و"كتاب السنن"و"الصحيح المنتقل"البندادي نزيل مصر له كتاب ٔ

أحمممد وأبممو داود وأبممو الحسممن :والتعممديل ممما الترمممذي وابممن جريممر الطبري،فممي الوقممت الممذي يصممنف فيممه أممممال
التساهل ويصمنف أمممال البخماري ومسملم ويحيمل بمن معمين الدارقطني وسفيان الموري لمن المعتدلين ما بعض 

 .ومالك والنسائي وشعبة بن الحجا  لمن المعتدلين ما بعض التشدد
   وقد صحح بن السكن في همذا البماب أيلما حمديث أبمي) :يقابله في االستذكار قوله 6ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ

ن السكن ومحمد بن إبمراهيم بمن إسمحاق السمرا  قمال حمدمنا هريرة دمنا خلف بن قاسم قال حدمنا سعيد بن عممان ب
علي بن محمد بمن سمليمان البمزاز قمال حمدمنا أحممدبن سمعيد الهممداني قمال حمدمنا أصمبآ بمن الفمر  قمال حمدمنا عبمد 

سعيد بمن أبمي سمعيد عمن أبمي  الرحمن بن القاسم قال حدمني نافا بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المنيرة عن
قمال (  حجماب فقمد وجمب عليمه الولمون  من أفلل بيده إلل فرجمه لميس دونمه) قال  أن رسول هللا هريرة 

أبي نعيم وأمما  بن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية بن القاسم صاحب مالك عن نافا بن
  4ٕٗ:ص ٔ:االستذكار   (يزيد فلعيف وهللا أعلم

 ٕٕٕٔ/ٗالذهبي تذكرة الحفام   ٖ
 ابقابلهم 4ٖٔ-ٕٖٗ-ٗٗ-ٓٗ-6ٔ-٘ٔ:ص ٔ: :بداية المجتهد: وهذه هي اإلحاالت علل التوالي متقابلة بالترتيب ٗ
 ٖٔ-3ٙ:صٙ: -6ٔٗ-66ٖ-ٖ٘ٔ-ٕٕٖ:ص ٔ: :"المحلل"
فيما تيسر لي من كتمب التمراجم همذا اإلسمم ووجمدت قريبما منمه وهمو الحمافم أبمو  هكذا في أصل الكتاب ولم أجد ٘

: ص ٕ:    (التكملمة لكتماب الصملة) زكريان يحيل بن محمد بن يحيل بن أبي بكر بن عصفور قمال عنمه صماحب
محمد بن يوسف بمن مفمر  )وكتب إلي شيخنا أبو زكريان يحيل بن أبي   بكر بن عصفور   بخطه أنه توفي) 6ٙ

 .عفا هللا عنه سنة ستمائة (بن سعادة من أهل إشبيلية
 4ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
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ممم أتنماول أصمحاب الممذاهب "البدايمة"التي ذكرهما ابمن رشمد فمي وسؤبدأ بذكر الكتب 
هجرية،وقد احتل ذكر ٓ٘ٔواآلران المجتهدين منهم والمقلدين علل السوان بداية من 

من المناسممب جممدا أن تحتممل مصممادره مكانممة النصمميب األوفممر،و الفقممه المممالكي كتممب
المحالمن المهممة  ذلك أن البيئمة المحليمة واألسمرة الرشمدية ممن و.الكتابخاصة في 

مالمما وأربعممين اإلمممام مالمك تصممل  ؤموطمللممذهب ولهمذا وردت إحمماالت عديمدة علممل 
  ٔ(فون مالكا قال في الموطؤ: )إحالة ممل قوله

أمممما مالممك ففمممي الموطمممؤ عنممه مممممل قمممول )و ٕ(هممذا القمممول رواه مالمممك فممي الموطمممؤ)و
كمر من جمنس واحمد وأما القلان الذي يعم أ)وقال في هخر كتاب القسامة  ٖ(الشافعي

من أجناس األشيان التي يقا فيها القلان فيذكر في كتاب األقلية وقد تجدهم يفعلون 
 ٗ(األمرين جميعما كمما فعمل مالمك فمي الموطمؤ فونمه سماق فيمه األقلمية ممن كمل كتماب

 .  من اإلحاالت وريرها
أن  -أي مالممك-وفممي المدونممة عنممه): ممممل قولممه إحممد، عشممر مممرة،"المدونممة" ذكممرو

فرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي رير أيام الحيض رأت ذلك ما المدم أو الص
وقد قيل في المذهب يجوز بيا  :)وقال في مولا هخر ٘ونقله بتصرف يسير( لم تره

ونصمه  ٙ(النائب من رير صفة علل شرط الخيار خيار الرإية وقا ذلك في المدونمة
عقد بيا إال علل أحمد أممرين إمما ال ين: وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم : )فيها

علل صفة توصف له أو علل رإية قد عرفها أو اشترط في عقمدة البيما أنمه بالخيمار 
إذا رأ، السلا بؤعيانها فكل بيا ينعقمد فمي سملا بؤعيانهما علمل ريمر مما وصمفنا فمالبيا 

وقد تتبعت إحاالته فلم أجده تمابا ابمن عبمد البمر سمو، فمي ممالث  4(منتقض ال يجوز 
وينقل عادة بتصرف وتلخيص للمعنل وتمهر خبرته بالمدونة وحسن إطالعمه  6امنه

                                 
 ٕٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 33ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٖٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
( المدونمة ) ) ففمي  :ونصمه ٕٖٗ:ص ٔ:االسمتذكار  : تابا فيه نقل ابن عبد البمر 6ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
البن القاسم عنه أنه قال في المرأة تر، الصفرة والكدرة في أيام حيلتها وفي رير أيام حيلتها قال مالمك ذلمك ( 

وقمال ) -الحمائض والمستحالمة-كتماب الولمون ٕ٘ٔ:ص ٔ :يقابلها فمي المدونمة( حيض وإن لم تر ما ذلك دما
لكدرة في أيام حيلتها أو في ريمر أيمام حيلمتها فمذلك حميض وإن لمم تمر ذلمك مالك في المرأة وتر، الصفرة أو ا

 .فنص ابن عبد البر أقرب للتطابق ما األصل من ابن رشد(  دما
 4ٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
– ٕ٘٘:صٖ: ..اشمتران سملعة رائبمة قمد رههما او وصمفت لمه-كتاب النمرر( المدونة)مالك بن أنس األصبحي  4

 .بيروت-ر الكتب العلميةدا-أربعة اجزان
 ٕ٘ٔ:صٔ:يقابله في المدونة   ٕٖٗ:ص  ٔ: : يقابله  االستذكار    6ٖ:ص ٔ:  : بداية المجتهد 6
  ٘ٔ:صٔ:يقابله في المدونة   ٕٖٗ:ص ٔ:  : يقابله  االستذكار    3ٖ:ص ٔ:  : بداية المجتهد  
 ٖ٘ٔ:صٖ:يقابله في المدونة   ٕٖٗ:ص ٙ:  : يقابله  االستذكار   ٔٔٔ: ص ٕ:  : بداية المجتهد  

 :وأما عن بقية اإلحاالت
 6ٕٔ:ص  ٔ:  كتاب الولون:المدونة يقابله      6٘:ص ٔ:  : بداية المجتهد 
 ٖٖ٘:ص  ٔ: كتاب الصيد : المدونة يقابله      4ٖٖ:ص ٔ:  : بداية المجتهد 
 ٕ٘٘:ص ٖ:  : المدونة يقابله      4ٔٔ:ص  ٕ: : بداية المجتهد 
 4ٖٙ:صٖ: : ما جان في بيا برانة-كتاب التدليس بالعيوب: المدونةيقابله   3ٖٔ: ص  ٕ: : المجتهد بداية 
 ٖٕٔ:ص  ٖ:  كتاب البيعين بالخيار : المدونةيقابله   ٓٙٔ: ص ٕ:  : بداية المجتهد 
 ٗٔٗ:ص  ٖ:  كتاب الجعل واإلجارة:المدونة يقابله      4ٖٔ:ص ٕ:  : بداية المجتهد 
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فمي ممذهب مالمك  "البدايمة"وعد أن يكتب كتابا بعد الفرال ممن كتماب عليها، حتل إنه 
علل منهج ابن القاسم في لبطه ألصول مالك واستنباطه األحكمام للمسمتجدات علمل 

مذهبه ومسائله المشهورة التي تجمري كتابا جامعا ألصول  :)منوالها،يريده كما يقول
وهممذا هممو الممذي عملممه ابممن القاسممم فممي فممي مذهبممه مجممر، األصممول للتفريمما عليهمما 

  .ٔ(المدونة
مرة تتبعت امنا عشر  198( ه 191ت) أبو عبد هللا عبد الرحمن بن القاسموقد ذكر 

ا ابمن وواحدة ذكره ٖ"دونةالم"وامنتين في  ٕ"االستذكار"منها فوجدت سبعة منها في 
تتبعمت سمبعة  ممرة 19ذكرفم( ه 240ت) سمحنون بمن سمعيدوأمما  ٗلبابة في المنتخمب

 ٘"االستذكار"منها فلم أجد سو، امنتين في 
فممي كتابممه " العتبيممة"و "الوالممحة"أخممذ ابممن رشممد مممن" المدونممة"بممذكر  مممما يممرتبطو
همو  يترك له ما يعي  بمه:وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله فقيل في المذهب ):لقاف

الشهر ونحوه ويترك لمه :"العتبية"و "الوالحة"وأهله وولده الصنار األيام،وقال في 
يممة إن عممق لمميال لممم بوقممال ابممن القاسممم فمي العت) وفممي مولمما هخمر . ٙ(…كسموة مملممه

المشهور عند األصوليين القلان بالخصوص علل العموم وهو :)وقوله أيلا4(يجزه
وجميا .6(ية وإن كان المشهور خالف ذلكلزوم الشروط وهو ماهر ما وقا في العتب

كتمماب فممي الفقممه  "الوالممحة"و.هممذه اإلحمماالت لمميس يوجممد واحممد منهمما فممي االسممتذكار
المذي انتهمت إليمه رئاسمة  (ه6ٖٕت ) والسنن لعبد الملك بن حبيمب السملمي القرطبمي
 .3المذهب المالكي باألندلس بعد يحيل بن يحيل

كالت في فقه المالكية وهي ألبي عبمد هللا محممد فتتناول مسائل من المش "العتيبة"أما 
وتسممل  ٔٔممالث ممراتكتابه همذا ابن رشد ذكر وقد  ٓٔ(هٕٗ٘ت)  القرطبي العتيبي

سمماا ابمن القاسمم عمن مالمك :أيلا المستخرجة وهي كتاب جما فيه العتبمي األسممعة

                                                                                             
ولم أجد في كتماب اللقطمة   مما  ٖٗ٘:ص  ٗ:كتاب السرقة  : يقابله  المدونة   ٕٓٗ:  ص  ٕ: : جتهدبداية الم 

 .                      أشار إليه ابن رشد في هخر نقله ونسبه البن القاسم
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   4ٓ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٕ
 4ٓٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   3ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٖٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙٓٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٕٔ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٓٔٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 3٘:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٙٔٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕ٘ٓ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٕ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 3ٕ٘:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٖٔٔ:ص ٔ:مجتهد  بداية ال  
 مرتين مستنبطا ٙٔٔ:ص ٔ: : المدونة ٖ
 ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٗ
 3ٖٗ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٖٕٓ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٘
 ٕٔٙ:ص ٕ:يقابله االستذكار   6ٕٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 ٖٓٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 ٘ٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
 ٖ٘ٔابن فرحون  الديبا  ص  3
 6ٖٕابن فرحون  الديبا  ص  ٓٔ
 3ٕٔ-٘ٗ:ص ٕ:  ٖٓٗ:ص ٔ: :بداية المجتهد ٔٔ
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وسماا أشهب وابن نافا عن مالك، وسماا عيسمل بمن دينمار وريمره ممن ابمن القاسمم 
وأبي  آحيل بن يحيل وسحنون ،وموسل بن معاوية وزونان ومحمد بن خالد وأصبلي

 .زيد وريرهم جما كل سماا في دفاتر وأجزان علل حدة
وفي كمل دفتمر ممن همذه المدفاتر مسمائل مختلطمة .مم جعل لكل دفتر ترجمة يعرف بها

كتماب  وقد قام جد ابن رشد بترتيبها علل أبواب الفقمه وذكمر فمي كمل.من أبواب الفقه
كتمماب البيممان والتحصمميل لممما فممي المسممتخرجة مممن التوجيممه "تلممك السممماعات فسممماه 

 ".والتعليل 
وخصوصمما كتمماب  هممذا إلممل اعتممماد كتممب جممده "البدايممة"أشممار ابممن رشممد فممي  وقممد
الممذي يممدخل بممدوره لمممن الكتممب التممي اهتمممت بالتمهيممدات والتعليقممات  "المقممدمات"

المقدمات الممهدات لبيان "الذي يمهر من اسمه والتقييدات والزيادات علل المدونة و
ما اقتلته رسوم المدونة ممن األحكمام الشمرعيات والتحصميالت المحكممات ألمهمات 

والذي تناول فيه ابن رشد الجد كتمب المدونمة ورسمومها بمما كمان "مسائلها المشكالت
 .يمهد به لتلك الكتب ويقدمه بين يدي كل كتاب

عمن حمديث رسمول هللا  "البدايمة"قمال صماحب  ٔتحليملويورد ما تيسر له من بسط و 
: (إذا ولآ الكلمب فمي إنمان أحمدكم فليرقمه ولينسمله سمبا ممرات )صلل هللا عليه وسلم 

إلمممل أن همممذا الحمممديث  ٕ"المقمممدمات"وقمممد ذهمممب جمممدي رحممممة هللا عليمممه فمممي كتممماب )
معلل،معقول المعنل ليس من سبب النجاسة بمل ممن سمبب مما يتوقما أن يكمون الكلمب 

ولمذلك جمان همذا العمدد المذي همو :لذي ولآ في اإلنان كلبا،فيخماف ممن ذلمك السمم،قالا
فون هذا العدد قد استعمل في الشرا في موالما كميمرة فمي العمال   ،السبا في رسله

،وهممذا الممذي قالممه رحمممه هللا هممو وجممه حسممن علممل طريقممة والمممداواة مممن األمراض
 . ٖ(المالكية

فقممال الشمافعي يجممب أن )القلمان قمال ابممن رشمد  وفمي اشمتراط االجتهمماد فميمن يتممولل
يكون من أهل االجتهاد وممله حكل عبد الوهاب عن المذهب وقال أبمو حنيفمة يجموز 

قال القالي وهو ماهر ما حكاه جدي رحمة هللا عليه في المقدمات عن  حكم العامي
  ٗ( المذهب ألنه جعل كون االجتهاد فيه من الصفات المستحبة

ث مواطن أخر، رير هذه،األولل عندما أورده في أصمحاب مالمك وذكر جده في مال
المتممؤخرين كممؤبي الوليممد البمماجي والمممازري فمميمن لهممم تفصمميالت متقاربممة فممي بيمما 
الشروط،وممن يفللون الجما بين األحاديمث ويقمدمون إعمالهما علمل التمرجيح بينهما 

فممي المممذهب  الممموطن الممماني وذكممره فمميمن لهممم خيممارات.٘ممما وجممدوا إلممل ذلممك سممبيال
 .ٙكاختياره في القراض الفاسد ألحد أوجه قول ابن القاسم

                                 
 4٘ٗ:ابن رشد وكتابه المقدمات ص ٔ
بمماب القممول فممي  -كتمماب الطهممارة-(المقممدمات الممهممدات لبيممان ممما اقتلممته رسمموم المدونممة)  ابممن ر شممد الجممد ٕ
 ٔٙ:ص ٔ:  مياه،فصل المان المتنجسال
 ٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٗٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 6ٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
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والمالث ذكر فيه بفتو، لجمده خمالف فيهما أهمل زمانمه والتمي تتعلمق بانتممار الصمنار 
فيممإخر قتممل الجمماني إذا كممان للمقتممول أوليممان صممنار وكبممار وكممان الصممنار يحجبممون 

همذه الممواطن الخمسمة .ٔالعفمو الكبار حتل يكون لهم الخيار بين الدية و القصاص أو
تحممل دالالت مهمة،فجمده ممن أعممدة الفقمه الممالكي  -ررمم قلتهما-التي ذكر فيها جده 

 .المتؤخرين، له تفصيالت في المذهب وترجيحات واختيارات
وهوممن يبحمون في النصوص عن التعليل والمعنل المعقول،وممن يرون االجتهماد  

ي عنمده ممن بماب أولممل وجوبمه فمي حمق الفقهممان مسمتحبا فمي القلماة األممر الممذي يعنم
والمفتين،ولهذا يذكر حفيده بجرأته وشمجاعته عنمدما واجمه أهمل زمانمه بمما لمم يمؤلفوه 

ينتصر فيه لهمذا الممذهب وهمو موجمود بؤيمدي )من اآلران فقابل تشنيعهم بولا قول 
  ٕ(الناس

مية والنفسية التي ولم يختر السالمة واالنسحاب،وهذه المواقف أحد مصادر القوة العل
وإنمما دائمرة -لميس فقمط دائمرة التمرجيح واالختيمار داخمل الممذهب-سيقتحم بها الحفيمد 

أن هلمموا لتربيمة ملكمة :المذاهب الفقهيمة ألهمل السمنة والجماعة،وصميحته فمي النماس 
         . االجتهاد لنجتهد لزماننا كما اجتهد األسالف لزمانهم

لمحممد بمن يحيمل بمن  "المنتخمب"مممل كتماب  االمدونمة أيلم ورجا إلل بعض شروح
محمد أبو عبد هللا الشي  وتلميذ أخ ابن   (هٖٖٙت) لبابة بن عبد هللا الملقب بالبربري

ابممن لبابممة فقيمممه )الممذي قممال فيمممه أبممو الوليممد البممماجي ( هٖٗٔت) بممن لبابمممةبممن عمممر 
)...( لفهمم كان محمد بن لبابة من أهمل الحفمم للفقمه وا)وقال فيه الصدفي  ٖ(األندلس

وقمد ورث محممد بمن يحيهعممه فمي الفقمه والفهمم  ٗ(وأعرفهم باختالف أصحاب مالمك 
وأخذ جل سماعه منه وكان من أحفم أهل زمانه للمذهب عالما بعقد الشروط بصيرا 

لممه أو " المنتخممب"بعللهمما ولممه اختيممارات فممي الفتممو، والفقممه خارجممة عممن المممذهب و
 .المدونة علل مقاصد الشرح لمسائل "المنتخبة"

وممما يمدل علمل رجموا ابمن رشمد .٘ليس ألصمحابنا مملمه :قال فيه ابن حازم الفارسي
وأمما شمرط المسمح علمل الخفين،فهمو أن تكمون المرجالن طماهرتين بطهمر :)إليه قولمه

الولون،وذلك شين مجما عليه إال خالفا شاذا وقد روي عن ابن القاسمم عمن مالمك 
وأجمما الكمل علمل أن ممن  :)مولا هخمر قمال وفي ٙ" (المنتخب"ذكره ابن لبابة في 

شرط االعتكاف المسجد إال ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في رير المسجد وأن 
والنقممل فممي .4(مباشممرة النسممان إنممما حرمممت علممل المعتكممف إذا اعتكممف فممي المسممجد

 ".االستذكار"المولعين رير موجود في 

                                 
 ٖٔٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٔٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕ٘ٗ: ص ٔ: الديبا  المذهب   ٖ
 ٕ٘ٗ: ص ٔ: الديبا  المذهب   ٗ
 ٕٔ٘: ص ٔ: الديبا  المذهب   ٘
 ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٔ: بدايمة المجتهمد  : وذكره أيلا من مولا قريب من هذا يحيل عليه أي فمي 3ٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   4

 ٖٕٔ: ص
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بمو إسمحاق محممد بمن القاسمم بمن شمعبان أ ا،بماكت"البداية"ابن رشد في  مهل ن ذكرموم
 فيممه  قممال( هٖ٘٘ت) (الزاهممي فممي الفقممه)المصممري شممي  المالكيممة صمماحب كتمماب 

وقمال  ٔ(كمان ابمن شمعبان رأس المالكيمة بمصمر وأحفمهمم للممذهب ):القالي عياض
وألف كتماب الزاهمي الشمعباني المشمهور فمي الفقمه وكتابما :) عن كتبه صاحب الديبا 

كتمماب مختصمر ممما لميس فممي المختصمر  وكتابمما فمي مناقممب مالممك فمي أحكممام القمرهن و
وكتاب الرواة عن مالك وكتاب جمماا النسموان وكتماب ممواعم ذي النمون األخميممي 

  ٕ(وكتاب النوادر وكتاب األشراط وكتاب المناسك وكتاب السنن
 :مما يرجح إطالعه عليه " االستذكار"وقد أورده ابن رشد أربا مرات ليست في 

ولمهمور عمدم تنماول اسمم الممان للممان المطبموخ مما شمين طماهر :)عند قولمه األولل 
اتفقوا علل أنه ال يجوز الولون به ،وكذلك في مياه النبات المسمتخرجة منمه ،إال مما 

اشمتراط دخمول فمي  والمانيمة.ٖ(كتاب ابن شعبان من إجازة طهمر الجمعمة بممان المورد
قمال أبمو حنيفمة وأهمل المماهر وابمن ومنهم ممن لمم يشمترطه، وبمه :) قال للتيمم الوقت

  ٗ(شعبان من أصحاب مالك
وذهمب الشمافعي إلمل عكمس مما ذهمب )والمالمة عند حديمه عن التفليل بين اللمحايا 

إليممممه مالممممك فممممي اللممممحايا اإلبممممل مممممم البقممممر مممممم الكبمممما  وبممممه قممممال أشممممهب وابممممن 
 :)حيمث قمال "مختصمر مما لميس فمي المختصمر"والرابعة أحمال علمل كتابمه ,٘(شعبان

وأما طالق الصبي فون المشهور عن مالك أنه ال يلزمه حتل يبلآ وقال فمي مختصمر 
 ٙ(ما ليس في المختصر إنه يلزمه إذا ناهز االحتالم

ألبمي " األمموال"كتماب  "البدايمة"في  صاحبهاومن الكتب التي أكمر ابن رشد من ذكر
م الحممافم وصممفه الممذهبي باإلممما( هٕٕٗت )عبيممد القاسممم بممن سممالم الهممروي األزدي 

المجتهد ذو الفنون صماحب التصمانيف التمي سمارت بهما الركبمان ،وكمان أعلمم النماس 
من أحسن ما صنف فمي الفقمه 4"األموال"بؤيام الناس والنحو واللنة والفقه وكتابه في 

،فقمد "االسمتذكار"مرة في كتابه ومعمم اإلحماالت فمي  4ٕذكره ابن رشد . 6 وأجوده
 .3ا فيهتتبعتها فوجدت سبعة عشر منه

                                 
 3ٖٕ/ٖالقالي عياض ترتيب المدارك   ٔ
 6ٕٗ: ص ٔ: الديبا  المذهب   ٕ
 3ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 3ٗ: ص ٔ: ة المجتهد  بداي ٗ
 ٖ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٔٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
مكتبمة الكليمات األزهريمة :من تحقيق  محمد خليل هراس القماهرة دار الشمباب للطباعمة منشمورات :وهو مطبوا 4

 (م36ٔٔ_هـٔٓٗٔ:)   ٖط.ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيا
 3ٗٗ :ص ٓٔ: سير أعالم النبالن   6
 ٖٕٔ:ص  ٔ: : يقابله  االستذكار    4:ص ٔ:  : بداية المجتهد 3
 ٗٗٔ:ص  ٔ: : يقابله  االستذكار    ٕٔ:ص  ٔ: : بداية المجتهد  
 استنبطه منه ٘٘ٗ:ص  ٔ: : يقابله  االستذكار    63:ص  ٔ: : بداية المجتهد  
 6ٓٗ:ص  ٔ: : يقابله  االستذكار    3ٙ:ص  ٔ: : بداية المجتهد  
 3ٖٔ:ص  ٖ: : يقابله  االستذكار    36ٔ:ص  ٔ: : بداية المجتهد  
 ٖٗٙ:ص  ٖ: : يقابله  االستذكار    3ٕٔ:ص  ٔ: : بداية المجتهد  
 6ٓٔ:ص  ٗ: : يقابله  االستذكار    ٖٕٙ:ص  ٔ: : بداية المجتهد  
 4ٕ:ص  ٗ: : يقابله  االستذكار    6ٕٗ:ص  ٔ: : بداية المجتهد  
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أو ألممح " األموال"ومن بين اإلحاالت التي لم أجد،تلك التي ذكر فيها صراحة كتاب 
وحكل أبو عبيد في كتاب األمموال عمن رجمل ممن أصمحاب النبمي :)إليه،من ذلك قوله

لممم كنممتم تؤخممذون العشممر مممن :صمملل هللا عليممه وسمملم ال أذكممر اسمممه اآلن أنممه قيممل لممه
 ٔ(ؤخذون منا العشر إذا دخلنا إليهمألنهم كانوا ي:مشركي العرب؟فقال

وحجمتهم مما رو، : )قولمهذلك عنمد وإليه  -علل الراجح-والمانية وهي التي أشار فيها
مالمك عمن ابمن شمهاب عمن أبمي بكممر بمن عبمد المرحمن أن رسمول هللا صملل هللا عليممه 
وسلم قال أيما رجل باا متاعا فؤفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعمه شميئا فوجمده 

ينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاا أسموة النرممان وهمو حمديث بع
وقممد روي مممن طريممق الزهممري عممن أبممي  وإن أرسممله مالممك فقممد أسممنده عبممد الممرزاق
فممون كمان قمبض ممن ممنممه شميئا فهمو أسمموة : ) هريمرة فيمه زيمادة بيممان وهمو قولمه فيمه 

 .ٕ(ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه( مان نرال
مالمك و ممن  أخمتابن وهمو أبو مصعب مطرف بن عبمد هللا بمن مطمرف ومنهم أيلا

فوجدت امنتمين فقمط  هاتتبعت مرة ٕٔذكر( ه 220ت)أصحابه له مختصر عن مالك  
وقمد  :)وقمد ذكمر كتابمه المختصمر فقمال،ٗ"المنتقمل"وسمتة فمي  ٖ"االسمتذكار"منها فمي 

إم الناس أحمد قاعمدا فمون أمهمم ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال ال ي
قاعدا فسمدت صمالتهم وصمالته ألن النبمي صملل هللا عليمه وسملم قمال ال يمإمن بعمدي 

فيحتممل إطالعمه عليمه،ررم أنمه لمم يبمق ممن  "االستذكار"وررم وجودها في  ٘(قاعدا
  .اإلحاالت سو، أربعة رير واردة في المصدرين السابقين

وذكر كتابه مرتين وأخمذ  مالث مراتصراحة  ذكر( ه 474ت) أبو الوليد الباجيمم 
عنه مرات عديدة من رير إشارة إلل ذلك وقد بينت فمي همذا المبحمث بعمض ممواطن 

عممن مممذهب مالممك فممي وبخصمموص كتمماب البمماجي قممال ابممن رشممد عنممد حديمممه . نقلممه

                                                                                             
   ٗٗ:ص  ٘: : يقابله  االستذكار    63ٕ:ص  ٔ: : هدبداية المجت  
 6ٓٔ:ص  ٘: : يقابله  االستذكار    ٖٓٓ:ص  ٔ: : بداية المجتهد  
 استنبطه منه ٘ٙٗ:ص  ٘: : يقابله  االستذكار ذكره مرتين   ٕٔ:ص  ٕ: : بداية المجتهد  
 33ٕ:ص  ٙ: : يقابله  االستذكار    4ٕ:ص  ٕ: : بداية المجتهد  
 3ٗٔ-6ٗٔ:ص  ٙ: : يقابله  االستذكار    6ٙ:ص  ٕ: : اية المجتهدبد  
 ٕ٘:ص  ٙ: : يقابله  االستذكار    6ٙ:ص  ٕ: : بداية المجتهد  
 4ٖٖ:ص  ٙ: : يقابله  االستذكار    6ٓٔ:ص  ٕ: : بداية المجتهد  
 6ٕٗ:ص  4: : يقابله  االستذكار    3ٕٕ:ص  ٕ: : بداية المجتهد  
 34ٕ: ص ٔ:   بداية المجتهد ٔ
 ٕ: وفمي بدايمة المجتهمد   ٕٕٕ: ص ٕ: بدايمة المجتهمد  : وألمح إليه أيلا في 4ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ

  ٕٕٗ: ص
 ٕٕٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٖ
  4ٕٔ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٔٔٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 3ٕٔ:ص ٖ:المنتقل   بقابله ٕٖ٘:ص ٔ: :بداية المجتهد ٗ
 ٖٔٔ:ص ٖ:المنتقل  بقابله  4ٕٖ:ص ٔ: :بداية المجتهد  
  ٖ٘ٔ:ص ٗ:المنتقل  بقابله  3ٕ:ص ٕ: :بداية المجتهد  
 6٘ٔ:ص ٘:المنتقل  بقابله  6ٖٔ:ص ٕ: :بداية المجتهد  
 ٙ٘:ص ٙ:المنتقل  بقابله  ٕٓٓ:ص ٕ: :بداية المجتهد  
 ٘ٔٔ:ص 4:لمنتقل  ابقابله  ٖٖٗ:ص ٕ: :بداية المجتهد  
 ٔٔٔ:ص ٔ: :بداية المجتهد ٘
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وتفصميل مذهبمه فمي ذلمك  :)الربويين اللذين دخلت الصنعة أحدهما ولم تمدخل اآلخمر
فماللحم المشموي والمطبموخ عنمده ممن جمنس واحمد والحنطمة المقلموة  عسير االنفصال

عنده ورير المقلوة جنسان وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك والماهر من مذهبه أن 
ليس في ذلك قانون من قوله حتل تنحصر فيه أقوالمه فيهما وقمد رام حصمرها البماجي 

  ٔ(في المنتقل
اجي في المنتقل عن الحسن البصمري أنمه وحكل القالي أبو الوليد الب:) وقوله أيلا

مم ذكره مالمة بنير ذكر لكتابه عند حديمه فمي بيموا الشمروط  ٕ(ال يقتل الذكر باألنمل
وللمتؤخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيالت متقاربة وأحد من له  :)والمنيا بقوله

 . ٖ(ذلك جدي والمازري والباجي 
،األولمل عنمد ممالث مرات هذكر( ه 478ت) أبو المعالي الجوينيوممن ذكر كتابا له 

كلما كانت السنة الحاجمة إليهما أممس وهمي كميمرة التكمرار علمل المكلفمين كمان  :)قوله
نقلها من طريق االحاد من رير أن ينتشر قوال أو عمال فيه لعف وذلك أنمه يوجمب 

ممون ذلك أحد أمرين إما أنها منسوخة وإما أن النقل فيمه اخمتالل وقمد بمين ذلمك المتكل
 صملأما أبو حنيفة فتمسك فمي ذلمك بمؤن األ :)والمانية عند قولهٗ(كؤبي المعالي وريره

وقمد قمال أبمو  هو حمل األوامر علمل الوجموب أو األخبمار التمي تنمزل منزلمة األواممر
المعالي إن احتجا  أبمي حنيفمة بماألوامر المواردة بالسمجود فمي ذلمك ال معنمل لمه فمون 

ي وجوبمه مقيمدا وهمو عنمد القمرانة أعنمي قمرانة هيمة إيجاب السجود مطلقا ليس يقتلم
السجود قال ولو كان األمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصالة تجب عند قمرانة االيمة 
التي فيها األمر بالصالة وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قمرانة االيمة التمي 

  ٘(فيها األمر بالسجود من األمر بالسجود

                                 
 -يريد بمه الجمنس الواحمد-ما كان شيئا واحدا من الطعام :) وذلك عند قوله ٗٓٔ -ٖٓٔ:ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ

والماني في تبيمين معنمل المماملمة فؤمما ، وفي هذا بابان أحدهما في تبيين معنل الجنس ، فونه ال يجوز التفالل فيه 
وتمارة ، ن الجنس تارة يكون جنسا منفردا من األصمل يفمارق ريمره ممن  األجنماس بنفسمه كمالتمر والعنمب األول فو

ووجممه اعتبممار المموزن أن المعنممل المبمميح لبيمما )...(يكممون جنسمما بالصممناعة كممالخبز والخممل الممذي ال يفممارق أصممله
 ٙ-ٖ:ص ٘:المنتقل  ( كيلالمقتات بجنسه التمامل فوذا تعذر مقداره انتقل إلل ريره كالتمر بالتمر الم

وروي عممن الحسمن البصممري ال يقتممل  :)ونصمه ٕٔٔ:ص 4:ويقابلمه المنتقممل   ٖٓٓ: ص ٕ: بدايمة المجتهممد   ٕ
 (الرجل بالمرأة

 ٕٔٔ:ص ٗ:المنتقل  بقابله  ٕٔٔ-ٕٓٔ:ص ٕ: :بداية المجتهد ٖ
في األحاديمث التمي ( مام مالكويقصد اإل)قد يتوقف :)ومما قاله الجويني في ذلك ٕٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ

 :)وقمال أيلما( نقلها علمان المدينة مم خالفوها العتقاده فيهم أنهم أخبمر ممن ريمرهم بموالما األخبمار وتواريخهما 
والرأي الحق عندنا فمي ذلمك يولمحه تقسميم فنقمول إن تحققنما بلمول الخبمر طائفمة ممن أئممة الصمحابة وكمان الخبمر 

ولميس مما )...(يناهم يقلون بخالف ما ذكمره والعلمم بمه فلسمنا نمر، التعلمق بمالخبرنصا ال يطرق إليه تؤويل مم ألف
ذكرنا تقديما ألقليتهم علل الخبر وإنما هو استمسماك باإلجمماا علمل وجموب حممل عملهمم علمل وجمه يمكمن ممن 
ه الصواب فكؤنا تعلقنا باإلجماا في معارلمة الحمديث ولميس فمي تطريمق إمكمان النسم  إلمل الخبمر رمض ممن قمدر

 )...(عليه السالم وحط
وإن رلممب علممل المممن أن الخبممر بلنهممم )...(فؤمما إذا لممم يممبلنهم أو رلممب علممل المممن أنممه لممم يمبلنهم فممالتعليق بممالخبر

وتحققنمما أن عملهممم مخممالف لممه فهممذا عنممدي مقممام التوقممف والبحممث فممون لممم نجممد فممي الواقعممة متعلقمما سممو، الخبممر 
البرهمان فمي أصمول (ا مسلكا فمي المدليل سمو، الخبمر فالتمسمك بمه أولملواألقلية فالوجه التعلق بالخبر وإن وجدن

مصمر ط –المنصمورة -مطبعمة الوفمان-تحقيق عبمد العمميم محممود ديمب 4ٕٙ-4ٙٔ:صٕ:  3٘ٗ:ص ٔ:الفقه  
ٗ-ٔٗٔ6 
 ٕٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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وبالجملة فقاعدة المدمان مبناهما فمي الشمرا علمل أنهما ال تمراق إال  :)والمالمة عند قوله
بالبينة العادلة أو باالعتراف  ومن الواجب أال تخصص هذه القاعدة باالسم المشترك 
فؤبو حنيفة في هذه المسؤلة أولل بالصواب إن شان هللا وقمد اعتمرف أبمو المعمالي فمي 

            ٔ(ة وهو شافعيكتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسؤل
 :ذكر بعا من لم يورد ابن رشد مإلفاتهم من الفقها -ٗ

واخترت أن أبدأ فقط من تماري  وفماة أبمي حنيفمة إلمل زممان ابمن رشمد، وكلمما وقفمت 
فقد جمان ذكمر .علل إمام من األئمة أذكر من يحسب علل مذهبه من العلمان والفقهان 

مممما  "البدايممة"مممرة فممي 3ٕٗٔ: جاالتممهممما مذهبممه وعممموم ر( هٓ٘ٔت)أبممي حنيفممة 
فقمد  ٕ"االستذكار"يصعب تتبا مصدر إحاالته وإن كنت أرجح أن يكون معممها في 

والقليمل جمدا منهما ممن الطحماوي وممن . تتبعت مالمة عشمر منهما ووجمدت فيمه عشمرة
بمن الهمذيل  زفمر :أبي حنيفة ومن أصحاب .ريره من المصادر التي أوردت الخالف

مممرة تتبعممت عشممرة منهمما  21ذكممر( ه158ت ) بممر تالميممذ أبممي حنيفممةكأالعنبممري مممن 
( ه182 ت )بممي حنيفممة أأبممو يوسممف صمماحب ،ٖ"االسممتذكار"فوجممدتها جميعمما فممي 

محمد بن ،ٗ"االستذكار"مرة تتبعت مالمة عشر منها فوجدت إحد، عشر في  49ذكر

                                 
 3ٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٕ
 ٕٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   4:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٗٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   4:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6:ص ٔ:بداية المجتهد    
 مرتين وواحدة فيها زيادة تفصيل من ابن رشد ٖٔٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٓٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   3:ص ٔ:لمجتهد  بداية ا  
 36ٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٓٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٗٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٕٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6ٗ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٖ
 6ٕٗ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٖٕٔ:ص ٔ:ة المجتهد  بداي  
 ٓٓٗ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٖٕٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٗٔ:ص ٗ:يقابله االستذكار   ٕٕٗ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٗٔ:ص ٗ:يقابله االستذكار   4ٕ٘:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٗٔ:ص ٗ:يقابله االستذكار   ٕٔٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٙٓ:ص ٘:يقابله االستذكار   ٖٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 3ٕٖ:ص ٙ:يقابله االستذكار   4:ص ٕ:بداية المجتهد    
 4ٕٗ:ص ٙ:يقابله االستذكار   6ٕ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 66ٗ :ص: يقابله االستذكار   6ٓٔ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 ٕٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٗٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٗ
 4ٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٕٗ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٖ٘:ص ٔ:يقابله االستذكار   6ٖ:ص ٔ:بداية المجتهد    
  ٕٖٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6ٖ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕ٘:ص ٔ:يقابله االستذكار   4ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٘ٓٗ:ص ٕ:ار  يقابله االستذك 4ٕٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٘ٓٗ:ص ٕ:يقابله االستذكار   6ٕٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٔٔ:ص ٕ:يقابله االستذكار   4ٗٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٔٗ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٗ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 6ٕٗ:ص ٕ:يقابله االستذكار   4٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
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ي تتبعت إحد، عشر منها فوجدت تسعة منها ف 73ذكر( ه 189ت) الحسن الشيباني
مما يرجح أن يكون هذا األخير مصدرا رئيسا له في نقل هران وأقموال ٔ" االستذكار"

 .هذا اإلمام
 ٕٖٔ ت)أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سالمة بن سملمة األزدي المصمري 

،سممتة منهمما تممابا فيهمما ابممن عبممد البممر وبحمممت فممي أربعممة مممما بقممي  مممرة ٙٔ ذكممر( ه
وعموما فوحاالتمه علمل الطحماوي تمؤتي  ٕللطحاوي (شرح معاني اآلمار)فوجدتها في 

في سياق تخريج حديث أو الحكم عليه أو ذكر المعتمد في المذهب أو قمول إماممه أو 
تقرير قاعدة معتمدة عندهم أو نقل إجماا أو شرح حمديث وتنليمب معنمل ممن معانيمه 
أو االنتصمممار لمممرأي وهمممي أممممور تخمممدم مجتمعمممة بعمممض مممما قصمممده ابمممن رشمممد ممممن 

                                                                                             
 6ٖٕ:ص ٖ:ه االستذكار  يقابل 6ٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٖٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   3٘:ص ٔ:بداية المجتهد   ٔ
 مستنبطا ٙ٘ٔ:ص ٕ:يقابله االستذكار   4ٗٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٔٗ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٗ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 6ٕٗ:ص ٕ:يقابله االستذكار   4٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 3ٕ٘:ص ٗ:يقابله االستذكار   4ٕٔ:ص ٔ:  بداية المجتهد  
 3ٕٗ:ص ٘:يقابله االستذكار   ٕٔ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 6٘:ص ٙ:يقابله االستذكار   6ٕ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 ٖٔٓ:ص ٙ:يقابله االستذكار   ٗٓٔ:ص ٕ:بداية المجتهد    
  6ٓٗ:ص ٙ:يقابله االستذكار   ٗٗٔ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 ٘ٓ٘:ص  ٕ: : يقابله  االستذكار    ٕٙٔ:ص  ٔ: : المجتهدبداية  ٕ
 4ٓٔ:ص  ٖ: : يقابله  االستذكار    6٘ٔ:ص ٔ:  : بداية المجتهد  
 ٖٖٓ:ص  ٙ: : يقابله  االستذكار    ٗٓٔ:ص  ٕ: : بداية المجتهد  
 4ٕٓ:ص  4: : يقابله  االستذكار    ٕٕٗ:ص  ٕ: : بداية المجتهد  
 4ٖ٘:ص  ٘: : يقابله  االستذكار   ٕٙٙ: ص ٕ:  : بداية المجتهد  
 ٘ٙٔ:ص  4: : يقابله  االستذكار    6ٕٙ:ص  ٕ: : بداية المجتهد  

والماني حديث أبمي بمن عممارة أنمه قمال يما رسمول هللا ) :في قوله ٘ٔ:ص  ٔ: : بداية المجتهدوأما اإلحالة األولل 
 لمآ سمبعا ممم قمال امسمح مما بمدا لمك خرجمه أبمو داود وأأمسح علل الخف قمال نعمم      قمال ومالممة قمال نعمم حتمل ب

  ٔ: بمماب المسممح علممل الخفممين  –كتمماب فممي الطهممارة: شممرح معمماني اآلمممار للطحمماوي:ممما فممي  يقابلممه ( الطحمماوي
حمدمني : أنما يحيمل بمن أيموب قمال : قمال ، منما ابمن أبمي ممريم : دمنا ابن أبمي داود قمال : دار المعرفة قوله-43:ص

وصملل مما } عمن عبمادة بمن نسمي عمن أبمي بمن عممار ، ين عن محممد بمن يزيمد بمن أبمي زيماد عبد الرحمن بن رز
يومما : قال . نعم : يا رسول هللا أمسح علل الخفين ؟ قال : رسول هللا صلل هللا عليه وسلم عمارة القبلتين أنه قال 

ومالما يا رسمول هللا : قال . ومالما ، نعم : قال ، ويومين يا رسول هللا : قال . ويومين ، نعم : قال ، يا رسول هللا 
 {امسح ما بدا لك : حتل بلآ سبعا مم قال ، نعم : قال ، 
حمديث شمريك عمن )ٖٙٗ:ص ٔ:بدايمة المجتهمد  :ووجدت إحالة أخر، علل شرح معماني اآلممار وهمي قولمه فمي 

نمي كنمت نهيمتكم عمن سماك بن حمرب بوسمناده عمن أبمي بمردة بمن نيمار قمال قمال رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم إ
 ٗ: شممرح معمماني اآلمممار  يقابلممه  (الشممراب فممي األوعيممة فاشممربوا فيممما بممدا لكممم وال تسممكروا خرجهمما الطحمماوي

منا عبمد : قال ، عبد هللا بن عمرو بن أبي الحجا  ، منا أبو معمر : ما حدمنا ابن أبي داود قال  :)ونصه 4ٕٕ:ص
عمن علمي بمن أبمي ، حدمني أبي : قال ، لنابنة بن مخارق بن سليم حدمني ا: الوارث قال حدمني علي بن يزيد قال 

فاشمربوا فمي مما ، إني كنت نهيتكم عن األوعيمة } قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم : طالب رلي هللا عنه قال 
 4ٙٔ:ص ٗ: :شممرح معماني اآلممماريقابلمه  6ٖٔ:ص ٔ:بدايمة المجتهممد  وكمذلك  {وإيمماكم وكمل مسممكر ، بمدا لكمم 
 ٔ: :بدايمة المجتهمد :وبماقي اإلحماالت.6ٗوكمذا6ٕ:ص ٕ:يقابله   4ٕٕ:ص ٔ:بداية المجتهد  وكذلك . طامستنب
 ٕٙٔ-ٗٓٔ:ص ٕ: -ٖٙٗ-ٕٕٔ-4ٔٔ-ٙٓٔ:ص
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أبمو زيممد عبمد هللا بمن عمممر بمن عيسممل . ٔويعمين عليهمما أمممال همإالن الفحممول"يمةالبدا"
،ورجح عندي من خالل السمياق أنمه الدبوسمي  ذكر مرة واحدة( ه 430ت)الدبوسي 

وهمو  وهو من أكابر أصحاب اإلمام أبي حنيفمة( أبو زيد)ررم اكتفان ابن رشد بقوله 
 .لمتقدمينمن اعلل طريقة الحنفية من أحسن من كتب األصول 

وله من  ٕ(أول من أخر  علم الخالف في الدنيا  :)أنه" أبجد العلوم"وزعم صاحب  
الكتب تؤسيس النمر فمي اخمتالف األئممة و األسمرار فمي األصمول والفمروا و تقمويم 

 .ٖاألدلة
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ذكر مرتين  (ه 156ت) سوار بن عبد هللا القالي

مرة تتبعت إحد، عشر إحالة فوجمدت منهما ممانيمة 108 ذكر (ه157ت ) األوزاعي
مرة تتبعت أربعة عشر منها  219ذكر( هٔٙٔت ) سفيان الموري، ٗ"االستذكار"في 

تتبعمت إحمد،  81 ذكمر( ه164ت )الليمث بمن سمعد،٘"االستذكار"فوجدتها جميعا في 
 عبمد العزيمز بمن عبمد هللا بمن أبمي سملمةٙ"االسمتذكار"عشر منهما فوجمدت عشمرة فمي 

                                 
أحكممام القرهن،المختصممر فممي الفقه،مشممكل اآلمار،بيممان السممنة،االختالف بممين الفقهان،منمماني :لممه مممن الكتممب أيلمما ٔ

الزركلمي )ار،ومناقمب أبمي حنيفمة،كتاب الشمفعة،كتاب المحالمر والسمجالتاألخيار في أسمان الرجال ومعاني اآلم
 (ٕٙٓ:ص ٔاألعالم  

للطبري وما كتبه الشافعي قبلمه فمي اخمتالف ابمن أبمي ليلمل "اختالف الفقهان"والراجح ليس األمر كذلك وإال أين  ٕ
 .وأبي حنيفة والمزني في اختالف ابن أبي ليلل وأبي حنيفة وريرهم

 ٖٖٗص ٔ: :وكشف المنون 3ٓٔ: ص ٖ:   -46ٕ -46: ص ٕ:   أبجد العلوم ٖ
 ٕٖٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٖٗ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٗ
 ٖٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6ٗ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 34ٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٙٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   63:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٙ٘ٔ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٖٓٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕ:ص ٕ:يقابله االستذكار   4ٔٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٓٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٖٗٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٘
 ٕٗٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٕٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 مرتين ٕٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٗٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٙ٘ٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٕٗ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٕٖ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 بتصرف في العبارة ٕٖ٘:ص ٔ:ستذكار  يقابله اال 6ٖ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٖٓ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٔٗ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   4ٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 46ٕ:ص ٖ:يقابله االستذكار   6ٕٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٕٗ:ص ٘:يقابله االستذكار   ٖٙ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 4ٗٔ:ص 4:يقابله االستذكار   4ٕٓ:ص ٕ:د  بداية المجته  
 ٕٗٓ:ص ٕ:يقابله االستذكار   6ٕٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٓٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٖٗٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٙ
 ٕٙٗ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٙ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 6ٕٗ:ص ٕ:يقابله االستذكار   4٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٔ:ص ٖ:يقابله االستذكار  : ص ٘ٙٔ:ة المجتهد  بداي  
 ٓٙٔ:ص ٖ:يقابله االستذكار   43ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٓٙٔ:ص ٖ:يقابله االستذكار   6ٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 6ٖٔ:ص ٖ:يقابله االستذكار   6ٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
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 ،ٔسمو، واحمدة "االستذكار"لم أجد منها في خمس مرات ذكر( ه164ت )الماجشون
ممممرة واحمممدة وهمممي موجمممودة فمممي  ذكمممر( ه 168ت) عبيمممد هللا بمممن الحسمممن العنبمممري

 ٕ"االستذكار"
تسما ممرات تتبعمت  ذكمر( ه169ت ) أبو عبد هللا الحسن بن صالح بمن حيمي الكموفي

ممرتين  ذكمر( ه177ت )هللا النخعمي شريك بن عبد ٖ"االستذكار"أربعة ووجدتها في 
    ٗ"االستذكار"وهي في 

أبمو عممر عمممان بمن عيسمل بمن كنانمة الممدني  2343ذكمر( ه 179ت )مالكية /مالك
وال فممي  "المنتقممل"لممم أجممده فممي  سممبا مممرات ذكممر( ه 186ت) مممن أصممحاب مالممك

 ،٘إال إحالة واحدة "االستذكار"
 26ذكر( ه 197ت) كبير والصنيرعبد هللا بن وهب صاحب مالك صنف الموطؤ ال،

وامنتممين فممي  ٙ"االسممتذكار"تتبعممت مالمممة عشممر منهمما فوجممدت سممبعة منهمما فممي  مممرة
تتبعت  مرة 84ذكر( ه 204ت) داود المصري أشهب بن عبد العزيز بن،4"المنتقل"

  ٔ"المنتقل"وامنتين في  6"االستذكار"خمسة عشر منها فوجدت تسعة في 

                                                                                             
 3ٕٓ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٖٕٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٕٙ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٕٗٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
  6ٖٙ:ص ٖ:يقابله االستذكار   4ٕٕ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٗٔ:ص 4:يقابله االستذكار   6ٖٔ:ص ٕ:بداية المجتهد   ٔ
 4ٔٔ:ص ٘:يقابله االستذكار   ٘ٙٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٕ
 4ٕ:ص ٗ: يقابله االستذكار  6ٕٗ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٖ

 ٙٔ٘:ص 4:يقابله االستذكار   ٖٖٔ:ص ٕ:بداية المجتهد     
ما شين من االختالف يبدو أن المصيب فيه ابمن  6ٖٔ:ص ٖ:يقابله االستذكار   3ٔٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    

 رشد
 4ٔٔ:ص ٗ:يقابله االستذكار   3ٕ٘:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖ:ص 6:ر  يقابله االستذكا ٖ٘ٗ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٗ
 3ٗٔ:ص ٙ:يقابله االستذكار   6ٙ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 3ٖٗ:ص ٙ:يقابله االستذكار   ٔ٘ٔ:ص ٕ:بداية المجتهد   ٘
 ٕٔ:ص ٕ:يقابله االستذكار   4ٔٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٙ
 ٘ٔٗ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٗ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٖ:ص ٖ:ستذكار  يقابله اال 4ٗٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٖٓ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٕٕٗ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕ٘٘:ص ٘:يقابله االستذكار   ٕٖٖ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 3ٓٗ:ص ٘:يقابله االستذكار   ٗٔ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 6ٓ٘:ص 6:يقابله االستذكار   3٘:ص ٕ:بداية المجتهد    
 6٘:ص ٕ: المنتقل له يقاب 6ٕٕ:ص ٔ:بداية المجتهد   4
 3ٓٔ:ص ٖ: المنتقل يقابله  ٕٖٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 وهو مستنبط ٕٕ٘:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   6
 ٕٔٔ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٕ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٔٓٗ:ص ٕ:يقابله االستذكار   6ٕٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖ٘ٓ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٔ٘ٔ:ص ٔ: بداية المجتهد   
 ٖ٘:ص ٖ:يقابله االستذكار   4ٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 بتصرف ٗٗٔ:ص ٖ:يقابله االستذكار   66ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕ٘ٙ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٕٙٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 46:ص ٗ:يقابله االستذكار   4ٕٗ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 3ٙٔ:ص ٗ:يقابله االستذكار   3ٕ٘:ص ٔ:داية المجتهد  ب  
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 .ٓٙٔرو، عنه شعبة ت)النوار ابن نوار يبدو أنه محمد بن 
 206ت) عبد هللا بن نافا الصمائآ، ذكر مرة واحدة (  ٕٗٓوالنلر بن الشميل ت  
عبمد الملمك بمن  ،ٕ"االسمتذكار"تتبعتهما فوجمدت أربعمة منهما فمي  ممرات مماني ذكر( ه

تتبعممت  ممرة 61ذكمر( ه 212ت) عبمد العزيمز بمن عبممد هللا بمن أبمي سملمة الماجشممون
عيسل بن ،ٗ"المنتقل"وواحدة في  ٖ"االستذكار"وجدت عشرة في خمسة عشر منها ف

محممد بمن مسملمة بمن ،٘"االسمتذكار"وهمي فمي  ذكر ممرة( ه 212ت) دينار األندلسي
ولمممم أجمممدها فمممي  ممممرة واحمممدةذكمممر ( ه 216ت) محممممد بمممن هشمممام الممممالكي الممممديني

بعمت ،تت ممرة12ذكمر ( ه 225ت) أصبآ بن الفمر  ، "المنتقل"وال في  "االستذكار"
يحيمل بمن ٙ"المنتقمل"ووجدت واحمدة منهما فمي  "االستذكار"ممانية منها فلم أجدها في 
يحيمممل بمممن عبممد هللا بمممن بكيمممر تين، ذكمممر مممر( ه 226ت) يحيممل بمممن بكيممر القرطبمممي

وهو موجمود  ذكر مرة واحدة( ه231ت )مرة   4ٔالمصري سما من مالك الموطؤ 
  . 4"المنتقل"في 

( ه 238ت)صماحب الوالمحة  بن هارون األندلسي عبد الملك بن حبيب بن سليمان
،ولم أجد شميئا منهما فمي 6ذكر تسا مرات( ه245ت ) محمد بن المواز. مرة 24ذكر
لمم أقمف علمل ) المنيرة المخزوممي ممن أصمحاب مالمك ."المنتقل"وال في"االستذكار"

 وأبعلي بن محمد بن أحمد البصري من أصحاب األبهري ،  ذكر تسا مرات( وفاته
قممال فيممه صمماحب  "االسممتذكار"ولممم أجممده فممي  3ذكممر مممرة واحممدة( ه 256ت)  تمممام

                                                                                             
 6ٓٔ:ص ٖ:يقابله   ٕٖ٘:ص ٔ:بداية المجتهد   ٔ
 6ٓٔ:ص ٖ:يقابله   ٕٖٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕ٘:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٕ
 ٕٖٗ:ص ٗ:يقابله االستذكار   ٖٕ٘:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٕٓ:ص ٙ:يقابله االستذكار   3ٕ:ص ٕ:  بداية المجتهد  
 6٘:ص 4:يقابله االستذكار   64ٔ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 ٖٔٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   3:ص ٔ:بداية المجتهد   ٖ
 6ٔٔ:ص ٖ:يقابله االستذكار   63ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٙٔ:ص ٖ:يقابله االستذكار   3ٙٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 6ٕٔ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٕٓٔ:ص ٔ:مجتهد  بداية ال  
 63ٕ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٕ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 3ٖٗ:ص ٖ:يقابله االستذكار   ٖٕٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 34:ص ٗ:يقابله االستذكار   ٕ٘ٗ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 تينمر ٕٔٙ:ص ٕ:يقابله االستذكار   6ٕٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 استنبطه ابن رشد 3ٖٖ:ص ٘:يقابله االستذكار   ٓٔ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 34ٔ:ص ٔ:يقابله   ٙٔٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٗ
 ٖٓ٘:ص ٙ:يقابله االستذكار   6ٗٔ:ص ٕ:بداية المجتهد   ٘
 44ٕ:ص ٖ:يقابله   ٙٔ:ص ٕ:بداية المجتهد   ٙ
ن النمنم واإلبمل فقمال يإكمل البعيمر بالمذبح وال تإكمل الشماة وفرق ابن بكيمر بمي) :ٕٖ٘:ص ٔ:  نصها في البداية 4

مسمؤلة المذكاة حمال اللمرورة -باب بيان محل الذكاة-كتاب الذبائح 3ٓٔ-6ٓٔ:ص ٖ: :يقابلها في المنتقل( بالنحر
 (يإكل  البعير إذا ذبح وال تإكل الشاة إذا نحرت: وزاد في ذلك ابن بكير وجها مالما وهو أنه قال )
 6ٖٕ-4٘ٔ-ٗ٘ٔ-ٕٔٔ:ص ٕ: -ٕٖٗ-ٕٖٔ-ٕ٘ٗ:ص ٔ:مجتهد  بداية ال 6
 ٗ:ص ٕ:بداية المجتهد   3
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كان جيد النمر حسن الكمالم ولمه كتماب مختصمر فمي الخمالف يسممل نكمت  :)الديبا 
 .ٔ(األدلة وله كتاب هخر في الخالف كبير وكتاب في أصول الفقه

عمت تتب ممرة 16ذكمر( ه268ت ) محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم من أصحاب مالمك
إسممماعيل بممن ،ٖ"المنتقممل"وواحممدة فممي  ٕ"االسممتذكار"أربعممة فوجممدت امنتممين منهمما فممي 

 282ت) إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بمن درهمم القالمي الممالكي البنمدادي
ريمممر " االسمممتذكار"لمممم أجمممد فمممي  ٗذكمممر خممممس ممممراتلمممه المبسممموط و األحكمممام ( ه

ادي لمه كتماب فمي مسمائل الخمالف محمد بن أحمد بن عبد هللا بن بكير البنمد،٘إحالتين
محممد "االسمتذكار"لم أجده في ٙ ة واحدةذكر مر( ه 305ت) تفقه بوسماعيل القالي

أبممو الفممر   4ذكممر مممرتين( هٖٓٔت)بممن أحمممد بممن سممهل البركمماني المممالكي البنممدادي 
ذكمر ( ه 331ت) عمرو بن عمرو الليمي القالي صاحب الحماوي فمي ممذهب مالمك

( ه 350 ت)ي بنمدادالبهمري األممالكي الن الحسن بن سمعدويه عبد هللا ب، مرة واحدة
 . ."االستذكار"ولم أجد مولا ذكره في  6ذكر مرة واحدة

 3ممرة 19ذكمر( ه 362ت)شي  المالكية فمي زمانمه  أبو محمد عبد الوهاب القاليو
وخصوصما مما يتعلمق  ٓٔمما يرجح رجوعه إلل كتبمه"االستذكار"ليس فيها شين في 
ممما .ٕٔوكمذا فمي تحقيمق أقموال الممذهب ٔٔل عنه مرة رأيما للشمافعيةبالخالف حيث نق

 .يرجح اطالعه علل كتبه
مممن  (ه 375ت) أبممو بكممر محمممد بممن عبممد هللا  بممن محمممد التميمممي األبهممري البنممدادي

وهممما ريممر موجممودتين فممي  ٖٔذكممر مممرتين أصممحاب إسممماعيل بممن إسممحاق القالممي

                                 
 33ٔ: ص ٔ: الديبا  المذهب   ٔ
 ٕ٘ٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6:ص ٔ:بداية المجتهد   ٕ
 6ٖ٘:ص ٖ:يقابله االستذكار   3ٕٕ:ص ٔ:بداية المجتهد    
مسمؤلة المذبح -بماب بيمان محمل المذكاة-تماب المذبائحك 6ٓٔ:ص ٖ: : المنتقمليقابله  ٕٖٙ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٖ

 في الحلق
 ٙٗٔ-مرتينٕٕٔ-3ٙ:ص ٕ:  33ٕ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٗ
 ٖٖٗ:ص ٙ:االستذكار   ٘
 3ٙ:ص ٕ:و   ٕٖ٘:ص ٔ:بداية المجتهد   ٙ
سممماه فممي البدايممة  أحمممد بممن سممهل  ٖٖٗ:ص ٙ: "االسممتذكار"يقابلممه فممي  ٙٗٔ-ٕٕٔ:ص ٕ:بدايممة المجتهممد   4

البركاني وهو الموجود في كتب التراجم يقول محمد بن عبمد هللا بمن أحممد بمن سمليمان " االستذكار"ي وفي البرمك
سنة عشر ومالممائمة فيهما تموفي أبمو عبمد هللا محممد (:) مولد العلمان ووفياتهم)في ( 34ٖ-36ٕت)بن زبر الربعي

تحقيممق عبممد هللا أحمممد  3ٖٙ: ص ٕ:  ( بممن أحمممد البركمماني القالممي بالبصممرة عشممي يمموم األحممد سممل  ذي الحجممة
 ٓٔٗٔ-ٔط -الرياض-دار العاصمة-سليمان الحمد

وخالف سحنون في الوجه األول فقال القول قول المسلم إليه وإن ادعل القمبض :)4٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
 (      لفا وتفاسخاإذا لم يدا واحد منهما مولا العقد تحا:في مولا العقد وخالف أبو الفر  في المولا الماني فقال

-٘٘ٔ-4ٖٔ-4ٕٔ-4ٔٔ-64-3ٗ:ص ٕ: -4ٖٖ-ٕٖٔ-ٕٖٓ-ٕ٘ٓ-ٗٙٔ-6ٗ-ٓٗ:ص ٔ: :بدايممممة المجتهممممد  3
 .مرتينٖٗٗ-مرتين6ٖٔ-4ٖٔ-ٖٙٔ

صمممنف فمممي الممممذهب كتممماب التلقمممين وهمممو ممممن أجمممود ) ٖٓٗ: ص 4ٔ: سمممير أعمممالم النمممبالن  :قمممال صممماحب ٓٔ
 (المختصرات وله كتاب المعرفة في شرح الرسالة

 (وحكل عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه ال يجوز نفي الحمل مطلقا:)64: ص ٕ: المجتهد  بداية  ٔٔ
وقمد قيمل فمي الممذهب يجموز بيما النائمب ممن ريمر صمفة علمل شمرط الخيمار : )4ٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهمد   ٕٔ

 (خيار الرإية وقا ذلك في المدونة وأنكره عبد الوهاب وقال هو مخالف ألصولنا      
 3ٙٔ:ص ٕ: -٘ٓٔ:ص ٔ: :ة المجتهدبداي ٖٔ
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قممال عنممه صمماحب  ،إلممل كتبممهمممما يممرجح رجوعممه " المنتقممل"وال فممي  "االسممتذكار"
وله التصانيف في شرح مذهب مالك واإلحتجا  لمه والمرد علمل ممن خالفمه  :)الديبا 

وشممرح المختصممرين الكبيمر والصممنير البممن عبممد )...( وكمان إمممام أصممحابه فمي وقتممه
الحكم وانتشر عنه مذهب مالك في البالد وكان القيم برأي مالك في العراق في وقتمه 

  )...(لمان وقته معمما عند سائر ع
ولممم يعممط أحممد مممن العلممم والرياسممة فيممه ممما أعطممل األبهممري فممي هالف مممن الممموافقين 
والمخمالفين ولقمد رأيمت أصمحاب الشمافعي وأبمي حنيفمة إذا اختلفموا فمي أقموال أئمممتهم 

كتبمممت بخطمممي المبسممموط واألحكمممام  :وسممممعته يقمممول ،يسمممؤلونه فيرجعمممون إلمممل قولمممه
 ،وموطمؤ ابمن وهمب،أشهب وابن وهب وموطمؤ مالمك إلسماعيل واسمعة ابن القاسم و

 .ٔ(ومن كتب الفقه والحديث نحو مالمة هالف جزن بخطي
بنممدادي لممه المممالكي ال أبمو القاسممم عبيممد هللا بممن الحسممن بممن الجممالب صمماحب األبهممري

واإلحالة رير موجودة ال فمي  ٕذكر مرة واحدة( ه 378ت) ومسائل الخالف التفريا
علمممي بمممن أحممممد البنمممدادي القالمممي أبمممو الحسمممن ، "لمنتقممملا"وال فمممي  "االسمممتذكار"

لمممم أجمممد شممميئا منهممما فمممي  ٖذكمممر ممممالث ممممرات( ه 397ت) المعمممروف بمممابن القصمممار
 :)مممما يممرجح إطالعممه علممل كتبممه ويقمموي ذلممك قولممه"المنتقممل"وال فممي  "االسممتذكار"

 والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخالف كابن القصار وريره عنه
 )...( تفقه باألبهري  :)،قال فيه صاحب الديبا  ٗ(

فمي الخمالف أكبمر منمه وكمان  اوله كتاب في مسائل الخالف ال أعرف للممالكيين كتابم
أبممو بكممر  ، ٘(وقممال أبممو ذر هممو أفقممه مممن رأيممت مممن المممالكيين)...( أصمموليا نمممارا 

 ٙ الشمبه ،وقد ذكره ابن رشد لموقفه من قيماس ذكر مرة واحدة( ه 403ت) الباقالني
ممما يمرجح إطالعمه علمل  "المنتقمل"و ال فمي "االسمتذكار"وهي رير موجمودة ال فمي 

 .كتبه وخصوصا ما يتعلق منها باألصول 
ذكره القالي عياض في طبقات المالكية فقال هو الملقب بسيف السمنة ولسمان األممة 

ول سمعت علمي بمن محممد الحربمي يقم:) المتكلم علل لسان أهل الحديث،وقال الذهبي
جميا ما كان يذكر أبو بكر بن الباقالني من الخالف بين الناس صنفه من حفمه وما 

وكممان  4(صمنف أحمد خالفما إال احتما  أن يطمالا كتمب المخمالفين سمو، ابمن البماقالني

                                 
 ٕٙ٘-ٕ٘٘: ص ٔ: الديبا  المذهب   ٔ
 ٖٙٔ:ص ٔ: :بداية المجتهد ٕ
 ٖٕ-ٗ:ص ٕ:  ٖٙٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٖ
 ٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 33ٔ: ص ٔ: الديبا  المذهب   ٘
س الشمبه عنمده لمعيفا وكمان وأما القالي أبو بكر الباقالني فلمما كمان قيما:)ونصه 36: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ

قياس المعنل عنده أقو، منه اعتبر في همذا المولما قيماس المعنمل إذ لمم يتمؤت لمه قيماس علمة فمؤلحق الزبيمب فقمط 
وقد زاد الجويني صاحب البرهان كالم الباقالني عمن قيماس ( بهذه األصناف األربعة ألنه زعم أنه في معنل التمر

متعلقه أن الشبه ليس مناسمبا للحكمم وال مشمعرا بمه فشمابه الطمرد فمون الطمرد إنمما فؤما من رده ف:) الشبه بيانا بقوله
رد مممن جهممة أنممه ال يناسممب الحكممم وإن زعممم القائممل بالشممبه أنممه مناسممب فلمميس مممن شممرط األصممولي أن يممتكلم فممي 

ننكمر قسمما تفاصيل الفقه ولكنه يقول إن كان مناسبا علمل شمرط الفقهمان فهمو قيماس المعنمل ونحمن ال ننكمره وإنمما 
ممم ( سميتموه الشبه وزعمتم أنه زائد علل المعنل المخيل المناسب فهذا لباب كالم القالي حيث يمرد قيماس الشمبه

       3ٙ٘: ص ٕ: رد عليه في هخر الكالم البرهان في أصول الفقه  
 3ٔٔ: ص 4ٔ: سير أعالم النبالن   4
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مدرسا لألصول وله كتاب التقريب  وعند األشعرية إذا أطلمق القالمي فمي األصمول 
 .  ٔفهو أبو بكر الباقالني

 ابممن رشممد الجممدتلميممذه حمممد بممن محمممد بممن رزق األممموي علممل ممما سممماه أبممو بكممر أ
 )...(شممي  المالكيممة :)وكنماه الممذهبي وريممره بمؤبي جعفممر ووصممفه باإلممام( ه 477ت)

رو، عن محمد بن عتاب وأبي شاكر القبري وابمن عبمد البمر تفقمه بمه أبمو الوليمد بمن 
عماملين دينما صمالحا رشد وقاسم بمن األصمبآ وهشمام بمن إسمحاق وكمان ممن العلممان ال

حليمما خاشممعا يتوقمد ذكممان قمال أبممو الحسمن بممن منيمث كممان أذكمل مممن رأيمت فممي علممم 
قممال ابممن بشممكوال كممان مممدار طلبممة الفقممه بقرطبممة عليممه فممي المنممامرة  )...(المسممائل
 . ذكر مرة واحدةوقد  ٕ(والتفقه

 ٖذكمر سمت ممرات( ه 498ت) علي أبو الحسن بن محمد الربعي المعروف باللخمي
فقيها فالال دينا متفننما ذا حمم ممن األدب وبقمي بعمد )كان:وقال عنه صاحب الديبا  

از رياسة أفريقية جملة وتفقه به جماعمة ممن أهمل صمفاقس أخمذ عنمه أبمو حأصحابه ف
هللا المازري وأبو الفلل النحوي وأبمو علمي الكالعمي وعبمد الحميمد الصفاقسمي  عبد

المدونمة سمماه التبصمرة مفيمد حسمن لكنمه  وعبد الجليل بن فوز وله تعليمق كبيمر علمل
  ٗ(ربما اختار فيه وخر  فخرجت اختياراته عن المذهب

بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بو، أ٘وقد نقل ابن رشد جملة من تلك اآلران
الزم القالمي  ٙذكر مرة واحمدة( ه 520ت)بن أيوب الفهري األندلسي الطرطوشي 

وسما بالبصرة سنن أبمي داود  وأخذ عنه مسائل الخالفأبا الوليد الباجي بسرقسطة 
من أبي علي التستري وحكل بعض العلمان أن أبا بكر الطرطوشي أنجب عليه نحمو 

ولممه مإلممف فممي تحممريم الننممان وكتمماب فممي الزهممد وتعليقممة فممي  مممن مئتممي فقيممه مفتممي
ي الخمالف ومإلمف فمي البمدا والحموادث وبمر الوالمدين والمرد علمل اليهمود والعممد فمم

  . 4ورسالة في الرد علل إحيان النزالي األصول
  ( ه 536ت)عمر بمن محممد التميممي الممازري الممالكي أبو عبد هللا محمد بن علي بن

وهممو هخممر المتكلمممين مممن شمميوخ  كممان أحممد األذكيممان الموصمموفين واألئمممة المتبحممرين
لمي عيماض إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة االجتهماد ودقمة النممر كمما وصمفه بمذلك القا

ولم يكن في عصمره للمالكيمة فمي أقطمار األرض أفقمه منمه وال أقموم بممذهبهم، :وزاد 
 .أخذ عن اللخمي وأبي محمد عبد الحميد السوسي وريرهما

                                 
دار الكتمب -تحقيمق عبمد الجبمار زكمار 6ٕٔ:ص ٖ: " أبجمد العلموم( ( "ه4ٖٓٔت )صديق بمن حسمن القنموجي  ٔ

 346ٔ-بيروت-العلمية
 ٗٙ٘-ٖٙ٘: ص 6ٔ: سير أعالم النبالن   ٕ
 ٕٕٓ-ٖ٘ٔ-ٕٔٔ-ٕٕ:ص ٕ: -4ٕٖ-36ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٕٓ: ص ٔ: الديبا  المذهب   ٗ
ده بمالفور أكلت،وقولمه فمي منعمه الحلمف بصمفات هللا وبؤفعاله،وقولمه فمي المذكاة التمي لمم تمتم إن أعماد يم: ممن ذلمك ٘

الصداق يستحق ويوجد به عيب ترجا المرأة باألقل من القيمة أو صمداق الممل،وقولمه فمي بيما السمنين والمعاوممة 
 ..يجوز بيعها قبل الزهو بشرط التبقية،وقوله بجواز في المكيل والموزون

حمل األجمل تعمذر تسمليمه حتمل عمدم وأورده فيمن أسلم في شين ممن المممر فلمما  ٗ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
والمعتمد عليه في هذه المسؤلة ما رهه أبو حنيفمة والشمافعي وابمن القاسمم وهمو : )ذلك المسلم فيه وخر  زمانه فقال
 (الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي

 3ٗٗ-3ٖٗ-3ٕٗ-3ٓٗ: ص 3ٔ: سير أعالم النبالن   4
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كتاب المعلم بفوائد شمرح مسملم ومصمنف كتماب إيلماح المحصمول  :وله من الكتب 
الوهماب الممالكي فمي في األصول وله تواليف في األدب وله شرح كتاب التلقين لعبد 

شرح البرهان ألبي المعالي الجويني وكتب الرد  و عشرة أسفار هو من أنفس الكتب
ذكمر  ٔوكمان بصميرا بعلمم الحمديث علل اإلحيان وتبيين ما فيه ممن المواهي والتفلسمف

 ٕمرة واحدة
سبعة ممرات خممس منهما فمي  ذكر( ه6ٔٔت ) عبد هللا بن المبارك مولل بني حنملة

أبو البشر إسماعيل بن إبراهيم بن علية األسدي رئيس متفقهة البصرة  ،ٖ"االستذكار"
 ٗ"االستذكار"تتبعتها فوجدت أربعة في ( ه 193ت) في زمانه والمعروف بابن علية

عبممد هللا بممن داود بممن ، تين مممر ذكممر( ه 198ت) سممفيان بممن عيينممةسممت مممرات ذكممر 
واحمدة وهمي  ذكمر ممرة( ه213ت ) البصمرة عامر بن الربيا الهمداني الخريبي فقيه

تتبعمت ممانيمة منهمما  مممرة176ذكمر ( ه 240ت) أبممو ممور ٘"االسمتذكار"موجمودة فمي 
 .ٙ"االستذكار"فوجدتها في 
وقمممد تتبعتهممما فوجمممدتها جميعممما فمممي  ممممرة 17ذكمممر( ه 310ت) الطبمممريوابمممن جرير

إحمداهما فمي قمول ابمن جريمر بمالتخيير بمين رسمل :سمو، ممالث إحماالت4"االسمتذكار"

                                 
 4ٓٔ-ٙٓٔ-٘ٓٔ-ٗٓٔ: ص ٕٓ: سير أعالم النبالن   ٔ
وللمتممؤخرين مممن  :)فقممال عممن بيمموا الشممروط و المنيمماوأورده عنممد حديمممه  ٕٔٔ-ٕٓٔ:ص ٕ: :دايممة المجتهممدب ٕ

 (أصحاب مالك في ذلك تفصيالت متقاربة وأحد من له ذلك جدي والمازري والباجي
 6ٗٔ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٘ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٖ
 ٕٕٙ:ص ٖ:يقابله االستذكار   6ٗٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٓٗ:ص ٗ:يقابله االستذكار   4ٖٕ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٗٙ:ص ٘:يقابله االستذكار   ٕٖٗ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٗٗ:ص ٙ:يقابله االستذكار   6ٕٔ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 ٖٗ٘:ص ٖ:يقابله االستذكار   6ٕٕ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٗ
 3ٖٔ:ص ٘:ذكار  يقابله االست 3:ص ٔ:بداية المجتهد    
 3ٖٗ:ص ٙ:يقابله االستذكار   34:ص ٕ:بداية المجتهد    
 4ٕٓ:ص 6:يقابله االستذكار   ٕٖٓ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 3ٕ٘:ص ٕ:يقابله االستذكار   3ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٘
 ٖٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   4:ص ٔ:بداية المجتهد   ٙ
 ٕٓٔ:ص ٔ:ستذكار  يقابله اال 3:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٓٓ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٕٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٕٖ:ص ٔ:بداية المجتهد    
فقال مالك والشافعي وأبو مور وداود هو أن يكون مل كمل : )عن هخر وقت الجمعة 4ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    

رشد استخر  رأيه من وقت المهر،إذ لم يمورد صماحب االسمتذكار رأي وكؤن ابن " االستذكار"يقابله (شين ممله 
  أي مور في وقت الجمعة 

 .أوره ملخصا ٕٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٕ:ص ٔ:يقابله االستذكار   3ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖ٘:ص ٔ:يقابله االستذكار   4ٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6:ص ٔ:لمجتهد  بداية ا 4
  ٕٕٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
  ٖ٘ٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٓٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٓٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   3ٖ:ص ٔ:بداية المجتهد    
  43ٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   36:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4٘:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٘ٔٔ:ص ٔ:داية المجتهد  ب  
 4ٕٗ:صٕ:يقابله االستذكار  ٖ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
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ومسممحهما والمانيممة فممي إمامممة المممرأة والمالمممة فممي تجممويزه أن تكممون المممرأة  الممرجلين
لم ) الحسن بن محمد التميمي يبدو انه صاحب كتاب اإلنصاف.ٔحاكما علل اإلطالق

 .ٕذكر مرة واحدة( قف علل وفاته
تتبعمت مالممة عشمر  ممرة1460  الشمافعيومعمه الممذهب ذكر ( ه 204ت) الشافعي 

أبممو إبممراهيم إسممماعيل بممن يحيممل المزنممي ،ٖ"االسممتذكار"فممي منهمما ووجممدتها جميعمما 
تتبعتهمما جميعمما فوجممدتها فممي  مممرة 4ٔذكممر( ه 264ت) صمماحب الشممافعي المصممري

ت ) أبو العبماس أحممد بمن عممر بمن سمريج القالمي،  ٔرير مالمة منها ٗ"االستذكار"
 .ٖرير واحدة "االستذكار"لم أجد منها في  ٕذكر مالث مرات( ه306

                                                                                             
 ٗٔٗ:ص ٕ:يقابله االستذكار   ٗ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
  4ٕ:ص ٗ:يقابله االستذكار   6ٕٗ:ص ٔ:بداية المجتهد    
  4ٕٔ:ص ٗ:يقابله االستذكار   4ٕٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
  ٘ٙٗ:ص ٘:يقابله االستذكار   ٖٗ:ص ٕ:بداية المجتهد    
  ٕ٘-ٔ٘:ص ٙ:يقابله االستذكار   6ٙ:ص ٕ:بداية المجتهد    
  ٖٔٙ-ٖٓٙ:ص ٘:يقابله االستذكار   ٕٗٙ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 6ٙٗ-4ٙٗ:ص 4:يقابله االستذكار  : ص 6ٕٖ:بداية المجتهد    
ووجدت قول الطبري بمسح الرجلين عند ابن حمزم  ٖٗٗ-٘ٓٔ-ٔٔ:ص ٔ: :د بداية المجته:وهي علل التوالي ٔ

ممنهم علمي بمن أبمي طالمب ، وقد قال بالمسح علل الرجلين جماعة من السلف :) ونصه ٖٔٓ:ص ٔ:في المحلل  
 (وهو قول الطبري، وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة ريرهم 

قموم ال يجموز قتمل األسمير وحكمل الحسمن بمن محممد التميممي أنمه وقمال :)ونصمه 43ٕ: ص ٔ: بداية المجتهمد   ٕ
 (   اجماا الصحابة

 ٖٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٖ
 ٕٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   4:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٗٔ:ص ٔ:االستذكار  يقابله  4:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٙٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   4:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٗٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6:ص ٔ:بداية المجتهد    
 4ٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٗٗٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٕٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕٙ:ص ٔ:االستذكار   يقابله ٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 مرتين ٕٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٗٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕٓ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٕٕ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٘ٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٗ
 6ٕٓ:ص ٖ:يقابله االستذكار   3ٕٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕ٘ٗ:ص ٗ:يقابله االستذكار   ٕٓ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 3ٔٗ:ص ٘:يقابله االستذكار   ٕ٘:ص ٕ:بداية المجتهد    
 ٕ٘ٓ:ص ٙ:يقابله االستذكار   ٔٙ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 ٕ٘ٓ:ص ٙ:يقابله االستذكار   ٕٙ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 ٔٗ:ص ٙ:يقابله االستذكار   44:ص ٕ: بداية المجتهد   
 ٖٕ:ص 4:يقابله االستذكار   6ٕٔ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 4ٖ:ص 4:يقابله االستذكار   3ٙٔ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 ٖٗٔ:ص 4:يقابله االستذكار   6ٕٓ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 ٕٙٙ:ص 4:يقابله االستذكار   ٕٔ٘:ص: ٕبداية المجتهد    
 ٖٔٗ:ص ٘:يقابله االستذكار   3ٕ٘:ص ٕ:جتهد  بداية الم  
 6ٓٔ:ص 6:يقابله االستذكار   ٕٖٓ:ص ٕ:بداية المجتهد    
 6٘٘:ص 4:يقابله االستذكار   6ٖٖ:ص ٕ:بداية المجتهد    
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الشممافعية فممي زمانممه وناشممر مممذهب  حامممل لمموان)احب طبقممات الشممافعية قممال فيممه صمم
شمي  األصمحاب وسمالك سمبيل اإلنصماف وصماحب األصمول والفمروا  )...(الشافعي

الحسان وناقض قوانين المعترلين علل الشافعي ومعارض جوابات الخصوم وقمال 
لمه البماز  الشي  أبو إسحاق كان من عممان الشمافعيين وعلممان المسملمين وكمان يقمول

 ، ٗ(األشهب
 ٕٖذكممره ابممن رشممد ( ه6ٖٔت)أبممو بكممر محمممد بممن إبممراهيم بممن المنممذر النيسممابوري 

لممه مممن :) ،وإن كممان محسمموبا فممي عممداد فقهممان الشممافعية فهممو كممما يقممول النممووي٘مممرة
التحقيق في كتبه ماال يقاربه فيه أحد وهو فمي نهايمة ممن المتمكن ممن معرفمة الحمديث 

وذكمر  ٙ(في االختيار بممذهب بعينمه بمل يمدور مما مهمور المدليل وله اختيار فال يتقيد
حملة الحجة جار فمي ملممار ابمن جريمر وابمن سمريج وتلمك الحلبمة ) الذهبي أنه من
اإلجممماا فهممو صمماحب الكتمماب فيممه : وقممد نقممل فممي هممذه اإلحمماالت عنممه 4(رحمهممم هللا

  6(ممن ذكر الخالف)واالختالف فهو
رجح مممن المممذاهب ويختار،ويتصممرف تصممرف وينقممل عنممه الروايممات ويصممححها ويمم

وممن قمال ال  )همل يمرد السمالم؟:ممل قوله فمي المصملي،المشرف علل اآلران واآلمار
فلممم أجممدها فممي  ٓٔوقممد تتبعممت مالمممة مممن إحاالتممه 3(يممرد وال يشممير فقممد خممالف السممنة

أبمو ."البدايمة"مما يرجح أن تكون كتب ابن المنذر مصدرا ممن مصمادر " االستذكار"
ذكممر مممرة ( ه 392 ت) شممافعيي الصمولاأل مممد بمن محمممد بمن جعفممر الممدقاقبكمر مح
كان فقيهما أصموليا شمرح  "المنتقل" و ال في"االستذكار"ورير موجودة ال في  واحدة

                                                                                             
 34ٔ-4ٕٔ-ٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٔ
 ٕٓٙ-ٖٗٔ:ص ٕ:  4ٕٓ:ص ٔ: :بداية المجتهد :وهي علل التوالي ٕ
وحكممل ابمن سمريج عممن الشمافعي أنمه قمال مممن كمان مذهبمه االسممتدالل :) ونصمها 4ٕٓ: ص ٔ :بدايمة المجتهمد   ٖ

( بالنجوم ومنازل القمر مم تبين له من جهة االسمتدالل أن الهمالل مرئمي وقمد رمم فمون لمه أن يعقمد الصموم ويجزيمه
  44ٕ:ص ٖ:االستذكار  يقابلها في 

السمتدالل بمالنجوم ومنمازل القممر ممم تبمين لمه ممن جهمة وقد حكل بن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه ا)
وهمو بمالحرف تقريبما إال ممن بعمض  (النجوم أن الهالل الليلة ورم عليه جماز لمه أن يعتقمد الصموم ويبيتمه ويجزئمه 

 .     االختالفات اليسيرة
 3ٓ-63: ص ٕ:  ( طبقمات الشمافعية( )ه6٘ٔ-443)أبو بكمر بمن احممد بمن محممد بمن عممر بمن قالمي شمهبة  ٗ

 .ه4ٓٗٔ-ٔبيروت ط -عالم الكتب-تحقيق الحافم عبد العليم خان
-4٘ٔ-ممممممرتينٙ٘ٔ-ممممممرتينٖ٘ٔ-ٓ٘ٔ-3ٗٔ-4ٗٔ-ٕٗٔ-ٖ٘ٔ-ٖٔٔ-3ٕٔ-6ٓ:ص ٔ: :بدايمممممة المجتهمممممد  ٘

-ٕٙٔ-ٔٓٔ-ٕٗ-3ٖ-ٕٙ:ص ٕ:  ٕٖٓ-66ٕ-6ٕٙ-ممممرتينٕٓٔ-46ٔ-4ٙٔ-ممممرتين٘ٙٔ-ٓٙٔ-ممممرتين3٘ٔ
ٔ3ٔ-ٖٓٓ 

  3ٔٗ: ص ٗٔ: سير أعالم النبالن   ٙ
قممال عنممه :تفسممير ابممن المنممذر:وذكممر لممه مممن التصممانيف ممما يمهممر إمامتممه 3ٔٗ: ص ٗٔ: ير أعممالم النممبالن  سمم 4

،اإلشممراف فممي (والبممن المنممذر تفسممير كبيممر فممي بلممعة عشممر مجلمدا يقلممي لممه باإلمامممة فممي علممم التؤويممل )المذهبي
،كتممماب (لخالفيممماتبانمممه صممماحب ا ٖٕٗص6ولعلمممه بسمممببه قمممال البيهقمممي فمممي السمممنن الكبمممرهج)اخمممتالف العلممممان

اإلجماا،كتمماب المبسوط،والفهرسممت البممن النممديم ذكممر لممه كتمماب المسممائل فممي الفقممه وكتمماب إمبممات القيمماس،وذكر 
صملل هللا عليمه حمديث جمابر فمي صمفة حجمة النبمي )بؤنه صمنف فمي حمديث واحمد 4ٓٔص 6النووي في شرحه  

 .كتابا وخر  فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين مسؤلة( وسلم
 ٖٓٓ: ص ٕ: ية المجتهد  بدا 6
 ٖٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
 ٖٓٓ:ص ٕ:  3ٕٔ-6ٓ:ص ٔ: :بداية المجتهد  ٓٔ
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وذكمممره بسمممبب رأيمممه  ٔالمختصمممر ولمممه كتممماب فمممي األصمممول علمممل ممممذهب الشمممافعي
 .  ٕاألصولي

همل عند قولمه فمي مسمؤلة  أما األولل،ٖذكر ست مرات( ه 505ت) بو حامد النزاليأ
وأما أبو حامد فانتصر :) بسم هللا الرحمن الرحيم هية من القرهن في رير سورة النمل

لهذا بؤن قال إنمه أيلما لمو كانمت ممن ريمر القمرهن لوجمب علمل رسمول هللا صملل هللا 
وحكل أبو حامد عن الشمافعي أنمه يحمرم :)والمانية عند قوله( عليه وسلم أن يبين ذلك

وان المنهمي عمن قتلمه قمال كالخطماف والنحمل فيكمون همذا جنسما خامسما ممن لحم الحيم
 (المختلف فيه

وأمما مما حكماه أبمو حاممد عمن الشمافعي فمي :) والمالث عندما علمق علمل رأيمه السمالف
تحريمه الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل زعم فوني لست أدري أين وقعت 

:) والرابمما عنممد قولمممه(لكتممب المشممهورةاألمممار الممواردة فممي ذلممك ولعلهمما فممي ريممر ا
والشافعي يقول ال تنعقد الشركة إال علل أممان العروض وحكل أبو حاممد أن مماهر 
مذهب الشافعي يشير إلمل أن الشمركة مممل القمراض ال تجموز إال بالمدراهم والمدنانير 

 .(قال والقياس أن اإلشاعة فيها تقوم مقام الخلط
قوالن في رهن الممر الذي لم يبد صالحه ويباا  وعن الشافعي:)والخامس عند قوله 

والسمادس ( عنده عند حلول الدين علل شرط القطا قمال أبمو حاممد واألصمح جموازه 
واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر قال أبو حامد واألصح جواز ذلك :)قوله

أهلية الوالية في دار اإلسالم قال وفي أهلية العبد والفاسق له قوالن فوجه المنا عدم 
وتعمدت سرد هذه اإلحاالت الستة إلبدان بعض  (ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة

المالحمات،من ذلك أنها كلها في الفمروا الفقهيمة وباللمبط فمي الفقمه الشمافعي بينمما 
كان ينتمر أن تكون اإلحالة عليه أكمر في القلايا األصمولية كمما فعمل مما البماقالني 

وإلل حد ما ما ابن حزم وهو ال يقل شؤنا عن هإالن الفحمول فمي  والدقاق والجويني

                                 
 4ٙٔ: ص ٕ: طبقات الشافعية   ٔ
والنمر هل اسم اليوم أمهر في أحدهما من الماني ويشبه أن يقال إنه أمهر في النهار منه في الليمل لكمن ) :يقول ٕ

لل النهار فقط لم يمنا الذبح بالليمل إال بنحمو لمعيف ممن إيجماب دليمل الخطماب نا أن داللته في اآلية هي عسلمإن 
مما قمال  :وهو تعليق لد الحكم بلد مفهوم االسم وهذا النوا من أنواا الخطاب هو من ألعفها حتمل أنهمم قمالوا

قبمل ابمن  وممن بمين ممن علمق علمل رأي المدقاق ٕٖٓ:ص ٔ: :بدايمة المجتهمد(به أحد من المتكلمين إال الدقاق فقط
ولميس مما ، فهمذا فمي السمبعين { فلمن ينفمر هللا لهمم } : إنمه قمال : فؤمما قمولهم :) رشد ابن العربي فمي أحكمام القمرهن

أما من دليمل الخطماب فمون دليمل الخطماب ال يكمون ; ال من دليل الخطاب وال من ريره ، وران السبعين كالسبعين 
ورددناه علل الدقاق من أصمحاب الشمافعي ، ناه في أصول الفقه حسبما بي، وإنما يكون في الصفات ; في األسمان 

 .الذي يجعله في األسمان والصفات 
وزعمم :) وأورد صاحب البحمر المحميط أن همذا المرأي ال ينفمرد بمه المدقاق قمال 3٘٘:ص ٕ: (وهو خطؤ صراح 

أشمار إليمه " : التقريمب " فقمد قمال سمليم فمي ، ولميس كمذلك ، ابن الرفعة وريره أنه لم يقمل بمه ممن أصمحابنا ريمره 
. وهمو األصمح : ممم قمال ، ورأيت في كتاب ابن فمورك حكايتمه عمن بعمض أصمحابنا ، الدقاق وريره من أصحابنا 

)...(   إنمه األمهمر واألقميس  : ويقمول ، إن أبا بكر بمن فمورك كمان يميمل إليمه " : التلويح " وقال إلكيا الطبري في 
، مما صمار إليمه المدقاق صمار إليمه طوائمف ممن أصمحابنا " : البرهمان " وم فمي وقال إمام الحرمين في أوائل المفهم

وبعمض الشمافعية ، وداود ، وبه قمال مالمك : قال . عن منصوص أحمد " التمهيد " ونقله أبو الخطاب الحنبلي في 
ة إذا ذبحمت علمل عمدم إجمزان األلمحي" المدونمة " وقال المازري أشير إلل مالك القول به السمتدالله فمي . ا هـ . 

ونقل القمول بمه عمن ، فذكر األيام ولم يذكر الليالي : قال { ويذكروا اسم هللا في أيام معلومات } : ليال بقوله تعالل 
 3ٗٔ-6ٗٔص ٘: (وابن القصار، والباجي ، ابن خويز منداد 

 3ٕٕ-ٕ٘ٓ-3ٓٔ:ص ٕ:  ٖٗٗ-ٖٖٗ-3ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   :وهي علل التوالي ٖ



 154 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

مجال األصول وخصوصا وقد خبر هرانه من خالل تلخيص المستصفل قبل أن يقدم 
 ".البداية"علل تؤليف 

مواطن لعيفة أي ال تمهمر إلل مم إن هذه النقول قصدت في عمومها أو كذلك يبدو 
 ه ابممن رشممدعي فممي مسممؤلة البسممملة ختمممقمموة هران النزالممي ،فانتصمماره لممرأي الشمماف

وما حكاه عن تحريم الحيوان المنهي عمن  (وهذا كله تخبط وشين رير مفهوم):بقول
فمموني لسممت أدري أيممن وقعممت األمممار : ) بعممده قتلممه كالخطمماف والنحممل قممال ابممن رشممد

والبمماقي فممي بعممض الشممروح  (الممواردة فممي ذلممك ولعلهمما فممي ريممر الكتممب المشممهورة 
شممين ممن بقيممة  ابمن رشمد فمي نفممستمموحي بمؤن يكممون األممر اتفاقما أم فهمل .والتمرجيح

     خصومة فكرية ألقت بماللها في رحاب الفروا ؟
تتبعممت عشممرإحاالت  مممرة 245ذكممر  الحنابلممةهب ذوممم( ه 241ت) أحمممدواإلمممام 

أبو :،ومن أصحابهرير أن واحد ة وقا فيها خطؤ"االستذكار"منها في  ٔفوجدت تسعة
( ه 230ت) صماحب السمنن المعمروف بماألمرمالحنبلي د بن هان  بكر أحمد بن محم

 ٕ".االستذكار"جميعها في  ذكر مرتين
( ه 4ٕٓت) بنممدادي إمممام الماهريممةال علممي بممن داود الممماهري أبممو سممليمان داود بممن

إال واحدة منهما  ٖ"االستذكار"تتبعت عشر إحاالت فوجدتها جميعا في  مرة 160ذكر

                                 
 ٕ٘ٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙ:ص ٔ:هد  بداية المجت ٔ
 ٕٓٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   3:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٗٗٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٕٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
وقمال قموم ال يجموز وإن شممرعا ":دايمةالب"قمال فمي  3ٙٔ:ص ٔ:يقابلمه االسمتذكار   ٖٕ:ص ٔ:بدايمة المجتهمد    

إذا خلت الممرأة بمالطهور فمال يتولمؤ منمه الرجل،إنمما المذي رخمص ":االستذكار"وهو مذهب أحمد بن حنبل وفي 
 .ما نقله ابن رشد "المنتقل"وموجود في (.إال أن يشرعا معا")البداية"فيكون تصحيح عبارة .فيه أن يتولآ جميعا

 ٙٔٗ:ص ٔ:ابله االستذكار  يق 66:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٙٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6ٕ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 44ٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   3ٕ:ص ٔ:بداية المجتهد    
   ٖٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار  : ص ٕٖ:بداية المجتهد    
يقابلممه (ل سممجدتانسممئل أحمممد كممم فممي الحممج مممن سممجدة قمما:قممال األمممرم: )ونصممه ٖٙٔ:ص ٔ:بدايممة المجتهممد   ٕ

وقال األمرم سمعت أحمدبن حنبل يسؤل كم في الحج ممن سمجدة فقمال سمجدتان :) ونصه ٘ٓ٘:ص ٕ:االستذكار  
رواه بن لهيعة عمن مشمرح عمن عقبمة  قال في الحج سجدتان قال نعم قيل له حدث عقبة بن عامر عن النبي 

قال في الحج سجدتان ومن لم يسجدهما فال يقرأهما يريد فمال يقرأهمما إال وهمو طماهر قمال وهمذا  عن النبي 
بدايمة المجتهمد : اإلحالمة المانيمة(. لملت سمورة الحمج بسمجدتينيإكد قول عمر وبمن عممر وبمن عبماس أنهمم قمالوا ف

وحكممل األمممرم عممن أحمممد أنممه قممال األكممابر مممن أصممحاب رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم :)ونصممها 4ٙ:ص ٕ: 
 6ٗٔ:ص ٙ:االستذكار   (هي)بالحرف إال من زيادة ابن رشد ل  يقابله (يقولون األقران هي الحيض

 ٖٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد   ٖ
 ٕ٘ٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٖٕٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   4:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٗٔ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٕٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕٙ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٖٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
 ٕٕٕ:ص ٔ:يقابله االستذكار   ٙٔ:ص ٔ:بداية المجتهد    
مسمتنبطا ممن موقفمه ممن رممس اليمد فمي اإلنمان عنمد ٕ٘ٔ:ص ٔ:يقابله االسمتذكار   ٕٓ:ص ٔ:بداية المجتهد    

 االستيقام قبل رسلها
   6ٕٗ:ص ٔ:يقابله االستذكار   6ٕ:ص ٔ:بداية المجتهد    
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أبمو الحسمن عبمد هللا بمن أحممد  ،"المنتقل"بن حزم وال في ا" محلل"ولم أجدها ال في 
عنممه انتشممر مممذهب داود الممذي يممذكر أنممه بممن محمممد بممن المنلممس الممماهري  العراقممي 

ولم ينقله عمن  ٔذكر مرة واحدة( ه324ت ) صاحب المولح في الفقهوهو  بالعراق
حمد بمن أبو م.ابن حزم فرجح عندي رجوعه إليه "محلل"ولم أجده في  "االستذكار"

إذا استمنينا ستا وردت له بخصوص الحمديث وسمبق  مرة 4ٔذكر ( ه 456ت) حزم
لم أجدها فيه وال فمي  ٖسو، واحدة "المحلل"في  ٕاإلحالة عليها،وهذه بدورها جميعا

 .وتتخللها هران أصولية ةله وأرلب اإلحاالت فقهي" اإلحكام"
ث كذبه في زعم بقان الشفق حي ٗخليل بن أحمد الفراهديولم يذكر في اللنويين رير 

األبيض إلل ملث الليل بينما اكتفل ابن عبد البر بنقل زعمه ،و أبي بكر بن األنبماري 
 ."االستذكار"ولم ينقله عن  ٘(ه6ٕٖت)

إلمممل أن ممممادة الكتممماب يمكمممن " البدايمممة"وتجمممدر اإلشمممارة فمممي ختمممام مبحمممث مصمممادر 
 ربمار عليهما وممن السمهل االطمئنان إليها إلل حمد كبيمر، فنصموص القمرهن الكمريم ال

تحقيقها والتحقق منها ولم أجمد فمي مطالعمة الكتماب مما يسمتحق المذكر فمي ذلمك، وأمما 
األحاديث الواردة فمي الكتماب، فمممن تتبما أمرهما الشمي  المحمدث أحممد بمن الصمديق 

فقمد تتبما حالمة مما يقمارب ألفما ( الهداية في تخريج أحاديث البداية:)النماري في كتابه
لمم يخطم  ابمن رشمد إال فمي تسمعين منهما،وهي و،"البداية"ة حديث واردة في وممانمائ

لمعيفة ال تتعمد، نسمبة صحة كمل مما قالمه فمي ذلمك، تبقمل بنسبة علل فرض التسليم 
 ".البداية"من مجمل أحاديث  %٘

                                 
 44:ص ٔ: :المجتهد  بداية ٔ
 4ٓٗ:ص ٗ: ٘ٓٗ-6ٖٓ-ٖٕٗ-ٖٕٙ:ص ٔ: :بقابله المحلل 3ٖ:ص ٔ: :بداية المجتهد ٕ
 3ٖٖ:ص ٔ: :بقابله المحلل ٔٗ:ص ٔ: :بداية المجتهد  
 وفيها رأي أصولي يقلي بالمطلق علل المقيد 43ٖ:ص ٔ: :بقابله المحلل ٕ٘:ص ٔ: :بداية المجتهد  
ال يرفما بالشمك مما مبمت بالمدليل )وفيهما رأي أصمولي  3ٔٔ:ص ٔ: :لمه المحلملبقاب ٗٙ:ص ٔ: :بداية المجتهد  

 (الشرعي
 3٘ٔ:ص ٕ: :بقابله المحلل 46:ص ٔ: :بداية المجتهد  
ولمممميس يجممممب أن يتممممرك )وفيهمممما رأي أصممممولي ٓٔٔ:ص ٕ: :بقابلممممه المحلممممل ٔٔٔ:ص ٔ: :بدايممممة المجتهممممد  

 المنصوص عليه لشين لم ينص عليه
 ٓٔ:ص ٕ: :بقابله المحلل ٕٖٔ:ص ٔ: :بداية المجتهد  
 وفيها رأي أصولي يقلي بالمطلق علل المقيد 6ٗٔ:ص ٗ: :بقابله المحلل 6ٗٔ:ص ٔ: :بداية المجتهد  
 ٖ٘ٔ:ص ٗ: :بقابله المحلل 3ٖٔ:ص ٔ: :بداية المجتهد  
 46ٕ:ص ٘: :بقابله المحلل 6ٕٙ:ص ٔ: :بداية المجتهد  
 ٓٔ٘:ص 3: :لبقابله المحل 4ٗ:ص ٕ: :بداية المجتهد  
 3ٕٔ:ص 3: :بقابله المحلل ٗ٘:ص ٕ: :بداية المجتهد  
 4٘ٗ:ص 3: :بقابله المحلل ٔٙ:ص ٕ: :بداية المجتهد  
 63ٔ:ص 3: :بقابله المحلل 6ٙ:ص ٕ: :بداية المجتهد  
 3ٔ٘ٔ:ص 4: :بقابله المحلل ٖٙٔ:ص ٕ: :بداية المجتهد  
 ٕٖٙ:ص ٔٔ: :بقابله المحلل ٖٕٖ:ص ٕ: :بداية المجتهد  
 4ٙ:ص ٔ: :بداية المجتهد ٖ
ولذلك ما ذكر عن الخليمل ممن أنمه رصمد الشمفق األبميض فوجمده يبقمل إلمل ملمث :) 4ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ

وزعممم الخليممل أنممه ارتقممب البيمماض فلممم يكممد  :) 4ٓ:ص ٔ:االسممتذكار  يقابلممه فممي  (الليممل كممذب بالقيمماس والتجربممة
 .(ينيب إلل طلوا الفجر

قممالوا إن همذا الجممما خماص بممالقرن المذي همو الطهممر وذلمك أن القممرن المذي هممو :) 4ٙ: ص ٕ: تهمد  بدايمة المج ٘
 (الحيض يجما علل أقران ال علل قرون وحكوا ذلك عن ابن األنباري
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وقد خطمؤه فمي حموالي عشمرين مولمعا فمي لمبط رواة األحاديمث،وفي مالممة عشمر 
وفمي امنتمي عشمر .ل الروايمة التمي أوردهما ابمن رشمدمولعا بالقول بؤنمه لمم يقمف علم

مولعا بخطئه في صينة الحديث ، وبممل هذا العدد بالقول بؤن الحمديث لمم يخرجمه 
نه أخرجه أحدهما، وفي تسعة ؤالبخاري أو مسلم في الوقت الذي حكم فيه ابن رشد ب

يث موالا بؤن الحديث ال أصل له،وفي خمسة أخر، قال ابن رشد بعدم صحة الحد
وهو صحيح،وفي مملها حكم ابن رشد برفا الحديث وهو موقوف،وفي مالمة موالا 
قمممال بمممؤن الحمممديث متفمممق عليمممه ولممميس كمممذلك،وفي مولمممعين صمممحح الحمممديث وهمممو 
لعيف،وفي مولا هخر ذكر بؤن الحديث ليس في الصمحيحين وهمو موجمود، وفمي 

 .مولا حكم بتواتر الحديث وهو ليس كذلك
ن ابمممن رشمممد قمممد يتمممابا فيمممما أورد عليمممه ابمممن الصمممديق ممممن وأود التنبيمممه هنممما إلمممل أ

مالحمات، من قبله من علمان همذا الشمؤن، فهمو لمم يمدا لنفسمه أنمه ممن أهمل صمناعة 
نفسمه حيمث ادعمل  "الهداية"ه صاحب دومن ذلك ما أور. الحديث ،ولم يدعها له أحد

ره فمرد ولمم تنقمل ممن أمم صلل هللا عليه وسلمابن رشد أن الململة نقلت من فعله 
وذكر أنمه ورد فمي ( بل نقلت من أمره أيلا كما نقلت من فعله:)عليه النماري بقوله

إال أن همذه اللفممة لمما لمم يتفمق )وسمنده صمحيح ( إذا تولؤت فملمض:)ذلك حديث
عليها سائر الرواة،وذكرهما أبمو داود مفمردة عمن الحمديث ،لمم ينتبمه لهما أكممر الفقهمان 

عمل ابمن حمزم وابمن عبمد البمر وتبعمه ابمن رشمد مما أن فؤنكروا وجود األمر بها كمما ف
 .ٔ(األمر قد ورد من وجوه أخر،

وأما بخصوص المذاهب وهران الفقهان، فباإللافة إلل تبرئة ابن رشد نفسه بتوليح 
، فقد تتبا أحد المعاصرين أقوال " االستذكار"مصادر مادته وخصوصا إحالته علل 

بدايمة المجتهمد "فمي عملمه العلممي علمل همام  عبمد هللا العبمادي .د:المذاهب فيمه وهمو
( السبيل المرشمد إلمل بدايمة المجتهمد ونهايمة المقتصمد:) والذي سماه" ونهاية المقتصد

حيث صحح نسبة األقوال إلل أصحابها وبين األخطان الواقعمة فمي ذلمك حسمب رأيمه 
 .واجتهاده

األقوال واآلران  لل حجم الكتاب والعدد الكبير منإوكانت مالحماته محدودة بالنمر 
  ٖوسممبعة فممي مممذهب أبممي حنيفممة ٕفممممال لممم  تتعممد خمسممة مممواطن فممي مممذهب مالممك

وابممن   ٘وممموطن واحممد فممي مممذهب أحمممد  بممن حنبممل  ٗوعشممرة فممي  مممذهب الشممافعي
  ٔوالنمووي ٓٔوسفيان الموري  3وأبي مور  6وابن المنذر   4والليث بن سعد ٙسيرين 

                                 
 ٘ٔٔ:ص ٔ:الهداية في تخريج أحاديث البداية   ٔ
 ط س44ٓٔصٖ ٓ٘ٙص  ٕ 43ٕ-4ٕٖ-ٕٖ٘صٔ :هام  البداية  ٕ
ط .ٖٕٗٔ-6ٗٙٔ-6ٕٗٙٔص  ٖ -466-6ٕٙص  ٕ -ٕٖٙ-6ٖٓ-3ٕٕ– 3ٙٔ ص ٔ : همممممام  البدايمممممة ٖ
 س
 ط سٕٔٙص  ٔهام  البداية   ٗ
 ط س  4ٕ٘ص  ٔ : هام  البداية  ٘
 ط س            ٔٙٙص ٕهام  البداية   ٙ
 ط س   63ٙص  ٕهام  البداية    4
 ط س            3ٕٗص  ٕهام  البداية   6
 ط س643ص  ٕهام  البداية    3
 ط س          44٘ص  ٕالبداية    هام  ٓٔ
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وسمتة . وليس األمر كذلك  ٗمسؤلة االتفاق وفي  ٖوموطنان للحسن البصري ٕوزفر 
ولمميس األمممر  كممذلك، ومالمممة  ٙوأربعممة حكممل فيهمما االخممتالف  ٘مممواطن فممي اإلجممماا

وهي فمي مجموعهما ال .  4مواطن قال فيها قال قوم في حين لم يسند فيها الرأي ألحد
تتعد، سمبعة وأربعمين موطنما ممن بمين حموالي خمسممائة وألمف مسمؤلة مختلمف  فيهما 

 .  % ٖٔ.ٖدها في الكتاب أي بنسبة ال تتعد، أور
 :ويقل شؤن هذه النسبة إذا  استحلرنا جملة أمور  -

( السبيل المرشد إلل بداية المجتهد ونهايمة المقتصمد )تسليمنا مبدئيا بعمل صاحب -ٔ
ررممم أن بعممض صممينه فممي التعليممق علممل ابممن رشممد ليسممت مقنعممة علميمما إذ أن عممدم 

فمي إبطمال ممذهب الممبمت، وخصوصما  فمي المجمال  اإلطالا  علل رأي ليس  حجة
الفقهممي حيممث يصممعب حصممر المممذاهب واإلحاطممة بمماألقوال، يلمماف إلممل ذلممك تعممدد 
اآلران في المسؤلة الواحدة للفقيه الواحد، وقد يكون  له فيها القمديم والجديمد أو يكمون 

ب همذا لمم أر ممن نسم:) ولهمذا يبقمل قولمه مممال . أحد اآلران اشتهر عنمه دون اآلخمر 
لمم )أو  ٔٔوالشمافعي ٓٔوالليث 3أوإلل مالك( الموري والحسن )أو لهما  6القول لزفر 

 . مسؤلة نسبية قابلة لألخذ والرد والنقا    ٕٔ(أطلا علل هذا االختالف
كمما -ذكر ابن رشد ألهم المصادر التي اعتممدها فمي نسمبة الممذاهب إلمل أصمحابها-ٕ

إلل حد كبير في هذا المجال ويحيلها عمن رأينا في هذا المبحث يخفف من مسإوليته 
 . ذكر أنه نقل عنهم 

يتؤكمد " البدايمة"الذي تعرف علل ابن رشد من خمالل مإلفاتمه وخصوصما كتماب   -ٖ
وإنمما اتجمه اهتماممه أساسما إلمل تولميح   ،بؤن تحقيق تلك األقوال لم يكن صعبا عليمه

ول والوقموف علمل أسمباب مناهج العلمان في استنباط األحكام، وربط  الفروا باألص
االختالف ولم يكن قصده تحقيق الفروا الفقهية كما فعل ابن حزم فمي المحلمي وابمن 

وليس كتابنا هذا )فكميرا ما يإكد ابن رشد .. قدامة في المنني والنووي في المجموا 
  .ٖٔكتاب فروا  وإنما هو كتاب أصول

لم  ،م و هران ومذاهب العلمانوأقول إذا ساد االطمئنان في شؤن هيات وأحاديث األحكا
يبممممق مممممن مممممادة الكتمممماب فممممي النالممممب األعممممم ،سممممو، هران ابممممن رشممممد وانتقاداتممممه 

 .والحمد هلل.وترجيحاته

                                                                                             
 ط س64ٕص  ٕهام  البداية    ٔ
 ط س      643-6٘ٙص  ٕهام  البداية    ٕ
 ط س    4ٕٔص  ٔهام  البداية    ٖ
 ط س  ٕٕٙٔص  ٖ  66ٖ-6ٙٗ-6ٕٙ-6٘ٔ-6ٗٙص  ٕهام  البداية    ٗ
 ط س3ٕٕٔص  ٗ —4ٗٓٔ-3ٓ٘ٔ-66٘ٔص  ٖهام  البداية    ٘
 ط سٖٓٗ-3ٔٗ-6ٕٗص  ٔهام  البداية    ٙ
 ط س  64ٕص  ٕهام  البداية     4
 ط س   643ص  ٕهام  البداية    6
 ط س ٓ٘ٙص ٕهام  البداية    3
 ط س ٔٙٙص ٕهام  البداية    ٓٔ
 ط س  6ٕٙص  ٕهام  البداية    ٔٔ
 ط س    664ص  ٕهام  البداية    ٕٔ
 ط س ٕٗٗٔص ٗالبداية   ٖٔ
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بن رشد نموذجا مماليا للطريقة التي ود لو سملكها فمي الكتماب كلمه لموال خموف أورد ا
ممن البماب المالمث  ٔالطول ، وهي التمي عرلمها عنمدما كمان بصمدد المسمؤلة  األولمل

حيث ذكر االخمتالف الموارد فمي البماب، و أصمحاب كمل رأي فيمه، و ،المتعلق بالمياه
ان في التعامل ما همذا السمبب ،و سبب االختالف الواقا بينهم، و عرض لمنهج العلم

. و بين ما يعترض كل رأي ووجاهة ما يراه ، كيف يدفا تعارض مواهر األحاديث
و رجممح األولممل و األحسممن طريقممة بعممد مناقشممة مستفيلممة بممل أحممدث رأيمما جديممدا 
ودحض الرأي المخالف، و لم يبال أن يكون هو الرأي الذي استقر عليه الفقهمان  أو 

 .المتؤخرين يعجب به كمير من
فقد بدأ حديمه في الباب المالث في المياه بمذكر أصمل وجموب الطهمارة و مما ورد ممن 
هيمات فممي المولموا و ذكممر إجمماا العلمممان علمل أن جميمما أنمواا الميمماه طماهرة فممي 
نفسها مطهرة لنيرها إال ما كان من خالف شماذ فمي الصمدر األول فمي التطهمر بممان 

ن بتناول اسمم الممان المطلمق لممان البحمر و بماألمر اعتبرأ صحابه محجوجوو، البحر 
همو الطهمور مماإه :)الذي خرجه مالك و هو قوله عليمه الصمالة و السمالم فمي البحمر 

 ( . الحل ميتته
و كممذلك إجممماعهم علممل أن كممل ممما ينيممر المممان مممما ال ينفممك عنممه رالبمما أنممه ال يسمملبه 

و اتفقموا علمل أن . علل صماحبهالطهارة و التطهير، إال خالفا شاذا رد فيه ابن رشد 
المان الذي ريرت النجاسة إما طعمه، أو لونه أو ريحه أو أكممر ممن واحمدة ممن همذه 

و أن المان الكمير المستبحر ال تلمره النجاسمة ، األوصاف أنه ال يجوز به الولون 
و بعد ذكر اإلجماا الوارد فمي البماب شمرا . التي لم تنير أحد أوصافه و أنه طاهر 

 .ر ما اختلف فيه من مسائل تجري مجر، القواعد و األصول للباب في ذك
 .أولل هذه المسائل اختالفهم في المان إذا خالطته نجاسة و لم تنير أحد أوصافه و
 : األاوال الواردة في الموضوع -أ
 .هو طاهر سوان أكان كميرا أم قليال :قول أهل الماهر و رواية عن مالك -ٔ
بحيمث يكمون نجسما إن .بمالفرق بمين القليمل و الكميمر : شمافعي قول أبمي حنيفمة و ال-ٕ

و حد الكممرة عنمد أبمي حنيفمة إذا حركمه هدممي .كان قليال و رير نجس إن كان كميرا 
من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلل الطرف الماني منه، و أما عند الشافعي فقلتان من 

 .قالل هجر و ذلك نحو خمسمائة رطل 
و لمم ، أن النجاسة تفسد قليل المان و إن لم تنير أحمد أوصمافه  :رواية عن مالك  -ٖ

 .يحد في ذلك حدا
 .القول بكراهة المان اليسير تحل فيه النجاسة اليسيرة: رواية أخر، عن مالك-ٗ
 :ذكر سبب االختبلف-ب

حممدده ابممن رشممد فممي تعممارض مممواهر األحاديممث الممواردة فممي المولمموا و اخممتالف 
 .ينهاالعلمان في طريق الجما ب

 :األحاديث الواردة في المولوا-ٔ

                                 
 3ٔ-ٙٔ:ص ٔ: :بداية المجتهد ٔ
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إذا اسمتيقم أحمدكم ممن :) أنمه قمال صلل هللا عليمه وسملمحديث أبي هريرة عن النبي -
 ٔ(فون أحدكم ال يدري أين باتت يده ، نومه فلينسل يده قبل أن يدخلها اإلنان 

 ال يبمولن أحمدكم فمي: ) أنمه قمال صملل هللا عليمه وسملمحديث أبي هريرة عمن النبمي -
 (.المان الدائم مم ينتسل فيه

أقممول قممد جممان فممي كتمماب . مما ورد مممن النهممي عممن ارتسممال الجنممب فممي المممان الممدائم -
الطهارة من صحيح مسلم باب النهي عن االرتسال في الممان الراكمد ممن حمديث أبمي 

ال ينتسل أحدكم في الممان المدائم : ) صلل هللا عليه وسلمقال قال رسول هللا . هريرة 
و عند أبمي . يتناوله تناوال : فقال رجل كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ فقال ( نب و هو ج

داود كتاب الطهارة ممن السمنن بماب البمول فمي الممان الراكمد ممن وجمه هخمر عمن أبمي 
ال يبمولن أحمدكم فمي الممان المدائم و ال : ) قمال صلل هللا عليمه وسملمهريرة عن النبي 

 (.ينتسل فيه من جنابة
أمما ممما يفيممد . م مممن ماهرهمما أن قليمل النجاسممة يمنجس قليممل المممان و همي أحاديممث يفهم

 :بماهره  أن قليل النجاسة ال يفسد قليل المان فهي األحاديث التالية 
فصماح بمه ، أن أعرابيا قام إلمل ناحيمة ممن المسمجد فبمال فيهما :) حديث أنس المابت -

صملل أمر رسول هللا  فلما فرل. دعوه:  صلل هللا عليه وسلمفقال رسول هللا . الناس
إذ معلوم أن ذلك المولا قد طهر ممن ( بذنوب مان فصب علل بوله  هللا عليه وسلم
 .ذلك الذنوب

صلل سمعت رسول هللا : حديث أبي سعيد الخدري كذلك أيلا أخرجه أبو داود قال-
و همي بئمر يلقمل فيهما لحموم ، إنمه يسمتقل ممن بئمر بلماعة : ) يقمال لمه هللا عليه وسلم

إن الممان ال :  صملل هللا عليمه وسملمفقمال النبمي ، و المحائض و عفرة الناس  الكالب
 (.ينجسه شين

 :منهج العلمان في التعامل ما األحاديث الواردة -ٕ
استندوا في قولهم بطهر المان سوان أكان كميرا أم : أهل الماهر و رواية عن مالك -

أما عن حديمي أبمي هريمرة  و. إلل ماهر حديث األعرابي وحديث أبي سعيد ، قليال 
ال ألن ذلمك الممان ، و امتممال مما تلممناه يكمون عبمادة، فعندهم رير معقمولي المعنمل 

لو صب البول إنسمان فمي ذلمك : فقالت ، حتل أن الماهرية أفرطت في ذلك، ينجس 
 .لما كره النسل والولون به، المان من قدح 

هريمرة علمل الكراهمة و حممل  مستندها حمل حديمي أبمي: رواية الكراهة عن مالك -
 .حديث األعرابي و حديث أبي سعيد علل ماهرهما أي علل اإلجزان

فجمعما بممين حمديمي أبمي هريممرة و حمديث أبمي سممعيد : و أمما الشمافعي  و أبممو حنيفمة -
و حديث أبي سعيد الخدري ، الخدري بؤن حمال حديمي أبي هريرة علل المان القليل 

 .رشد مستند كل منهما في حد الكمرة عندهما مم بين ابن.علل المان الكمير
و لم يذكر مستند مالك في رواية أخر، عنه ير، فيها أن النجاسة تفسد قليل المان و 

 .إن لم يتنير أحد أوصافه و لم يحد في ذلك حدا

                                 
إذا استيقم أحدكم من نومه،فال ينمس يده حتل ينسلها مالمما فونمه ال يمدري :)روي عن أبي هريرة بلفم الحديث  ٔ

 (ٕٙٔصٔنيل األوطار )رواه الجماعة ولكن البخاري لم يذكر العدد( أين باتت يده
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 : تعقيب و منااشة - 
 .مذهب الشافعي و اإلمام أبي حنيفة يعارله حديث األعرابي و ال بد-ٔ
يتولون البحث عن مخر  لهذا التعارض بتفريقهم بمين ورود الممان علمل  الشافعية-ٕ

فقالوا إن ورد عليها المان كما في حديث األعرابمي ، و ورودها علل المان ، النجاسة
 .و إن وردت النجاسة علل المان كما في حديث أبي هريرة نجس، لم ينجس 

 .ماالجمهور من الفقهان يردون هذا الرأي و يعتبرونه تحك-ٖ
، ابممن رشممد يتممولل الممدفاا عممن رأي الشممافعية بممؤن لممه إذا تإمممل وجممه مممن النمممر-ٗ

إجماا علل أن النجاسة اليسميرة ال تمإمر فمي الممان الكميمر إذا : باستناده إلل إجماعين
كان المان الكمير بحيث يتوهم أن النجاسة ال تسري في جميا أجزائمه و أنمه يسمتحيل 

ا عمن همذا اإلجمماا إجمماا هخمر علمل أن مقمدار مما و يتفمر. عينها عمن الممان الكميمر
 .يتولؤ به يطهر قطرة البول الواقعة في الموب أو البدن

فمال يبعمد أن قمدرا مما ممن الممان لوحلمه قمدرا مما ممن :) و يزيد المسؤلة تفصيال بقولمه 
فوذا ورد ذلك الممان علمل النجاسمة جمزنا فجمزنا . و لكان نجسا ،النجاسة لسرت فيه 

وعلل هذا فيكون هخر .تفنل عين تلك النجاسة و تذهب قبل فنان ذلك المان فمعلوم أنه
 (   جزن ورد من ذلك المان قد طهر المحل 

رد ابممن رشممد اعتممراض الفقهممان المتممؤخرين علممل رأي الشممافعية فممي نجاسممة المممان -٘
لممو كممان قليممل النجاسممة يممنجس قليممل :) القليممل إذا وردت عليممه النجاسممة عنممدما قممالوا

ما كان الممان يطهمر أحمدا أبمدا إذ كمان يجمب علمل همذا أن يكمون المنفصمل ممن ل.المان
فقمال ابمن رشمد بونمه قمول ال ( المان عمن الشمين المنجس المقصمود تطهبمره أبمدا نجسما

معنل له وإن كمان يعجمب بمه كميمر ممن المتمؤخرين وبمؤنهم احتجموا بمولما اإلجمماا 
فمي رايمة التبماين،وهو والمولمعان .علل مولا الخالف من حيث لمم يشمعروا بمذلك

يشير إلل ما سمبق أن ذكمره ممن إجمماا العلممان علمل أن مقمدار مما يتولمؤ بمه يطهمر 
واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك .قطرة البول الواقعة في الموب،أو البدن

 .القدر من المان
 :رأ  ابن رشد في الموضوع -د

ة في الجما هو أن يحمل حديث وأولل المذاهب عندي وأحسنها طريق)يقول في ذلك 
أبي هريرة وما في معناه علل الكراهيمة وحمديث أبمي سمعيد وأنمس علمل الجمواز ألن 

مفهموم األحاديممث علممل ماهرهما أعنممي حممديمي أبمي هريممرة مممن أن  يهمذا التؤويممل يبقمم
وتر،  وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس،المقصود بها تؤمير النجاسة في المان 

ث وذلك أن ما يعاف اإلنسان شربه يجب أن يجتنب اسمتعماله فمي القربمة أنه مان خبي
ممم  ٔ(إلل هللا تعالل وأن يعاف وروده علل ماهر بدنه كما يعماف وروده علمل داخلمه

ولوددنا لو أن سلكنا في كل مسؤلة هذا المسلك لكن رأينا أن هذا :) ختم المسؤلة بقوله
حوط همو أن نمإم النمرض األول المذي يقتلي طوال وربما عاق الزمان عنه وأن األ

 ٕ( قصدناه فمون يسمر هللا تعمالل فيمه وكمان لنما انفسماح ممن العممر فسميتم همذا النمرض

                                 
 3ٔ -6ٔ:ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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ولهذا ما لبث يذكر بؤنه يورد رالبا من المسائل ما يجري مجر، القواعمد واألصمول 
 .وأمهات األمور المتفق عليها والمختلف فيها
بمين ابمن رشمد وريمره، حتمل يتلمح الجديمد ويستحسن في هذا المجال عقمد المقارنمة 

عنده وما به يتميز،وسؤعمد إلل هذه المسؤلة بعينها أي مخالطة النجاسمة للممان بمما ال 
 .ينير أحد أوصافه، وإن كان هذا بدوره لن يعطي الصورة كاملة

ألننمما نؤخممذ مممن ابممن رشممد أقممو، ممما عنممده فممي الوقممت الممذي قممد تكممون قمموة ريممره مممن 
هذه المسؤلة، إذ التؤليف ال يكون عادة بنفس القوة في المواطن كلها المإلفين في رير 

فيفتح علل المرن في مسؤلة ما لم يفتح له فمي أخمر، ،ولكمن يبقمل التسمديد والتقريمب 
الباجي ومن " منتقل"ابن عبد البر و" استذكار"فنؤخذ من المذهب المالكي .مبلآ المنل

للطحماوي "مشمكل اآلممار"ذهب الحنفي للنووي ومن الم" المجموا"المذهب الشافعي 
 البن حزم"المحلل"البن قدامة ومن المذهب الماهري" المنني"ومن المذهب الحنبلي

 :ابن عبد البر" استذكار"-
 :أورد ابن عبد البرالمسؤلة في باب الطهورللولون من كتاب الطهارة وبدأه كعادته

فتحمدث بمما تيسمر عمن  (ه هو الطهور ماإه الحل ميتت) والذي فيه  بحديث الموطؤ-ٔ
لمه لممن " التمهيد"إسناده مم بعض الروايات األخر، التي تعلد الحديث محيال علل 

وهممذا إسممناد وإن لممم يخرجممه أصممحاب  :)مممم قممال بعممد ذلممك. أراد التوسمما واالسممتزادة
الصحاح فون فقهان األمصار وجماعة ممن أهمل الحمديث متفقمون علمل أن ممان البحمر 

م فمي طهمارة الميماه النالبمة علمل النجاسمات المسمتهلكة لهما طهور بل هو أصمل عنمده
وهذا يدلك علل أنه حديث صحيح المعنل يتلقل بالقبول والعممل المذي همو أقمو، ممن 

 .مم بين اختالف رواة الموطؤ في بعض األلفام ووجه ذلك( اإلسناد المنفرد
بن عمممر ذكممر هران الصممحابة بممما فيهمما الشمماذ الممذي كممره الولممون بمممان البحممر كمما-ٕ

وبين أن في المسؤلة وما يشبهها من ( ليس في أحد حجة ما خالف السنة)معتبرا أن 
 .تدور عليهم وعلل أتباعهم الفتو،المان الكمير المستبحر إجماا من 

 (:وهذا مولا القول في المان واختالف ما فيه للعلمان :)قال بعد ذلك-ٖ
يره إذا حلت فيه إال المان المستبحر الكوفيون تفسد النجاسة عندهم قليل المان وكمف-  

 .وذكر دليلهم الذي ال يقدر هدمي علل تحريك جميعه
األول مممل و ،رووا المرأيين معما عمن مالمك:رواية المصريين ممن أصمحاب مالمك -  

المان القليل يفسده قليل النجاسمة وإن الممان الكميمر ال يفسمده رأي الكوفيين والماني أن 
وهو  جاسة أو ريرها فنيره عن حاله في لونه وطعمه وريحهإال ما رلب عليه من الن

 .ما استقروا عليه رير أنهم لم يحدوا في ذلك حدا ال ألقله وال ألكمره 
فحكم ,أنه حد في ذلك حدا لحديث القلتين رير نحا منحل هذا القول األخير الشافعي -

مم بين .لم تتنير حاله بفساد أقل من القلتين تحل فيه النجاسة وبعدم فساد أكمر منها ما
ابن عبد البر حجته فمي ذلك،مشميرا علمل الجملمة إلمل المردود المتبادلمة بمين متمؤخري 

 .في انتصار كل فريق لمذهبه المذهبين الشافعي والمالكي
مذهب أهل المدينة من أصحاب مالك وهو الذي تبناه إسماعيل القالمي وريمره ممن -

 تفسده النجاسة التمي تحمل فيمه قلميال كمان أو المان الالبنداديين من متؤخريهم وهو أن 
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مم بين من ذهب مذهبهم من .كميرا في بئر أو مستنقا أو إنان إال أن تمهر فيه وتنيره
 .السلف والخلف

وهممو  :)االنتصممار للمممذهب الممذي يممراه راجحمما وهممو المممذهب األخيممر حيممث قممال-ٗ
 ٔ(في التمهيدالصحيح عندنا في النمر ومابت األمر وقد ذكرنا اآلمار بذلك 

 :الباجي" منتق "- 
أولح الباجي في مقدمة كتابه بعض معالم المنهج الذي اعتمده في الكتاب، وذكر أن 

وبعمد عليمه درسمه وتحيمر "االسمتيفان"مخصص لمن تعذر عليه جمما كتابمه" المنتقل"
وررمب أن يقتصمر فيمه علمل  ،فيه لكمرة مسائله ومعانيه وصعب عليه فهممه وحفممه

مممن األحاديممث والفقممه وأصممل ذلممك مممن " االسممتيفان"عمماني ممما يتلمممنه الكممالم فممي م
المسممائل بممما يتعلممق بهمما فممي أصممل كتمماب الموطممؤ ليكممون شممرحا لممه وتنبيهمما علممل ممما 

  .يستخر  من المسائل منه
ويشير إلل االستدالل علل  تلك المسائل والمعاني ليصلح للمبتدج سوان اكتفل به أو 

 ،فممانتقل مممن الكتمماب ممما يفممي بالمقصممود" االسممتيفان"جعلممه مقدمممة تإهلممه للتعامممل ممما
وأعرض عن ذكر األسانيد واستيعاب المسائل والداللة وما احتج به المخالف وسملك 

من إيمراد الحمديث والمسمؤلة ممن األصمل " االستيفان"فيه السبيل الذي سلكه في كتاب 
ممن المسمائل وعمد وإتباا ذلك ما يليق به من الفرا وأمبتمه شميوخ المالكيمة المتقمدمين 

 . من الوجوه والدالئل
وبين أن ما أورده من الشرح والتؤويل والقياس والتنميمر لميس طريقمه القطما ،وإنمما 
هو مبلآ اجتهاده وما أداه إليه نمره، ومما تبيينمه لممنهج النممر واالسمتدالل واإلرشماد 

لمم )وممن  إال من األجل االعتبار به للنسج علل منواله لمن كمان ممن أهمل همذا الشمؤن
  ٕ(يكن نال هذه الدرجة فليجعل ما لمنته كتابي هذا سلما إليها وعونا عليها
ممن كتماب  ٖوبخصوص وجه المقارنة فقد أورد البماجي المسمؤلة فمي بماب حكمم الممان

 :العمل في الولون فانطلق بدوره
من حديث الموطؤ في الباب وهو نفسه الذي انطلق منه ابمن عبمد البمر فبمدأ بشمرح -ٔ

وما في ذلك من احتمال عدم إمكان ..( إنا نركب البحر)الحديث من أول ألفامه نص 
ممم عقمد .حمل أكممر ممن ذلمك الممان لمولما اللمرورة أو باعتبمار ذلمك مرخصما فيمه

ال :) وذكر اإلجماا علل طهارة ممان البحمر بقولمه.فشرحه( هو الطهور)فصال لقوله 
ممذكرا أن ( عمن عبمد هللا بمن عممرخالف في جواز التطهير بمان البحر إال ما يرو، 

 .حديث الباب نص في الحكم
وقمدم رأيممه فيممه الموافممق لشمميوخه .ممم عقممد بابمما فممي حكمم المممان الممنمموا مممن اسممتعماله

وهممو جممواز اسممتعمال المممان .العممراقيين والمشممهور مممن قممول مالممك علممل حممد تعبيممره
ارجمممه، وذكمممر اآلران داخمممل الممممذهب وممممن وافقهممما خ.الممنممموا إذا لمممم يوجمممد ريمممره

وقول بعلمهم بمالتيمم .والمخالفة لما ذهب إليه أي القول بالجما بين الولون والتيمم
مممم بممين وجممه كممل قممول وممما يمكممن أن يسممتنبط مممن قممول ابممن القاسممم فممي ذلممك .فقممط

                                 
 ٔٙٔ-4٘ٔ:ص ٔ:االستذكار  المسؤلة ملخصة من  ٔ
 ٖ-ٕ:ص ٔ:المنتقل شرح الموطؤ   ٕ
 ٔٙ-٘٘:ص ٔ:المنتقل شرح الموطؤ   ٖ
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وكذا في التيمم ما وجود المان الممنوا .بخصوص قليل النجاسة تحل في المان القليل
التطهير من هذا المان وما فيه ممن تطهيمر المحمل  مم عقد بابا هخر في صفة.استعماله

مم وصل إلل الباب المقصود لنا في .أو تطهير ما أصاب هذا المان من جسم أو موب
 (.باب في الفرق بين الكمير والقليل منه: )المقارنة

ذكر بالفرق بمين همذا الممان المذي نحمن بصمدده وبمين الكميمر المذي ال يمإمر فيمه إال -ٕ
قلتممه وكمرتممه مممن جهممة وبقمماإه و تجممدده مممن جهممة أخممر، و :لممابطينفممؤورد .التنييممر

مم عقد فصال في مراعاة قلة النجاسة و تخفيف حكمها و ذكر .أقوال المذهب في ذلك
ما فيه من تفصيالت ، و حجج كل فريق من أصحاب مالك و علل ممذهبهم فيمه مممل 

بط ممن هرائهمم ممن و مما يسمتن. عدم إمكان التحرز من األمر أو لوجود االختالف فيه
الجمب : مواليا أخر، و لهما تعلمق بمسمؤلة البماب مممل روايمة ابمن القاسمم عمن مالمك

ولعله مبني علمل قولمه :يوجد فيه الروث طافيا رطبا أو يابسا ال خير فيه قال الباجي 
 .  بنجاسة أروامها 

تحمدث عمن الممان الملماف وهمو المذي تنيمر بمخالطمة مما يمم عاد إلل أصل التقسيم ل
لونمه أو  :فذكر أن تنيره يكون من مالممة أوجمه ،يس بقرار له وينفك عنه المان رالبال

واكتفل ابن الماجشون بتنير الطعم واللون ،مم عقمد مسمؤلة واعتبمر . طعمه أو ريحه 
ما تنير بنجاسة خالطته فال خالف في نجاسته ومما تنيمر بطماهر كمالزعفران وريمره 

مم سماق .وقال أبو حنيفة هو طاهر مطهر . عي فونه طاهر رير مطهر وبه قال الشاف
 .دليال من القرهن والقياس

 ،مم فرا مسؤلة حول ما  إذا وجد مريد الطهارة المان متنيرا ولم يدر ممن أي شمين 
فبين أنه ينمر إلل مماهر أممره فيقلمي عليمه بمه وإن لمم يكمن لمه مماهر يحملمه علمل 

مة فون طابت و إال لم يتولؤ منهما الطهارة، وأما إذا كان له ماهر ينزف يومين ومال
،وذكر مالك في مولا أنه خاف أن تسقيه قناة مرحاض ولو علم أنه ليس منه لم ير 

و في البئر يمتل  من النيل إذا زاد مم تقميم بعمد زوالمه شمهرا ال يسمتقي منهما . به بؤسا
بيمة وقد رو، أشهب عنه فمي العت. فتتنير رائحتها بنير شين ال بؤس بالولون منها 

 .قال ال يعجبني خوفا من تؤمره بالمراحيض
عقدها فيمن كان عنده مياه فعلمم نجاسمة أحمدها ولمم يعلمم عينمه ،فمنما ( مسؤلة ) وفي 

وبمه قمال المزنمي  ،ابن القاسم التطهر بها وحكل ابن سحنون عن أبيمه يتميمم ويتركهما
 (حل ميتتهال)مم عقدا فصال في شرح .ولرجال المذهب هران رير هذه في المولوا 

ويالحم هنا عند الباجي الميل إلل التقنين وولا اللوابط وكمرة التفريا والمدوران 
رالبا في فلك المذهب حيث لم يرد في هذه المسؤلة إذا استمنينا بعض الصحابة سو، 

 .      اإلمام الموري خار  المذهب
 :للنوو "المجموع شرح المهذب"-

 إلمام أبي زكريما محمي المدين بمن شمرف النموويللفقيه الشافعي ا" المجموا" ونختار
ألبممي إسممحاق إبممراهيم بممن علممي بممن يوسممف  ٔ"المهممذب"الممذي شممرح فيممه ( ه4ٙٙت)

 (. ه4ٙٗ)الشيرازي 

                                 
أبمو : وهمما كتابمان عميممان صمنفهما إماممان جلميالن :) في مقدمة المجمموا " الوسيط"يقول النووي عنه وعن  ٔ

وتقبل ذلمك ،  وأبو حامد محمد بن محمد النزالي رلي هللا عنهما، إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
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،فبخصوص الممادة المعتممدة ذكمر أن فمي  ٔوقد بين منهجيته العامة في مقدمة الكتاب
، والفتممماو، ، واآلممممار الموقوفمممة ، كتابمممه جممممال ممممن العلممموم كالتفسمممير واألحاديمممث 

 .. واللنات، واألحكام  واألسمان ، واألشعار
، وموقوفهمما ، مرفوعهمما ، ولممعيفها ، وحسممنها ، صممحيحها : ويبممين مممن األحاديممث  

، ورريبها ، مشهورها . ومولوعها ، ومعللها ، ومنقطعها ، ومرسلها ، متصلها 
ن أقسامها ويبمين ورير ذلك م، ومدرجها ، ومعللها ، ومقلوبها ، ومنكرها ، وشاذها 

وإذا كممان الحممديث فممي صممحيحي ، ورواتهمما ، ولممبط نقلتهمما ، لناتهمما : منهمما أيلمما 
لنمممرض فمممي بعمممض ، إال نمممادرا ، ومسممملم اقتصمممر علمممل إلمممافته إليهممما ، البخمماري 
وريرهما ، وما ليس في واحد منهما فيليفه إلل ما تيسر من كتمب السمنن ; المواطن 

والنسمائي أو فمي بعلمها ، والترممذي ، أبمي داود فوذا كان في سمنن . أو إلل بعلها 
ومما خممر  عنهما يلمميفه إلمل ممما تيسمر مبينمما صممحته أو ، اقتصمر علممل إلمافته إليهمما 

وإال فممن القيماس ، إن وجمده [ الصمحيح ] لعفه مم يذكر دليال للمذهب من الحمديث 
 . وريره 

، ممن العلممان وريمرهم ، وأسممان األصمحاب ، ويبين ما في الكتاب من ألفام اللنات 
والحاجة ، ومختصرا في وقت بحسب المواطن ، والرواة مبسوطا في وقت ، والنقلة 

 .  واللوابط الكليات ، ويبين فيه االحترازات ، 
، ويلمم إلمل األصمل الفمروا ، فيولمحها ، وأما األحكام  التي هي مقصود الكتماب 

ابط الممهممدة حسمممب واللمممو، والقواعممد المحممررة ، والزوائممد المسمممتجدة، والتتمممات 
، ومنها  يذكره في هخر الفصول ، من ذلك ما يذكره في أمنان كالم المصنف . تعبيره

ومما وافقمه ، وقد اتفق أصحاب الشافعي عليه ، ويبين ما ذكره الشيرازي، واألبواب 
ويبمين ، وهو قليل جدا كما ذكمر، وما انفرد به أو خالفه فيه معممهم، عليه الجمهور 
والمسمممائل ، واللنمممات ، واألسممممان ، علمممل المصمممنف ممممن األحاديمممث فيمممه مممما أنكمممر 

و ، وما أنكر علل المزني فمي مختصمره ، ما جوابه إن كان أهال لذلك ، المشكالت 
مما بيمان المراجح ممن ، وعلمل المصمنف فمي التنبيمه ، أبي حامد النزالي في الوسميط 

 ( . برولو كان من األكا) والطرق من المرجوح ، واألوجه ، األقوال 
والمتممؤخرين إلممل ، وعممن مصممادره فقممد تتبمما كتممب أصممحاب الشممافعي مممن المتقممدمين 

وكممذلك نصمموص اإلمممام ، ومشممهور ، ورريممب ، ومختصممر ، زمانممه مممن مبسمموط 
، وممما نقلممه المفتمون المعتمممدون مممن أصممحابه، الشمافعي كمماألم والمختصممر والبمويطي 

. ريمر تعيمين قائليمه لكممرتهم وتتبا فتاواهم ،فما كان مشهورا يقتصر علل ذكمره ممن 
وحيث يكون ما ينقلمه رريبما يلميفه إلمل قائلمه ، إال أن يلطر إلل ذلك لنرض مهم 

 .. وقد يذهل عنه في بعض المواطن ، في النالب 

                                                                                             
وقمد وفممر هللا الكمريم دواعمي العلممان ممن أصممحابنا رحمهمم هللا تعمالل االشمتنال بهممذين . وسمائر أعمالهمما منهمما ، 

وفممي هممذين الكتممابين دروس ، وحسممن نيممة ذينممك اإلمممامين ، وعمممم فائممدتهما ، وممما ذاك إال لجاللتهممما ، الكتممابين 
فمي جميما ، وفمي همذه األعصمار ، لطالب المعتنين فيمما ململ وحفم ا، وبحث المحصلين المحققين ، المدرسين 
كمان ممن أهمم األممور العنايمة ، وجاللتهمما عنمد العلممان كمما ذكرنما ، فوذا كانا كمما وصمفنا . واألمصار ، النواحي 

 ٙٔ:ص ٔ: ( وأجزل العوائد، بشرحهما إذ فيهما أعمم الفوائد 
 ية إحد، عشر جزنامطبعة المنير ٕٓ-٘ٔ:ص ٔ: :المجموا شرح المهذب ٔ
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فممن بعمدهم ممن فقهمان ، والتمابعين ، مذاهب السلف من الصمحابة : ويذكر في الكتاب
مما )ويجيمب عنهما ، والقيماس ، إلجمماا وا، والسمنة ، بؤدلتهما ممن الكتماب ، األمصار

ويختصمره فمي ، ويبسط الكالم في األدلة في بعلها ، (  اإلنصاف إن شان هللا تعالل
 .ويعرض عن األدلة الواهية ، وقلتها ، بعلها بحسب كمرة الحاجة إلل تلك المسؤلة 

، نمذر البن الم( واإلجماا ، كتاب اإلشراف ) وأكمر ما ينقله من مذاهب العلمان من 
 .وال أنقل من كتب أصحابنا من ذلك إال القليل ، ومن كتب أصحاب أئمة المذاهب 

وإذا مر باسم أحد من رجمال الممذهب، أصمحاب الوجموه أو ريمرهم أشمار إلمل بيمان  
وربما ذكر  طرفا ممن مناقبمه ، ووفاته ، وربما ذكر مولده ، ونسبه ، وكنيته ، اسمه 

إال ما قصمد منمه زيمادة فمي ، الة علل ما سبق ذكرهويجتهد في تجنب التكرار باإلح، 
ونبمه مما ذلمك ، وإن أد، إلمل التطويمل بالتمميمل ، اإليلاح بل و ال يتمرك اإليلماح 

، إلل أن طريقته في الكتاب جانت متوسطة بين المطوالت و المختصرات المخالت 
فهمو شمرح ( شرح المهمذب ) وإن سميته ، واعلم أن هذا الكتاب :) مم ختم ذلك بقوله

، والتمماري  ، وجمممل مممن اللنممة ، وللحممديث ، للممذهب كلممه بممل لمممذاهب العلمممان كلهممم 
، ولمعيفه ، وحسمنه ، معرفمة صمحيح الحمديث : وهمو أصمل عمميم فمي ، واألسمان 

واسممتنباط ، وتؤويممل الخفيممات ، والجممما بممين األحاديممث المتعارلممات ، وبيممان عللممه 
 ٔ(المهمات

فقمد عقمد فمي كتماب " البدايمة"سؤلة التمي اخترناهما ممن ما المأما عن مولا المقارنة 
،األول فيمما ٕالطهارة بمابين قبمل الحمديث عمما يفسمد الممان ممن النجاسمة ومما ال يفسمده

يجوز به الطهارة من المياه وما ال يجوز،والماني ما يفسد المان من الطاهرات وما ال 
المتنيمر بالنجاسمة مجمما  فبدأ بقول المصنف ممم أعقبمه بالشمرح مبينما أن الممان.يفسده

علل نجاسته كما حكل ابن المنذر مم لعف هخر الحمديث المذي أورده المصمنف فمي 
وحكم بؤن شطره { المان طهور ال ينجسه شين إال ما رير طعمه أو ريحه } : الباب 

مم بقي االحتجا  باإلجماا كما ذكر ( المان طهور ال ينجسه شين)األول صحيح أي 
 .الشافعي
عقد النووي فرعا بين فيه اختالف أهل المذهب وهو وقموا جيفمة فمي الممان بعد ذلك 

إن تنيمر )ممم تعقمب قمول المصمنف.الكمير تروح بها بالمجماورة ولمم ينحمل منهما شمين
همذه معمدودة ممن مشمكالت المهمذب :) فقال النمووي (بعله دون بعض نجس الجميا

ن كمان المذي لمم يتنيمر أنه ينجس الجميا سوا:وذكر فيه وجهين األول ( وليست كذلك
والماني  وهو الصمحيح الجماري علمل القواعمد إن كمان البماقي قلتمين ،  قلتين أو أكمر 

مم تعقب حديث القلتين بؤنه حسمن مابمت وشمرح لفممة الخبمث ممم .فطاهر و إال فنجس
فحكممل ابممن ، وهممي إذا وقمما فممي المممان الراكممد نجاسممة ولممم تنيممره : بممين حكممم المسممؤلة 
 :ا سبعة مذاهب للعلمانالمنذر وريره فيه

قممال ، وإن كممان دون قلتممين نجممس ، إن كممان قلتممين فممؤكمر لممم يممنجس ( األول) -
 . وهذا مذهبنا مم ذكر من معه ومنهم أحمد: النووي

                                 
 ٕٔ:ص ٔ: ":المجموا شرح المهذب" ٔ
 6ٖٔ-ٓٙٔ:ص ٔ: " المجموا شرح المهذب" ٕ
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حكمموه عمن عبممد هللا بممن ، أنممه إن بلمآ أربعممين قلمة لممم ينجسممه شمين ( : المماني )  -
 . عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر

لممم ينجسممه ( أي يسممتوعب ممما يقابمل إمنمما عشممر وسمقا)كمرا  إن كممان( : المالمث )  -
 وروي عن مسروق وابن سيرين . شين 

 روي عن ابن عباس ، إذا بلآ ذنوبين لم ينجس ( : والرابا )  -

 إن كان أربعين دلوا لم ينجس روي عن أبي هريرة ( : الخامس )  -

، س تحمرك الجانمب اآلخمر نجم، إذا كان بحيمث لمو حمرك جانبمه ( : السادس )  -
   .وهو مذهب أبي حنيفة، وإال فال 

ال يممنجس كميممر المممان وال قليلممه إال بممالتنير وهممو مممذهب مالممك ( :  والسممابا )  -
واختماره النزالمي و الرويماني ، وبهمذا الممذهب أقمول : وهخرين و قال ابمن المنمذر 

ممم شمرا فمي حشمد األدلمة لممرد ( وهمذا الممذهب أصمحها بعمد مممذهبنا:)وقمال النمووي
مذهبه وبيان ما يقموي رأي الشمافعية ممن  هحنيفة وتلعيف ما استند إلي مذهب أبي

اآلمار ممل حديث أبي سعيد الخدري في ولون النبي صلل هللا عليه وسلم من بئر 
إنما لم يحمل خبما : اللنة كرده علل القول في حديث القلتينما تسعفه به بلاعة، و
 .وهذا يدل علل نجاسته .للعفه عنه

: فوذا قيل في حممل الجسمم ، الحمل لربان حمل جسم وحمل معنل ) :قول النوويي
: وإذا قيل في حممل المعنمل ، ال يطيق ذلك لمقله : فالن ال يحمل الخشبة ممال فمعناه 

} : قال هللا تعالل ; ال يقبله وال يلتزمه وال يصبر عليه : فالن ال يحمل الليم فمعناه 
 { ا ممل الذين حملوا التوراة مم لم يحملوه

ال يتشكك في هذا ، والمان من هذا اللرب ، لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها : معناه 
وكذا القواعد األصولية كعدم االلتفات إلل القياس المخالف ( من له أدنل فهم ومعرفة
نريب الحديث أن يفسر بما جان لأحسن تفسير : قال العلمان :) للسنة والحديث كقوله

وكمذا تقويممة .لممرد فهمم لحمديث القلتممين رهه مرجوحما( الحمديث فمي روايمة أخممر، لمذلك
الحجة من جهة االعتبار واالستدالل بما أصله الشافعي واألصمحاب فيتخيمر منهما مما 

 .يراه األحسن واألقو،
مم انتقل إلل مالك وموافقيه وجان بما احتجوا بمه وأورد مما رد بمه الشمافعية، ممم عقمد 

ق بمين بمول الشمخص فمي الممان المدائم ممن جهمة، فرعا في رأي الماهريمة فمي التفريم
ممم جمر، البمول إلمل النهمر بمل ، وبول ريره أو صبه في المان أو بمال فمي شمط نهمر 

وكيف منعموا الولمون ممن األول وأبماحوه فمي . وحتل لو تنوط فيه، من جهة أخر،
مممم بممين  (وهممذا مممذهب عجيممب وفممي رايممة الفسمماد:) فقممال النممووي.الصممور األخممر،

اقا في مقدار القلتين بين أصحاب الشافعي ورجح أنهمما خمسممائة رطمل الخالف الو
بندادية مم بين بعد ذلك أن المقدرات المنصوصة ال يسول مخالفتها ومما كمان تقمديره 

فما قارب المقدر فهو في المعنل ممله ، باالجتهاد بسبب أنه لم يج  نص صحيح فيه 
 . 
فنلمب النمووي  وشك هل هو قلتان أم ال ؟مم عقد فرعا فيما لو وقا في المان نجاسة  

القول بؤنه طاهر،و أما رير المان من المائعات وريرها من الرطبات فينجس بمالقماة  
وذكر أنه ال خالف ألحد من العلمان في ذلك بسمبب أنمه ، وإن بلنت قالال ، النجاسة 
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ل مممم تعقممب قممو.وإن كمممر بخممالف كميممر المممان ، ال يشممق حفممم المممائا مممن النجاسممة 
معنماه ال تشماهد بمالعين : بقولمه( وإن كانت النجاسة مما ال يدركها الطمرف)المصنف 

لقلتها مم استمر في الشرح وتناول ما يتفرا عنها من حكم في المان أو الموب يصيبه 
والصحيح : ذلك علل عادة أهل المذهب فذكر فيها سبا طرق كلها في المذهب مم قال

ممم بمين .قمال بمذلك ودليلمه ممن الممان وال المموب وبمينال ينجس : المختار من هذا كله 
 .كالذباب -أي ال دم لها يسيل-ائلةحكم النجاسة في الميتة التي ال نفس لها س

وأورد .وصحح حديث الذباب الذي أيد به المصنف قول من ال ير، فمي ذلمك نجاسمة
عرلا قوال عجيبا للخطمابي فمي المرد علمل ممن ال خمالق لمه مممن اسمتنرب اشمتمال 

ممم قمال بعمد أن أورد مختلمف أقموال .جناحي الذبابة علل الدان والدوان فمي نفمس اآلن
وقمال إذا . هكمذا صمححه الجمهمور، أنمه ال يمنجس الممان : والصحيح منهما : المذهب

مم فرا فروعا أخر، يمهر أن األنسب لها مولا األطعمة .كمر بحيث ينيره ينجس
تطهير المان أحد ل إلل مسؤلة ما إذا أراد مم انتق.وما يحل من الحيوان وما ليس كذلك

 .النجس
كما قمال النمووي لميس شمرحا للمهمذب فقمط وإنمما شمرح مفصمل "فالمجموا"وعموما 

وال  ،وموسموعة لعمدد ممن العلموم اإلسمالمية ،ورموص فمي  ،للمذهب وجمما لشموارد
تعرض المذاهب األخر، إال لتدعم الرأي المعتمد فمي الممذهب أو ليمتم تقويمهما وفمق 
ميممزان المممذهب، فممالنووي يمهممر حماسممة خاصممة لمناصممرة المممذهب وداعيممة كبيممر 

 .لالعتقاد في أولوية اتباا مذهب الشافعي
واعلممم أنممه حصممل فممي هممذه المسممؤلة جملممة مممن :) . يقممول فممي هممذه المسممؤلة بعينهمما 

ولم يمرد ، األحاديث ذكرناها وبجميعها يقول الشافعي رحمه هللا علل حسب ما سبق 
وهممذه عادتممه رحمممه هللا فممي تمسممكه بالسممنة وجمعممه بممين أطرافهمما ورده ،  منهمما شمميئا

وستر، إن شان هللا تعالل في هذا الكتاب في ، بعلها إلل بعض علل أحسن الوجوه 
وتمزداد اعتقمادا ، من ذلك ما تقمر بمه عينمك ، نمائر هذه من مسائل الخالف وريرها 

 (التفصيليفليس الخبر الجملي كالعيان ، في الشافعي ومذهبه 
 :لطحاو "شرح معاني اآلثار-

ذكمممر جعفمممر أحممممد بمممن محممممد بمممن سمممالمة بمممن سممملمة األزدي الطحممماوي رحممممة هللا 
سمؤلني بعمض أصمحابنا ممن أهمل العلمم أن ألما لمه :)مقصوده ممن الكتماب فقمال:عليه

كتابا أذكر فيه اآلمار المؤمورة عن رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم فمي األحكمام التمي 
ل اإللحاد واللعفة من أهل اإلسمالم أن بعلمها يمنقض بعلمها لقلمة علمهمم يتوهم أه

بناسممخها مممن منسمموخها وممما يجممب بممه العمممل منهمما لممما يشممهد لممه مممن الكتمماب النمماطق 
والسنة المجتما عليها وأجعل لذلك أبوابا أذكر في كل كتاب منها مما فيمه ممن الناسم  

وإقامممة الحجممة لمممن صممح  والمنسمموخ وتؤويممل العلمممان واحتجمما  بعلممهم علممل بعممض
عندي قوله منهم بما يصح به ممله من كتماب أو سمنة أو إجمماا أو تمواتر ممن أقاويمل 

 .الصحابة أو تابعيهم 
فاسمتخرجت منمه أبوابما علمل النحمو ، وإني نمرت في ذلك وبحمت عنه بحما شمديدا  

 ٔ(ذكرت في كل كتاب منها جنسا من تلك األجناس، وجعلت ذلك كتبا ، الذي سؤل 

                                 
 بيروت-دار المعرفة-اربعة اجزان-ٙٔ:ص ٔ: "شرح معاني اآلمار"الطحاوي ٔ
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" مشكل اآلممار"فمقصوده أحاديث األحكام وليس عموم اآلمار كما كان شؤنه في كتابه
بوزالة ما يتوهم من تعارض وبيان ما يكون به العمل والسير في ذلمك توخيما للتنمميم 

وهو في النالمب .ودعم من صح عنده قوله باألدلة والحجج المناسبة.علل أبواب الفقه
إمام أصحاب أبي حنيفة في الحديث والذاب :) ل النوويأبوحنيفة النعمان ،فهو كما قا

 ٔ(عنهم
فمؤول مما بمدأ بمه فمي  "البدايمة"بخصوص مولا المقارنة بين كتاب الطحماوي وبمين 

 :ٕكتاب الطهارة باب المان يقا فيه النجاسة
أن رسمول هللا صملل هللا عليمه } فتتحه بحديث من روايته إلل أبي سعيد الخمدري ا-ٔ

والمحمائض  من بئر بلاعة فقيل يا رسول هللا إنه يلقل فيه الجيمفوسلم كان يتولؤ 
مم أورد روايتين عن أبمي سمعيد الخمدري فمي نفمس المعنمل { فقال إن المان ال ينجس 

وأخر، عن محمد بن أبي يحيل األسلمي عن أمه وخامسة عن أبي نلرة عن جابر 
 .أو أبي سعيد في نفس المعنل بصيآ مختلفة

ان فمي همذه اآلممار فقمال قموم بهما وانتهموا إلمل أن ال يمنجس الممان بين مذاهب العلمم-ٕ
وخمالفهم هخمرون فلمم يمروا .أو ريحمه، أو طعممه ، إال أن ينير لونمه ، شين وقا فيه 

 .فيها حجة
 :االستدالل علل لعف المذهب األول وقوة مذهب األحناف،و من ذلك-ٖ
كمم األنهمار فمال تمنجس حتمل فيكمون حكمهما ح نالبساتي لاعتبار البئر طريقا للمان إل-

 يتنير ماإها
، اإلجماا بؤن النجاسة إذا وقعت في البئر فنلبت علل طعم مائها أو ريحمه أو لونمه -

وقمدروا فمي االحتممال أن بئمر بلماعة وقما لهما ذلمك، فكمان سمإال .أن مانها قد فسد 
ال فمعنمل ال يمنجس أي .الناس بعد إزاحة النجاسة منمه فسمؤلوا همل يطهمر الممان بمذلك

يبقل نجسا بعد إزالة النجاسة منه كحال األرض والمسجد والمسلم وما يشبه ذلك مما 
 .وردت فيه همار بؤنه ال ينجس والمقصود فيه ما سبق

ساق أحاديث النهي عن البول في المان الدائم وذكر ممانية منها كلها من طريق أبمي -
وروايمة عمن جمابر  وأخر، من طريق سمفيان عمن أبمي الزنماد رلي هللا عنههريرة 

فلما خمص رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم الممان :) مم قال الطحاوي رلي هللا عنه
علمنمما بممذلك أنممه إنممما فصممل ذلممك ألن ، الراكممد الممذي ال يجممري دون المممان الجمماري 

 ( وال تداخل المان الجاري ، النجاسة تداخل المان الذي ال يجري 
مسممتدال بماألمر بنسمله علممل نجاسمة المممان  أشمار إلمل حممديث ولمول الكلمب فممي اإلنمان-

 .واإلنان ررم عدم تنير طعمه أو ريحه أو لونه
أكد الطحاوي أن تنليب المعنل الذي صار إليه فمي حمديث بئمر بلماعة همو السمبيل -

 .للجما بينه وبين األحاديث التي ساقها في الباب من رير تناقض وال تلاد
إذا كمان الممان مقمدار قلتمين لمم : فقمالوا  عر  بعد ذلك علل من وقتوا في ذلك حمدا-ٗ

يحمل الخبث محتجين بحديث القلتين الذي أورده ممن طريمق ابمن عممر ممرتين وممن 
وممما .طريق ابن عمر عن أبيه مرتين أيلا مم رواية خامسة موقوفة علل ابمن عممر

                                 
 ٗٙٔ:ص ٔ:المجموا شرح المهذب   ٔ
 6ٔ-ٔٔ:ص ٔ: " شرح معاني اآلمار" ٕ
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عدم ورود مقدار القلة في همذه اآلمار،فاحتملمت قمالل الحجماز  -رد به هذا االحتجا  
 .قامة الرجل بحيث يكون المان لكمرته في حكم األنهار فال ينجسو
والقمالل ليسمت ريمر قمالل الحجماز ، وأما عن القول بمؤن الخبمر يإخمذ علمل مماهره -

المعروفة، فونه ينبني بمقتلل األخذ بالماهر أن يكون المان إذا بلمآ ذلمك المقمدار ال 
النبي صلل هللا عليه وسلم لم ف،وإن ريرت لونه أو طعمه أو ريحه ، تلره النجاسة 

وأمما عمن القمول بؤنمه صملل هللا عليمه وسملم ذكمر مسمؤلة  –يبين ذلك في هذا الحمديث 
إال مما رلمب ، الممان ال ينجسمه شمين } التنير في رير حديث القلتين، كما في حمديث 

 { علل لونه أو طعمه أو ريحه 
 تحتجمون بمه فمون كنمتم قمد وأنتم ال تمبتون المنقطا وال، هذا منقطا : )فقال الطحاوي

جعلتم قوله في القلتين علل خاص من القالل جاز لنيركم أن يجعل المان علل خاص 
 (فيكون ذلك عنده علل ما يوافق معاني اآلمار األول وال يخالفها ، من المياه 

ما يمهر من التعارض بين اآلمار المرويمة فمي  نختم بالهاجس الذي يشنله وهو در-
ن أحاديث النهي عن البول في المان الراكد وحديث ولول الكلب عامة الباب ،وذلك أ

لم يذكر فيها مقدار المان وإنما هي حكمم كمل ممان ال يجمري، فمبمت أن مما فمي حمديث 
 .القلتين هو علل المان الذي يجري بنير نمر إلل المقدار

، حنيفمة هو قول أبي ، وهذا المعنل الذي صححنا عليه معاني هذه اآلمار :)مم قال-٘
كممابن .  مممم ذكممر بعممض مممن تقممدمهم ممممن يوافممق مممذهبهم .( ومحمممد ، وأبممي يوسممف 

فنممر فموذا ، الزبير الذي نزح مان زمزم لما ممات فيهما هدممي فجعمل الممان ال ينقطما 
ومما روي عمن علمي . عين تجري من قبمل الحجمر األسمود فقمال ابمن الزبيمر حسمبكم 

ومما روي . قمال ينمزح ماإهما . فماتمت  رلي هللا عنه قال في بئمر وقعمت فيهما فمؤرة
عن أبي هريرة من أنه نهل عن البول في الندير وأباح ذلك لمن شان إن كان جاريما 

ينممزح منهمما ) قممال . يقمما فممي البئممر . وعممن الشممعبي فممي الطيممر والسممنور ونحوهممما .
عمن إبمراهيم فمي البئمر يقما فيمه الجمرذ أو )وعنه أيلا سمبعون دلموا و( أربعون دلوا 

وعمن ( قال المنيرة حتل يتنير الممان، يدلو منها أربعين دلوا : ور فيموت ؟ قال السن
إبراهيم أيلا في الفؤرة تقا في البئر قال ينزح منها دالن وعن حماد بن أبي سمليمان 

 .مم يتولؤ منها، في دجاجة ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين 
ورسممل جدرانممه لتشممرب حيطانممه مممم رد علممل مممن ألممزمهم جممدال بطممم البئممر أو حفممره 

أمممر بنسممل إنممان ولممول الكلممب ولممم يممؤمر  صمملل هللا عليممه وسمملمالنجاسممة بممؤن النبممي 
بكسره،وذكر اختالف البئر عن اإلنان في النسل إذ يقا المان فمي األول داخلهما وفمي 

كان رسل حيطانها ، ولما أجمعوا أن نزح طينها وحفرها رير واجب . الماني خارجه
 .يكون واجباأحر، أن ال 

وهكذا يستميت الطحاوي في المنافحمة والمدفاا عمن ممذهب أبمي حنيفمة بمما وجمد ممن 
اآلمار وتقليب أوجه النمر لرد المعماني الموجمودة فيمما يخمالف الممذهب ممن أحاديمث 
الخصوم ولو أن يحمل مقدار القلتين علل المان الجاري وأن يقول في المان الموجود 

  ! نه رير محدد المقدارفي إنان ولآ فيه الكلب بؤ
 (:هٕٓٙت ) البن ادامة" المغني"-
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علمل " المننمي"رتب اإلمام موفق الدين عبد هللا بن أحمد المعروف بابن قدامة كتابمه 
فمي الفقمه ( هٖٖٗت)شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد هللا الخرقمي 

وما دلت عليه ، ا وتبيينها فيبدأ في كل مسؤلة بشرحه، متتبعا في ذلك مسائله وأبوابه 
مممم يتبمما ذلممك بممما يشممابهها مممما لمميس بمممذكور فممي ، بمنطوقهمما ومفهومهمما وملمممونها 

شمرح  فتجين المسائل كتراجم ألبمواب الكتماب وهمو فمي كمل ذلمك يقصمد، المختصر 
 .مذهب اإلمام أحمد واختياره 

ل إمام ما ذهب ويذكر لك، ويبين في كمير من المسائل ما اختلف فيه مما أجما عليه  
واالقتصمار ممن ذلمك ، سبيل االختصمار ) ويشير إلل دليل بعض أقوالهم علل ، إليه 

إلمل كتمب األئممة ممن علممان ، وأعزو مما أمكننمي عمزوه ممن األخبمار ، علل المختار 
فيعتمممد علممل ، والتمييممز بممين صممحيحها ومعلولهمما ، لتحصممل المقممة بمممدلولها ، اآلمممار 

 ٔ(لها ويعرض عن مجهو، معروفها 
وبخصمموص المسممؤلة التممي نحممن بصممدد عممرض مختلممف أوجممه تناولهمما عنممد ملممة مممن 

فيهما فمي كتماب " المننمي"،فقمد بمدأ صماحب فيها العلمان ممن تعرض ألقوال المذاهب
ت فيمه عممسمؤلة كمان الممان قلتمين فوق-باب ما تكمون بمه الطهمارة ممن الممان –الطهارة 
، وهمو خممس قمرب ، كان المان قلتين وإذا : ) قول الخرقي في مختصرهي -ٕالنجاسة

 (فهو طاهر ، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم وال لون وال رائحة 
. فبدأ بشرح القلة محددا المقدار الذي ال ينجس وهو خمسمائة رطل بالعراقي  -1

ممم ذكمر مما يقموي رأيمه ممن .وهمو ممذهب الشمافعي ، وبين أن هذا هو ماهر الممذهب
 .األمر والنمر

ما دلت عليه المسؤلة بصمريحها وهمو أن مما بلمآ القلتمين فلمم يتنيمر بمما مم بين  -2
وأن مما ، مم بمفهومها وهو أن ما تنير بالنجاسة نجمس وإن كممر ، وقا فيه ال ينجس 

 .وإن لم يتنير، دون القلتين ينجس بمجرد مالقاة النجاسة 
ا فمي مم ذكر من قال بهذه اآلران ومن خمالف فيهما وأدلمة ذلمك ، فنقمل اإلجمما -3

نجاسمة ممما تنيمر بالنجاسممة،ولما لمعف حممديث تنيممر الطعمم وريممره قمال بممما أداه إليممه 
فوذا صمارت الميتمة فمي الممان فتنيمر طعممه أو ، النمر وهو أن هللا تعالل حرم الميتة 

 .  يعني الولون والشرب.فال يحل له، فذلك طعم الميتة وريحها ، ريحه 
فالمشمهور فمي الممذهب أنمه ، سمة فلمم يتنيمر بهما وأما ما دون القلتين إذا القتمه النجا -

 . وذكر من ذهب إليه من السلف كابن عمر وبه قال الشافعي ،ينجس 
و ، وهي أن الممان ال يمنجس إال بمالتنير قليلمه وكميمره ، وذكر ألحمد رواية أخر،  -

وابن عباس ومالمك واألوزاعمي وريمرهم ، وأبي هريرة ، ممل ذلك روي عن حذيفة 
فمي  صلل هللا عليه وسململحديث بئر بلاعة وعدم تفريق النبي ; لشافعي وهو قول ل

المان بين القليل والكمير عندما سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة والتي تردها 
 .السباا والكالب والحمر

ممم رجما إلمل الروايمة األولممل المعتممدة ليقويهما بحمديث رسممل اليمد قبمل رمسمها فممي   -
وممن جهمة  ،عدم تنيير المان اان من ولول الكلب ررم أن ماهريهماإلنان ورسل اإلن

                                 
 البن قدامة" المنني"مقدمة  ٔ
 6ٖ-ٖٓ:ص ٔ: " المنني" ٕ
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إذ لمو اسمتو، حكمم ، النمر القول بؤن تحديد القلتمين يمدل علمل أن مما دونهمما يمنجس 
وأما األخبار التي يفيد ماهرها خالف همذا . القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا 

ر اآلخمر محمموالن علمل الممان وخبمر بئمر بلماعة والخبم، أبي أمامة لعيف ) فخبر
، فونمه أخمص منهمما ، أو نخصمهما بخبمر القلتمين ، بدليل أن مما تنيمر نجمس ، الكمير 

 (والخاص يقدم علل العام 
فال يختلف ، ولم تكن النجاسة بوال أو عذرة ، إذا لم يتنير ، وأما الزائد عن القلتين  -

وذهب . وهو قول الشافعي مم ذكر من يقول بذلك من السلف ،، المذهب في طهارته 
إال أن يبلآ حدا ينلب علل المن ، أبو حنيفة وأصحابه إلل أن الكمير ينجس بالنجاسة 

وبممين بعممض اخممتالفهم فممي حممده ودلمميلهم مممن جهممة األمممر . أن النجاسممة ال تصممل إليممه 
 . والنمر 

اهمما اللمذان ذكرن، وبئر بلماعة ، ولنا خبر القلتين :)مم رجا إلل الرد عليهم بقوله -
مستدال بمشاهدة وتقدير أبي داود . و ذكر أن بئر بلاعة ال يبلآ الحد الذي ذكروه ( 

وبخصمموص الحممد الممذي ال . فيجممب تقديمممه ، وحممديمهم عممام وحممديمنا خمماص : مممم قممال
ينجس به المان فلما كان االتفاق علل وجود حد لذلك فما حدده النبمي صملل هللا عليمه 

وألن حديمهم خاص في البمول فمابن . لرأي والتشهي وسلم أولل من التحديد بمجرد ا
ونقصمر الحكمم علمل مما تناولمه ، ونحن نقول به علل إحمد، المروايتين :) قدامة يقول

ممم رد ( ألن له ممن التؤكيمد واالنتشمار فمي الممان مما لميس لنيمره; وهو البول ، النص 
اد أن مما بلمآ و أنه لمو أر{ لم ينجس } تفسير حمل الخبث بدفعه أن في بعض ألفامه 

القلتين في القلة ينجس لكان ما فوقهما ال ينجس مم ذكر ما يخالف ذلك من جهة اللنة 
 .وكؤن النووي أخذه عنه

ذكر اختالف رجال ممذهب أحممد فمي مقمدار القلتمين همل همما خمسممائة علمل وجمه  -
 فمنقص، التحديد الدقيق أو علل جهة التقريب، وفائدة الخالف أن من اعتبمر التحديمد 

ومممن قممال ، ونجممس بممورود النجاسممة عليممه ، لممم يعممف عنممه ، عممن الحممد شمميئا يسمميرا 
 .وتعلق الحكم بما يقارب القلتين ، بالتقريب عفي عن النقص اليسير عنده 

مم فصل فروعا أخر، ممل االختالف في المذهب في الشك يقا في بلول المان قدرا -
وحكمم  ريمر الممان ممن المائعمات يمدفا النجاسمة أو ال يدفعها،وكمذا وقموا النجاسمة فمي

 فتنيمر بهما، فوقما فمي جانمب منمه نجاسمة ، إذا كان المان كميرا ،وكذا المان المستعمل
 ؟فرق بين يسير النجاسة وكميرها  هل هناكو،
وحكم  ا ،مان واحد هل يعتبران، والنديران إذا اتصل أحدهما باآلخر بساقية بينهما  

أو كمان ، متصمل بالجماري ، ائل عن سنن الممان م، في جانب النهر مان واقف المان 
، فيها مان واقف وكان ذلك ما الجرية المقابلة له دون القلتين، في أرض النهر وهدة 

;  ؟سمبيل إلمل تطهيمرههل ممن و تنجس العجين ونحوه ، تطهير المان النجسوالعمل ل
حتمل ، جس في المان المنونحوها تقا الحبوب  الشؤن فيوكذلك ، ألنه ال يمكن رسله 

 . هل تطهر أم ال؟، انتف  وابتل 
تبركا )فابن قدامة بين مقصوده في بسط مذهب اإلمام أحمد ما ذكر ريره من األئمة 

ولممذا نجممده هادئمما يممرد اآلران المخالفممة فممي ريممر شممدة وال ( وتعريفمما لمممذاهبهم ، بهممم 
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وصا عنف، ويحرص أن يجد في كل مسؤلة يذهب فيها إمامه مذهبا من يوافقه وخص
 .من المذهبين الشافعي والمالكي

 :(هٙ٘ٗت)البن حزم" المحل "-
أنمه بصمدد " المحلمل باآلممار"ذكر علي بن أحمد بن سعيد بمن حمزم فمي مقدممة كتابمه 
علمل )يقتصر فيمه "بالمحلل " شرح مختصر للمسائل التي جمعها في كتابه الموسوم 

ودرجما لمه ، طالب والمبتمدج ليكون مؤخذه سهال علل ال، قواعد البراهين بنير إكمار 
إلل التبحر في الحجا  ومعرفة االختالف وتصحيح الدالئل المإدية إلل معرفة الحق 
مما تنمازا النماس فيمه واإلشمراف علمل أحكمام القمرهن والوقموف علمل جمهمرة السمنن 

والوقموف علمل ، المابتة عن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم وتمييزهما ممما لمم يصمح 
اة األخبار وتمييمزهم ممن ريمرهم والتنبيمه علمل فسماد القيماس وتناقلمه المقات من رو

مطمئنا قارئه إلل أنه لم يحمتج فمي كتابمه إال بخبمر صمحيح ممن ( وتناقض القائلين به 
أو منسمموخا أولممح ، روايممة المقممات مسممند ولممم يخممالف إال خبممرا لممعيفا بممين لممعفه 

 . نسخه 
مسمؤلة حكمم -بمدوره فمي كتماب الطهمارةوأما عن المسؤلة مولا المقارنة فقد أوردها 

 :وسار فيها علل المنهج التالي-ٔالمائا إذا وقعت فبه نجاسة
ممن ممان أو زيمت أو  -وكمل شمين ممائا :) بدأ بمختصره الذي يتولل شرحه فقال -ٔ

، أي شمين كمان ، سمن أو لبن أو مان ورد أو عسل أو ممرق أو طيمب أو ريمر ذلمك 
فون رير ذلك لون ما وقا ، م يجب اجتنابه أو ميتة إذا وقعت فيه نجاسة أو شين حرا

فون لم ، ولم يجز استعماله وال بيعه ، فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله وحرم أكله 
فذلك المائا حمالل أكلمه ، ينير شيئا من لون ما وقا فيه وال من طعمه وال من ريحه 

والتطهمر ، ذلك المان والولون حالل ب -إن كان قبل ذلك كذلك  -وشربه واستعماله 
 ..(وبيا ما كان  جائزا بيعه قبل ذلك حالل، به في النسل أيلا كذلك 

 :مم قام باستمنان مالمة أمور من هذه القاعدة  -ٕ
حرمة الولون واالرتسال علل البائمل فمي الممان الراكمد المذي ال يجمري،وال تشممل -

جما منمه ممم جمر، البمول الحرمة ريره ،وال هو نفسه إذا أحدث في الممان أو بمال خار
إلل المان المقصود، كما أن المان يبقل طاهرا حالال شربه له ولنيره،كل ذلمك مما لمم 

 .يتنير المان في شين من أوصافه
 .كما يحرم استعمال ما ولآ فيه الكلب فونه يهرق وال بد -
ل وكذا السمن الذائب يقا فيه الفؤر ميتا أو يموت فيه أو يخر  منه حيا علمل أي حما-

ولم يحل االنتفاا به جممد بعمد  -ولو أنه ألف ألف قنطار أو أقل أو أكمر  -يهرق كله 
فمون الفمؤر يإخممذ منمه ومما حولممه ، ذلمك أو لمم يجممد وإن كممان جاممدا واتصمل جممموده 

إال المان فمال يحمل بيعمه ، والباقي حالل أكله وبيعه واالدهان به قل أو كمر ، ويرمل 
 .سلم عن ذلك لنهي النبي صلل هللا عليه و

مما ذكرنما قبمل ممن أن كمل مما أحمل هللا : برهمان ذلمك :) بقوله البرهنة عل  ما ادم-ٖ
. تعالل وحكم فيه بؤنه طاهر فهو كذلك أبدا ما لم يؤت نص هخر بتحريمه أو نجاسته 
وكممل ممما حممرم هللا تعممالل أو نجسممه فهممو كممذلك أبممدا ممما لممم يممؤت نممص هخممر بوباحتممه أو 

                                 
 3ٙٔ-ٔٗٔ:ص ٔ: " المحلل باآلمار" ٔ
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مإيدا ذلك بآيات من المذكر الحكميم ( فهو تعد لحدود هللا تعالل وما عدا هذا، تطهيره 
-، صح بهذا يقينا أن الطماهر ال يمنجس بمالقماة المنجس -: ومن قواعد جزم فيها ممل

 . وأن النجس ال يطهر بمالقاة الطاهر 
والحمرام ال يحممل بمالقماة الحممالل بمل الحممالل -وأن الحمالل ال يحممرم بمالقماة الحممرام -

والطاهر طاهر كما كان والنجس نجس كما ، ن والحرام حرام كما كان حالل كما كا
 ( . وإال فال. إال أن يرد نص بوحالة حكم من ذلك فسمعا وطاعة ) ،كان 
،ممممل الممرد علممل القممائلين بتممنجس المممان بممما يالقيممه مممن  الييرد عليي  المخييالفين -ٗ

أجمعموا عليمه مما  النجاسات، بؤنه ال نجاسة إال ما مهرت فيمه عمين النجاسمة، كالمذي
كمما ال يحمرم إال مما . الماهرية علل تطهير المخر  والمدم فمي الفمم والمموب والجسمم

ويممذكر بممؤن تنيممر الحممالل الطمماهر . مهممر فيممه عممين المنصمموص علممل تحريمممه فقممط 
بممالنجس أو الحممرام يسممتوجب االمتنمماا عممن اسممتعماله ألننمما ال نقممدر علممل اسممتعمال 

 رام أو تنجست عينه،الحالل إال باستعماله ال أنه ح
لكمان حالال،وكمذلك ، ولو قمدرنا علمل تخلميص الحمالل الطماهر ممن الحمرام والمنجس 

النجاسة عندما تزال عن جرم طاهر،فالنجاسمة فمي ذاتهما لمم تطهمر والحمرام لمم يحمل 
وكذلك إذا استحالت صفات عين المنجس . وإنما قدرنا علل استعمال الطاهر كما كان

وكممذلك الشممؤن فممي صممفات عممين الحممالل . ر ذا حكممم هخممرأو الحممرام فصممار شمميئا هخمم
فاألحكام لألسمان واألسمان . أو الخمر يصير خال ، الطاهر، كالعصير يصير خمرا 

ويممرفض ابممن حممزم أي تفريممق بممين المممان المموارد وبممين الممذي تممرده .تابعممة للصممفات 
 . النجاسة ويحكم علل قولهم بالتخليط والفساد

، ات تقما فيهما النجاسمة واالنتفماا بهما واالستصمباح بهما وأجماز ابمن حمزم بيما  المائعم
وبيما الحمالل حمالل كمما كمان ، وذكر أنه بيا الجرم الحالل ال ما مازجه من الحمرام 

مم ذكر عددا مممن رأ، ذلمك ممن السملف . ومن ادعل خالف ذلك فعليه الدليل . قبل 
إنما الن  ما كان في :) مم قال. واألئمة منهم أبو حنيفة ونفل أن يكون ذلك من الن 

وألاف (. ال في المنون الكاذبة المخالفة ألمر هللا تعالل ، والنصيحة كذلك ، الدين 
وفي السلف من ذهب إلل أنه نجس كسملمان ،أن ممل ذلك يمكن أن يقال في البصاق 

 . الفارسي وإبراهيم النخعي إال أن أحدا لم يمنا ما وقا فيه بصاق
} :فؤورد في حكم البائل حديث أبي هريرة مرفوعما سااها بيان أوج  األدلة التي -٘

وسمماق حممديمين . { ال يبممولن أحممدكم فممي المممان الممدائم الممذي ال يجممري مممم ينتسممل منممه 
لو أراد عليه السالم أن ينهل عن ذلك :) هخرين عنه أيلا في نفس المولوا مم قال

ؤن يكلفنا علم ما لم يبده رير البائل لما سكت عن ذلك عجزا وال نسيانا وال تعنيتا لنا ب
 (لنا من النيب

 . مم أحال علل كالمه في الكتاب عن ولول الكلب في اإلنان-
فؤلقوها وما حولها )وأورد األحاديث الخاصة بوقوا الفؤرة في السمن فرجح رواية  -

وإن كمان ذائبما أو مائعما فاستصمبحوا بمه أو )علمل روايمة ( وإن كان مائعا فمال تقربموه
ورجح أن يإخذ ممما حولهما وهمو .وقال بنس  الرواية األولل للمانية( عوا بهانتف: قال 

{ . خمذوا ممما حولهما قمدر الكممف } أقمل مما يمكمن أن يإخمذ وأرقمه رلممما،ورد حمديث 
 .ولعف رواية أخر، لعبد الجبار بن عمر.لكونه جان مرسال عن كذاب
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 :بنا  ااعدة عل  أساسها يفاصل ويحاكم بقية المذاهب-ٙ
الفؤرة مقصمور علمل مولمعه ال يتعمداه وأي تفصميل أو إلمافات أو قيماس  فحديث -

وال يجموز أن يحكمم لنيمر :) هو تشريا جديد لم يؤذن فيه هللا حسب مذهبمه فهمو يقمول
وال للفمؤر فمي ريمر السممن وال لنيمر الفمؤرة فمي السممن بحكمم ، الفؤر في ريمر السممن 

ومممن المحممال أن يريممد ، سمممن ألنممه ال نممص فممي ريممر الفممؤر فممي ال، الفممؤر فممي السمممن 
رسول هللا صلل هللا عليه وسلم  حكما في رير الفؤر في ريمر السممن ممم يسمكت عنمه 

وما يعجمز ، ويكلنا إلل علم النيب والقول بما ال نعلم علل هللا تعالل ، وال يخبرنا به 
ا إذا وقا المنجس أو الحمرام فمي الممائا فمافعلو: عليه السالم قط عن أن يقول لو أراد 

وعلمل همذا ( حاشا هلل من أن يدا عليه السالم بيان مما أممره ربمه تعمالل بتبلينمه، كذا 
 :األساس سيرفض كل التفريعات التي بناها أصحاب المذاهب في هذه المسؤلة

بخصوص الحكم بعدم استعمال المان الراكد الذي وقعت : رفض تفريعات األحناف -
أحد طرفيه لم يتحرك اآلخر، وكذا المائا فيه نجاسة أو محرم إال أن يكون إذا حرك 

رير أنه يجوز االستصباح به واالنتفاا به وبيعه بنير أن يحد فيه حد كالممان، ومتمل 
وقعت النجاسة أو الحمرام فمي بئمر فمون البئمر تمنجس، وطهورهما أن يسمتقل منهما فمي 

زح العصفور والفؤر عشرين دلوا وفي الدجاجة أو السمنور أربعمين وفمي الشماة أن تنم
وإخمرا  ممائتي دلمو حسمب ،البئر حتل  ينلبمه الممان حسمب  أبمي حنيفمة وأبمي يوسمف

  .وتنزح في الكلب والحمار،محمد بن الحسن
ولو وقا فيهما بعرتمان ممن بعمر اإلبمل أو بعمر النمنم لمم .وكذا لو بالت فيه شاة أو بعير

 وألاف ابن حزم تفريعمات عديمدة يطمول ذكرهما،مم علمق علميهم بقمول. يلرها ذلك
وهمذه أقموال لمو تتبما مما فيهما ممن التخلميط لقمام فمي بيمان ذلمك سمفر :) حاد فيه تجريح

وإنها أقوال لم يقلها ، إذ كل فصل منها مصيبة في التحكم والفساد والتناقض ، لخم 
وال مممن ، وال لهما حمم ممن قمرهن وال ممن سمنة صمحيحة وال سمقيمة ، قمط أحمد قمبلهم 
ولكن من باطل متخاذل في ، من باطل مطرد  وال، وال من رأي سديد ، قياس يعقل 
 (راية السخافة

ومممن عجيمب ممما أوردنمما عمنهم قممولهم فممي بعممض :) ويقمول أيلمما فممي سمخرية الذعممة 
إن مان ولون المسلم الطاهر النميمف أنجمس ممن الفمؤرة الميتمة ولمو أردنما : أقوالهم 

ليه وسملم فومما التشنيا عليهم بالحق أللزمناهم ذلك في ولون رسول هللا صلل هللا ع
وإممما أن يخرجمموا عممن اإلسممالم أو فممي ولممون أبممي بكممر وعمممر ، أن يتركمموا قممولهم 

إن حرك طرفه لم يتحرك الطرف اآلخمر : وقولهم . وعممان وعلي رلي هللا عنهم 
أو ، أو بعود منزل ، أم بتبنة ، فليت شعري هذه الحركة بماذا تكون أبوصبا طفل ، 

أو بانهدام جرف ، و بحصاة صنيرة أو بحجر منجنيق أ، أو بوقوا فيل ، بعوم عائم 
 .إلل رير ذلك من الكالم الشديد( ؟ نحمد هللا علل السالمة من هذه التخاليط 

ممل قولهم بنزح مان البئر إذا ماتت فيه دجاجة وبنجاسمة :ورفض تفريعات المالكية -
كل من تولمؤ ويعيد ، وينسل من المياب ما رسل به ، مائه فال يإكل طعام عجن به 

قمالوا وفمي الوزرمة أو . بذلك المان أو ارتسمل بمه صمالة صمالها مما كمان فمي الوقمت 
ولو وقا خمر في مان فون من يتولمؤ منمه يعيمد فمي ، الفؤرة يستقل منها حتل تطيب 

تنيمر أو لمم ، فلو وقا شين من ذلك في ممائا ريمر الممان لمم يحمل أكلمه ، الوقت فقط 
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ولمو ممات شمين ممن خشما  ، ز لمم يجمز الولمون منمه وإن بل في المان خبم، يتنير 
 .عام أو شراب أو رير ذلك لم يلره األرض في مان أو في ط

قليل المان يفسده قليل النجاسمة : وقال ابن القاسم صاحبه ، ويإكل كل ذلك ويشرب  
مم حكم علل . فون تولؤ وصلل به لم يعد إال في الوقت ، ويتيمم من لم يجد سواه ، 

م بالتناقض كيف منا من أكل الطعام المعمول بذلك المان مم لم يؤمر بوعمادة ابن القاس
 .الصالة إال في الوقت

مممم تعجممب مممن تفريممق أبممي حنيفممة ومالممك بممين ممما ال دم لممه يممموت فممي المممان وفممي    
وهذا فمرق لمم يمؤت بمه قمط قمرهن وال سمنة :)المائعات وبين ما له دم يموت فيها فيقول

 قول صاحب وال قيماس وال معقمول والعجمب ممن تحديمدهم وال، صحيحة وال سقيمة 
إلل ريمر ذلمك ممن ( ذلك بما له دم وبالعيان ندري أن البرروث له دم والذباب له دم 

التفاصيل في إبطال تمييزهم بين الدم السائل ورير السائل،ويعيب علميهم فمي القيماس 
ل طمائر أوكمل ذي كيف يؤخذون به مرة ويدعونه مرة ولم لمم يقيسموا علمل المذباب كم

وعلممل الممدود كممل ، وعلممل الممدق  كممل حيمموان ذي أرجممل ، جنمماحين أو كممل ذي روح
فيممدعوهم إلممل الوقمموف عنممد ممما نطقممت بممه .منسمماب وعلممل الفممؤر كممل ذي ذنممب طويممل

 . النصوص أو السير بعيدا بالقياس وهو ما لم يفعلوه
ان أقمل مممن وكمم، ممممل قمولهم إذا كممان الممان ريممر جمار : ورفمض تفريعممات الشمافعية -

سوان ما له دم ، فونه ينجسه كل نجس وقا فيه وكل ميتة ، خمسمائة رطل بالبندادي 
فممون كممان ، كممل ذلممك ميتممة نجممس يفسممد ممما وقمما فيممه ، سممائل وممما لمميس لممه دم سممائل 

خمسمائة رطل لم ينجسه شين مما وقا فيه إال ما رير لونه أو طعممه أو ريحمه فمون 
وقمال . كميمرا كمان أو قلميال ، كله وحرم استعماله كان ذلك في مائا رير المان نجس 

واحمتج أصمحاب الشمافعي لقمولهم ، جميما المائعمات بمنزلمة الممان : أبو ممور صماحبه 
بحديث ولول الكلب في اإلنان وحديث رسل اليدين قبل رمسهما في اإلنمان للمسمتيقم 

هما قمد دلمت من النوم وحديث النهي عن البمول فمي الممان الراكمد  وحمديث القلتمين وكل
 .عندهم أن المان يقبل النجاسة ما لم يبلآ حدا ما 

وأمممرف شممين تفممريقهم بممين المممان :) قممال ابممن حممزم.مممم اختلفمموا فممي تحديممد القلتممين  
الجاري ورير الجاري فون احتجوا فمي ذلمك بمؤن الممان الجماري إذا خالطتمه النجاسمة 

سة إذا انحدر فونما ينحدر فقد علموا يقينا أن الذي خالطته النجا: ملل وخلفه طاهر 
وهمم يبيحمون لممن تناولمه فممي انحمداره فتطهمر بمه أن يتولمؤ منمه وينتسممل ، كمما همو 
-( فوقعمموا فممي نفممس ممما شممنعوا وأنكممروا، والنجاسممة قممد خالطتممه بممال شممك ، ويشممرب 

ويقصد مذهب الماهرية في التميز بين من بال في المان الراكمد وريمره حيمث يحمرم 
واحتجوا بحديث الفؤرة فمي السممن فيمما ادعموه -م علل الماني في حق األول وال يحر

 .من قبول ما عدا المان للنجاسة
ولمم ، وقال أحمد بن حنبل بقول الشافعي فمي تحديمد القمدر المذي ال تلحقمه النجاسمة  -

خممس : وممرة قمال ، القلتمان أربما قمرب : يحد في القلتين حدا أكمر من أنه قال ممرة 
 .. ال ولم يحدها بؤرط، قرب 

مم تتبا األحاديث التي استند إليها الجمهور، وبين أنها حجة علميهم ال لهمم ررمم أن  -
األحاديث صحاح مابتة ال منمز فيها،وأكمد أن الماهريمة تؤخمذ بهما جميعما فمي الوقمت 
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ما فيها من أخبار،فاألحناف خالفوا حديث ولول الكلب في اإلنان  ريرهم الذي يخالف
دة والحديث فيه سبا،والمالكية قالوا ال يهرق إال أن يكون ممان وقالوا بنسله مرة واح

والحممديث عممام فممي المممان وريره،والشممافعية خممالفوه بممالقول إذا كممان ممما فممي اإلنمممان 
خمسمائة رطل لم يهرق ولم ينسل اإلنان، وإن كان فيه رير المان أهرق بالنا ما بلآ 

إن ولمآ فممي : ليل، وقمالوا ممم ذكمر أن همذا لمميس فمي الحمديث أصمال ال بممنص وال بمد. 
. ينسل سمبعا إحمداهن بمالتراب : اإلنان خنزير كان في حكمه حكم ما ولآ فيه الكلب 

 .فقاسوا الخنزير علل الكلب . ولم يقولوا في السبا ممل ذلك
وإنما حرم الكلمب بعمموم النهمي عمن  -وهو بعلها  -ولم يقيسوا السباا علل الكلب  

فقد مهر خمالف أقموالهم لهمذا الخبمر :) قال ابن حزم مم.أكل كل ذي ناب من السباا 
ومهر ، والحمد هلل رب العالمين كميرا ، فهو حجة لنا عليهم ، وموافقتنا نحن لما فيه 
وقمالوا جميعما بمؤن .( وأنمه دعماو، ال دليمل علمل شمين منهما ، فساد قياسهم وبطالنمه 

وجوب،وقمالوا بمزوال رسل اليمدين قبمل إدخالهمما فمي اإلنمان منمدوب والحمديث يفيمد ال
النجاسة بنسلة واحدة مخمالفين الممالث المواردة فمي حمديث االسمتيقام،وخالفوا حمديث 
البول في المان فقال األحناف يجوز له الولون إذا كان مما إذا حركه هدمي من أحد 
طرفيه لم تسر الحركة إلل الطرف الماني منه وخالفه الشمافعي بحمد خمسممائة رطمل 

 .بالقول إذا لم يتنير المان ببوله فله أن يتولؤ منه وينتسل وخالفه مالك كله 
وقال في بعض أقواله إذا كان كميرا ،وخالفوا جميعا حديث الفارة فؤبوحنيفمة ومالمك  

وأبمماح أبممو حنيفممة { ال تقربمموه } وفممي الحممديث ، والشممافعي أبمماحوا االستصممباح بممه 
كان فيهما قامتمان أو ممالث فونهما وخالف الحنفية حديث القلتين فالبئر عندهم وإن .بيعه

ممم رد علميهم جميعما فمي التشمنيا علمل الممذهب فمي تعليمق الحكمم علمل .عندهم تنجس
البائل في المان دون ريره ،وأورد عليهم أمملة عديمدة ممما همي فمي مختلمف الممذاهب 
مما يشبه ذلك أو يقاربه كالتفريق في مس الذكر بين بماطن الكمف ومماهره،والتفريق 

يفة والدنية في النكماح،وبين لسمان الكلمب وذنبمه،وبين بمول الشماة إذا شمربت بين الشر
طممماهرا أو نجسمممما،وبين البممممول فمممي مخرجممممه مممممن اإلحليمممل والبممممول إذا بلممممآ أعلممممل 

ولو :) الحشفة،والتفريق بين بول ما يإكل لحمه ورجيعه،إلل رير ذلك كمير حتل قال
 .(تتبعنا سقطاتهم لقام منها ديوان

لف لهم فيما قالوا ذاكرا بعض سملفه فيمما ذهمب إليمه ،ورد علمل ممن مم ذكر أن ال س 
أمار في وجه الماهرية إشكاال في الخمر أو المدم أو البمول يقما فمي الممان ولمم يمهمر 

هل صار الخمر والبول والدم ممان ، لشين من ذلك في المان طعم وال لون وال ريح 
كيف هذا ؟ وإن كان بقي كل ؟ أم بقي كل ذلك بحسبه ؟ فون كان صار كل ذلك مان ف

وهذا عمميم وخمالف ل سمالم ؟ فؤجماب ، ذلك بحسبه فقد أباحوا الخمر والبول والدم 
بجواب فلسفي بؤن العالم كلمه جموهرة واحمدة تختلمف أبعالمها بؤعرالمها وبصمفاتها 

وبحسب اختالف صفات كل جزن من العالم تختلف أسممان تلمك األجمزان التمي . فقط 
 . )...( هللا عز وجل في الديانة عليها تقا أحكام 

ففمي الممان )...( وعصير العنب ليس عنبما وال خممرا )...( فالعنب عنب وليس زبيبا 
ممال ما دام يسمل مان وما دامت تلك الصفات في تلك العين فهي مان وله حكم المان 

رير فوذا زالت تلك الصفات عن تلك العين لم تكن مان ولم يكن لها حكم المان ،إلل . 
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ذلك مما أطال فيه البيان إلل أن شرد في النحاس إذا اخمتلط بفلمة وعمن القمدر التمي 
ورد علل من يقول بنلبة المن في الحكم .طبخت بخمر أو شين من النجاسة والحرام

علل المان بالنجاسة من المتؤخرين المذين أرادوا االنفكماك ممن تخمبط السمابقين حسمب 
 .ن الذي رربوا عنهتعبيره وحكم بشدة فساد مذهبهم م

أن الممان ال يمنجس :وأما عمن اللمابط المذي ولمعه والمرأي المذي انتصمر لمه فهمو-4
، لو أمكن تخليصه من جملة المحرم علينما السمتعملناه ، ولكنه طاهر بحسبه ، أصال 

ولكنا لما لم نقدر علل الوصول إلل استعماله كما أمرنا سقط عنا حكممه، وهكمذا كمل 
كالممائا يلمآ فيمه الكلمب ، نص بتحريمه بعينه فتجب الطاعة له شين حاشا ما جان  ال

وإن الممان ، وكالسمن الذائب يقا فيه الفؤر الميت ، وكالمان الراكد للبائل ، في اإلنان 
، إذا بلآ قلتين لم ينجس ولم يقبل الخبث والقلتمان مما وقما عليمه فمي اللنمة اسمم قلتمين 

التمي تسما عشمرة أرطمال ممان تسممل عنمد وال خالف في أن القلة ، صنرتا أو كبرتا 
 .وليس في هذا الخبر ذكر لقالل هجر أصال ، وال مزيد . العرب قلة 

واألحاديممث الممواردة ال تممدل عنممده علممل قبممول المممان النجاسممة إنممما معناهمما ممما اقتلمماه 
وطاعمة الشممارا  صمملل هللا عليمه وسمململفمهما، ولمميس بعمد ذلممك سمو، إتبمماا الرسمول 

وفمي هخمر جوالتمه ذكمر ممن قمال بمذهبمه فمي الممان ال .اة من النارلدخول الجنة والنج
فمون كمان التقليمد :) ينجسه شين ممانية من الصحابة وإحد، عشر من ريرهم ممم قمال

فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين رلي هللا عنهم أولمل ممن تقليمد أبمي ، جائزا 
 .(حنيفة ومالك والشافعي 

م؟ أهمو السميل الجمارف المذي يجمرف كمل ذي جمذور وماذا يقول مبتدج فمي ابمن حمز
لعيفة ويهدد ذوي الجذور العميقة ما لم يقفوا علل أرض صلبة ؟ أم هو البحمر فمي 
األمر والنمر والجدال وإرهاق الخصوم مهما برعوا في سباحة األفكار والمنامرة ؟ 

شممرا أم هممو سمميف الحجمما  بلسممانه ال يكمماد ينجممو منممه إال مممن رحممم هللا وقمموي فممي ال
اسممتدالله وبرهانممه؟ ولعممل مممن يطلمما علممل هممذه المسممؤلة الفقهيممة التممي نحممن بصممددها 
وأممالهممما فمممي كتبمممه، يمممدرك أن السمممابقين لمممم يبمممالنوا كميمممرا فيمممما قمممالوه عمممن ابمممن 
حزم،وخصوصا وأننا صادفنا في هذه المسؤلة أمرا ال يكماد يمذكر الممذهب المماهري 

مان الراكد،وال يبعد أن يكمون ابمن حمزم إال وتشنا عليه وهي التي تخص البول في ال
 .قد أخر  كميرا من أسلحته فيها

لسمممان ابمممن حمممزم وسممميف الحجممما  :فمممال ررابمممة أن يقمممول فيمممه بعمممض أهمممل البيمممان
كان كمير الوقوا في العلمان المتقدمين ال يكماد يسملم أحمد :شقيقان،ويقول ابن بشكوال

تبحر في النقل عديم النمير رأس في علوم اإلسالم م:من لسانه،ويمدحه الذهبي بقوله
علل يبس فيه وفرط ماهرية في الفروا ال في األصول وهخذه بؤنمه بسمط لسمانه ولمم 

 .يتؤدب ما األئمة في الخطاب بل فجج العبارة وسب وجدا
وال عجب أن يجتهد معاصروه من العلمان والحكام في إبعاد الناس عن كتبه وإبعماده 

يهممدد المممذهب وممما جممر، بممه العمل،وقممد هممال و( فتنممة)عممن النمماس حتممل ال تكممون بممه 
علمان المذهب ما رأوه منه حتل حكل أبو بكر بن العربي أن ابن حزم ممأل المنمرب 
بالقول بالماهر،وكان بممابة الطوفان والزلزال الذي هز أصمحاب المسمائل والفمروا 
 فهبوا للذوذ عن حيالهم بمزيد من التؤصيل والتحصين فكان أن حرك الممان الراكمد
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في الممذهب فنبمآ أمممال ابمن رشمد الجمد والممازري والطرطوشمي وابمن رشمد الحفيمد 
والشماطبي والقرافمي وريرهم،فبمذلوا ممن الجهممود مما بهما أرجعموا التموازن وألممعفوا 

 .االفتتان واستقر المذهب
ويبقممل ابممن حممزم عمالقمما يلقممي بماللممه علممل مممن بعممده ، يصممعب علممل كممل منصممف 

علل مريا وخصب فيه خيمر كميمر ال يلمره الزبمد،وال  تجاهله، من تتبا سيله ينتهي
وكممما قممال بعممض العلمممان فممي .أحممد فممي الممدنيا يكمممل إال مممن عصمممه هللا مممن األنبيممان

الدر الممين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين فتارة يطربون ومرة يعجبون :)كتبه
 .ٔ(ومن تفرده يهزإون

حمزم، فاسمتطاا أن يتعاممل معمه وقد جان ابن رشد الحفيد بعمد أن همدأت زوبعمة ابمن 
بتعقمممل ينتفممما بعلممممه ويسمممتفيد ويعتمممرف بومامتمممه فمممي مجمممال األممممر فيمممذكر تصمممحيحه 

 .وتلعيفه لبعض األخبار ويقر بقوته في بعض مواطن النمر ويلعفه في أخر،
وأما عمن المسمؤلة التمي همي مولما المقارنمة فمابن حمزم أوسمعهم كالمما، فعلمل ممدار 

ول ويجمول ويبمدج ويعيمد وأحيانما يزبمد ويرعمد فممي مممان وعشمرين صمفحة بقمي يصم
وتلمس في المسؤلة أيلا وفانه للمنهج الذي اختاره .جرأة يقتحم بها علل وقار األئمة

في القول بنفي القياس كله خفيه وجليه واألخذ بماهر النص وعموم الكتاب والحديث 
ولو خالفته المدنيا والقول بالبرانة األصلية واستصحاب الحال،ال يخجل مما يراه حقا 

واسممتنربه النمماس،ويبقل ممما هممذا كلممه محممامي مممذهب ولممو شممنا علممل أهممل المممذاهب 
 .وأتباا األئمة،ورافا راية من لمن الرايات المرفوعة لهذه الشريعة الخالدة

النووي بمالث وعشرين صفحة ألنه قصد بسمط ممذهب  "مجموا"ويتبعه في التوسا 
مذهب وأمهر في كتابه مما يتقنمه فمي صمناعة الشافعي وشرحه فجعل عمدته رجال ال

األمر وعلوم الحديث،ويعرض المذاهب بالتبا إما علل سبيل المسماندة أو المعارلمة 
ويبالآ في احترام مالمك وقمد يحتمد قلميال مما األحنماف ويسمتخف أحيانما بؤهمل المماهر 

بممماني في حجم ما أعطاه للمسمالة " المنني"ويبقل األدب واالحترام هو النالب،ويليه
صفحات، فاعتنل فيه أيلا باألمر وكان هادئا في عرض المذاهب ريمر أن األولويمة 
في البسط والتقديم تبقل للمذهب الحنبلي،مم بعده الطحاوي بسبا صفحات والمذي بمدا 

 : وكؤنه مشنول بقليتين
إحداهما تؤصيل المذهب وإرنان هرائه بالمناسب من اآلمار ودفا التهم في هذا المجال 

لماني استمرار في الفروا بما قام به فمي مجممل الحمديث بالبحمث عمن سمبل الجمما وا
بين األحاديث التي يمهر من ماهرها التعمارض بعمما للطمانينمة فمي نفموس الممإمنين 

 . وردا لكيد المشككين اللالين
الباجي بست صفحات مم ابن عبد البر بؤربا صفحات : ويؤتي بعدهم في سعة التناول

فؤما الباجي فمهر في المسؤلة وكؤنه القيم علل المذهب يهتم بتقنينمه .الثوابن رشد بم
ولبط فروعه وال يعرض للخالف خار  المذهب إال يسيرا،وبالآ في التفريا داخل 
المذهب،وجمعه ما ابن عبد البر أن كليهما بصدد شرح الموطؤ فيوردان من المسائل 

ون لهما تفاصيل مما أورده أصحاب ما يتحمله الحديث أو قريب من ذلك ولهذا قد تك
الكتب مولا المقارنة في موالا أخر، من كتابيهما،وتميز عنه ابمن عبمد البمر فمي 

                                 
 وما بعدها 6٘ٔ:ص 6ٔ:هذه األقوال في هذا التعليق من سير أعالم النبالن للذهبي في ترجمته البن حزم   ٔ
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وأمما .ابمن رشمد" بدايمة"مادة الحديث وبسط المذاهب في أدب جم ويعتبر أصمل ممادة 
عن همذا األخيمر فمررم أنمه أقمل حجمما فمي الحيمز المذي خصصمه للمسمؤلة فونمه امتماز 

 :من أهمهابجملة أمور،
اختالف أرلية االنطالق والمقصد الذي يإطر المسمؤلة بمل الكتماب كله،فالمسمؤلة لمم 
ينطلق فيها من نص مذهبي سوان في المسائل أو الحمديث يشمرحه كشمؤن جميما همذه 
الكتب األخر، إال ما كان من الطحاوي رير أن ما ندب نفسه إليه ممن المنافحمة عمن 

فممابن رشممد كممان أكمممر تحممررا مممن .لوجمموه بهممممممذهب أبممي حنيفممة يلحقممه فممي بعممض ا
ريره،واألقمدر علمل التسموية بممين الممذاهب وتموفير ممروف تكممافإ الفمرص بينهما فممي 
عممرض أدلتهمما وبسممط براهينها،واألقممدر أيلمما علممل التممرجيح بينهمما مممن ريممر لممنط 

ولهمذا نجمده فمي همذه المسمؤلة وحمده .نفسية االنتساب ألحدها،أو قيد شرح أحد متونهما
إذا كمان أصمحاب الكتمب : ولهمذا أمكننما القمول.صر مذهبا رير مذهبه الرسميالذي نا

 . مولا المقارنة أئمة في مذاهبهم فابن رشد إمام في الفقه المقارن
كما أنه من الناحيمة المنهجيمة كمان تلخيصمه كافيما لمقصموده ،جمما فيمه مما تشمتت فمي 

والحمديث وممواطن  اآليتمين: ريره وصار علل طريقة والحة بدأ فيها باألصول أي
اإلجماا واالتفاق وأصول الباب ممم المسمؤلة مولما الخمالف واألقموال المواردة فيهما 

 .واألدلة المعتمدة مم مناقشتها والترجيح بينها
فيصملح كتابمه فعمال أن يكمون فمي البمدايات .كل ذلك في مولوعية تاممة وأدب رفيما 

الممذاهب كمالتي بسمطناها فمي وسلما نحو اقتحام االجتهاد والتعامل بتجرد ما أمهمات 
ابممن حممزم ررممم أنممه ذكممر هممذا المقصممد فممي " محلممل"همذه المقارنممة،وال أر، ذلممك فممي 
ليكمون مؤخمذه ، علمل قواعمد البمراهين بنيمر إكممار )مقدمة كتابمه وبؤنمه سيقتصمر فيمه 
ودرجممما لمممه إلمممل التبحمممر فمممي الحجممما  ومعرفمممة ، سمممهال علمممل الطالمممب والمبتمممدج 

أكمر،ومؤخممذه لمميس سممهال علممل الطالممب والمبتممدج إال أن فممابن حممزم قممد ..( االخممتالف
يكون كبار علمائنا اليوم في منزلة طالبه يوم ذاك،كما أن كتابه هو البحر ذاته وليس 

 .هيلوسلما إدرجا 
 

 :المنهج العام في تعامل  مل المادة الفقهية -ثانيا
رلمها عليمه حكمت ابن رشد منذ البداية منهجيمة معينمة فمي عمرض الممادة الفقهيمة ف 

الهدف الذي سطره للكتاب، إذ لم يكن همه فيمه  تحقيمق الفمروا الفقهيمة و ال تفصميل 
اآلران الجزئية للفقهان، و إنما تولميح منماهج العلممان فمي اسمتنباط األحكمام، و ربمط 

 .الفروا باألصول، وطرح القلايا التي يراها بممابة قواعد تصلح للبنان عليها
و تبعما . أن تكون صناعة أصول الفقمه تاممة وكيلمة وكافيمةإنه يستجيب لطموحه في  

فهو يستجيب : ل طار النمري اوعملي اتطبيقي ميداناتكون صناعة الفقه،  حتللذلك و
حيممث يممر، أن األداة ( اللممروري فممي أصممول الفقممه)لممما سممبق أن طرحممه فممي كتابممه 

و . اقمما فيهمماالمسممتعملة فممي اسممتنباط األحكممام ينبنممي أن ترسممم و يعممدد االخممتالف الو
تعطممل األحمموال و الممموازين التممي بهمما تسممتنبط األحكممام بحسممب رأي رأي فممي تلممك 

 .  األصول
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حتل يقمال . و بالجملة كيف لزوم بعض تلك اآلران فيها عن بعض ومناسبتها للفروا
و . ممممال كيممف يكممون االسممتنباط علممل رأي الماهريممة و علممل رأي القممائلين بالقيمماس

وهذا الوجمه همو األنفما فمي همذه الصمناعة، . ن المشهورةبحسب رأي  رأي من اآلرا
وبهذا النمر يكون هذا الجمنس ممن المعمارف صمناعة تاممة و كليمة و كافيمة فمي نممر 

  ٔالجميا من أهل االجتهاد
ينقل بؤمانة و مولوعية كل اآلران الصالحة حول )و لهذا فهو في ميدان الفقه أيلا 

عممد و يشمفعها بؤدلتهما أو بماألحر، تلمك التممي القلمايا التمي تعتبمر ممن األصمول والقوا
و أحيانا ال يرلمل كمل الرلمل عمن  كمل مما قدممه الفقهمان ...تبدو له أبلآ من ريرها

بل أحيانا )من أدلة فيوحي بدليل من عنده يمهر له أحسن في القيام بالحجة المطلوبة 
ل اإلمسماك في قبول هذه أو تلك من الحلول المعرولمة أو أدلتهما و يدفعمه إلم( يتردد

  .عن اإلدالن برأي نهائي في القلية
الحرص علل تفهم سبب أو أسباب خالف الفقهمان و شمرحها و ذلمك ( كما نجد عنده)

بعممد عممرض كممل اآلران التممي اتفقمموا عليهمما، فيرجمما هممذه األسممباب ال إلممل اعتبممارات 
اجتماعيممة أو اقتصممادية أو جنرافيممة أو تاريخيممة بممل يرجعهمما علممل طريقممة األصممولي 
البارا إلل قلايا تتعلمق بالمنهجيمة الفقهيمة كتؤويمل محتممل لمنص قمرهن أو حمديث أو 
صحة حديث أو ترجيح  قياس علل حديث أو االعتماد علل اتفاق مما أو توقمف إزان 

 .ٕ(طرق مختلفة و لكنها متساوية من شؤنها أن تخلف تنازعا فقهيا
سلكها في الكتاب كله، فونه و بنض النمر عن المنهجية المملل التي ود ابن رشد لو  

مرة بعد أخمر، يمذكرنا بالحمد األدنمل المذي ال يمود النمزول عنمه فمي منهجيمة عمرض 
يجمب )القلايا الفقهية، إذ يقول في باب معرفة الذكاة المختصمة بالصميد و شمروطها 

أن يذكر منها ما اتفقوا منه عليه و ما اختلفموا فيمه، و أسمباب الخمالف فمي ذلمك و مما 
 . ٖ(ا من مشهور مسائلهميتفرا عنه

إذن فاألصل عنده ذكر ما تم االتفاق حوله، مم ما اختلفوا فيه ،و أسباب الخمالف، ممم 
و إذا لمم يكمن فمي المسمؤلة اتفماق، يمورد أقموال . يؤتي دوره بحسمب مما يقتلميه المقمام

و تمارة يعمرض المسمائل المختلمف .  ٗاألئمة و دليل كل واحد مم يذكر سبب الخمالف
مال مم يفصمل القمول فمي واحمدة واحمدة، ممم يمذكر سمبب الخمالف و أدلمة كمل فيها بوج
و أحيانا أخر، يورد الخمالف و قمول كمل فريمق بنيمر إشمارة إلمل األدلمة أو .  ٘فريق

 . ٙسبب الخالف
فممؤول ممما يبممدأ بممه عممادة، ذكممر االتفمماق و اإلجممماا إن كانممت المسممؤلة محممل اتفمماق أو 

اتفق المسلمون، اتفق العلمان، اتفقوا، اتفاقهم،  :إجماا،ويورد ذلك بصيآ متقاربة ممل
اتفممق الجميمما، اتفممق جممميعهم، اتفممق عامممة الفقهممان، اتفممق عمموام الفقهممان، اتفممق أكمممر 

 .   العلمان، اتفق جمهور فقهان األمصار بعد الصدر األول، ال يجوز باتفاق

                                 
 4ٖاللروري في أصول الفقه ص  ٔ
 .ٖٖٔ:ألبي الوليد الباجي صكتاب أحكام الفصول في أحكام األصول تحقيق عبد المجيد تركي  مقدمة  ٕ
 ٖٖٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 (س.ط) 6ٕٗٔ_  ٕ٘ٗٔ/  ٖالبداية  ٗ
 (س.ط) 66ٗٔ_ 6٘ٗٔ/ ٖالبداية  ٘
 (س.ط) 34ٗٔ_  34ٖٔ/  ٗالبداية  ٙ
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ة مجتمعمون، أجمعوا، أجما العلمان، وقما اإلجمماا، أجمعموا بالجملمة، العلممان بالجملم
ال خمالف بمين المسملمين، ... ، ال يجوز بوجماا..أجما أهل العلم، مجما علل تحريم

و ال خالف بين العلممان، ال خمالف فيمه، ال أعلمم خالفما، ال يعلمم اختالفما، معلموم ممن 
 ...   الكتاب و السنة و اإلجماا ،و ال خالف في ذلك

م يختار العشمر األواخمر ممن رملمان كله: ) أو يعبر بما يفيد االتفاق و اإلجماا ممل
 .   ٔ(..كزمان محبب لالعتكاف

و سبب اختالفهم، اختلمف أهمل : مم يورد الخالف بصيآ مختلفة في العبارة ممل قوله
 ... إلل كذا الكالم الفقهي، اختلفوا، سبب الخالف، الخالف بينهم هيل

، و أحيانما يمورد النالمب فيهما أن يمذكر دليمل كمل فريمق: و له في ذكر الخالف أحوال
أو يمذكر أنهمم اختلفموا و ال  ٖأو يمورد الخمالف دون ذكمر سمببه  ٕسبب الخمالف فقمط

   ٗيورد اآلران
: مممل قولمه  ٘وال يكرر إذا كان نفس السبب قد مر من قريب و إنما يشير إليه إشارة

وينبني أن تعلم أن االختالف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفمور فيمه همو )
ه اختالفهم في ذلك في الولون و أسباب الخالف هناك هي أسبابه هنا فال معنل بعين

الواحمد  نو قد تقمدم همذا ممن قولنما و ال معنمل لتكريمر الشمي:)و كذلك قوله ٙ(إلعادته
وأحيانا ال يذكر سبب االختالف بشكل صريح و إنما يورد عممدة كمل  4(مرات كميرة

و إنما يطرح السإال ممم يمورد ( فوا في كذااختل)ومرة أخر، ال يذكر باللفم   6فريق
 .     3أوجه الخالف فيه

و أمممما عمممن دوره بعمممد عمممرض الخمممالف و بسمممط األدلمممة فممميكمن فمممي مناقشمممة اآلران 
المعرولة، و تؤصيل األقوال،واالجتهاد في إيجماد األصمول للفمروا، و البحمث عمن 

منهمما، و انتقمماد إممما إلممل تممرجيح ممما يممراه قويمما : القواعممد الجامعممة لمميخلص بعممد ذلممك
اللعيف فيها ،أو االستقالل برأي في المولموا، أو إسمقاط اآلران جميعما و رفمض 
البحث في المسؤلة أصال، و االكتفمان بمالعرض، و توجيمه المسمائل إلمل أصمولها فيمما 

 :     و بيان ذلك من خالل النماذ  التالية. يشبه قبولها جميعها عندما تكون محتملة
رارا إلل أنه سيهتم أكمر بالمسائل المنطوق بهما فمي الشمرا، أو يشير ابن رشد م_ ٔ

فممممال عنممدما صممادف فممي مسممؤلة التكبيممر فممي . المشممهورة التممي لهمما تعلممق قريممب بممذلك
حكمل فمي ذلمك أبمو بكمر بمن المنمذر : )صالة العيدين العديد من األقموال و اآلران قمال

ذي يسمتند إلمل صمحابي أو نحوا من امني عشر قوال إال أنا نذكر من ذلك المشهور الم
 . ٓٔ(سماا

                                 
 (س. ط)  4ٙ٘/  ٕالبداية  ٔ
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 (س.ط. )66ٗٔ/  ٗ_ ٓ٘٘ٔ_  3ٗ٘ٔ/  ٖ_ ٖ٘ٔٔ / ٖ_  44ٙ_  44٘/  ٕالبداية  ٗ
 (س. ط) 4٘٘/   ٕ_  ٖٓٔ/  ٔالبداية  ٘
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 (س. ط)_  ٘ٙٙ/  ٕالبداية  3
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و عممن ايجمماد أصممول للفممروا، فهممو مممما يكممرره دائممما، ويممذكر بؤنممه مممن مقاصممده _ ٕ
في هذا الكتاب في األكمر ذكر الخالف الذي يوجبه )الكبر، في الكتاب، فليس قصده 

القياس كما ليس قصمدنا ذكمر المسمائل المسمكوت عنهما فمي الشمرا إال فمي األقمل ، و 
 . ٔ(ن حيث هي مشهورة و أصل لنيرها و إما من حيث هي كميرة الوقواذلك إما م

 ةفمون صمح. كل رجعمة ممن طمالق كمان لرفما لمرر: )و ممال تؤصيله و تقعيده قوله
و أصمله المفسمر بالنفقمة إذا طلمق عليمه ممم . الرجعة معتبرة فيه بمزوال ذلمك اللمرر 
ملمة فقاعمدة المدمان مبناهما و بالج: )و قوله ٕ(ارتجا فون رجعته تعتبر صحتها بيساره

عممن : و قولممه. ٖ..(فممي الشممرا علممل أنهمما ال تممراق إال بالبينممة العادلممة أو بمماالعتراف
و لمذلك  ٗ(اليمين يجب علل أقو، المتداعيين شبهة)األصل في األيمان عند مالك أن 

 . يوجب اليمين في موالا علل المدعي و في أخر، علل المدعل عليه
ة مسمؤلة التؤصميل همذه إذ يجمد نفسمه أحيانما كميمرة ، ينسماق و ال يخفي ابن شد صعوب
بل حتل التمييز أحيانما بمين الفمروا و األصمول لميس عمليمة . خلف التفريعات الفقهية

يعسمر فيهما )سهلة أو ملمونة،وخصوصا في األمور االجتهاديمة االستحسمانية فونمه  
الوليد الباجي حصمر  وال عيب في ذلك فقد رام قبله أبو ٘(إعطان أسباب تلك الفروق

 . ٙاألقوال في الربويات في المذهب المالكي في المنتقل فصعب عليه
و قد شرح ابن رشد سبب . فكيف بمن يريد ذلك في أبواب الفقه كلها بمختلف مذاهبه

وسبب العسمر أن اإلنسمان إذا سمئل :)صعوبة إيجاد األصول لكمير من الفروا بقوله 
تلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزهما إال عن أشيان متشابهة في أوقات مخ

ما يعطيه باد،ن النمر في الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة فوذا جان من بعده أحمد 
واحمد عسمر ذلمك عليمه وأنمت  أصملفرام أن يجري تلك األجوبة علمل قمانون واحمد و

 . 4(تتبين ذلك من كتبهم
ف فيمممه و مسمممؤلة االسمممتدالل و وابمممن رشمممد بعمممد عمممرض المتفمممق عليمممه و المختلممم_ ٖ

التؤصيل يكون بين مرجح و منتقد و مستقل برأيه و متوقف أو مسقط لمرران جميعما 
واألسمعد فمي همذه : )و لمه عبمارات فمي التمرجيح مممل.معتبرا أن الخالف ال معنمل لمه

عنمدما ( ممذهب حسمن)و ٓٔ(حسن جدا)و 3(و هذا قوي كما تر،) 6(المسؤلة هو مالك
ل أن يحمممل تلممك األحاديممث علممل النممدب وحممديث عمممار علممل ومممن ذهممب إلمم :)قممال

 ٔٔ(الوجوب فهو مذهب حسن إذ كان الجما أولل من الترجيح عند أهل الكالم الفقهي
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 ٗٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
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أو  ٔ(و هي طريقة جيدة مبنية علل أصول أهل الكالم الفقهي:)يقول (طريقة جيدة)أو
 . ٖ(و ما عليه الجمهور أمهر)أو  ٕ(وهو الصواب وهللا أعلم)

قمول أبمي ممور علمل شمذوذه همو :)ممل قوله( أبين)أو  ٗ(و هو األقيس :)انا يقولوأحي
وهمو كمما )أو 4(وهمواألولل)أو . ٙ(و هذا فيه حجة الئحمة للجمهمور : )وكذلك ٘(أبين
مالمك فمي همذه المسمؤلة :) وقولمه ٓٔ(و هو معنل جيمد)،  3(و هو أحسن:)وقوله 6(قال

والفقممه أن :)والفقممه،ممل: يقممول فقممطوأحيانمما  ٕٔ(وهممو أجممود)أو  ٔٔ(أفقممه مممن الجميمما
وقياس مالك أقمو، ممن قيماس :)وقوله ٖٔ(باالختالط يكون عمل الشريكين أفلل وأتم

،  ٘ٔ(وما أحسن ما رأ، أبو عمر بن عبد البمر فمي همذه المسمؤلة: )وقوله ٗٔ(الشافعي
 .4ٔ(وهو األعدل:)وقوله ٙٔ(وقول ابن عبد الحكم والماهرية هو أقرب إلل المعتاد)

فؤورد بدايمة إجمماا العلممان علمل أن .لة ترجيحاته ما قام به عند ميراث الجدومن أمم
وأنه يقوم مقام األب عند عدمه ما البنين ، وأنه عاصب ما ذوي ، األب يحجب الجد

الفرائض،مم ذكر اختالف العلمان في حجب اإلخوة األشقان أو األب، وبين عمدة كل 
فممؤي القياسممين أرجممح بحسممب :فممون قيممل)فريمق وسممبب الخممالف الواقمما بيممنهم، مممم قمال 

قيماس ممن سماو، بمين األب والجمد، فمون الجمد أب فمي المرتبمة : النمر الشرعي؟ قلنما
وإذا لمم يحجمب .كما أن ابمن االبمن ابمن فمي المرتبمة المانيمة أو المالممة، المانية أو المالمة

س واألخ لمي، االبن الجد وهو يحجب اإلخوة فالجد يجب أن يحجب من يحجمب االبمن
 .بؤصل للميت وال فرا، وإنما هو مشارك في األصل 

واألصل أحق بالشين من المشارك له في األصل ، والجد ليس أصال للميت من قبل 
واألخ يمرث ممن قبمل أنمه فمرا ألصمل الميمت ،فالمذي همو .األب  بل هو أصل أصمله 

 أصل ألصله أولل من الذي هو فمرا ألصمله،ولذلك ال معنمل لقمول ممن قمال إن األخ
يدلي بالبنوة ،والجد يدلي باألبوة،فون األخ ليس ابنا للميت وإنما همو ابمن أبيمه ،والجمد 
أبو الميت ،والبنوة إنما هي أقو، في الميرات من األبوة، في الشمخص الواحمد بعينمه 

وأما البنوة التي تكمون ألب مموروث ،فلميس يلمزم أن تكمون فمي حمق .أعني الموروث
 .تكون ألب الموروث  الموروث أقو، من األبوة التي
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ألن األبوة التي ألب الموروث هي أبوة ما للموروث، أعني بعيدة، وليس البنوة التي 
األخ أحمق ممن الجمد :ألب الموروث بنموة مما للممورث ال قريبمة وال بعيمدة ،فممن قمال 

،ألن األخ يدلي بالشين الذي من قبله كمان الميمراث بمالبنوة وهمو األب، والجمد يمدلي 
وبالجملممة األخ  .ألن الجمد أب مما، ولمميس األخ ابنما مما .قمول رممالط مخيمل  بماألبوة همو

الحق من لواحق الميت ،وكؤنه أمر عارض والجد سمبب ممن أسمبابه ،والسمبب أملمك 
رد حجج المالكية والشافعية الراجح بهذه الحجة الدامنة والمنطق  ٔ(للشين من الحقه

 .أبي مور وريرهم والحنابلة ورجح حجة أبي حنيفة وداود الماهري و
والشمك أن ابمن رشمد أمنممان التمرجيح يمرد أدلمة المخممالفين، وقمد ينتقمدهم كمما فممي  – ٗ

: ولمه فمي ذلمك أيلما عبمارات مممل( همو قمول رمالط مخيمل )الممال السابق عند قولمه 
وإنمما :)وقولمه ٖ(ولذلك يلعف القول بتكرر الطلب:)وقوله ٕ(وهذا ال معنل له:)قوله

ولذلك ما :)وقوله ٗ(يقول عبادة إذا لاق عليه المسلك ما الخصم يلجؤ الفقيه إلل أن 
ذكممر عممن الخليممل مممن أنممه رصممد الشممفق األبمميض فوجممده يبقممل إلممل ملممث الليممل كممذب 

 . ٙ(ا كله تخبط وشين رير مفهوم ذوه:)وقوله ٘(بالقياس والتجربة
 6( يسر وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين هللا:)وقوله 4(وهذا فيه بعد :)وكذلك
وذلمك المطراب جمار :)وقولمه ٓٔ(ففيه نممر:)وكذلك قوله 3(وهذا فيه لعف:)وقوله

فال وجه لقوله إال وجمه : )وقوله ٕٔ(وهو تشبيه فيه بعد :)وكذلك ٔٔ(علل رير قياس 
 ٗٔ(وأقاويممممل هممممإالن شمممماذة ومممممردودة بالسممممنن المشممممهورة : )وقولممممه ٖٔ(لممممعيف

وهمذا : )وقولمه ٙٔ(ال الفريقين لمم يلمزم أصمله ولكن ك: )ومنه قوله ٘ٔ(مخالف للنص 
 3ٔ(جمممممود كميممممر)أو  6ٔ(فلمممميس لممممه حممممم مممممن النمممممر)أو  4ٔ(قيمممماس لمممميس بشممممين
 . ٕٓ(عن القياس والسماا
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وهذا النمر في الّشرا تنلنل في القياس وبعد عن األصول المنطوق بها في :)وأيلا
 ٕ(ديمممد لممميس تسممملم مقدماتمممهالقيممماس المممذي اعتممممده القمممائلون بالتح:)وقولمممه ٔ(الشمممرا
ولمذلك ممن قمال بوقموا :)وقولمه ٗ(رير سمديد)أو هو  ٖ(فهو في راية اللعف:)وقوله

وهممذا شممذوذ )أو  ٙ(ريممر جيممد)أو هممو  ٘(الطممالق وجبممره علممل الرجعممة فقممد تنمماقض
 6(وهو في هذه المسؤلة مماهري محمض)وعن أبي حنيفة في مسؤلة  4(مخالف للنص

وهمو :)وفي مولما هخمر 3(جواب ال تقوم به حجةأجاب عن هذا ب:)وقال في مولا
وهممذا كلممه تخلمميط وإبطممال للمعقممول :)وقولممه ٓٔ(استحسممان مبنممي علممل ريممر أصممول

 .ٕٔ(وقوله في ذلك لعيف ومرروب عنه:)أو ٔٔ(والمنقول
ما أورده في قرانة البسملة، حيث بدأ بذكر االختالف الواقا في : ومن أمملة انتقاداته 

ولكمن ممن :)ة، وسمبب الخمالف ،وأدلمة كمل فريمق، ممم قمال قرانتها فمي افتتماح الّصمال
بسمم هللا المرحمن )ربما اختلف فيه همل : أعجب ما وقا في هذه المسؤلة أنهم يقولون 

هية من القرهن في ريمر سمورة النممل؟أم إنمما همي هيمة ممن القمرهن فمي سمورة  (الرحيم
القمرهن فمي ريمر النمل فقط؟ويحكون علل جهة الرد علل الشافعي أنها لمو كانمت ممن 

 . ألن القرهن نقل تواترا ،سورة النمل لبينه رسول هللا صلل هللا عليه وسلم
 

هذا الذي قاله القالي في الرد علل الشافعي ومن أنه قاطا ،وأما أبو حامد فانتصر 
صملل هللا لهذا بؤن قال إنمه أيلما لمو كانمت ممن ريمر القمرهن لوجمب علمل رسمول هللا 

، وهذا كله تخبط وشين رير مفهوم ، فونمه كيمف يجموز فمي  أن يبين ذلك  عليه وسلم
اآلية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرهن في مولا وإنهما ليسمت ممن القمرهن 

قممد مبمت أنهمما مممن القممرهن ( بسممم هللا المرحمن الممرحيم)فمي مولمما هخممر ، بمل يقممال إن 
أم القرهن وممن كمل  وهل هي هية من سورة. حيمما ذكرت ،وأنها هية من سورة النمل

سمورة يسممتفتح بهمما ؟ مختلممف فيممه ، والمسممؤلة محتملممة ، وذلممك أنهمما فممي سممائر السممور 
 ٖٔ(فاتحة ، وهي جزن من سورة النمل، فتؤمل هذا فونه بين وهللا أعلم

كيف يإدي الخالف في قرانة البسمملة فمي الصمالة إلمل : فالذي أزعج ابن رشد هو  
 (.تخبط وشين رير مفهوم)عن ذلك بؤنه  تعريض قرهنيتها للشك ؟ ولهذا قال

وفي كتماب بيما العريمة أورد ابمن رشمد اخمتالف الفقهمان فمي تعريمف العريمة،ومعنل  
الرخصة الواردة فيها، وفيما تجموز فيمه العريمة، ومقمدارها، ممم أورد الموالما التمي 
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، وذكمر مما كمان ممن شمؤن موافقمة أبمي حنيفمة لمالمك فمي أن اخالف فيها الشافعي مالكم
لعرية هي الهبة ، وخالفمه فمي صمفة الرخصمة ، إذ الرخصمة عنمده ممن بماب رجموا ا

الواهب في هبته علل صفة مخصوصة ، مم أورد قوال فيه أن أباحنيفه رلمب القيماس 
والعجب : )علل الحديث، وذكر الموالا التي خالف فيها األحاديث ، مم انتقده قائال 

الرجموا فمي الهبمة التمي  لمم يقما فيهما  منه أنه سهل عليمه أن يسمتمنيها ممن النهمي عمن
وعسمر عليمه أن يسمتمنيها ممما اسمتمنل منمه الشمارا ، وهمي .االستمنان بمنص الشمرا  

 .ٔ(وهللا أعلم.المزابنة
وأحيانمما ال يكتفممي ابممن رشممد بممالترجيح بممين اآلران وانتقادهمما ،وإنممما يممدلي بممدلوه -٘ 

مما يقتلميه المقمام ممن اعتمذار ويستقل برأيه ،علمل عمادة الفقهمان الكبمار بعمد أن يقمدم 
ولوال أنه ال يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد : )ألئمة هذا الشؤن، حيث يقول ممال 

إن ما ينتن منها ويستقذر بخمالف : في المشهور ، وإن كانت مسؤلة فيها خالف لقيل 
مماال ينمتن وال يسمتقذر ، وبخاصمة مما كمان منهما رائحتمه حسمنة، التفماقهم علمل إباحممة 

وهو عند أكمر الناس فللة من فلالت حيوان البحر ، وكذلك المسك ، وهو .العنبر 
 . ٕ(فللة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه، فيما يذكر

وير، أن للمرأة حق مباشرة العقد بنفسها ولألوليان حق الفس  ، فماهر قولمه تعمالل 
أن تعقمد )يفيمد ( 6ٖٕ:البقمرة()فال جناح عليكم فيما فعلمن فمي أنفسمهم ممن معمروف: )

النكاح ولألوليان الفس  إذا لم يكن بالمعروف وهو الماهر من الشرا، إال أن هذا لمم 
 . ٖ(يقل به أحد 

مم إنه ير، قياس أوقات الصلوات الخمس وريرها علل وقت الجمعة في النهي عمن 
وأمما سمائر : )يقمول  ،البيا  علل جهة الندب وإن لم يقف علل مممل همذا المرأي ألحمد

فموذا فمات فعلمل . الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة علل جهة الندب لمرتقب الوقت 
  ٗ(جهة الحمر،وإن كان لم يقل به أحد في مبلآ علمي 
علل قاتله قيمته بالنة ما بلنت : وفي دية العبد بعد أن أورد اختالف العلمان بين قائل

فيه :د الدية، وقال ريرهمو زادت علل دية الحر، و قال هخرون ال يتجاوز بقيمة العب
وبعد أن بسمط أدلمة كمل طائفمة .الدية رير أنه ينقص منها شيئا حتل ال تبلآ دية الحر 

أعني في :ولو قيل فيه إنها تكون علل النصف من دية الحر لكان قوال له وجه ) :قال
 .٘(لكن لم يقل به أحد .دية الخطؤ 

كمذا  ٙ...(والحمق: )ل برأيمه قولمهومن أهم عباراته عندما يكون رالبا بصمدد االسمتقال
و :)وقولمه 4...(والمذي عنمدي فمي همذا: )،وذكر هذه الصمينة مالممة عشمر مرة،ومنهما

و الفقه مملمما :وقوله ٔ..(والماهر من الشرا:)وكذا 3...(فاألولل:)وقوله 6...(األجود
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طالق والفقه أن الفدان إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من ال :)قال في الخلا
فونه لما جعمل الطمالق بيمد الرجمل إذا فمرك الممرأة جعمل الخلما بيمد الممرأة إذا فركمت 

و :)ويقمول ٖ..(وأولل المذاهب عندي و أحسمنها طريقمة فمي الجمما:)وقوله ٕ (الرجل
و المذي أقولمه أنمه لمو :)وممرة ٘...(لكن الحمق فمي همذا أن يعتقمد:)أو ٗ...(الذي اعتقده

و األشممبه فممي المجتهممد فممي هممذا أن :)وكمذلك ٙ..(جمماكمان واجبمما قصممد العممين لكممان حر
 . 4...(يسلك أحد أمرين

فابن رشد في استقالله إما يدلي برأي وسط، أو يسمتنتج الحكمم بعمد مقابلمة األدلمة، أو 
فميلمس المتتبما لعمرض الممادة الفقهيمة وجمود .يحكم الطبا والذوق الفقهي واألصمولي

 :خالف وان لم يقف عليهحاسة فقهية رفيعة لديه، تمكنه من توقا ال
و أما الوقمت فمالجمهور علمل أن همذه ) :فممال في  فدية األذ، من مسائل الحج يقول 

و ال يبعد أن يدخله الخالف قياسما علمل كفمارة .الكفارة ال تكون إال بعد إماطة األذ، 
 . 6(األيمان

لمم يعلمم )وكذلك الشؤن عند حديمه عن مسؤلة تسمية أهل الكتماب هللا علمل ذبمائحهم إذا
وهممو مممروي عممن ،تإكممل: علممل الذبيحممة فقممال الجمهممور هللا اأن أهممل الكتمماب سمممو

ويتطمرق إليمه االحتممال بمؤن يقمال إن األصمل .ولست أذكر في هذا الوقت خالفما.علي
فموذا قيمل علمل همذا إن ،هو أن ال يإكل من تمذكيتهم إال مما كمان علمل شمروط اإلسمالم

 3...(كل ذبائحهم بالشك في ذلكالتسمية من شرط التذكية وجب أن ال تإ
والمذي :)وكذلك تنبإه بآران األئمة وتخريجها علل أصولهم مملما قمال فمي شمؤن مالمك

يجين علل أصوله أنهما أيمام حميض ال أيمام طهمر، إذ أقمل الطهمر عنمده محمدود وهمو 
واستنبط من رواية ابن القاسم عن مالك أنه أممر الحماقن  ٓٔ(أكمر من اليوم واليومين 

وفمي جهمة أخمر، . ٔٔأن صالة الحاقن فاسمدةوالصالة في الوقت وبعد الوقت  بوعادة
والذي يجين علل أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في األجل : )يقول 

  ٕٔ(قول النارم قياسا علل البيا 
وخر  من تفريق مالك بين المتزو  في مرض الموت وزوجته بؤن نكماح الممريض 

خر طرح إمكانية وجود رأي هخمر لمالمك فمي مسمؤلة عتمق وفي مولا ه ٖٔ.ال يجوز
وقمد : ) أحاط الدين بماله قياسما علمل رأيمه فمي المراهن إذا أحماط المدين بمالمه ، يقمول
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يتخر  عن مالك في ذلمك الجمواز قياسما علمل مما روي عنمه فمي المرهن ، أنمه يجموز 
 .ٔ(وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم 

: برأي ابن حزم بلبطه أصوله وإن لم يقف علل قوله فمي المسمؤلة حيمث قمال وتنبؤ 
هذا قيماس قولمه عنمدي وحجتمه وإن كنمت لسمت أذكمر فمي همذا الوقمت احتجاجمه فمي )

  ٕ(ذلك
وال ير، ابن رشد نفسه ملزما دائما بترجيح أو انتقاد أو استقالل برأيه أو استنباط -ٙ

أحيانما كميمرة بعمرض اآلران ،حيمث يبمدو  واستخرا  علل أصول األئمة،وإنما يكتفي
فيتوقمف عنمد ذلمك أو يوجمه المسمؤلة إلمل األصمل فيهما أو يعبمر بمؤن .منه قبولها جميعا

فمممال عرلمه لمرران . طبيعة المسؤلة محتملة،وفي أممالها يقال كل مجتهد مصميب  
فيتحصمل  ) :قوله بعد تفصيل اآلران فميمن أخمر  الزكماة فلماعت ،دون ترجيح بينها

قمول إنمه ال يلممن بموطالق ، وقمول إنمه يلممن بموطالق، : في المسؤلة خمسة أقوال 
وقول إن فرط لمن وإن لمم يفمرط لمم يلممن، وقمول إن فمرط لممن وإن لمم يفمرط 

ممم انتقمل إلمل المسمؤلة  ٖ..(زكل ما بقي، والقول الخامس يكونان شريكين فمي البماقي 
 . التي تليها

 يمبمت فمونهم اتفقموابمماذا  وأمما: )لقمذف بمه قمالوفي مولا هخر في مسمؤلة مما يمبمت ا
 يمبمتفمي ممذهب مالمك همل  اختلمفو، بشماهدين عمدلين حمرين ذكمرين يمبمتعلل أنه 

وإن نكمل فهمل يحمد  ؟وهل تلزم في الدعو، فيه يمين ؟وبشهادة النسان ؟بشاهد ويمين
 فهمذه همي أصمول: )مم ختم بقوله بنير ترجيح وال تفصميل ٗ( بالنكول ويمين المدعي

 . ٘(هذا الباب التي تبنل عليه فروعه
أو أحيانا يوجه المسؤلة إلل األصل فيها بذكر نكت الخالف، وهو  األمر النالب في  

الكتاب، أو بذكر األصل الذي ينبني أن يحسم فيه الكالم ليحسم بعد ذلك فمي فروعمه 
الهما فمي ممال ذلك قوله بعد ذكر اختالف الفقهان في رسل اليمد قبمل إدخ. ومستلزماته

لم يقصمد بمه )أدلة كل فريق بؤن األصل أن الحديث المستدل به بيان إنان الولون، و
حكممم البممدن فممي الولممون، وإنممما قصممد بممه حكممم المممان الممذي يتولممؤ بممه إذ كممان المممان 

  ٙ(مشترطا فيه الطهارة
فيكون الحكم بذلك وجوب طهارة المان،ال وجوب رسل اليد إال أن تكون أدلة أخر، 

وعنممد تكممافإ أدلممة المختلفممين يكتفممي بعممرض أنمممار المختلفممين مبينمما أن . ليهممافيصمار إ
كمل )و 4(فالمسمؤلة لعممري اجتهاديمة :) المسؤلة في ذاتهما محتملمة، وفمي أممالهما يقمال 

فهو يقول في اختالفهم فمي . 3(لذوق المجتهد )أو يترك فيها األمر  6(مجتهد مصيب 

                                 
-6ٖٔ-4٘-ٕٕ-4:ص ٕ: -ٕٕٖ:صٔ: :وقد ذكر يتخر  في ممواطن أخمر، 4ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ

ٕٓٙ-ٕٖٖ-ٕٙ٘ 
 ٔٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٖٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٖٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 4: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 3ٕ٘-ٕٕ:انمر أيلا– ٓٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 4ٖٗ-6ٔٔ:ينمر أيلا– ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
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فمن رأ، أنها هية من أم الكتاب أوجب )لصالة في ا (بسم هللا الرحمان الرحيم )قرانة
قرانتها بوجوب قرانة أم الكتماب عنمده فمي الصمالة وممن رأ، أنهما هيمة ممن أول كمل 
. سممورة وجممب عنممده أن يقرأهمما ممما السممورة، وهممذه المسممؤلة قممد كمممر االخممتالف فيهمما 

 . ٔ(والمسؤلة محتملة
تالف العلمان في ذلك، وفي مسؤلة وطن الحائض  في طهرها قبل االرتسال، ذكر اخ

فوذا تطهرن )حيث استند الجمهور إلل قوله تعالل : وسبب اختالفهم، وأدلة كل فريق
وقمال . ، وهو أمهر في معنل  النسل بالمان منه في الطهمر، المذي همو انقطماا المدم(

( واألمهر  يجمب المصمير إليمه حتمل يمدل المدليل علمل خالفمه : )ابن رشد عن دليلهم
وهمو أمهمر فمي ( حتمل يطهمرن )فة في تقوية مذهبمه إلمل قولمه تعمالل واستند أبو حني

الطهر الذي هو انقطاا دم الحيض منه في التطهر بالمان ، مم قال ابن رشد بعد ذلك 
 .  ٕ(والمسؤلة كما تر، محتملة )
وأحيانمما يسممقط اآلران جميعمما أو يممرفض البحممث فيهمما أصممال أو يعتبممر الخممالف ال  -4

) قمال : ففي مسح األذنمين مممال . كان في ذلك همار مشهورة معنل له، وخصوصا إذا
وقممد شممذ قمموم فممذهبوا إلممل أنهممما ينسممالن ممما الوجممه ، وذهممب هخممرون إلممل أن يمسممح 
باطنهما ما المرأس وينسمل ماهرهمما مما الوجمه ، وذلمك لتمردد همذا العلمو بمين أن 

ر اآلمار في يكون جزنا من الوجه أو جزنا من الرأس ،  وهذا ال معنل له ما اشتها
 . ٖ(ذلك بالمسح ، واشتهار العمل به 

وهمي )وفي مسؤلة اختالف الفقهان في جعل اإلسالم شرطا في وجوب الولمون قمال 
 . ٗ(مسؤلة قليلة الننان في الفقه ، ألنها راجعة إلل الحكم األخروي 

ن نقمل ابم ؟والن العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبمل أن يبماا لممن يكمونوفي مسؤلة 
أنه إذا أعتق النصراني الذمي عبمده النصمراني قبمل أن يسملم  اتفاق العلمان علل رشد

فمي  همفاخمتال وذكمرأحدهما مم أسلم العبد أن الوالن يرتفا فون أسلم المولل عماد إليمه 
وبعد عرض اآلران في  ؟الحربي يعتق عبده وهو علل دينه مم يخرجان إلينا مسلمين

هي مفرولة في القول ال تقا بعمد، فونمه لميس ممن ديمن  وهذه المسائل كلها:ذلك قال 
النصممار، أن يسممترق بعلممهم بعلمما ، وال مممن ديممن اليهممود فيممما يعتقدونممه فممي هممذا 

  ٘(الوقت ويزعمون أنه من مللهم 
وال لممبن للميتممة إن وجممد لهمما إال باشممتراك االسممم )وقممال فممي اخممتالفهم فممي لممبن الميتممة 
 .   ٙ(ال يكون لها وجود إال في القول ،ويكاد أن تكون مسؤلة رير واقعة ف

 :منهج تعامل  مل مذاهب الفقها  -ثالثا

                                 
 3ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
-4:ص ٕ: -ٖٙٓ-66ٔ-6٘-6:انمر أيلا من المسائل التي قمال فيهما محتملمة– ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
3 
 ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ

 4ٕٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 ٖٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
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بدايممة المجتهممد "سممبق تفصمميل القممول بخصمموص الجانممب الكمممي مممن أعممالم ومممذاهب 
من األعالم حيث ذكرنا من ورد فيها " البداية"في مبحث مولوا " وكفاية المقتصد

،وذلمك ممن الصممحابة  واةر اإوفقمط، أو جمما مولمه رأي، وأعرلمنا عممن تحممدث عمنه
 المالكية،والشمممممافعية :والتمممممابعين وتمممممابعيهم والفقهمممممان المسمممممتقلين وأتبممممماا الممممممذاهب

 ناجممدوف،لهممذه المممذاهب  ةنسممبة اإلحصممائيأوردنمما الو.والحنفية،والماهرية،والحنبليممة
ممممن مجممممل اآلران الممممذكورة فمممي % ٕٖالممممذهب الممممالكي يحتمممل الصمممدارة بنسمممبة 

 . "البداية"
مممن مجمممل اآلران ،مممم يليممه % ٘ٔي الرتبممة المممذهب الشممافعي الممذي يصممل ويليممه فمم

مممن مجمممل اآلران ، وبعممده المممذهب الممماهري بنسممبة % ٗٔالمممذهب الحنفممي بنسممبة 
ويصمل سمفيان المموري إلممل % ٖ، ممم بعمده الممذهب الحنبلمي بنسمبة تصممل إلمل % ٗ
بمن أبمي وكل من األوزاعي والليمث بمن سمعد وا% ٕأيلا ويصل أبو مور إلل % ٖ

وابن شبرمة  والطبري % ٖٙ.ٓوالقاسم بن سالم %  ٖٗ.ٓوابن المنذر % ٔليلل 
% 3ٓ.ٓوابممن المبممارك % ٓٔ.ٓوابممن جممريج % ٕٔ.ٓوعممممان البتممي % ٕٕ.ٓ

 %...ٔٓ.ٓوالشيعة % ٘ٓ.ٓوشريك ومذهب الخوار  % 6ٓ.ٓوابن علية 
واة بمين الممذاهب همي المسمافالميزة العامة في تعامله ما ممذاهب الفقهمان ، وأما عن  

عمدم وجمود أي : والتعامل معها وفق ما هو متاح ،وأقصد بالمساواة  الناحية المبدئيمة
نية مسبقة كما يمهر من الكتاب إلقصان مذهب أو التقليل من شؤنه، أو جعمل ممذهب 
معين أرلية انطالق وميزان تحاكم بقية المذاهب علل أساسه بذكر من يوافقه وممن 

 ".البداية"من حال الكتب مولا المقارنة ما  يخالفه كما شاهدنا
التطابق والتمامل وإنما األخذ بعين االعتبار وزن هذه المذاهب : ال تعني المساواة كما

في الساحة ومد، انتشارها ولهذا نجد حصة الجمهور أكبر وخصوصا منها المذاهب 
نون هللا عمز وجمل المالث المالكية والشافعية والحنفية فمعمم الخلق من المسلمين يمدي

 . بوتباا أئمة هذه المذاهب
يبقممل واحممدا مممن "البدايممة"وررممم النسممبة المرتفعممة التممي احتلهمما المممذهب المممالكي فممي 

المممذاهب المعرولممة، فالكتمماب كممما يكممرر صمماحبه لمميس مولمموعا لبسممط المممذهب 
 وإنما كمما قمال فمي مقدممة كتابمه سميذكر المسمائل التمي اتفمق حولهما العلممان. المالكي 

،والتي اشتهر االختالف فيها من لدن الصحابة رلي هللا عمنهم إلمل أن خبمت جمذوة 
فمماهتم بعممرض  الفقممه عرلمما مقارنمما بممين أشممهر المممذاهب . االجتهمماد وفشمما التقليممد 

واآلران السممنية، بممما فيممه ذلممك اهتمامممه بالفقممه الممماهري، معرلمما عممن ذكممر مممذاهب 
عة مممرة فممي منمما بنممت االبممن مممن الطوائممف األخممر، إال ممما كممان مممن ذكممر رأي الشممي

الميراث إذا كانت ما البنت  كالحال في ابن االبن ما االبن وكذا ذكر رأي الخوار  
 .في القطا في قليل المسروق وكميره واإلشارة إلل تكفيرهم مرتكب الكبيرة 

ألبي الفيض أحممد بمن " الهداية في تخريج أحاديث البداية"وقد وهم المحققون لكتاب 
إن كتماب : ) الصديق  النمماري الحسمني  ، حمين قمالوا عمن كتماب البدايمة   محمد بن
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هو كتاب في الفقه علل مذهب إمام المدينة المنورة " بداية المجتهد  ونهاية المقتصد"
  ٔ(مالك بن أنس رحمه هللا

فالذي يتصفح البداية ال يجد كبيمر عنمان فمي إمبمات هويمة الكتماب المذي يمروم عمرض 
اآلران الستخالص أسباب االختالف ، وولا قواعد لابطة للقول أشهر المذاهب و

بمل إن صماحبه يصمرح بمذلك . الفقهي بنض النمر عمن المدرسمة التمي ينتسمب إليهما 
وإن أنسمؤ هللا فمي العممر فسنلما كتابما فمي :) وأولحها في ذلك قوله . رير ما مرة 

المذهب المعمول به الفروا علل مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبا صناعيا ، إذ كان 
في هذه الجزيرة التي هي جزيرة األندلس حتل يكون بمه القمارج مجتهمدا فمي ممذهب 

فقولمممه  ٕ(مالمممك ، ألن إحصمممان جميممما الروايمممات عنمممدي شمممين ينقطممما العممممر دونمممه 
 . يفيد أن الكتاب الذي هو بصدده ليس مولوعا لذلك العرض " سنلا:"

تمماب ،ومممنهج تعاملممه ممما القلممايا وممما سممبقت رإيتممه فممي طريقممة عرلممه لمسممائل الك
سوان في ترجيحاتمه أو انتقاداتمه، يبمين مولموعيته وحرصمه علمل المسماواة : الفقهية

يمين المممذاهب  ودورانمه ممما المدليل حيممث دار، فكمما نممال الممذهب المممالكي حممه مممن 
الدفاا وترجيح ما قوي دليله علل باقي الممذاهب األخمر،، فقمد انتقمده ريمر مما ممرة، 

ي فقهان المالكية أحيانا عن أصولهم فمي بعمض المسمائل، أو مخالفمة الممذهب إما بتخل
عمممل أهممل ) فممي بعممض القواعممد التممي بنممي عليهمما، أو إبممدان مالحمممات حممول أصممل 

بمل يحمدث أحيانما أن يمورد . حتل ولو كان من أبرز األصمول المميمزة لهمم ( المدينة 
 .خالفات المذاهب األخر، دون ذكر للمذهب المالكي

وقت الصالة علل : ) و في مسؤلة( علل من تجب صالة العيد : ) فعل في مسؤلة كما
وإن كان هذا نادرا رير أنمه يفيمد أن الممذهب الممالكي ريمر مقصمود لذاتمه، ( الجنازة 

لكونه المذهب الذي ترعرا الكاتب فمي : وإنما قد يكون له بعض االمتيازات الشكلية
األندلس ( جزيرة )ا ، والمذهب النالب علل أحلانه ومذهب األسرة التي ينتمي إليه

 .والمهيمن علل الحياة العلمية واالجتماعية والقلائية فيها 
ومن تلك االمتيازات أنه يورد الخمالف فمي بعمض األحيمان داخمل الممذهب فقمط دون 

أو يجعله أحيانا أساس بعض األبواب مم يعرض  ٖريره أو يكتفي بذكر  رأي المالكية
علممل سممبيل المقارنممة دون أن  تنممال نفممس التفريمما الممذي  يعممرض المممذاهب األخممر،
 . ٗيحمل به المذهب المالكي

وال شممك أن الطممابا النالممب عنممد ابممن رشممد فممي عرلممه للمممذاهب وبسممط هرائهمما هممو 
اعتماد ما تيسر منها دون قصد إلل التمييمز بينهما فقمد يحمدث ممرة أن يكتفمي بعمرض 

الجمهمور بممن  فميهم  يأو رأ ٙلممالكيأو الشمافعي وا  ٘الممذهبين الممالكي والمماهري

                                 
تحقيممق يوسممف ( ٘ٗص  ٔ   "الهدايممة  فممي تخممريج أحاديممث البدايممة"أحمممد بممن محمممد بممن الصممديق النممماري  ٔ

   364ٔ – ٔط –عالم الكتب -المرعشلي وعدنان علي شالق
 ٕٖٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 
 (ط س.)36ٙ -ٖٙٙص  ٕ  4ٕٗ-4ٕ٘-ٖ٘ٔ-ٖٕٔص ٔالبداية   ٖ
 ط س4ٙ٘ٔص  ٖالبداية   ٗ
 ط س 3ٕٓص ٔالبداية   ٘
 ط س 3ٖٙص ٕالبداية    ٙ
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ذكر أصحاب المذاهب إنما يكتفي في وأحيانا ال يفصل . المالكية والحنفية والشافعية 
 . وهكذا  ٔمنهم من مذهب، وذهب قوم: يقوله 

( الجمهور )مصطلح " البداية"ومن المصطلحات التي تهم عرض هران المذاهب في 
فالفقهان المالمة معمدودون فميهم ، أعنمي . جمهورال.إذا قلت ( الذي قال عنه ابن رشد 

رير أنه تكون أحيانا بعض االستمنانات التي تدخل في  ٕ(مالكا والشافعي وأبا حنيفة 
فممذهب الجمهممور ومالممك : )بمماب التفصمميل أو التؤكيممد ممممل قولممه فممي رسممل المرافممق 

  ٖ(والشافعي وأبو حنيفة إلل وجوب إدخالها 
وقد يخمر  بعمض األئممة المالممة . النساخ بولافة الواو وذلك إن لم يكن من خطؤ من

فمذهب مالمك والشمافعي والجمهمور إلمل أن ذلمك ال يجموز :) من الجمهمور مممل قولمه 
حتممل تنتسممل وذهممب أبممو حنيفممة وأصممحابه إلممل أن ذلممك جممائز إذا طهممرت ألكمممر أمممد 

 فخمر  هنما أبمو حنيفمة ممن. أي وطن الحائض في طهرها وقبل االرتسال ٗ(الحيض 
الجمهممور ، ومممرة يخممر  الشممافعي ومعممه الكوفيممون أيلمما حيممث يقممول عممن اخممتالف 

مممما يقطمما  ،ال فممي حممدث وال فممي ريممره يمهممور إلممل أنممه ال يبنممجفممذهب ال)الفقهممان 
ال فممي الحممدث وال فممي  يومممنهم مممن رأ، أنممه ال يبنمم .الصممالة إال فممي الرعمماف فقممط

 . ٘(األحداث كلها في  يالرعاف وهو الشافعي وذهب الكوفيون إلل أنه يبن
وأمما نموا ) سمو، مالك،حيمث يقمول ( الجمهمور )ومرة يفهم خرو  الجميا من لفمم 

وأبو حنيفة سو، بين الطالق .وبه قال مالك . الخلا فجمهور العلمان علل أنه طالق 
، وبه قال أحمد وداود ومن الصمحابة ابمن عبماس   هو فس: وقال الشافعي . والفس  

كممما هممو الشممؤن فممي هبممة ( الجماعممة)بلفممم ( الجمهممور)نمما لفممم وقممد يسممتبدل أحيا.  ٙ(
تصممح وقممال : مالممك والشمافعي وأحمممد وأبممو مممور ) :المشماا ريممر المقسمموم حيممث قممال

أبوحنيفة ال تصح ، وعمدة الجماعة أن القبض فيها يصمح كمالقبض فمي البيما وعممدة 
 .4(أبي حنيفة أن القبض فيها ال يصح إال مفردة كالرهن 

هذه االستمنانات في استعمال ابمن رشمد للفمم الجمهمور ال يلنمي  قاعدتمه ومهما يكن ف
 . في هذا االصطالح

 :بعا المإاخذات المنهجية عل  ابن رشد
تبمدو سملبية بالمقارنمة مما منهجمه -وما يمكن أن يسجل علل ابن رشمد ممن مالحممات

ر والتممي ال تممنقص أبممدا مممن قيمممة عملممه ، وإنممما تعتبمم -العممام ومقصممده مممن الكتمماب
ومممن بعمض ممما تممم .اسمتمنانات فممي ممنهج تعاملممه مما المممادة الفقهيمة ومممذاهب الفقهمان 

 :تسجيله في ذلك 
تردده أحيانا في كون سبب الخالف الذي ذكمره فمي المسمؤلة همو السمبب الحقيقمي ،  -

سبب اختالف الفقهان  وهو " البداية"ففي مسؤلة اشتراط دخول الوقت للتيمم ذكر في 

                                 
 ط س 6٘ٔص ٔالبداية    ٔ
 ٔ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 6: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٔٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٖٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٕ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 4ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   4



 195 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

يقتلمي أن ال ..( يا أيها الذين همنوا إذا قممتم إلمل الصمالة )ولون هل ماهر هية ال: 
أن يقمال فمي : )يجوز التيمم والولون إال عند دخول الوقت وبعمد ذلمك قمال فماألولل 

هذا إن سبب الخالف فيه هو قياس التيمم علل الصالة ، لكن هذا يلعف، فون قياسه 
 . ٔ(علل الولون أشبه 

ال يكتفي بالمسائل المنصوص عليهما والمنطموق بهما أو وأحيانا يخر  عن منهجه ف -
القريبة من ذلك وإنما  يسترسل ما هران الفقهان ويتابعهم في تفريعاتهم ،ممل ما فعمل 

ممممل تعليممق : وفممي مسممائل مممن الطممالق  ٕ(ريبممة األب عممن ابنتممه البكممر )فممي مسممؤلة 
ق لنيمممر وتكريمممر الطمممال ٗوتبعممميض المطلقمممة  ٖالطمممالق بالشمممرط المجهمممول الوجمممود

وكمذا فمي مسمؤلة بيما السملم إذا . وريرهما  ٙوالطمالق المقيمد باالسمتمنان ٘المدخول بهما
 . 4حان أجله قبل قبله

وفي بعض األبمواب الفقهيمة األخيمرة  ممن الكتماب يمدخل مباشمرة إلمل األحكمام كمما  -
وجممل المسممائل  :)فعممل فممي كتمماب الوديعممة ،حيممث قممال مباشممرة بعممد عنمموان الكتمماب

وفمي كتماب االسمتحقاق بمدأ  6(ن فقهمان األمصمار همي فمي أحكمام الوديعمةالمشهورة بي
وريرها،كمما  3(وجل النمر في هذا الكتاب هو في أحكمام االسمتحقاق :)مباشرة بقوله

ينلب في بعض الكتب الطابا القلائي علل العرض الفقهي حيث يكمر من افتراض 
 .منازعات واختالف المتعاقدين
والقممول فممي  :)تجمماذب ابممن رشممد حيممث عبممر عنهمما بممالقولوالواقمما أن هممذه المسممؤلة ت

القسامة هو داخل فيما تمبت به الدمان وهو في الحقيقة جزن من كتاب األقلية ولكن 
ذكرناه هنا علل عادتهم وذلمك أنمه إذا ورد قلمان خماص بجمنس ممن أجنماس األممور 

أكممر ممن الشرعية رأوا أن األولل أن يذكر في ذلمك الجمنس وأمما القلمان المذي يعمم 
جنس واحد من أجناس األشيان التي يقا فيها القلمان فيمذكر فمي كتماب األقلمية وقمد 

األقلمية ممن  تجدهم يفعلون األمرين جميعا كما فعل مالك في الموطؤ فونه سماق فيمه 
في الباب المالث من كتاب الحجر سرد و .وقد فعل بدوره األمرين معا 10( كل كتاب

لب علل ممذهب اإلممام مالمك ممن ريمر دليمل وال تعليمل مركزا في النا ،األقوال سردا
 ٔٔ وختم بقوله والفروا كميرة ،كالمتعب الذي يريد التخلص

ومرة يذكر أن الفقهان اختلفوا في مسؤلة دون ذكمر آلران المذين اختلفموا حيمث يممر  -
واختلفمموا هممل ) ممممل قولممه فممي هخممر كتمماب االعتكمماف  ،مباشممرة إلممل سممبب االخممتالف

جد أم ليس يخر  ، وكذلك اختلفموا إذا جمن المعتكمف أو أرممي عليمه سميخر  من ال
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والسمبب فمي اخمتالفهم فمي همذا البماب أنمه لميس فمي هل يبني أو ليس يبني بل يستقبل 
هذه األشيان شين محدود من قبل السما فيقا التنازا من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه 

 .ٔ(بما اختلفوا فيه
ت أن أشير إلل مالحمة عنت لي وأنا أطمالا قلميال فمي وأود في ختام هذه المإاخذا -
ولشدة حرصه علل التؤصيل، انتقد " البداية"كيف أن ابن رشد في ": المتن الرشدي"

فيما يشبه اللوم األئمة الذين أصلوا للمذاهب المتبعة،وما يحدث لهم أحيانما فمي بعمض 
حق ما قالوه فمي السمابق يخالف فيها القول الال:المسائل من القول فيها بؤجوبة مختلفة

أن اإلنسان إذا سئل عن أشميان متشمابهة فمي أوقمات  :)ورد ذلك إلل .والمسؤلة واحدة
مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليمه فمي تمييزهما إال مما يعطيمه بماد،ن النممر فمي 
الحممال جمماوب فيهمما بجوابممات مختلفممة فمموذا جممان مممن بعممده أحممد فممرام أن يجممري تلممك 

 ٕ(واحد عسر ذلك عليه وأنت تتبين ذلك ممن كتمبهم أصلنون واحد واألجوبة علل قا
. 

وودت لممو اعتممذر لهممم علممل األقممل بممممل ممما اعتممذر للفالسممفة فممي موقممف مشممابه،حيث 
يقمول فمي كتابمه .طالب بعدم مإاخمذة العلممان إذا حمدث أن سمهوا أحيانما عمن أصمولهم

ر علل النامر أن وهذا كله علل أصول جالنوس،لكن ليس بمنك":)..تلخيص المزا "
ولمذلك .يإصل أصوال في علم، مم يسهو عن تلك األصول فمي مولما ممن الموالما

ال ينبني أن يتطرق إلل العلمان في أممال هذه الموالا،وخاصة إذا كمانوا همم المذين 
وقد يكمون همذا ممما  ٖ(أفادونا األصول التي بها وقفنا علل سهوهم في هذه الموالا 

، أن الشرا ال يجوز فيه ما قد يجموز فمي ريمره ألن األممر سها فيه رحمه هللا،أو رأ
 .دين
 اعتماد المنهجية العلمية -رابعا

النامر في البداية يسهل عليه الخرو  بانطباا عام حول األخالقيات العلمية الرفيعمة 
ويبحمث عمن ،حيمث يمدور مما المدليل حيمث دار، التي يمتماز بهما ابمن رشمد فمي كتابمه 

و ال يتعصمممب لجهمممة بعينهممما و يحمممرص علمممل ، قائلمممه الصمممواب بنمممض النممممر عمممن 
و يمرد بنيمر مما . و يتحلمل بالصمبر و التوالما و اإلنصماف  ،المولوعية و التمبمت

و يعمممرض عمممن ، التجمممارب اإلنسمممانية  يخمممالف و، أيرفلمممه عقلمممه حمممر  كمممل مممما
 .االفترالات الخيالية 

ود فلمال وشذ بعلهم فؤوجب حرمة للبن الرجل وهمذا ريمر موجم:) و من ذلك قوله
و كذلك قولمه  ٗ(عن أن يكون له حكم شرعي وإن وجد فليس لبنا إال باشتراك االسم 

وال لبن للميتة إن وجد لها إال باشتراك االسم ويكاد أن تكون مسؤلة )في نفس السياق 
  ٘(رير واقعة فال يكون لها وجود إال في القول

و ذلمك التفماق  ، يبصرهاو قريب من ذلك رده اشتراط إصابة عين القبلة لمن كان ال
المسمملمين علممل الصممف الطويممل خممار  الكعبممة مممما يممدل علممل أن النممرض لمميس هممو 
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فون إصابة العين شين ال يمدرك )وكذا لما في قصد العين من الحر  . استقبال عينها
فكيمف بنيمر ذلمك  ،إال بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واسمتعمال األرصماد فمي ذلمك

م نكلممف االجتهمماد فيممه بطريممق الهندسممة المبنممي علممل مممن طممرق االجتهمماد ونحممن لمم
فهمو يسمتعين بمقافتمه العلميمة ليبمين . ٔ(األرصاد المستنبط منها طول المبالد وعرلمها

صممعوبة األمممر علممل عممموم األفممراد لممما يقتلمميه مممن شممروط ال تتمموفر إال لخاصممة 
 .الخاصة فسقط به التكليف و تعين قصد الجهة فحسب 

منهما حديممه فمي البماب  :نية في االستدالل فمي ممواطن كميمرةكما تمهر طريقته العقال
حيمث خماض الفقهمان ( تجوز  فيمن تجوز تذكيته و من ال)الخامس من كتاب الذبائح 

وحكممم فممي ذبممائح أهممل الكتمماب و فيممما هممو محممرم علمميهم و ممما حرممموه علممل أنفسممهم 
 .لك شحومهم و الدخول  في نياتهم و اعتقاداتهم و تسميتهم هللا و رير ذ

والحممق أن ممما حممرم علمميهم أو حرممموا علممل أنفسممهم هممو فممي وقممت : )قممال ابممن رشممد  
 لشممريعة اإلسممالم أمممر باطممل إذ كانممت ناسممخة لجميمما الشممرائا فيجممب أن ال يراعمم

اعتقممادهم فممي ذلممك وال يشممترط أيلمما أن يكممون اعتقممادهم فممي تحليممل الممذبائح اعتقمماد 
لمك لمما جماز أكمل ذبمائحهم بوجمه ممن المسلمين وال اعتقاد شريعتهم ألنه لو اشمترط ذ

 ،لكممون اعتقمماد شممريعتهم فممي ذلممك منسمموخا واعتقمماد شممريعتنا ال يصممح مممنهم ،الوجمموه
 جمائزة لنما علمل اإلطمالق و ،وإنما هذا حكم خصهم هللا تعالل به فمذبائحهم وهللا أعلمم

  ٕ(إال ارتفا حكم هية التحليل جملة فتؤمل هذا فونه بين وهللا أعلم 
 ٖترك الصالة عمدا ممن ريمر جحمود من ن عند حديمه عن الواجب عللو كذلك الشؤ

فررم مصير جمهور الفقهان إلل الحكم بقتلمه كالحنابلمة و المالكيمة و الشمافعية بنمض 
حيث اتجه  ،النمر عن طبيعة القتل هل هو قتل كفر أو حد ؟ فقد ناق  المسؤلة بهدون

اسم الكفر إنما يطلق بالحقيقة علمل ف، وعلل الجملة:) بداية إلل تدقيق المصطلح قائال
( و تارك الصالة معلوم أنه ليس بمكذب إال أن يتركها معتقدا لتركها هكمذا ، التكذيب

ال يجمب المصمير إليمه إال . علل أن حكمه حكمم الكمافر فمي أحكاممه  حمله)مم بين أن 
ث ذلك أنه ليس معمدودا فمي المالممة المذين نمص الشمرا علمل قمتلهم فمي الحمدي( بدليل 

ال يحمل دم : )قمال  المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبي صملل هللا عليمه وسملم
أو قتمل نفمس ، أو زنما بعمد إحصمان. كفمر بعمد إيممان : امرج مسلم إال بوحمد، ممالث 

 (.بنير نفس
إال قياس شبه لعيف إن أمكن، و ، فلعيف وال مستند له ) كما أن القول بقتله حدا 
و القتمل رأس المنهيمات ، ل في كون الصالة رأس المؤمورات هو تشبيه الصالة بالقت

إلمل أن الحكمم عليمه حكمم الكمافرين فمي جميما أحكاممه مما أنمه  مم انتهل ابمن رشمد، (
و لممذلك صممار هممذا القممول ) شممين مفممارق ألصممول أهممل السممنة و الجماعممة . مممإمن 

 (.ملاهيا لقول من يكفر بالذنوب
و صممراحته فممي البحممث العلمممي و نبممذ و أممما عممن المولمموعية فتتجلممل فممي صممدقه 

 إال ممما جذبممه إليممه ،التعصممب و إفسمماح المجممال لممرران لتجممادل عممن نفسممها دون تحيممز
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المجانممب للصممواب الممرأي وصممف  يتحممر  مممنفممال . أو ممما يعتقممده كممذلك  ،الصممواب
و :) الرأي المرجوح حيمث يقمول ذلك بااللطراب و لو كان المالكية أبرز القائلين ب

( ن فقد الطرب بهمم وجمه المدليل لممذهبهم فمي رد العممل بهمذا الحمديث أما المخالفو
المتبايعممان كممل واحممد منهممما بالخيممار علممل )  يشممير إلممل قولممه صمملل هللا عليممه وسمملم

و المذي يعتبمر إسمناده عنمد الجميما ممن أوممق (. إال لبيما الخيمار  لم يفترقما صاحبه ما
 .ٔاألسانيد و أصحها

وأمما ممن فمرق بمين مما تخرجمه ) :مممل قولمه (ال أعلم) كما أنه ال يجد حرجا في قوله
و  ٕ(األرض أو ال تخرجه وبين الخفي والماهر فال أعلمم لمه مسمتندا فمي همذا الوقمت

فؤما إذا كان مكيال فجمائز عنمد مالمك )بعد الدرس  تبنها كذلك قوله في بيا الحنطة في
حكمام حيمث تكممر و يبمالآ فمي االحتيماط فمي إطمالق األ ٖ(وال أعرف فيمه قموال لنيمره 

.. كذا (يشبه أن يكون)و  وذكرها حوالي أربعين مرة (فيما أحسب : ) عنده عبارات 
 .ذكرها ممانية ومالمين مرة

ويكمر من العبارة المشهورة عند العلمان وقفت علل أربعة عشر منها ، ( لعله) وقوله
ف و القموة فمي أحيانا في الرد و القبول ممهرا ممواطن اللمع يترددو ، (وهللا أعلم )

ممل قوله فمي مسمؤلة صمرف الصمدقة إلمل األصمناف المذين تجمب لهمم الزكماة  ،اآلران
يقتلممي القسمممة بممين جممميعهم والمعنممل )مبينمما أن ممماهر اللفممم فممي الممنص الشممرعي  

  ٗ(يقتلي أن يإمر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلة 
و ررمم  ٘( مهمر ممن جهمة المعنملفاألول أمهر من جهمة اللفمم وهمذا أ)و ختم بقوله 

المنهج العلمي فمي البحمث فونمه يشمرك القمارج معمه فمي مزيمد  إتبااتحريه الكبير في 
وأنا قد أبحت لمن : )من التدقيق و تدارك النقص و إصالح الوهم و الخطؤ فهو يقول

و فممي أمملمة كميممرة تمهمر بجممالن بممرانة . ٙ(وقما مممن ذلمك علممل وهمم لممي أن يصملحه 
داخمل الممذهب الممالكي أو خارجمه بنيمر  من التعصب حيث يختمار "يةالبدا"صاحب 
 . حر  

وأجاز أشهب ) ففي مسؤلة البيا و الصرف يختار رأي أشهب بعد أن يورد الخالف 
  4(الصرف والبيا وهو أجود ألنه ليس في ذلك ما يإدي إلل ربا وال إلل ررر 

ختمار ممذهب الطبمري حيمث الختالف الواقا في مسؤلة هيئة الجلموس للتشمهد ياو في 
وذهب الطبمري ممذهب التخييمر وقمال همذه الهيئمات كلهما جمائزة وحسمن فعلهما : )قال 

ويمرجح ممرة أخمر، . 6(وهو قول حسن  لمبوتها عن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم
رأي أبممي حنيفممة ففممي مسممؤلة إجبممار األب البممالآ و الميممب ريممر البممالآ علممل الممزوا  
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واألصمول أكممر ):و يعقمب بقولمه،و أدلمة كمل فريمق،سمببه و يبمين، يعرض لالخمتالف
  ٔ(شهادة لتعليل أبي حنيفة

الفقهيمة ممن  فالذي يمهر من خمالل تعاملمه مما مختلمف الممذاهب أنمه يمر، الخالفمات
بمل فيمه ممن اليسمر الشمين الكميمر و فيمه داللمة ، الخالف الطبيعي الذي ال لرر فيه 
المذي يشمعر باالطمئنمان لكمل الممذاهب األممر  ،والحة علمل مرونمة قواعمد الشمريعة

 . المعتبرة حيث يبقل التنافس بينها فقط في قوة الدليل و مناسبة األحوال 
و من تؤصل مذهب اإلنصاف و عدم التعصب عند صاحبنا توليه أحيانا كميرة الدفاا 

في الشين الذي تزال بمه : فممال . حتل عن بعض نقط اللعف عند بعض المذاهب 
ن للممان مزيممد خصوصمية فيمنما ريممره إال فمي مولمما أالشممافعية إلمل  النجاسمة ذهمب

و لمما طولبموا ببيمان ماهيمة الخصوصمية و مبررهما  ،الرخصة فقط و همو المخرجمان
علمل ( ذلمك سمببا معقموال ي إذ لم يقمدروا أن يعطموا فم) ة دوا  إلل القول بؤنها عباؤلج

اق عليهم المسلك ما الخصم إذا ل( عبادة : ) إلل القول  نوإيلجعادة الفقهان حيث 
. 
فيتطوا ابن رشد بمدهم بما يمكن أن يقنعموا بمه بنيمر اللجمون إلمل ذلمك القمول حيمث  

ولو راموا االنفصال عنهم بؤنا نر، أن للمان قموة إحالمة لألنجماس واألدنماس : )يقول 
وقلعهمما مممن الميمماب واألبممدان ليسممت لنيممره ولممذلك اعتمممده النمماس فممي تنميممف األبممدان 

اب لكان قوال جيدا وريره بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرا إنما اعتمد في والمي
كل مولا رسل النجاسة بالممان لهمذه الخاصمية التمي فمي الممان ولمو كمانوا قمالوا همذا 

و  ٕ(لكانوا قد قالوا في ذلك قوال هو أدخمل فمي ممذهب الفقمه الجماري علمل المعماني  
ال تفارقمه شميمة ، و قدرتمه علمل االجتهماد  ررم علمو شمؤن ابمن رشمد فمي الفقمه عاممة

فيمما علممت ) ، ٖ(في رالب منمي )التوالا سوان في أسلوبه حيث يكمر عنده تعبير 
 ... ٙ(أنا الشاك)، ٘(أحسب ) ، ٗ(

، بول ابمن وأو في اعتذاره أمام األئمة الكبار بعد أن أورد اختالفهم في نجاسة ما س
ولوال أنه ال يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه : )هدم رير الرليا و رجيعه حيث يقول 

لقيممل إن ممما ينممتن منهمما ويسممتقذر  ،أحممد فممي المشممهور وإن كانممت مسممؤلة فيهمما خممالف
وبخاصمة مما كمان منهما رائحتمه حسمنة التفماقهم علمل  ،بخالف ما ال ينتن وال يسمتقذر

إباحة العنبر وهو عند أكمر النماس فلملة ممن فلمالت حيموان البحمر وكمذلك المسمك 
م يكمن ابمن رشمد يمر، لمو 4(هو فللة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيمما يمذكرو

فممي فهممم بعممض  6مانعمما مممن االسممتفادة مممن التجممارب اإلنسممانية و المعطيممات العلميممة
 . و إبدان الرأي فيها ، القلايا الفقهية 
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راه و لهذا نجده يرد بعض أسباب االختالف إليها ممل اختالف الفقهان في الدم الذي ت
الحامل فاعتبر السبب في ذلك عسر الوقوف علل ذلمك بالتجربمة و اخمتالط األممرين 

فونه مرة يكون الدم الذي تراه الحاممل دم حميض وذلمك إذا كانمت قموة الممرأة وافمرة )
والجنممين صممنيرا وبممذلك أمكممن أن يكممون حمممل علممل حمممل علممل ممما حكمماه بقمممراط 

خمتالف الفقهمان حمول طهمارة عممام و كذلك قولمه فمي ا ٔ(وجالينوس وسائر األطبان 
  ٕ(وفي حس العمام اختالف واألمر مختلف فيه بين األطبان )الميتة 

إال النريق ،فونه يستحب في الممذهب )و كذلك قوله في استحباب تعجيل دفن الموتل 
تؤخير دفنه مخافة أن يكون المان قد رمره فلم تتبين حياته قال القالي وإذا قيمل همذا 

أولممل فممي كميممر مممن المرلممل ممممل الممذين يصمميبهم انطبمماق العممروق  وفمي النريممق فهمم
وريممر ذلممك مممما هممو معممروف عنممد األطبممان حتممل لقممد قممال األطبممان إن المسممكوتين ال 

كمما أن ابمن رشمد يوممف فمي منهجمه العلممي مقافتمه  ٖ(ينبني أن يدفنوا إال بعمد ممالث
منمذ شمروعه فمي مقدمممة الفلسمفية و المنطقيمة و يمهمر شمنفه الكبيمر بالمبممادج العقليمة 

ومما سمكت عنمه الشمارا فمال حكمم لمه ودليمل : ) الكتاب حيث يقمول فمي شمؤن القيماس 
ريمممر متناهيمممة ،  األناسمممييشمممهد بمبوتمممه ، وذلمممك أن الوقمممائا بمممين أشمممخاص  عقممملال

متناهيمة ، ومحممال أن يقابممل مما ال يتنمماهل بممما  واإلقممرارات،  واألفعممالوالنصموص ، 
يانمما كميممرة بمناقشممات رائعممة تمتمماز باإلنصمماف و حسممن كممما أنممه يممؤتي أح  ٗ(يتنمماهل

 . مجليا نكت الخالف ، العرض لرران مهما كان موقفه منها 
األول يتعلممق بماختالف الفقهممان فمي القليممل مممن : و نؤخمذ علممل سمبيل الممممال نمموذجين 

و مما يقمال ممن . فبعد أن عرض أدلة الحجازيين و العراقيين . األنبذة الذي ال يسكر 
، حجة الحجازيين من طريق السما و مهور حجة العراقيين من طريمق القيماس  قوة

و الذي يرجا إلل اختالفهم فمي تنليمب األممر  ،بين بداية جوهر الخالف بين الفريقين
ممم تمدخل ليمبمت مما يمراه حقما . علل القياس أو تنليب القياس علل األمر إذا تعارلما 

صما مابتما فالواجمب أن ينلمب علمل القيماس لكن الحمق أن األممر إذا كمان ن)حيث يقول 
وأممما إذا كممان ممماهر اللفممم محممتمال للتؤويممل فهنمما يتممردد النمممر هممل يجممما بينهممما بممؤن 

وذلك مختلف بحسب قوة لفم  ؟يتؤول اللفم أو ينلب ماهر اللفم علل مقتلل القياس
همما إال وال يدرك الفمرق بين،من األلفام الماهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها

 . ٘(بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكالم من رير الموزون 
و بما أن األمر ينتهي هنا إلل الذوق العقلي فقد يتساو، الذوقان فيكمر االختالف فمي 

و بعمد أن مهمد بكمل همذه الحيميمات لمم يمر  .كل مجتهد مصيب : هذا النوا حتل يقال 
إلممل جانممب الجمهممور و بممين أن تعليممق  حرجمما فممي إبممدان ممما يممراه صمموابا حيممث وقممف

} التحريم بالجنس أرلب علل المن من تعليقه بالقدر في قوله صملل هللا عليمه و سملم 
  .ووجب إلحاق ما وجدت فيه علة الخمر بالخمر ،سدا للذريعة{ كل مسكر حرام 
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أما إذا تم التسليم بصمحة قولمه صملل هللا  .و علل من يزعم وجود الفرق إقامة الدليل
 { ما أسكر كميره فقليله حرام } : عليه و سلم

نممص فممي مولمما الخممالف وال يصممح أن تعممارض النصمموص )فلممزمتهم الحجممة ألنممه 
و خصوصا و أن القياس هنا يقصد به الجما بين انتفان ملرة الخمر . ٔ(بالمقاييس 

فمي الوقمت المذي { قل فيهمما إممم كبيمر و منمافا للنماس }  :ووجود المنفعة لقوله تعالل
أن )فحرم القليمل منهما و الكميمر فوجمب ،نجد الشرا ينلب حكم الملرة علل المنفعمة

يكون األمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إال أن يمبت فمي ذلمك فمارق 
 . ٕ(شرعي

أما النموذ  المماني فيتعلمق باشمتراط الواليمة فمي صمحة النكماح فبعمد أن بمين اخمتالف 
ن جاعلها من شروط صحة النكماح و بمين ممن يمر، جمواز العلمان في هذه المسؤلة بي

و من فمرق بمين البكمر و الميمب فاشمترط ، عقد المرأة نكاحها بنير ولي إذا كان كفإا 
ولي ممن شمروط التممام ال المو بمين ممن يمر،  ،م يشترطه في الميبلو الولي في البكر

هرة فمي حدد سبب االختالف حيث لم تؤت هية و ال سنة همي مما .من شروط الصحة
 . اشتراط الوالية في النكاح 

فمؤورد مشمهور . و النصوص المستشهد بها محتملة و األحاديث مختلف في صحتها 
و لم يفته ، ما احتج به كل فريق ووجه االحتمال فيه ووجه لعف العمل باألحاديث 

التعرض لجهة المعاني حيث بين أوجه االحتمال فيها لينتهي إلل ما يمراه صموابا فمي 
فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين إما أنه ليست الوالية شمرطا فمي :) سؤلة حيث يقول الم

صحة النكاح وإنما لألوليان الحسبة فمي ذلمك وإمما إن كمان شمرطا فلميس ممن صمحتها 
تمييز صفات الولي وأصمنافهم وممراتبهم ولمذلك يلمعف قمول ممن يبطمل عقمد المولي 

 . ٖ(األبعد ما وجود األقرب 
 لوب التعليمياعتماد األس-رابعا

هو :  بداية المجتهد وكفاية المقتصد كما سنبين أكمر فيما سيؤتيلنرض من كان ا لما 
التؤصممميل ، وقصمممد إصمممالح التعلممميم الفقهمممي، باالهتممممام  باالسمممتدالل ،  العنايمممة بمممؤمر

والتدرب علل استنباط المسكوت عنه، من المنطوق بمه وتنمميم المعلوممات، لتسمهيل 
وولمما قمموانين، ودسمماتير للقممول الفقهممي وصمموال إلممل فهممم اللممبط ،واالسممتيعاب، 

الخالف الفقهي، وترسي  التسامح المذهبي، وتمهيدا لولو  بماب االجتهماد، فمون  ابمن 
لمة رشد استحلر الحس التعليمي، وهو يعرض مادة كتابه، حيث اهمتم بلمرب األمم

 .وحسن التمميل، وتلخيص المقصود
توميف السمإال، وإشمراك القمارج ،والسمير بمه واالهتمام بالشرح والتفسير، وحسن  

فهمو يعتممد تولميح مما يمراه فمي حاجمة إلمل ذلمك ممن .وفق المعتاد من طريقة الفقهمان
 :اآلران الفقهية بلرب األمملة المناسبة

فهذا الشافعي ال ير، الدم سببا في تحريم الميتة ، وحكم ابن رشمد بقموة  مذهبمه فمي  
السبب فمي تحمريم الميتمة لمما كانمت ترتفما  الحرممة لو كان الدم  هو ) ذلك حيث أنه 
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وكانمت . عن الحيوان  بالذكاة ، وتبقي حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن الممذكاة  
الحلية إنما توجمد بعمد انفصمال المدم عنمه ألنمه إذا ارتفما السمبب ارتفما المسمبب المذي 

سببا ، وممال يقتليه لرورة  ألنه إن وجد السبب والمسبب رير موجود فليس هو 
لك أنه إذا  ارتفا التحريم  عن عصير العنب وجب لرورة  أن يرتفا اإلسكار إن ذ

 . ٔ(كنا نعتقد أن اإلسكار هو سبب التحريم 
وكما ممل هنا بمسؤلة اإلسمكار فونمه أتمل بؤمملمة تطبيقيمة فمي مسمؤلة إيتيمان الممؤموم مما 

: رب علمل الممذهب األول فمن أدرك ركعة من صالة المن :فاته من الصالة إذ يقول
أعني مذهب القلان قام إذا سلم اإلمام إلل ركعتين يقرأ فيهما بؤم القرهن وسورة من 

أعني علل البنان قام إلل ركعة واحدة : رير أن يجلس بينهما ، وعلل المذهب الماني 
. يقرأ فيها بؤم القرهن وسورة ويجلس ،مم يقوم إلل ركعمة يقمرأ فيهما بمؤم القمرهن فقمط 

 .ٕعلل المذهب المالث يقوم إلل ركعة يقرأ فيها بؤم القرهن وسورة و
وينبنمي أن : )ويهتم أيلا بالشرح والتفسير لمما يمراه فمي حاجمة إلمل ذلمك مممل قولمه 

وإنما تختلفممان عنممدهم باألقممل ،تعلممم أن السممنة والرريبممة هممي عنممدهم مممن بمماب النممدب
. ٖ(ائن أحمموال تلممك العبممادةواألكمممر أعنممي فممي تؤكيممد األمممر بهمما وذلممك راجمما إلممل قممر

والسبب في اختالفهم تشبيه الزكاة بالديون ، أعني أن يتعلمق : ) وكذلك عند ما يقول 
الحق فيها بالذمة له بعين المال ، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال له بذممة 

 .ٗ(الذي يده علل المال كاألمنان وريرهم 
يممة التلخمميص التممي تسمماعد المممتعلم علممل حسممن وال ينسممل ابممن رشممد أيلمما اعتممماد تقن

فيتحصمل فمي :)االستيعاب وجما شتات المتفرق من المعلومات ، فنجد عبارات ممل 
 ٙ(فيتحصممل فممي الخلمما خمسممة أقمموال  )وكممذا .   ٘(المسممؤلة بالجملممة أربعممة أقمموال 

فيتحصمل فمي :وكمذا . 4فيحصل فمي همذه المسمؤلة الخمالف فمي مالممة موالميا :وقوله
فيتحصمل )وفمي مسمؤلة لمياا الزكماة بعمد إخراجهما . 6ت الماهرة مالمة أقوال الكنايا

 . 3(في المسؤلة خمسة أقوال 
ويلحق بهذا أيلا اهتمامه بالمهم وكراهيته التعمق لنير حاجة وتجنمب التكلمف حيمث 

واالحتجاجممات التممي يحممتج بهمما كممل مممن الفممريقين فممي تممرجيح الحممديث الممذي : )يقممول 
وهمي موجممودة فممي كتممبهم ولكمن نكتممة اخممتالفهم هممو ممما .رهمما رجحمه كميممرة يطممول ذك

 ٓٔ(أشرنا إليه 
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أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة واالجتماا وشمهرة : )وعن وجوب الصالة يقول 
 .ٔ(ذلك تنني عن تكلف القول فيه 

حتمل لقمد :)وتبعا لذلك فهو يكره التعمق الذي يصمادفه فمي بعمض الممذاهب مممل قولمه
من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم ال وهمل ممن شمرطه المتؤخرون اختلف 

 ٕ(وديمن هللا يسمر بلبماأن تكون الجمعة راتبة فيه أم ال وهذا كله لعله تعمق في همذا ا
ممما فعممل عنممد خممتم : ولهممذا يستحسممن الرفممق بممالمتعلمين واالكتفممان بالمشممهورات ممممل

المفمروض ممن فهمذه مشمهورات مما يتعلمق بالصموم :) الصوم المفروض حيمث قمال  
ونحممن نممذكر مشممهور ممما اتفقمموا عليممه مممن هممذين ) وفممي مولمموا هخممر  ٖ(المسممائل 

 . ٗ(الجنسين وما اختلفوا فيه 
 ٘(ما يجري مجر، القواعد واألصمول )ويحرص أن يكون الذي يذكره من المسائل 

لجميا ما في الباب الفقهي،   كما أنه يعتمد في التفهيم الربط، و التذكير بما سبق في 
: ) فعندما كان ممال بصدد بسط االختالف في كفارة المتمتما قمال ، األبواب المتقدمة 

والتمي . ٙ( و هذه المسؤلة نمير مسؤلة من طلا عليمه الممان فمي الصمالة و همو متميمم 
تلتقمي معهما فممي أصمل واحممد همو هممل مما همو شممرط فمي ابتممدان العبمادة هممو شمرط فممي 

الف أن للحج تحلال يشبه السالم في الصالة وسبب الخ: )وكذلك قوله . استمرارها ؟ 
 .  4(وهو التحلل األكبر 

ويستخدم أسلوب االفتراض ويعلم طريق االستنباط ، ففي مسؤلة عدم العلمم بمؤن أهمل 
الكتاب سموا هللا علل الذبيحة ، ذكر ابن رشد رأي الجمهور بؤنها تإكل ررمم أنمه ال 

ولست أذكر فيه في هذا :) ف فيه،يقول يعلم من خالف ذلك  فونه احتمل أن يرد الخال
ويتطرق إليه االحتمال بؤن يقال إن األصل هو أن ال يإكل من تذكيتهم .الوقت خالفا 

فموذا  قيمل علمل همذا إن التسممية ممن شمرط التذكيمة . إال ما كان علل شروط اإلسمالم 
د وفي مسؤلة أفلل ما يلحل به بعم 6..( وجب أن ال تإكل ذبائحهم بالشك في ذلك 

وهمو همل . ويمكن أن يكمون الخمتالفهم سمبب هخمر :) ذكر ما يراه سببا للخالف قال 
 . 3.. (الذبح العميم الذي فدي به إبراهيم سنة باقية إلل اليوم وأنها األلحية ؟ 

فهو يتحر، الوصول بالمتعلم إلل سبب االختالف ما أمكن، حيث يقلمب المسمؤلة ممن 
ويتصور حلوال لمشمكالت مفترلمة بنمان علمل عدة وجوه ويفترض ما يراه مناسبا ، 

أصول الفقهمان ،ففمي ريبمة األب عمن ابنتمه البكمر أورد مما اتفمق عليمه فقهمان الممذهب 
وليس يبعمد بحسمب النممر المصملحي المذي انبنمل : )المالكي، وما اختلفوا فيه مم قال 

 عليه هذا النمر أن يقال إن لاق الوقت وخشي السملطان عليهما الفسماد زوجمت وإن
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أبمو حنيفمة يجموز ، ومنعمه ) وفي بيا السمك في البركة قال  ٔ..(كان المولا قريبا 
 ٕ(وهو الذي تقتلي أصوله . مالك والشافعي فيما أحسب 

المعتماد ويإلمف علمل عمادة الفقهمان، وإن كمان  فقوتيسيرا علل المتعلم أيلا يسير و 
 ٖلتمي تولما فيهما يري أحيانا أن بعض المباحث خاصمة بمؤبواب فقهيمة معينمة دون ا
وإنما يكون قولهم :)ويشرك القارج أحيانا معه في عرض المسائل وتؤملها ممل قوله 

بعد الفجمر ممن بماب األدان ( أي الوتر )خالف اآلمار لو جعلوا صالته ( أي الفقهان )
 ٘(فينبنمي أن تتؤممل صمفة النقمل فمي ذلمك عمنهم ) إلمل أن يقمول أيلما  ٗ( فتؤمل هذا 

إلممل أن ابممن رشممد طلممب التؤمممل مممن قارئممه سممبعا وعشممرين مممرة فممي وتجممدر اإلشممارة 
 .كتابه

كما أنه ال يبخل بذكر فائدة االخمتالف فمي بعمض المسمائل،ليكون حمافزا علمل معرفمة 
سببه وتعلم مولا استخدامه ممل قوله في وقت وجوب زكاة الفطر بعد تحديد سبب 

جر من يوم العيد وبعمد منيمب وفائدة هذا االختالف في المولود يولد قبل الف)الخالف 
وقولممه فممي ميقممات زمممان الحممج بعممد أن أورد  ٙ(الشمممس هممل تجممب عليممه أم ال تجممب 

 . 4(وفائدة الخالف تؤخر طواف اإلفالة إلل هخر الشهر )االختالف فيه 
وعموما نجد الحس التعليمي حالرا بقوة، ررم أن صاحب الكتاب ذكر فمي مقدمتمه 

يقمول . ه، فونه يورد ألفام التعلم والتعليم بشمكل صمريح بؤنه بصدد إمبات ما فيه لنفس
صمناعيا وجاريما علمل نممام ، ( مسائل الصالة )فوذا أريد أن يكون القول في هذه :) 

مم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها . فيجب أن يقال أوال فيما تشترك فيه هذه كلها 
 . ألسهل اوهو . أو يقال في واحدة واحدة منها . 

ان هذا النوا من التعليم يعرض منه تكرار ما ، وهو الذي سلكه الفقهان ونحن وإن ك
وكمذلك  قولمه فمي  6..(فنجعل هذه الجملة  منقسمة إلمل سمتة أبمواب . نتبعهم في ذلك 
والتعلمميم فممي هممذا يمكممن علممل وجمموه كميممرة قممد سمملك أكمرهمما أهممل ) كتمماب الفممرائض 

حكم جنس جنس من أجنماس الباقيمة  والسبيل الحاصرة في ذلك بؤن يذكر. الفرائض 
، وبعمد بسمطه للمسمائل المشمهورة التمي وقما الخمالف فيهما والمسمائل 3(من الموارمين 

المنطوق بها في الشرا المتفق عليها والمختلف فيها بين أن تعلمها ومعرفتها يجمري 
ويشمبه أن يكمون ممن تمدرب فمي همذه ) مجر، األصول في النوازل والمسمكون عنمه 

هم أصول األسباب التي أوجبت خالف الفقهان فيها أن يقول مما يجمب فمي المسائل وف
سموان علمل ممذهب ممن الممذاهب وإن لمم ينقمل عمن صماحب  ٓٔ..(نازلة من النموازل 

  .المذهب في ذلك قول أ و بحسب الحق الذي يإديه إليه اجتهاده
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 :أسلوب  ابن رشد في بداية المجتهد-خامسا
مممممنهج ابممممن رشممممد فممممي "لممممب المكونممممة لمبحممممثناولنمممما لمختلممممف المطاتفممممي أمنممممان 

 :سموان تعلمق األممر تعرلنا لكمير من الجوانمب التمي لهما عالقمة باألسملوب،،"البداية
وطريقتمه فمي التمرجيح ،وعمدم إطمالق األحكام ،علمل المولموعية ابمن رشمد بحرص
وأسملوبه  ،والطابا المنطقي لتسلسل األفكمار ،وسيادة الروح العلمية النقدية ،واالنتقاد

وممن السمهل إلمل  ،إلمل التفصميل اإلجممالواالنتقال ممن ،التمدر :لتعليمي الذي يعتممدا
 .ويعتمد أحيانا الشرح والتفسير ،ومن البسيط إلل المركب ،الصعب

أما ألفامه فدقيقة والحة تناسب المجال الفقهي وإن كانت أحيانا تعلوها مسحة أدبية 
علممل قممدر المعمماني،وال يشممعر  رفيعممة، وتراكيبممه رصممينة متؤنيممة تجممين ممما األلفممام

القمار،ن بمؤي تكلمف بمل يجمد أسملوبا مرنما سمهال محكمما خاليما ممن التعقيمد، فصمماحب 
وإذا أسمهب أحيانما النمت  ،المخل بالمعنل،واالختصار يتجنب اإلطالة المملة "البداية"

ألفامه وتراكيبه وتبقل شخصيته قوية وبارزة تصاحبك طول الكتاب ال ينمرها تعدد 
 .اآلرانوكمرة  األقوال

يتؤدب ما األئمة وعامة الفقهان فال تجمد فمي الكتماب سمبا وال شمتما وال حمدة أو تموتر 
بممل ال ،وال ينممرق فممي الحجمما  والمخاصمممة  ،يتحاشممل الممتهجم علممل مخالفيممه ،مممزا 

تشعر أبدا بؤن له خصما بعينه،يبالآ في التوالا ويحتاط في العبارة ويكمر من قولمه 
أنمما الشمماك فممي "وقممال مممرةٗ"فيممما أمممن " ، ٖ"فيممما أذكممر" ٕ"فيممما علمممت"ٔ"أحسممب"

تؤكيممدا منممه علممل الصممدق واألمانة،وعنممدما ال يكممون متؤكممدا مممن أمممر يشممعر  ٘"الكسممر
وممرة يشمعرك وكؤنمه يملمي ممن حفممه  ٙ(فلعله إنما أوجمب ):القار،ن بذلك ممل قوله

قمال  ،رواياتمهوالحجة للقول األول ما في كتاب البخاري أمنه في بعمض ) :ممل قوله
وكلوا واشربوا حتل ينادي ابمن أم مكتموم فونمه ال ينمادي :) النبي صلل هللا عليه وسلم

وفروا هذا الباب كميرة لكن الذي حلمر منهما اآلن فمي : )وقوله 4(حتل يطلا الفجر
 .6(الذكر هو ما ذكرناه 

مممل زاد فممي التفصمميل والبيممان م، لممم يتلممح بممما فيممه الكفايممة  مقصممدهوإذا أحممس بممؤن 
والسبب في اختالفهم تشبيه الزكاة بالديون ،أعني أن يتعلق الحمق فيهما بالذممة :) قوله

وينبني أن  تعلم أن السنة والرريبة هي عنمدهم ممن بماب : ) وقوله .3(ال بعين المال 
أعني في تؤكيد األمر بها،وذلك راجا إلل :الندب وإنما تختلفان عندهم باألقل واألكمر

 . ٓٔ(عبادةقرائن أحوال تلك ال
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ويقوم بعملية التشبيه ممل تشبيه صناعة الفقه بصناعة الطب حيث تتكون الملكمة ممن 
ووجممه عممل الفالممل العمالم فممي ذلمك أن ينمممر إلمل شممواهد : )يقمول ،كممرة الممارسممة

الحال، فون دلت الدال ئل علل أنه قصد بالنكاح خيرا لم يمنا النكاح ،وإن دلمت علمل 
نما ممن ذلمك كمما فمي أشميان كميمرة ممن الصمنائا يعمرض أنه قصد اإللرار بورمته م

فيها للصناا الشين ولده مما اكتسبوا من قوة مهنمتهم إذ ال يمكمن أن يحمد فمي ذلمك 
مإقممت صممناعي ،وهممذا كميممرا ممما يعممرض فممي صممناعة الطممب وريرهمما مممن الصممنائا 

 .ٔ(المختلفة
خفماف عموض ومرة أخر، ينتقل إلل تشبيه القدرة علل اإلجتهماد بمامتالك صمناعة ال

تكديسها في دكان والقيام علل بيعها ممل حال كمير من متفقهة زمان ابن رشمد المذين 
عرض لهم شبيه ما يعمرض لممن ممن أن الخفماف همو المذي عنمده خفماف كميمرة ال  ) 

يقدر علل عملها وهو بين أن الذي عنده خفاف كميرة سيؤتيه إنسمان بقمدم ال يجمد فمي 
ل صانا الخفاف لرورة وهو الذي يصنا للقدم خمف خفافه ما يصلح لقدمه،فيلجؤ إل

 .ٕ(يوافقه
فمي  وقولمه ،كمما سمبق ذكمره ،الجمهمور: ويهتم بشمرح بعمض المصمطلحات مممل لفمم

ما أخرجمه البخماري أو  به مابت  ـ للحديث ـ فونما أعني:ومتل قلت:) (مابت)أو(مبت)
أن أبما  زعمم محممد بمن حمزم)ممدلس  :وقولمه فمي مصمطلحٖ(عليمه امسلم،أو ما اجتمعم

الزبيممر مممدلس عنممد المحممدمين ،والمممدلس عنممدهم مممن لمميس يجممري العنعنممة مممن قولممه 
  ٗ(مجر، المسند لتسامحه في ذلك
فممي   وقولممه ، ٘(ية عممدم الحكمممصمملوأعنممي بممالبرانة األ: )وقولممه فممي البممرانة األصمملية

وهو أن يحتبي الرجل في موب واحد ليس علل عاتقه منه شين ) :(اشتمال الصمان )
وقولمممه فمممي  ٙ(يحتبمممي الرجمممل فمممي مممموب واحمممد لممميس علمممل فرجمممه منمممه شمممينوأن 
 . 4(أعني رير معقولة المعنل": )عبادة محلة"معنل

وتحيل علل مرجعية كالمية وتخبر عن شخصية  6ويستعير تعابير ذات منحل فلسفي
حسممن توميفهمما بحسممب ممما يقتلمميه أو ،تشممرب عممدة مفمماهيم ،متبحممرة فممي علمموم شممتل
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:) باإللافة إلل العبارات التي سؤذكرها،هناك بعض المواطن صينت صيارة ذات منحل فلسفي منهما قولمه فمي 6

هما وفمي همذا الفصمل نممران الفصل الماني فمي معرفمة العيموب التمي توجمب الحكمم ومما شمرطها الموجمب للحكمم في
أحدهما في العيوب التي توجب الحكمم      والنممر المماني فمي الشمرط الموجمب لمه      النممر األول فؤمما العيموب 
التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس ومنها عيوب في البدن وهذه منها مما همي عيموب بمؤن تشمترط ألمدادها 

لشممرط ومنهمما ممما هممي عيمموب توجممب الحكممم وإن لممم يشممترط وجممود فممي المبيمما وهممي التممي تسمممل عيوبمما مممن قبممل ا
ألدادها في المبيا وهذه هي التي فقدها نقص في أصل الخلقمة وأمما العيموب األخمر فهمي التمي ألمدادها كمماالت 

 .وليس فقدها نقصا ممل الصنائا
نية منهما مما همي فمي وأكمر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس وقد يوجد في أحموال الجسمم  والعيموب الجسمما 

أجسام ذوات األنفس ومنها ما هي ذوات األنفس   والعيوب التي لها تؤمير في العقد هي عند الجميا ما نقمص عمن 
الخلقمة الطبيعيمة أو عمن الخلمق الشمرعي نقصمانا لمه تمؤمير فمي مممن المبيما وذلمك يختلمف بحسمب اخمتالف األزمممان 
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وهذه العبارة بهمذه الصمينة لمم  ٔ(الفقهي النمر الصناعي: )ت مملالمقام ،فنجد عبارا
 كمذا عبمارةو.ٕأجد من استعملها ريره في المجال الفقهي واألصولي ال قبلمه وال بعمده

وهمذه أيلما لمم أجمد أحمدا قبلمه اسمتخدمها بهمذه الصمينة فمي المجمال  ٖ(الكالم الفقهي)
المدين عبمد هللا بمن يوسمف بمن  الفقهي واألصولي،ووجدت قريبا منها بعده عند جممال

 ٗ(تبيممين الحقممائق شممرح كنممز الممدقائق:)فممي كتابممه( ه4ٕٙت )محمممد الحنفممي الزيلعممي 
رها بهذا التركيب بمين المجتهمد ووالتي لم أجدها بد ٘( لمجتهد النمارا): ،وكذا عبارة

فتمماو، اإلمممام "،وقممد اسممتخدمها مممن بعممده كاتممب مقدمممة  والنمممار إال عنممد ابممن رشممد
لوحمدها " النممار"أمما كلممة ".بالمجتهد النممار"وهو يترجم له حيث وصفه ٙ"السبكي

فموجمممودة فمممي كتمممب الفقمممه واألصمممول وقمممد أكممممر منهممما اإلممممام الجمممويني فمممي كتابمممه 
وأريممد أن يكممون القممول فممي هممذه صممناعيا )و 6(الدسممتور)و  4(القممانون)و".  البرهممان"

                                                                                             
ة فلميلة فمي الشمرا كالخفمماض فمي اإلممان والختمان فمي العبيممد والعوائمد واألشمخاص فربمما كمان المنقص فممي الخلقم

ولتقارب هذه المعاني في شين شين مما يتعامل الناس به وقا الخالف بين الفقهان في ذلك ونحمن نمذكر ممن همذه 
المسائل ما اشتهر الخالف فيه بين الفقهان ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور المذي 

 ٖٔٔ: ص ٕ: بدايمة المجتهمد  ( مل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه أو فيما لم يقف علل نص فيمه لنيمرهيع
 :) وكذا قوله 

فالكالم بالجملة في بيما البمرانة همو فمي جموازه وفمي شمرط جموازه وفيمما يجموز ممن العقمود والمبيعمات والعيموب  
 3ٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد  ( قوة في قولنا فاعلمهولمن يجوز بالشرط أو مطلقا وهذه كلها قد تقدمت بال

 ٖٓٔ-3ٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
( ٕٗ: ص ٔ: بدايمة المجتهمد  ) التي اسمتعملها ابمن رشمد أيلما( النمر الفقهي)ووجدت فقط من استخدم عبارة  ٕ

ت ()ير بميمارةالشمه)ومحممد بمن أحممد الفاسمي  6ٖ٘:ص ٕ:واستعملها من بعده كل من الشاطبي في الموافقات  
والمذي يوجبمه النممر الفقهمي فمي النازلمة أن ينممر  :)حيمث قمال"اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة األحكمام("ه4ٕٓٔ

شمرح تنموير : حاشمية رد المحتمار علمل المدر المختمار "محمد أممين صماحب  و 6ٕٗ:ص ٔ: (إلل تواري  العقود
د بمممن محممممد بمممن إسمممماعيل الطحطممماوي ه وكمممذا أحمممم6ٖٙٔ-ٕط -بيمممروت -دار الفكمممر -4٘:ص 4: "األبصمممار
مكتبمممة البمممابي  -ٖٕٔص ٔ: "حاشممية علمممل مراقممي الفمممالح شممرح نمممور اإليلمماح"صممماحب( هٖٕٔٔت )الحنفممي
 .وريرهم 6ٖٔٔ-ٖط -مصر -الحلبي

وقممد تكلمنمما فممي العمممل  :)وتعنممي عنممد ابممن رشممد أصممول الفقممه يقممول 4ٗ-ٗٙ-ٕ٘-ٓ٘: ص ٔ: بدايممة المجتهممد   ٖ
    4ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد  (  الم الفقهي وهو الذي يدعل بؤصول الفقه وقوته في كتابنا في الك

وهذا يقتلي أنه يقال حقيقة علل الباطل لكن المذي يقتلميه كمالم الفقمه واألصمول أنمه يباينمه فمونهم  :)حيث يقول ٗ
 .إلسالميطبعة دار الكتاب ا-ٗٗ:ص ٗ: (قالوا إن حكم الفاسد إفادة الملك بطريقه والباطل ال يفيد أصال

 ٙٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘  
مطبعممة دار -ٖ:ص ٔ: "فتمماو، السممبكي("ه4٘ٙت )علممي بممن عبممد الكممافي بممن علممي بممن تمممام السممبكي الشممافعي ٙ

 المعارف 
أممر كلمي ينطبمق علمل جميما :  القمانون:) وهي متداولة وتعنمي كمما فمي التعماريف ٕٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   4

" التوقيمف علمل مهممات التعماريف("ٖٔٓٔت )محممد عبمد المرإوف المنماوي ( مها منمهجزئياته التي تتعرف أحكا
قيماس :) واسمتخدمها الجمويني  ٓٔٗٔ-ٔط-بيمروت -دار الفكر -محمد رلوان الداية . تحقيق د 4ٓ٘: ص ٔ:  

التقابل في المعاولات أن يخر  العموض عمن ملمك أحمد المتعاقمدين حسمب دخمول مقابلمه فمي ملكمه وإذا حمل أحمد 
والنزالمي  6ٓٙ: ص ٕ: البرهمان فمي أصمول الفقمه   (لعولين وتؤجل الماني كان ذلك خارجا عن هذا   القانونا

وابممن العربممي فممي أحكممام القممرهن عنممد قولممه  ٖٙٓص  4:وممما بعممدها وفممي الوسمميط لممه   ٔٔ:فممي المستصممفل ص
قانون الذي خلمق عليمه فمي عبارة عن حبس العقل عن التصرف علل ال: لسكر ا) :حيث قال( وأنتم سكار،:)تعالل

 ٕٖ٘:ص ٔ: ( األصل من النمام واالستقامة
الدستور  الوزير الكبير المذي يرجما فمي :) وأصل الكلمة كما جان في التعريفات ٖٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   6

واسممتخدم هممذا المصممطلح اإلمممام الجممويني حيممث قممال فممي شممروط 3ٖٔ: ص ٔ:  ( أحمموال النمماس إلممل ممما يرسمممه 
والمختار عندنا أن المفتي من يسهل عليه درك أحكام الشريعة وهذا ال بد فيه من معرفة اللنة والتفسمير : )المفتي 

وأما الحديث فيكتفي فيه بالتقليد وتيسير الوصول إلل دركه بمراجعة الكتمب المرتبمة المهذبمة ومعرفمة األصمول ال 
د ولكن ال يشمترط أن تكمون جميما األحكمام علمل ذهنمه بد منه وفقه النفس هو الدستور والفقه ال بد منه فهو المستن
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استخدم هذه العبارة في الفقه والتي لم أجد من  ٕ(الذوق العقلي)و ٔ(وجاريا علل نمام
وهو تركيمب  ٗ(النمر المصلحي)و  ٖ(المتؤخرون من أهل النمر)و .واألصول ريره

 .لم أجد من استعمله ريره
وكما سبقت اإلشارة في مبحث إمبات نسبة الكتاب إليه،فون أسلوبه في التعبير يتشمابه 

وإن كان في ذلك …)فنجد في كتاب تلخيص الجدل . ومإلفاته األخر، "البداية"بين 
مخالفة لتعليم أرسطو في ترتيبه فون هذا يشمبه أن يكمون أكممر صمناعيا وأعمون علمل 

التمي كميمرا مما يرددهما فمي  (ٙالنكمت)ويستخدم في مإلفاته كلممة  ٘(الحفم والتحصيل
يقصمد -أحد ما حملنا علل تلخميص كتبمه":) تلخيص المزا "يقول في كتابه " البداية"

4..(فيها من هذه النكتهو إيلاح ما -أرسطو
 

الموجودة فمي البدايمة عنمدما وعمد بتماليف فمي  ..(وإن أنسؤ هللا في العمر)وكذا عبارة 
شمرح السممان "الفروا الفقهية علل مذهب مالك،نجد ما يشبهها في التعبير فمي كتابمه 

ولعلنا إن أنسمؤ هللا فمي األجمل أن نبمين همذا المعنمل عنمد شمرحنا :)،حيث يقول"والعالم
  6..(أرسطو كالم

فون كتابنما همذا إنمما )يقول في كتاب الكليات  (القانون)و (الدستور)وبخصوص كلمة 
يستوفي أجزان الصمناعة علمل أن قصدنا فيه أن نجعله كالدستور والقانون لمن أحب 

همممذا التقسممميم والترتيب،وبالجملمممة فنسمممبته إلمممل همممذه الصمممناعة يشمممبه أن تكمممون نسمممبة 
اعة فكممما أن الممزواقين إنممما يرسمممون الصممورة التممي الصممناعة الممل الصممن 3أسطقسممات

يقصمدون تصمويرها مممم يملمإون تلممك الرسموم باألصممبال واأللموان حتممل تحصمل تلممك 
  .ٓٔ(كذلك حالنا نحن في هذا الكتاب .الصورة علل الكمال األخير

في تجنب التكرار فيحيل القمار،ن علمل  موالما فصمل فيهما  ابن رشد أيلا ويجتهد
وإنما اختلفوا في وقت النية علل ما تقدم، وأما المركن المالمث وهمو ) :القول ممل قوله

االمسممماك عمممن المفطمممرات فهمممو بعينمممه االمسممماك الواجمممب فمممي الصممموم المفمممروض 
 .أي في الصيام المندوب   ٔٔ(واالختالف الذي هنالك الحق ههنا

                                                                                             
ووجمدت أيلما  64ٔ: ص ٕ: البرهمان فمي أصمول الفقمه  ( في حالة واحدة ولكن إذا تمكمن ممن دركمه فهمو كماف

وجدتها في المحصول البن العربي عنمد حديممه عمن السمابقة السادسمة أي صمينة النفمي وهمي ال إذا ( دستور)كلمة 
وسنستقصمي ذلمك فمي كتماب التؤويمل إن :) )ابق التمي قمدمها فمي بدايمة كتابمه حيمث قمالاتصلت باسم وذلك في السو

 (شان هللا تعالل وإنما جعلنا هذا الدستور في السوابق حتل يرد علل ما يتصل به من اللواحق بمشيئة هللا تعالل 
 64: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖٙٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 .(3ٙالمتن الرشدي ص ) عن  4ٓٔم ص .تلخيص الجدل م - ٘
 ٕ: (كل نقطة في شين بخالف لونه فهو نكمت:قال ابن دريد وريره:)قال النووي في شرحه علل صحيح مسلم ٙ

نكمت  رمحمه النكتمة مسمؤلة لطيفمة أخرجمت بدقمة نممر وإمعمان فكمر ممن   ":) التعاريف"وجان في كتاب 4ٕٔ:ص
 . 4ٔٓ: ص ٔ:  ( ولون امر فيها وسميت المسؤلة الدقيقة نكتة لتؤمر الخواطر في استنباطها

 ٗٔٔ:المتن الرشدي ص - 4
 (4ٓٔ:المتن الرشدي ص)عن   34: شرح السمان و العالم ورقة- 6
 األصول والعناصر        - 3
 .6ٔٔعن المتن الرشدي ( 4ٗمخطوط ررناطة ص ) الكليات  - ٓٔ
 4ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔٔ
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 وأما حديث ابن عباس فهو لعمري ماهر في: ) وأما عن المسحة األدبية فممل قوله 
الفرق بين الميب والبكر،ألنه إذا كمان كمل واحمد منهمما يسمتؤذن ويتمولل العقمد عليهمما 

 .ٔ(الولي فبماذا ليت شعري تكون األيم أحق بنفسها من وليها؟
لمم يكمن مبمدعا فقمط علمل مسمتو، اآلران واألفكمار  وما يمكن قوله همو أن ابمن رشمد 

أسمملوبه وطريقممة تعبيممره والمممنهج وطريقممة ولمما كتابممه،وإنما كممان أيلمما مبممدعا فممي 
واختيار ألفامه ومصطلحاته ونحت تراكيب جديدة في المجال الفقهي واألصمولي،أو 
 .المجين بها إليه من مجاالت أخر،،فتنساب فيه من رير أن تبدو رريبة عن مجاله

 
  

      
  
   
 
 
 

                                 
 6: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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الطاقمة ، : ومنه الجهد بفتح الجيم ولمها(   ه د)من مادة في اللنة "االجتهاد"أصل 
إذا حممل عليهما فمي السمير فموق : َهمَدَهاالمشمقة، يقمال َجَهمَد دابتمه و أجْ : والجهد بمالفتح

َجاَهمَدًة و  طاقتها، و َجَهَد الرجمل فمي كمذا أي جمده فيمه وبمالآ ، وجاَهمَد فمي سمبيل هللا م 
مد   المـمبالنة واسمتفرال : والمـِجهاد ٔبمذل الوسما و الَمْجهمودِ : ِجَهاداً واالْجتِهماد  و التهَجاه 

  ٕ.شين الوسا فـي الـحرب أَو اللسان أَو ما أَطاق من
: األَزهمري:جمّد، وقمال: َجَهمَد َيْجَهمد  َجْهمداً و اْجَتَهمَد، كالهمما: وجان فمي لسمان العمرب

َجَهمْدت َجْهمدي و : الـَجْهد بلورمك رايمة األَممر المذي ال تمؤْلو علمـل المـجهد فمـيه; تقمول
 اْجَتَهدت  رْأيـي ونفسي حتـل بلنت َمـجهودي  والـَجهاد، بالفتـح، األَرض الصلبة،  و

ممـجِهد لممك. بممرزت: أَْجَهممَدْت لممك األَرض وقممد أَْجَهممد إِذا احتمماط;  . مممـحتاط: وفممالن م 
و َجَهمَدت اللمبن .  أَْجَهَد لك الطريق  و أَجَهَد لك الـحق أَي برز ومهر وولح: ويقال

 .    ٖفهو مـجهود أَي أَخرجت زبده كله
ْهمد وهمو:فاالْجتِهاد   :) يقمول ابمن حمزم  ٗ،لَمب األممرَبمْذل الوْسما فمي طَ : اْفتَِعال ممن الج 

وحقيقمة معناهما أنمه اسمتنفاد الجهمد فممي طلمب الشمين المررموب إدراكمه حيمث يرجممل 
 ٘(وجوده فيه أو حيث يوقن بوجوده فيه هذا ماال خالف بين أهل اللنة فيه

بمذل الجهمد والطاقممة : فاألصمول اللنويمة لكلمممة اجتهماد تحيمل علممل معمان عديمدة، لبهمما
البمممروز والمهممممور :ي الجممممد لبلمممول رايمممة األمر،وفيممممه معمممانيوالوسممما،والمبالنة فممم

والولممموح واإلخمممرا  واالحتيمممماط،وورد فمممي الجهممماد بفممممتح الجممميم معنممممل األرض 
وكممؤني بالمجتهممد وعمليممة االجتهمماد برمتهمما، فممي حاجممة علممل هممذه المعمماني .الصمملبة
ه من فاالجتهاد بحاجة إلل الدليل القوي حتل يستند إلل أرض صلبة، وال بد في:جميعا

 .االحتياط من مجانبة الصواب قدر اإلمكان
والمجتهد يستخر  الحكم من الدليل،وال يعممل فمي سمرية أو خفمان إنمما أممره والمح 
وبارز وماهر للعيان يعلم بقوله العلمان بل وأحيانما عمموم النماس ،وهمو فمي كمل همذا 

االجتهماد وألممر مما اجتمما .بحاجة لبذل الوسا والطاقة والجهد حتمل يفموز بماألجرين
والجهمماد فممي أصممول مشممتركة، ريممر أن األول أمهممر فممي الفكممر والممماني أمهممر فممي 

 . وهما سبيالن للفوز والنجاح.العمل
 :اإلجتهاد في االصطبلح

تعريمف مباشمر لالجتهماد ال فمي ممتن " البدايمة"وأما من جهة االصطالح فلم يرد فمي 
فمممي كتمممب الفقمممه  الكتممماب وال فمممي مقدمتمممه األصمممولية التمممي ولمممعها قبمممل الشمممروا

بممذل :) وجممان فممي الجممزن الرابمما مممن كتابممه فممي األصممول عممن االجتهمماد بؤنممه.وأبوابممه
فاالجتهممماد عنمممده اسمممتنباط ٙ(المجتهمممد وسمممعه فمممي الطلمممب بممماآلالت التمممي تشمممترط فيمممه

واسممتخرا  للمفقممود واتخمماذ موقممف إيجممابي اتجمماه ممما يطممرأ مممن مسممائل جديممدة،وليس 
رأينا أن ": )البداية"يقول ابن رشد في . لقب الفقيهترديدا للموجود،وبه يستحق العالم 

                                 
 6ٗ: ص ٔ: مختار الصحاح   ٔ
 ٖ٘ٔ: ص ٖ: لسان العرب   ٕ
 ٖ٘ٔ-ٖٗٔ-ٖٖٔ: ص ٖ:  :لسان العرب ٖ
 ٕٖٓ: ص ٔ: النهاية في رريب الحديث   ٗ
 64٘: ص 6: اإلحكام البن حزم   ٘
 4ٖٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٙ
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سبا مسائل مشهورة تجمري مجمر، األصمول ( كتاب الصرف) نذكر في هذا الكتاب
لما يطرأ علل المجتهد من مسائل هذا البماب فمون همذا الكتماب إنمما ولمعناه ليبلمآ بمه 

ا ال بحفممم وبهممذه الرتبممة يسمممل فقيهمم )...(المجتهممد فممي هممذه الصممناعة رتبممة االجتهمماد 
موازنممة بممين المممواهر، وتركيممب وتممرجيح، ومقايسممة، : وهممو أيلمما ٔ(مسممائل الفقممه

ومراعاة األصول والمتنير من األحكام، واعتماد المن المعتبر في الشمرا والمراجح 
 .إذا تعذر القطا واليقين

 ):وطن الحائض فمي طهرهما وقبمل االرتسمال فهو يقول في مسؤلة الخالف الواقا في
المجتهد  هاهنا إذا انتهل بنمره إلل ممل همذا المولما أن يموازن بمين  وكذلك فرض

 .ٕ(الماهرين فما ترجح عنده منهما علل صاحبه عمل عليه
فيرجما الخمالف إلممل )وقولمه فمي الخمالف الواقما فممي القليمل ممن النبيمذ الممذي ال يسمكر

رلما وهمي اختالفهم في تنليب األمر علل القياس أو تنليب القياس علل األمر إذا تعا
مسؤلة مختلمف فيهما لكمن الحمق أن األممر إذا كمان نصما مابتما فالواجمب أن ينلمب علمل 
القياس وأما إذا كان ماهر اللفم محتمال للتؤويل فهنما يتمردد النممر همل يجمما بينهمما 
بؤن يتؤول اللفم أو ينلب ماهر اللفم علل مقتلل القياس وذلك مختلف بحسب قموة 

وة قياس من القياسات التي تقابلها وال يدرك الفرق بينهما لفم من األلفام الماهرة وق
 ٖ(إال بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكالم من رير الموزون

وما ذكمره أيلما فمي مسمؤلة اإلنصمات يموم الجمعمة واإلممام يخطمب وهمل يجموز فيهما 
 :لفتوبعد استعراض أدلة المختلفين،قال عن األوامر إذا اخت التشميت ورد السالم؟

حممدمت مممن ذلممك تراكيممب مختلفممة ووجبممت المقايسممة أيلمما بممين قمموة األلفممام وقمموة ) 
 ٗ(األوامر

وفي مولا هخر عند حديمه عن اختالف الفقهان في الزمان الذي يجوز للمسمافر إذا 
أقممام فيممه فممي بلممد أن يقصممر،بين حقيقممة االجتهمماد عنممد سممكوت الشممرا والممطراب 

ألحكام،وكذا وجوب التمسك باألصل عند حدوث النقل،بمراعاة األصل والمتنير في ا
االحتمممال ،ممممل اعتبممار األصممل فممي الصممالة اإلتمممام وعممدم منممادرة هممذا األصممل إال 

واألشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحمد أممرين إمما أن يجعمل الحكمم  :)بدليل،يقول
ذلمك  ألكمر الزمان الذي روي عنه عليه الصالة والسالم أنه أقام فيه مقصرا ويجعمل

حدا ممن جهمة أن األصمل همو اإلتممام فوجمب أال يمزاد علمل همذا الزممان إال بمدليل أو 
 ٘(يقول إن األصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقا عليه اإلجماا

وأممما عممن المممن الممذي يتحممدث عنممه فممي االجتهاد،فكونممه حممدد الطلممب مممن المجتهممد 
يقول . بؤنه ليس أي منوباآلالت التي تشترط فيه،دل ذلك علل نوا المن الحاصل،و

فمون المنمون التمي :) في مسؤلة استقبال القبلة بالنائط والبول واستدبارها" البداية"في 

                                 
 4ٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 6ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٖٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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تستند إليها األحكام محدودة بالشرا أعني التي توجب رفعها أو إيجابهما وليسمت همي 
 ٔ(أي من اتفق

رة وقد استعمل ابن رشد كلمة االجتهماد فمي معمان أخمر، ريمر مما سلف،فقصمد بمه مم
لة هممل يممزو  الممولي ريممر األب ؤالمعنممل الممذي يبنممل عليممه الحكممم ممممل قولممه عنممد مسمم:

فمن رأ، أن االجتهاد  الموجود فيه الذي جاز لألب به أن يزو  الصنير  :)الصنير
 ٕ(من ولده ال يوجد في رير األب لم يجز ذلك ومن رأ، أنه يوجد فيه أجاز ذلك

زيممل والتطبيممق أي تحقيممق المنمماط ممممل وجممان فممي موالمما عديممدة بمعنممل اجتهمماد التن
واجتهاد  ،٘،وحد الننلٗ،وفي مقدار ما يعطل للمسكينٖاالجتهاد في القبلة: حديمه عن

،واجتهاده في التخير بين العقوبات المقررة في ٙاإلمام في إعطان سلب المقتول للقاتل
 .4حق المحاربين

ل مالمك عمن سمعيد بمن فحكم:) واالجتهاد عنده أعمم ممن القيماس،يقول فمي الجراحمات 
المسيب أن في كل جراحة نافذة إلل تجويف علو من األعلان أي علو كان ملث 
دية ذلك العلو وحكل ابن شهاب أنه كان ال ير، ذلك وهو المذي اختماره مالمك ألن 

فمذكره  6(القياس عنده في هذا ال يسول وإنما سنده في ذلك االجتهاد من ريمر توقيمف
 .    فيد أن األخير أعم القياس بجانب االجتهاد ي

فاالجتهاد عند ابن رشد كما عند العلمان ليس مجرد رأي في الدين وإنما له لوابطه 
 .وقواعده

قلنما لمالمك أيحكمم بمالنمير فمي الجمزان ممن المنعم بمما قمد ململ ":)المدونمة"جان في -
بمن قلمت ال، بل يسمتؤنف الحكمم فيمه : أم يستؤنف الحكم فيه ؟ قال ، وجانت به اآلمار 

قال مالك ، نعم : قال ، فونما فيه االجتهاد عند مالك إذا حكم عليه في الجزان : القاسم 
 3(وال أر، أن يخر  مما جان فيه االجتهاد عن همار من ملل: 

وإن كان يقصد به هنا اجتهاد التنزيمل –فاالجتهاد في هذه المسؤلة حسب اإلمام مالك 
يكممون وفيمما آلمممار مممن سمملف مممن الصممحابة  ينبنممي أن -ال اجتهمماد النمممر واالسممتنباط

والتابعين،وفي مولا هخمر يسمتفاد لمابط ممن لموابط االجتهماد بحيمث يكمون بعيمدا 
: فممون كممان الورمممة كلهممم صممنارا ؟ قممال :)عممن الهممو، واألرراض،جممان فممي المدونممة

ويطلمب فيمه  ٓٔ(فالوصي ولي النمر لهم علل االجتهاد بال محاباة في المرد واإلجمازة
أو ، أرأيمت إن كمان رجمل ممن أهمل الذممة أسملم : قلمت :) علمل العمدل أيلا الحرص

: فمات مكانه وترك بنات فؤردن أن يقتلن ؟ قمال ، رجل ال تعرف عصبته قتل عمدا 
نحمن : وقال بعلهم . نحن نقتل : فون قال بعض البنات : قلت . ذلك لهن عند مالك 

                                 
 ٖٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٓ:ص ٔ: :بداية المجتهد ٖ
 ٖٕٓ:ص ٔ: :بداية المجتهد ٗ
 ٕٕٓ:ص ٔ: :بداية المجتهد ٘
 3ٕٓ:ص ٔ: :المجتهدبداية  ٙ
 ٖٔٗ:ص ٕ: :بداية المجتهد 4
 ٖ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
 ٗٗٗ:ص ٔ: :المدونة -3
 ٕٔٔ:ص ٖ: :المدونة- ٓٔ
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إن رأ، أن . ذلمك رأيمه يمر، فمي ، فمؤر، للسملطان أن ينممر فمي ذلمك : نعفو ؟ قمال 
. ألن السلطان هو النمامر للمسملمين وهمذا والتمه المسملمون ; يقتل قتل إذا كان عدال 
كممان نمممره ممما أي الفممريقين كممان إذا كممان ذلممك علممل وجممه ، فونممه كممان المموالي عممدال 

 ٔ.(االجتهاد 
كممل ممما نممزل بمسملم ففيممه حكممم الزم، أو علممل :) ويقمول اإلمممام الشممافعي فممي الرسمالة-
اتباعمه، وإذا لمم يكمن : -إذا كان فيه بعينه حكم -بيل الحق فيه داللة موجودة، وعليهس

فاالجتهماد ٕ(القيماس: واالجتهماد. فيه بعينه طلب الداللة علل سبيل الحق فيه باالجتهاد
فموذا عمدم المنص والحكمم المباشمر،ما .طلب حكم النازلة مما فيه داللة علمل ذلمك:عنده

وسعه في استخرا  ما يدل علل الحكم مما هو موجود فمي  علل المجتهد إال أن يبذل
ممن الحماكم إنمما يكمون بعمد أن ال يكمون فيمما  ومعنل االجتهاد:) يقول في األم.الشرا

يريد القلان فيه كتاب وال سمنة وال أممر مجتمما عليمه فؤمما وشمين ممن ذلمك موجمود 
  ٖ(فال

أن يقمول بمما وجمد الداللمة  فوذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه :)ويقول في جماا العلم
فاألصول من الكتاب والسنة همي  ٗ(عليه بؤن يكون في معنل كتاب أو سنة أو إجماا

العين التي ينبني للمجتهد إصابتها أو يسدد ويقمارب جهتهما، ويعجمب الشمافعي كميمرا 
":) الرسمالة"ممال القبلة الذي كرره كميرا في كتبه لتوليح حقيقة االجتهاد،يقول فمي 

ر من الكتاب والسنة عين يتؤخل معناها المجتهد ليصميبه كمما البيمت يتؤخماه ممن والخب
  ٘(راب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس وأن ليس ألحد أن يقول إال من جهة االجتهاد 

القبلة التي من شهد :)أيلا حيث شبه االجتهاد ب "األم"وهو المعنل الذي يكرره في 
معاينتهما ومممن رماب عنهمما إال عاينممة لمم يجممز مكمة فمي مولمما يمكنمه رإيممة البيمت بالم

ممل الكعبة من رهها صلل إليها ومن رماب :)وفي نفس الصفحة( توجه إليها باجتهاده
وممله أيلا بالنعم التي يقاس عليها الصميد المقتمول  ٙ(عنها توجه إليها بالدالئل عليها

المنعم والمممل وممل قول هللا تعالل فجزان ممل ما قتل من :) من طرف المحرم ،يقول
للمقتول وقمد يكمون رائبما فونمما يجتهمد علمل أصمل الصميد المقتمول فينممر إلمل أقمرب 
األشيان به شبها فيهديه وفي هذا دليل علل أن هللا عز وجل لم يبح االجتهماد إال علمل 

 . 4(األصول 
ولعممممم شمممؤن القيممماس فمممي االجتهممماد عرفمممه به،وقمممد جمممان فمممي نفمممس الصمممفحة ممممن 

فما القيماس؟ أهمو :قال:) ف االجتهاد عند الشافعي الذي بدأنا بهمولا تعري"الرسالة"
والممذي يمهممر أن هممذا ( هممما اسمممان لمعنممل واحممد: االجتهمماد أم هممما متفرقممان؟ قلممت

صملل هللا من باب إطالق الجزن المهم في الشين علل ذلك الشين كقول النبمي :عنده

                                 
 3٘ٙ:ص ٗ: :المدونة- ٔ
 44ٗ: ص ٔ: الرسالة   ٕ
 ٕٓٓ: ص ٙ: األم   ٖ
 6ٙ: ص ٔ: جماا العلم   ٗ
 ٖٓ٘: ص ٔ: الرسالة   ٘
 ٕٔٓ: ص ٙ: األم   ٙ
 ٕٔٓ: ص ٙ: األم   4
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ي يجمد فيهما أصموال ريمر وإال فمالمتتبا الجتهمادات الشمافع(.عرفة: الحج:) عليه وسلم
 . القياس

واالجتهاد إنما معناه بلول الجهد في طلب دين هللا عمز :)وقال ابن حزم في االجتهاد-
ويفهممم منممه طلممب إصممابة عممين الحكممم ال مجممرد  ٔ(وجممل الممذي أوجبممه علممل عبمماده

فاالجتهاد في الشريعة هو استنفاد الطاقمة فمي طلمب حكمم :) "اإلحكام"وقال في .المن
حيمممث يوجمممد ذلمممك الحكمممم مممما ال خمممالف بمممين أحمممد ممممن أهمممل العلمممم بالديانمممة النازلمممة 

 .،وكؤنه رجا إلل لبط تعريفه بما يناسب قول الجمهورٕ(فيه
في عرف العلمان مخصوصا ببمذل المجتهمد :) وقال النزالي بؤن لفم االجتهاد صار-

طلمب واالجتهماد التمام أن يبمذل الوسما فمي ال. وسعه في طلب العلمم بؤحكمام الشمريعة 
  ٖ(بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب

بذل الجهد للوصول إلل :)ة االجتهاد في المحصول بقولهحقيقوأما ابن العربي فذكر -
 ( من بحكم شرعي

يمكن استبعاد ما يحصل من لالجتهاد من خالل  اللوابط التي ولعها األصوليون ف
أحكمام لنويمة أو عقليمة أو وما يبذل من الوسا في تحصميل  ،االجتهادات ما التقصير

أو حفمم المسمائل أو أخمذها ممن .حسية أو اعتقادية أو ما ينمال ممن النصموص مماهرا
 .المفتين أو الكشف عنها في كتب العلم 

وأممما القممائم بممه فممال بممد أن يكممون متهيئمما للفقممه ممارسمما لممه متقنمما لمبادئممه قممادرا علممل 
فمي  اإلسمالميةل بالدراسمات فليس كل مشتن.استخرا  األحكام ال مجرد حفم الفروا

أو يممممارس الممموعم و الخطابمممة …علمممم الكمممالم أو التصممموف أو السممميرة أو التممماري  
كما أن مجرد حفمم فمروا الفقمه ) واإلفتان يستطيا أن يقحم نفسه في ميدان االجتهاد 

ومسمممائله فمممي ممممذهب أو أكممممر ال يجعمممل ممممن صممماحبه فقيهممما قمممادرا علمممل االجتهممماد 
 .ٗ(واالستنباط

حتل ال ينقلمب التجديمد إلمل تبديمد ،واالجتهماد بالمقيماس ،ممن أصمول لالجتهادد إذ ال ب
سممماحة )يالة بممل إنهمما سممقممادر علممل مسممايرة التطممور ولكممن بمرونممة ريممر  ،الصممحيح

جملمة  هومرونة مقيدة بالجريان علل أصمول الشمريعة منلمبطة بمقاصمدها التمي تتجم
 ،ه  القممدرة علممل االسممتجابةفهممو اجتهمماد يتممؤتل بمم ٘(تكمماليف الشممريعة إلممل تحقيقهمماب

فممي المجتممما  ،للتحممديات التممي يفرلممها الواقمما والتمماري  فممي زمممان ومكممان معينممين
ولميس ..طمار ممن الشمرا إوالمسملمين فمي  اإلسالماستجابة تحفم مصالح  .اإلسالمي

بممردة الممدين علممل أنممماط  إسممبالكممما يحلممو للممبعض أن يتصممور االجتهمماد علممل أنممه 
أو يقصمد  .أو وسيلة للتحلل ممن االلتزاممات الشمرعية ،توردةالنربية المس تالسلوكيا

                                 
 4ٙ: ص ٔ: المحلل   ٔ
 64٘: ص 6: اإلحكام البن حزم   ٕ
 ٕٖٗ:ص: المستصفل  ٖ
 .ٖٔية،صماإلسالاالجتهاد في الشريعة  : يوسف القرلاوي ٗ
 33ٓٔ/6مجلة االجتهاد ا.مناهج االجتهاد :فتحي الدريني ٘
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بممه مجممرد التخفيممف مممن األحكممام الشممرعية فسممحا لممدائرة الممرخص وتلممييعا لممدائرة  
  . ٔالعزائم

خاصة وأن هناك دعاو، فمي السماحة تمدعو إلمل تمييما حقيقمة االجتهماد عنمدما تصمر 
مممل منلممبطا بالكتمماب  معنممل كبيممرا إذا لالجتهممادإذ ال تممر،  .علممل تجمماوز األصممول

ق علمل يملهما تعفقمد جمان في" مجلة االجتهاد :"،وهي ننمة يرو  لها أصحاب ٕوالسنة
لمل الحكمم علمل نفسمه إلقد انتهل العقل الكالمي األشمعري : )االلتزام بالكتاب والسنة 

بوجوب االنعزال،متل دل عل صدق النبي ،فهو يؤخذ كل ما يؤتي بمه سممعا وموافقمة 
ويصمفه (لمل النقمل مصمدرا والسمما طريقماإ)ا الطرق العقليمة يرجما وبعد رحلته م( 

 . "منناطيس"بؤنه 
 ٖ(القممول فيممما تممرجح بممه األخبممار)ببمماب  "فلستصممالم"قفممل كتمماب أواسممتنرب كيممف 

مممن منممزاه "االجتهمماد"عقمميم يفممرل  همممنهج القممدمان فممي االجتهمماد بؤنمم أحممدهمويصممف 
لل إنتا  نفس تلك الشروط إبها يقود  والعمل،وأن االلتزام بالقواعد األصولية،العميق

دممت ولمم تعمد قمادرة علمل اويصف المنمومة الفكرية األصولية بمؤن مصمطلحاتها تق.
هل المطلموب همو :ويطرح التساإل في األخير.استيعاب مستجدات العصور الالحقة 
  ٗأم المطلوب تجديد شروط االجتهاد نفسه؟.التجديد بمقتلل شروط االجتهاد 

تمم ولمعها  ألهميتهما عنمدهمو ،الصة التي يإكدها مسإول فمي المجلمةوهي نفس الخ
هنماك نوعمان ممن االستسمالم ،أولهمما االستسمالم تجماه :)  جان فيهاحيث  هاعلل رالف

اآلخر القمابا فمي الخمار  ،ومانيهمما االستسمالم  أممام المعطمل التماريخي السماكن فينما 
ومممن أهممم أشممكال االستسممالم . هبممل يقممود إلممل األول ويسممبب.،والممماني أدهممل مممن األول

 ،للمعطل التاريخي هو التقيد بؤصول الفكر واالجتهاد المتبعة خالل حقبمات المالمي
ألننا إذا تمسكنا بؤصول وبقواعد الفكر المتبعة فمي المموروث ممن الكتمب فوننما سموف 

هكممذا بمموطالق بنيممر تمييممز بممين األصممول  ٘(االسممتنتاجات واألحكممام نفممس  نصممل إلممل
أصمممول بنير التمممزام ،وال أدري أي تجديمممد يكمممون. يهممما والمختلمممف فيهممما المجمممما عل

لممابطة، وحممد أدنممل يجممما المجتهممدين حتممل يوحممد مولمموعهم الممذي هممو االجتهمماد 
جاذبيممة  محمموراإلسممالمي ،و إال فهممو اجتهمماد فممي ريممر رحمماب اإلسممالم ،ال بممد مممن 

فمي العمودة ولميس .لان األهموان والمنمونفالنصوص حتل ال يقا االنفالت بعيدا في 
العمودة إلمل األصمول ) أبدا إلمل األصمول المقمررة المعتبرة،نكوصما أو تحجيمرا وإنمما

 اإلسالمأو األولل التي تعيد  ،تعني في الواقا إعادة الحياة إلل القيم والمعاني السليمة
 . ٙ(إلل ما كان عليه وقت نزوله ،أي إلل حقيقته

                                 
مالحممممممممات منهجيمممممممة حمممممممول مولممممممموا التجديمممممممد فمممممممي الفقمممممممه االسمممممممالمي مجلمممممممة :طمممممممارق البشمممممممري ٔ

التجمنس والتقلمل ولمبط  منما:ويشير إلمل أنمه يمكمن أن يكمون ممن االجتهماد المناسمب مممال .33ٓٔ_3:ا.اداالجته
 .االستهالك

 .33ٓٔ_6:مجلة االجتهاد،ا"الشافعي والرسالة"رلوان السيد  ٕ
 33ٓٔ_6العدد  ٗٓٔ.ص -االجتهاد والتعليل :مقال-مجلة االجتهاد ٖ
 33ٓٔ(ٔٔ_ٓٔا)6ٖٔص  (االجتهاد مجلة)هل االجتهاد أمر ممكن؟"خالد زيادة  ٗ
 .33ٔٔ: ٔٔ_ٓٔا.6ٔ_ٔٔ:االجتهاد في زمن االقتصاد الريعي ،ص:الفلل علي شلق  ٘
 33ٔٔ-ٔٔ-ٓٔمجلة االجتهاد ا.ٖٕٖص:فلسفة التجديد االسالمي:برهان رليون  ٙ
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وريممر معتبممر ال يقمميم لممه عممموم واالجتهمماد خممار  األصممول وبممدونها،اجتهاد مممردود 
:) الشمماطبي اإلممماميقممول  .فلممال عممن علمممائهم-متممل علممموا بممذلك–المسمملمين وزنمما 

أحمدهما االجتهماد المعتبمر شمرعا وهمو الصمادر :االجتهاد الواقا في الشريعة لمربان
ريمر معتبممر :والمماني(…)االجتهماد  عمن أهلمه المذين المطلعوا بمعرفمة مما يفتقمر إليمه

ألن حقيقته أنه رأي بمجرد ، ليس بعارف ،بما يفتقر االجتهاد إليه وهو الصادر عمن
 ،ولكممل همذه االعتبممارات اسممتخلص العلممان لمموابط لالجتهمماد ٔ(التشمهي واألرممراض

ومراتبه  ،مجاالت االجتهاد المقبولحددوا و ،وشروطا الزمة في حق من يتصد، له
 .وأنواعه وحكم الشرا فيه

 :أنواع االجتهاد وحكم  -2
 :أنواع _1_2

 :يمكن تقسيم االجتهاد إلل أنواا كميرة انطالقا من اعتبارات مختلفة
إذا استحلمممرنا مممما ذكمممره الشممماطبي فمممي المممنص السمممابق يمكمممن تقسممميمه _ ٔ_ٔ_ٕ

اجتهمماد مقبممول وهخممر مممردود ،فممالمقبول ممما كممان منلممبطا بلمموابط االجتهمماد :إلممل
المردود ما كان اجتهادا وشروطه وما كان تاما يحس معه الفقيه بالعجز عن المزيد،و

ممل تعمد مخالفة  ٕناقصا معه تقصير في البحث والتحري أو من قبيل الرأي المذموم
النير المستند إلل شين من ) النصوص والكالم في الدين بالخرص والمن أو عموما

 .ٖ(الحجج الشرعية 
دخلمت علمل :القالمي قمال إسمماعيلروي عمن ) والذي تحركه األرمراض واألهموان 

معتلد فدفا إلي كتابا نمرت فيه وقد جما الرخص من زلل العلمان ومما احمتج بمه ال
األحاديث علل : لم تصح هذه األحاديث؟قلت:زنديق فقال :كل منهم،فقلت مصنف هذا

وما  ومن أباح المتعة لم يبح المسكر،.ما رويت ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة 
فمؤمر المعتلمد .لممان ممم أخمذ بهما ذهمب دينمهوممن جمما زلمل الع.وله زلة إالمن عالم 

 .ٗ(بوحراق ذلك الكتاب
 :إللتقسيم االجتهاد باعتبار محله _ ٕ_ٔ_ٕ
 .وهو ما يتناول جميا األدلة في كل أبواب الفقه:اجتهاد عام _ 
وهو ما كمان خاصما ببماب معمين مممل الميمراث أو دليمل معمين مممل : اجتهاد خاص_ 

 .القياس 
 :د باعتبار القائم به إلل تقسيم االجتها_ ٖ_ٔ_ٕ
 .أو فروعه إماموهو ما كان فيه المجتهد رير ملتزم بؤصول :اجتهاد مطلق_ 
 .معين أو بفروعه بوماموهو ما كان فيه المجتهد ملتزما :اجتهاد مقيد_ 
لمب خصوصما بعمد عصمر امما انفمرد بمه المجتهمد كمما همو الحمال الن:اجتهماد فمردي_ 

 .الصحابة

                                 
 .ٕٓٔ/ٗ : الموافقات ٔ
 .3ٙ_6ٙ_4ٙ/ٔ :ابن القيم ،أعالم الموقعين  ٕ
 .ٕٕٔص "قواعد في علوم الفقه" حبيب أحمد الكيرواني ٖ
 .6ٖٖ/6البحر المحيط  .الزركشي - ٗ
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الستنباط كمما كمان يقما زممن االذي يتواله أولو العلم والرأي وهو :اجتهاد جماعي _ 
وكما هو ممكن في زماننا إذا تم تنميمه وتوفير شروطه .الصحابة رلوان هللا عليهم

 :ممل
 .اختيار مجتهدين من أهل الذكر والعلم والصالح -
أن يكون بجانبهم مستشارون وخبران فمي كمل علموم الحيماة وفنونهما للرجموا إلميهم  -

 .في اختصاصاتهم
 .يإخذ عند اختالف هران المجتهدين برأي األكمرية فونه أقرب إلل  الصواب -
 :فمي المسمائل االجتماعيمة العاممة باعتبمار ،أن يؤمر أوليان األمور بتنفيذ همذا المرأي -

 ٔ.حكم الحاكم يرفا الخالف
 :يمكن تقسيم االجتهاد أيلا إلل_ ٗ_ٔ_ٕ
: الشمماطبي  اإلمممامذلممك مممن قممول ويسممتخلص طبيممق اجتهمماد اسممتنباط واجتهمماد ت_    
أصمل التكليمف وذلمك  حتل ينقطااالجتهاد علل لربين أحدهما ال يمكن أن ينقطا  )

فؤمما األول فهممو االجتهمماد .يمكممن أن ينقطما قبممل فنمان الممدنيا :عنمد قيممام السماعة،والماني
كن أن ينقطا الذي يموهو االجتهاد :وأما اللرب الماني (…) المتعلق بتحقيق المناط

والمماني المسممل بتخمريج المنماط  (…) المسممل بتنقميح المنماطأحمدها :،فمالمة أنمواا 
 .ٕ(والمالث هو نوا من تحقيق المناط …
 ،بمالمعنل العمام الجزئيماتمم فصل القول فيه مبينا أن النوا األول يقصمد بمه تحقيمق  

انقطاعمه وهمو  جموزوينمر إلميهم بنممر واحمد وهمذا ال ي،الذي يسمتوي فيهما المكلفمون
حيث يكون الحكم الشمرعي مابتما ويبقمل النممر فمي .مجرد تطبيق الكلي علل جزئياته

شهاد حيث ال يبقمل علمل مبوت معنل العدالة الشرعية في عملية اإل :عيين محله مملت
  .الحاكم إال االجتهاد في تعيين من حصلت فيه هذه الصفة

واجمب كمل نمامر  ،تحقيق المنماط ولذي هاويبين الشاطبي أن هذا النوا من االجتهاد 
إذا سمما فمي الفقمه أن :) وحاكم ومفت بمل واجمب كمل مكلمف فمي نفسمه فالعمامي مممال

الزيممادة الفعليممة فممي الصممالة سممهوا مممن ريممر جممنس أفعممال الصممالة أو مممن جنسممها ،إن 
فوقعمت لمه فمي صمالته زيمادة ،فمال بمد ممن .كانت يسيرة فمنتفرة وإن كانت كميرة فمال

ها حتل يردها إلل أحد القسمين وال يكون ذلمك إال باجتهماد ونممر فموذا تعمين النمر في
 .ٖ(…تحقق له مناط الحكم فؤجراه عليه وكذلك سائر تكليفاته ،له قسمها

ابمن رشمد وريرهما ممن كتمب الفقمه،الكمير ممن همذا النوا،حيمث تمرد كلممة "بداية"وفي
الواقما فمي التوجمه نحمو ممن ذلمك قمول ابمن رشمد فمي الخمالف : االجتهاد بهذا المعنمل
أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة؟ والماني هل فرله :) القبلة أنه علل لربين

وفمي حمد  ٗ(اإلصابة أو االجتهاد أعني إصابة الجهة أو العمين عنمد ممن أوجمب العمين

                                 
مممن البحممموث المقدمممة لمممإتمر الفقممه االسمممالمي  ٖٕ٘ص"اال جتهمماد فمممي الشممريعة االسممالمية"زكريمما البممري.د ٔ
 .م36ٔٔهـ طبعة 3ٖٙٔالرياض .
 .3ٙ_ٗٙ/ٗ : الموافقات ٕ

 
 4ٙ:ص ٗ: :الموافقات ٖ
 6ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
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وقال مالك ليس في ذلمك حمد إنمما همو راجما إلمل :)الننل الذي يمنا من الصدقة قوله
 . ٔ(االجتهاد

فلمم يحمد مالمك فمي ذلمك حمدا :) ي مقدار ما يعطل المسكين الواحد من الصدقة قالوف
ذكر قول مالك  ؟وفي الجهاد هل يستحق القاتل سلب المقتول ٕ(وصرفه إلل االجتهاد

ال يسمممتحق القاتمممل سممملب المقتمممول إال أن ينفلمممه لمممه اإلممممام علمممل جهمممة :) أيلممما بؤنمممه
ام والقلماة طبيعمة الحكمم علمل البنماة وممما يمدخل أيلما فمي اجتهماد الحكم ٖ(االجتهاد

وأما إذا أخاف السبيل فقط فاإلمام عنده مخير في قتله أو :) المحاربين يقول ابن رشد
صملبه أو قطعممه أو نفيممه ومعنممل التخييممر عنممده أن األمممر راجمما فممي ذلممك إلممل اجتهمماد 

      ٗ(اإلمام 
حي ،إال أنمه ال يقمل وررم أن هذا النوا من االجتهماد ال يرقمل إلمل المعنمل االصمطال

فقسمميم :) يقممول فتحممي الممدريني.عنممه أهميممة إذ يعتبممره الممبعض قسمميم اجتهمماد االسممتنباط
االجتهاد بالرأي في االستنباط والتؤصميل والتفريما همو االجتهماد بمالرأي فمي التطبيمق 

جدو، التكلم بحمق ال نفماذ ما إذ .،وذلك لتعلق اجتنان ممرات التشريا واقعا وعمال به
-وخصوصما علمل المسمتو، االجتمماعي-همذا االجتهماد نارإكد لمرورة اقتموي ٘(له 

ونتائجمممه المتوقعمممة وتقمممديم تلمممك النتمممائج بميمممزان ،المممواعي بممممآالت التطبيق بالتبصمممر
 .المصالح المعتبرة شرعا 

الحكمم ممن دليمل  إخمرا وأما النوا الماني فيدخل في دائرة االستنباط الذي يقصمد بمه 
ة وخفمان ،وهمو قمد يكمون بطريمق القيماس وقمد يكمون يكمون فيمه دقم هشرعي علل وجم

أو يكون الوصف المعتبر فمي الحكمم ممذكورا  ،وهو ما سماه بتخريج المناط.  ٙبنيره
وذكر ما 4هو ملني فينقح باالجتهاد حتل يميز ما هو معتبر مما ،ما ريره في النص

ما :زمان ممل من االجتهاد التطبيقي الذي يمكن أن يرفا في أسون األ هذا القسم نوعا
كتعيين نوا المممل فمي جمزان الصميد،وما يرجما :يرجا إلل األنواا ال إلل األشخاص

النمممر فيممما يصمملح بكممل مكلممف فممي :أيلمما إلممل الحكمممة فممي تنزيممل األحكممام وهممي
وهمو اجتهماد 6وقت دون وقت ،وحال دون حال ،وشمخص دون شمخص ،بحسبنفسه

 .يدخل في تربية الناس وحسن سياستهم
 :ومشروعيت  الجتهادحكم ا_ 2_ 2

فجماا ما أبان هللا لخلقه في كتابه ما تعبدهم به ،لما ملل من :) الشافعي  اإلمامقال 
جممل فرائلمه فمي أن ممممل  :فمنهما مما أبانمه لخلقمه نصما:حكمه جل منماإه ممن وجموه

 (…)وأنه حرم الفواح  ما مهر منهما ومما بطمن.عليهم صالة وزكاة وحجا وصوما
ومنه ما  (…) عليه الصالة والسالم مما ليس هلل فيه نص حكمما سن رسول هللا:ومن

كممما ابتلممل .وابتلممل طمماعتهم فممي االجتهمماد  ،فممرض هللا علممل خلقممه االجتهمماد فممي طلبممه

                                 
 ٕٕٓ: ص ٔ: ية المجتهد  بدا ٔ
 ٖٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 3ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٔٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 .33ٓٔسنة 6،مجلة االجتهاد عددٕٗٓص"مناهج االجتهاد "فتحي الدريني ٘
 .ٕٙٓص"قواعد في علوم الفقه"حبيب أحمد الكيرانوي ٙ
 .6ٙ: ص ٗ:الموافقات    4
 .71-70: ص ٗ: الموافقات   6
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 . ٔ(طاعتهم في ريره مما فرض عليهم

كمل بحسمب  ،وابتالن هللا تعمالل عبماده بمه اإلسالم،نفهم من ذلك فرلية االجتهاد في 
وأن تكليمف العقمل بمالفكر واالجتهماد للقمادر عليمه  ،سمائر فرائلمهوسعه كما ابتالهم ب

 .والمإهل له يساوي تكليف الجسم بالعبادة

وإذا كان اإلمام الشافعي يتحدث عن وجوب االجتهاد،فون كميرا من العلمان بعده كان 
وقمد ارتمنم مفسمرو هيمات األحكمام .همهم تؤكيد جوازه ومشمروعيته ودفما شمبه المقلمدة

إشارة في القرهن الكريم لتؤكيد هذا المعنل حتل اجتمما ممن ذلمك مما يشمبه  مناسبة كل
 .علل جواز االجتهاد -حسب اصطالح الشاطبي -التواتر المعنوي 

وهممذا أحممد األصممول الدالممة علممل :) ومممما قالممه الجصمماص فممي أحكامممه عنممد هيممة القبلممة
نمما كلمف مما وأن كمل واحمد ممن المجتهمدين فو، تجويز االجتهاد فمي أحكمام الحموادث 
ويدل أيلما علمل أن  للمشمتبه ممن الحموادث . يإديه إليه اجتهاده ويستولي علل منه 

ولمذلك صمح تكليمف ، حقيقة مطلوبة كما أن القبلة حقيقة مطلوبة باالجتهاد والتحمري 
ولمو لمم ، ألن لهما حقيقمة ; االجتهاد في طلبها كما صح تكليف طلب القبلمة باالجتهماد 

 ٕ.(لما صح تكليفنا طلبهايكن هناك قبلة رأسا 
علل جوازاالجتهاد واستعمال { ال فارض وال بكرعوان بين ذلك } : وكذا داللة قوله 

إذ ال يعلمممم أنهممما بمممين البكمممر والفمممارض إال ممممن طريمممق ; رالمممب الممممن فمممي األحكمممام 
وفيممه الداللممة علممل جممواز { قممل إصممالح لهممم خيممر } :) وفممي قولممه تعممالل ٖ.(االجتهمماد

ألن اإلصالح الذي تلمنته اآلية إنما يعلم من طريمق ; ام الحوادث االجتهاد في أحك
يدل علل { إن منا أن يقيما حدود هللا } :) و في قوله تعالل ٗ(االجتهاد ورالب المن 

فمون } : وقوله تعالل  ٘(ألنه علق اإلباحة بالمن; جواز االجتهاد في أحكام الحوادث 
علممل جممواز االجتهمماد فممي أحكممام  يممدل{ أرادا فصمماال عممن تممراض منهممما وتشمماور 

، الحوادث إلباحة هللا تعمالل للوالمدين التشماور فيمما يمإدي إلمل صمالح أممر الصمنير 
 ٙ.(وذلك موقوف علل رالب منهما ال من جهة اليقين والحقيقة 

ومتعممموهن علمممل الموسممما قمممدره وعلمممل المقتمممر قمممدره متاعممما } : وفمممي قولمممه تعمممالل 
علممل اعتبمار حالممه فممي اإلعسممار واليسممار طريقممه وإمبممات المقممدار :)قممال{ بمالمعروف 

فمموذا كممان كممذلك وكممان المعممروف منهممما موقوفمما علممل )...( االجتهمماد ورالممب المممن 
وجمب بممذلك مراعماة العممادات فممي ، عمادات النمماس فيهما والعممادات قمد تختلممف وتتنيممر 

إذ كممان ذلممك حكممما ; األزمممان وذلممك أصممل فممي جممواز االجتهمماد فممي أحكممام الحمموادث 
  4.(إلل اجتهاد رأينا  مإديا

وقد أمرهللا فيها بقبول شهادة الشهود الذين ال نعلم منيمب أممورهم :) وفي هية اإلشهاد
وإنما نحكم بشهاداتهم بنالب المن وماهر أحوالهم ما تجويز الكذب والخطو والزلل 

                                 
 .ٕٕ_ٕٔص:الرسالة  - ٔ
 3ٕٔ-6ٕٔص ٔ: " أحكام القرهن"الجصاص ٕ
 ٓ٘ص ٔ: " أحكام القرهن"الجصاص ٖ
 ٕ٘ٗص ٔ: " أحكام القرهن"الجصاص  ٗ
 ٔٗ٘ص ٔ: " أحكام القرهن"الجصاص ٘
 ٖٙ٘ص ٔ: " أحكام القرهن"الجصاص ٙ
 3ٔ٘ص ٔ: " أحكام القرهن"الجصاص 4
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فمبت بذلك تجويز االجتهاد واسمتعمال رلبمة المرأي فيمما ال نمص فيمه ; والسهو عليهم 
لعلمممه المذين يسممتنبطونه } : وقولممه فمي قولممه تعمالل  ٔ(أحكمام الحمموادث وال اتفماقممن 
فهو اسمم لكمل ; ومنه استنباط المياه والعيون ، فون االستنباط هو االستخرا  : {منهم 

واالسمتنباط فمي الشمرا ; ما استخر  حتل تقا عليه رإية العيمون أو معرفمة القلموب 
 . نمير االستدالل واالستعالم 

همممذه اآليمممة داللمممة علمممل وجممموب القمممول بالقيممماس واجتهممماد المممرأي فمممي أحكمممام  وفمممي
وألممزمهم رده إلممل الرسممول وإلممل أولممي األمممر مممنهم ليسممتنبطوا حكمممه  )...(الحمموادث

فمماعتبروا يمما أولممي } : وقولممه تعممالل  ٕ(باالسممتدالل عليممه بنمممائره مممن المنصمموص
، دث لمرب ممن االعتبمار فيه أممر باالعتبمار والقيماس فمي أحكمام الحموا){ األبصار 

 ٖ.(فوجب استعماله بماهر اآلية 
 -وإن بشمكل أقمل- الجصماص ويسير ابن العربي في أحكام القمرهن علمل نفمس منموال

فممون أرادا فصمماال عممن } : قولممه تعممالل :) فهممو يقممول فممي كلممما وجممد تلميحمما أو إشممارة
هللا تعمالل ألن ; همذا يمدل علمل جمواز االجتهماد فمي أحكمام الشمريعة : {تراض منهمما 

، جعل للوالدين التشاور والترالي في الفطام فميعمالن علمل موجمب اجتهادهمما فيمه 
  ٗ(وتترتب األحكام عليه

همذا دليمل علمل : قمال علماإنما : ) {مممن ترلمون ممن الشمهدان } : وفي قولمه تعمالل 
جواز االجتهاد واالستدالل باألمارات والعالمات علل ما خفي من المعاني واألحكمام 

وكان عممر يطلمب ممن :) قال{ ..وإن كان رجل يورث كاللة} : وفي قوله تعالل  ٘(.
وهو عليه السالم يحمله علل البيمان ، النبي صلل هللا عليه وسلم النص القاطا للعذر 

الواقمما ممما اإلطممالق الممذي وكممل فيممه إلممل االجتهمماد باألخممذ مممن اللنممة ومقمماطا القممول 
جمواز االجتهماد ونمص فمي المتكلم بمالرأي  وهمذا نمص فمي. ومرابط البيمان ومفاصمله 

ففهمناها سمليمان وكمال هتينما حكمما } : وفي قوله تعالل ٙ(المستفاد عند النمر الصائب
ولكنمه تعمالل أمنمل ، لوال هذه اآلية لرأيت القلاة قد هلكموا : قال الحسن :)  {وعلما 

  4.(وعذر داود باجتهاده ، علل سليمان بصوابه 
اسمتمنل ممن الليمل : ){م الليل إال قليال نصفه أو انقص منمه قلميال ق} : وفي قوله تعالل

وهمو إحالمة التكليمف علمل مجهمول ، وهذا استمنان علل وجه كالمه فيه " قليال " كله 
، لكان بيانا نصا ، أو سدسه ، أو ربعه ، إال ملمه : إذ لو قال ; يدرك علمه باالجتهاد 

يمدرك إال باالجتهماد دل ذلمك علمل أن القيماس  وكان مجممال ال{ إال قليال } : فلما قال 
 6(وركن من أركان أدلة التكليف، أصل من أصول الشريعة 

                                 
 3ٗ٘ص ٔ: " أحكام القرهن"الجصاص  ٔ
 ٖٙٓص ٕ: " أحكام القرهن"الجصاص ٕ
 ٔٗٙص ٗ: " أحكام القرهن"الجصاص ٖ
 44ٕ:ص ٔ: " أحكام القرهن"ابن العربي  ٗ
 ٖٖٙ:ص ٔ: " أحكام القرهن"ابن العربي   ٘
 ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ:ص ٔ: " أحكام القرهن"ابن العربي   ٙ
 4ٕٓ:ص ٖ: " أحكام القرهن"ابن العربي  4
 6ٕٕ:ص ٗ: " أحكام القرهن"ابن العربي  6
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كل هية تؤمر بالعلم والتعلم وترفا شمؤنه، وتمؤمر بمالفكر والتفكمر، من جهتي أن وأر، 
والتممدبر والتفقممه ،وممما فممي هممذا المعنممل يصمملح كلممه فممي االسممتدالل علممل مشممروعية 

ل وأحيانا علل وجوبه إن لم يكن علل األعيان فهمو علمل الكفايمة االجتهاد وجوازه، ب
ملق فِْرَقمُة ِممْنه ْم َطائَِفمة  ﴿:، يقول تعالل وا َكافهمًة َفلَمْوال َنَفمَر ِممْن ك  َوَما َكاَن اْلم وِمن وَن لَِيْنفِمر 

وا إِلَْيِهْم  وا َقْوَمه ْم إَِذا َرَجع  يِن َولِي ْنِذر  ونَ لَِيَتَفقهه وا فِي الدق   (ٕٕٔ:التوبة) ﴾لََعلهه ْم َيْحَذر 
فؤمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إلمل الجهماد ) قال اإلمام النسفي في تفسيرها

ويبقل سائرهم يتفقهون حتل ال ينقطعوا عن التفقه الذ، هو الجهاد األكبمر إذ الجهماد 
ملكة االجتهماد وال شك أن التفرل لتحصيل ٔ(بالحجا  أعمم أمرا من الجهاد بالنلال

وليس أشرف في التعلم .عنه المتفقهون يداخل في ذلك،إذ المجتهدون مرجا ال يستنن
والنمر في أحموال النماس حتمل  والتفكر والتدبر والتفقه من كتاب هللا وسنة رسوله

 .ال يند شين عن حكم الشرا
ه وبخصوص األحاديث التمي يستشمهد بهما العلممان علمل مشمروعية االجتهماد مما روا-

أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد هللا بن الهاد عن محمد بمن  :)اإلمام الشافعي قال
إبراهيم عمن بسمر بمن سمعيد عمن أبمي قميس ممولل عممرو بمن العماص عمن عممرو بمن 
العاص أنه سما رسول هللا يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فؤصاب فله أجران وإذا حكم 

تكليممف  ٖلشممافعي مممن مممنح األجممر للمخطمم واسممتنتج ا  ٕ(فاجتهممد مممم أخطممؤ فلممه أجممر
وفمي همذا دليمل علمل مما قلنما :)المجتهد باالجتهاد وليس مجرد اإلباحة والجواز، يقول

وقال النمووي  ٗ(أنه إنما كلف في الحكم االجتهاد علل الماهر دون المنيب وهللا أعلم
جعمل  وهذا دليل علل أنه وكل بعمض األحكمام إلمل اجتهماد العلممان:) في هذا الحديث

  ٘(لهم األجر علل اإلجتهاد
وكيما عمن شمعبة عمن أبمي :) ويستشهد العلمان أيلا بما رواه الترمذي فمي سمننه عمن

عون المقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول هللا صلل 
هللا عليه وسلم بعث معاذا إلل اليمن فقال كيف تقلي فقال أقلمي بمما فمي كتماب هللا 

يكن في كتاب هللا قال فبسنة رسول هللا صملل هللا عليمه وسملم قمال فمون لمم  قال فون لم
يكن في سنة رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قال أجتهد رأيي قال الحمد هلل الذي وفق 

  ٙ(رسول رسول هللا صلل هللا عليه وسلم 

                                 
 ٘ٔٔ: ص ٕ:  " تفسير النسفي"أبو البركات عبد هللا ابن أحمد بن محمود النسفي ٔ
فقال هذه رواية منفردة يردها علي وعليمك ريمري وريمرك ولنيمري عليمك فيهما : )3٘ٗ:ص"الرسالة"وجان في  ٕ

 (      مولا مطالبة قلت نحن وأنت ممن يمبتها قال نعم
المخطلن علل اجتهاده في طلب الحق ألن اجتهماده عبمادة وال يمإجر علمل الخطمؤ بمل إنما يإجر :) قال الخطابي ٖ

يولا عنه اإلمم فقط وهذا فيمن كان جامعا آللة   االجتهاد  عارفا باألصول عالما بوجوه القياس فؤما من لم يكمن 
لصمالة والسمالم القلماة محال لالجتهاد فهو متكلف وال يعذر بالخطؤ بل يخاف عليه الوزر ويدل عليه قولمه عليمه ا

مالمة واحد في الجنة وامنان في النار وهذا إنما هو في الفروا المحتملة للوجموه المختلفمة دون األصمول التمي همي 
أركان الشريعة وأمهات   األحكام  التي ال تحتمل الوجوه وال مدخل فيهما للتؤويمل فمون ممن أخطمؤ فيهما معمذور فمي 

عمون المعبمود شمرح سمنن أبمي داود لمحممد شممس الحمق العمميم هبمادي أبمو ( الخطؤ وكان حكمه فمي ذلمك ممردودا
 المانية -٘ٔٗٔ -بيروت -دار الكتب العلمية - ٖٗ٘: ص 3: الطيب  

 34ٗ -3ٙٗ-3٘ٗ:ص ٔ: الرسالة   ٗ
 3ٔ: ص ٔٔ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٘
ل هذا حديث ال نعرفه إال ممن قال أبو عيس -باب ما جان في القالي كيف يقلي-3ٖٗ:ص ٕ:سنن الترمذي   ٙ

مَوققِعيَن  هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل ِم فِمي اْعماَلِم اْلم  َعماُذ َرِلمَي : َوَقاَل اْلَحافِم  ِاْبن  اْلَقيق َبْعمَد ِذْكمِر َحمِديِث م 
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 قال النبي  صلل هللا: عن بن عمر قال:)ويستدل بالحديث الوارد في صحيح البخاري
لما رجما ممن األحمزاب ال يصملين أحمد العصمر إال فمي بنمي قريممة : عليه وسلم  لنا 

فؤدرك بعلهم العصر في الطريق فقال بعلهم ال نصلي حتمل نؤتيهما وقمال بعلمهم 
 ٔ(بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي  صلل هللا عليه وسلم  فلم يعنف واحدا ممنهم

 .هادففهم العلمان منه جواز ومشروعية االجت
قال السهيلي وريره في هذا الحديث من الفقه أنمه ال يعماب  :)قال صاحب فتح الباري

علل من أخذ بماهر حديث أو هية وال علمل ممن اسمتنبط ممن المنص معنمل يخصصمه 
وكؤن فيهم رلي هللا عنهم .ٕ(وفيه أن كل مختلفين في الفروا من المجتهدين مصيب

 .مقاصد والقياسسلف ألهل الماهر وسلف ألهل المعاني وال
خر  رجمالن فمي : عن أبل سعيد الخدر، ، قال  :)وممله ما رواه أبو داود في سننه

سفر ، فحلرت الصالة وليس معهما مان ، فتيمما صعيدا طيبما ، فصمليا ، ممم وجمدا 
المان في الوقت ، فؤعاد أحدهما الصالة والولون ، ولم يعد اآلخر ، ممم أتيما رسمول 

أصبت السنة وأجزأتك : " سلم فذكرا ذلك له ، فقال للذ، لم يعد هللا صلل هللا عليه و
 من النبي  افتصويبهم ٖ"(لك األجر مرتين : " وقال للذ، تولؤ وأعاد " صالتك 

 . دليل مشروعية االجتهاد
وإنكمم تختصممون إلمي ولعمل بعلمكم أن يكمون ألحمن "وقال ابن عبد البر في حمديث 

 ٗ(هاد للحاكم فيما لم يكن فيه نصوفيه جواز االجت ":)بحجته من بعض
الممذين فممتح هللا علمميهم بممالعمور علممل  وقممال النممووي فممي حممديث جماعممة أبممي عبيممدة 

وفيمه جمواز    :)حوت العنبمر الميمت فمؤكلوا منمه حتمل سممنوا وأكمل منمه رسمول هللا 
 ٘(االجتهاد  فل األحكام  فل زمن النبل صلل هللا عليه وسلم كما يجوز بعده

                                                                                             
ه   ذلمك ألنمه يمدل علمل  فهذا حديث وإن كان بعمض المرواة ريمر مسممين فهمم  أصمحاب معماذ : هللاه  َعْنه  َهَذا َما لَْفم 

شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من  أصحاب معاذ  ال واحد منهم وهمذا أبلمآ فمي 
الشهرة من أن يكون عن واحد ممنهم لمو سممي كيمف وشمهرة  أصمحاب معماذ  والفلمل والصمدق بالمحمل المذي ال 

 .يخفل وال يعرف في أصحابه متهم وال كذاب وال مجروح
صحابه من أفالل المسلمين وخيارهم ال يشك أهل العلم بالنقل في ذلك كيف وشعبة حامل لوان هذا الحمديث بل أ 

وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيمت شمعبة فمي إسمناد حمديث فاشمدد يمديك بمه قمال أبمو بكمر الخطيمب وقمد قيمل إن 
اله معروفمون بالمقمة علمل أن أهمل عبادة بن نسل رواه عن عبد الرحمن بن رنم عن معاذ وهذا إسناد متصل ورج

العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك علل صحته عندهم كمما وقفنما علمل صمحة قمول رسمول هللا  صملل هللا عليمه 
 .وسلم ال وصية لوارث وقوله في البحر هو الطهور ماإه الحل ميتته

البيا وقوله الدية علل العاقلة وإن كانت همذه ال وقوله إذا اختلف المتبايعان في الممن والسلعة قائمة تحالفا وترادا  
تمبت من جهة اإلسناد ولكن ما تلقته الكافة عن الكافة رنموا بصمحتها عنمدهم عمن طلمب اإلسمناد لهما فكمذلك حمديث 

مه   وقمال صماحب تحفمة (ٖٕٓ-ٕٕٓ: ص ٔ:  . )معاذ لما احتجوا به جميعا رنوا عن طلب اإلسناد له ِاْنَتَهل َكاَلم 
ِم لَِكنه َما َقاَل فِي َتْصِحيِح َحِديِث اْلَباِب َففِيِه ِعْنِدي َكاَلم  :األحوذي   (ٙٙٗ:ص ٗ: .)ق ْلت  اأْلَْمر  َكَما َقاَل ِاْبن  اْلَقيق

 ٕٖٔ: ص ٔ:  ( باب صالة الطالب والمطلوب راكبا وإيمان) -كتاب أبواب صالة الخوف -صحيح البخاري ٔ
 3ٓٗ: ص 4: فتح الباري   ٕ
: وقمال أبمو داود 6ٙ- 6٘:ص   ٔ   -بماب فمي المتميمم يجمد الممان بعمد مما يصملل فمي الوقمت -:أبي داود سنن   ٖ

ورير ابن نافا يرويه عن الليث عن عميرة بن أبل ناجية عن بكر بن سوادة عن عطان بن يسار عن النبمي صملل 
 بمحفوم ، وهو مرسل وذكر أبل سعيد الخدر، في هذا الحديث ليس : هللا عليه وسلم ، قال أبو داود 

:  " التمهيد لما في الموطؤ من المعاني واألسمانيد(" هٖٙٗت)أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري  ٗ
وزارة عمموم األوقماف والشمإون  -محممد عبمد الكبيمر البكمري ،مصطفل بن أحممد العلموي : تحقيق ٕٕٕ: ص ٕٕ

 ٕٗ:  عدد األجزان -64ٖٔ -المنرب -اإلسالمية
 6ٙ: ص ٖٔ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٘
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وفيه العلم  :)جر في حديث ذي اليدين المتعلق بسجدتي السهو في الصالةوقال ابن ح
تمام فسؤل ما كون أفعال النبي  صلل باالستصحاب ألن ذا اليدين استصحب حكم اإل

هللا عليه وسلم للتشمريا، واألصمل عمدم السمهو والوقمت قابمل للنسم ، وبقيمة الصمحابة 
لسممرعان هممم الممذين بنمموا علممل تممرددوا بممين االستصممحاب وتجممويز النسمم  فسممكتوا، وا

 ٔ(فيإخذ منه جواز االجتهاد في   األحكامالنس ، فجزموا بؤن الصالة قصرت، 
وممما قلنمماه فممي اآليممات الداعيممة إلممل العلممم والتفكممر والتممدبر والتفقممه يصممدق بخصمموص 
األحاديممث النبويممة فممي جممواز ومشممروعية ووجمموب االجتهمماد،وهي بحمممد هللا كميممرة 

 .رهايصعب حصرها ويطول ذك
 :فصل بعض العلمان حكم االجتهاد التكليفي إللقد و-

وذلك عندما يسؤل مجتهمد ال يوجمد ريمره ،أو نزلمت بمه نازلمة ال :وجوب عيني_     
إذا خيمف الفموات أو التراخمي  ،ويكون هذا الوجوب علمل الفمور ،يدري حكم هللا فيها
 .إذا كان رير ذلك

 ،وليس هناك خوف علل فوت الحادمةوذلك عند تعدد المجتهدين :وجوب كفائي _   
 .إال أمموا جميعا و تهمبرئت ذم ،فتل واحد منهمفوذا أ
ويكممون فممي حمموادث لممم تحصممل بعممد أو أن احتمممال وقوعهمما :االجتهمماد المنممدوب_   

 .قريب
وهممو ممما كممان فممي المسممائل االفترالممية التممي لممم تجممر العممادة :االجتهمماد المكممروه _  

وقد سبق أن رأينما نفمور ابمن رشمد ممن .لناز واألحاجيبوقوعها وما كان من قبيل األ
 .ٕهذا النوا من االجتهاد

أو .وهو ما كان في مقابلة األدلمة القطعيمة فمي المبموت والداللمة :االجتهاد المحرم _  
ي فمال اجتهماد مما نمص قطعم. اإلجممااة فالخرو  بحكم ال تحتمله هذه األدلة أو مخال

 .ٖإجمااأو  المبوت والداللة،
 :الجتهاد بين االستمرارية واالنقطاعا_ 3

ال دليل علل سد باب االجتهاد ولميس فمي مقمدور أحمد أن ينلمق بابما _ ٔ_ٖ          
دعو، فاررمة وحجمة واهنمة أوهمن ممن )هي  إنمافتحه هللا تعالل لعباده،ودعو، سده 

وإذا  ٗ(ندة إلمل دليمل شمرعي أو عقلمي سمو، التموارثتبيت العنكبوت ألنهما ريمر مسم
يعالج شؤنا خاصما ومرفما  ،المن بهذا االدعان يمكن اعتباره نوعا من االجتهادحسن 

ودخمول ريمر األكفمان  ،وفساد الزممان،مإقتا،رأ، فيه أصحابه رياب شروط االجتهاد
عممل باالسمتمنان ال يمكمن أن يعمود علمل أصمل _ علل كل حال _ وهو .حلبة الميدان

 . باإللنانفتح باب االجتهاد 
مسمؤلة انقطماا االجتهماد مبنمي علمل االسمتقران والتتبما،وليس )ل بمؤن أو يمكن أن نقو

أي أن أصممحاب هممذا  ٘(بمسممؤلة شممرعية مابتممة مممن الكتمماب والسممنة ال نفيمما وال  إمباتمما

                                 
 ٕٓٔ-ٔٓٔ: ص ٖ: فتح الباري   ٔ
 (ٖٓ: ص ٕ: بداية المجتهد  ) كالحديث في تحريم لبن الرجل والميتة  ٕ
االجتهماد فمي الشمريعة االسمالمية "وكذلك حسن أحمد مرعل .٘٘ٓٔ/ٕأصول الفقه االسالمي  :وهبة الزحيلي  ٖ
 .36ٔٔهـ  طبعة 3ٖٙٔ:الفقه االسالمي الرياضمن البحوث المقدمة لمإتمر  ٙٔص"
 .6٘ٓٔ:ص ٕلوهبة الزحيلي   اإلسالميأصول الفقه  ٗ
 .3ٓص" قواعد في علوم الفقه"أحمد الكيرانوي  بحبي ٘
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بسمبب االنحطماط العمام  واإلبمداا اإلنتما الرأي يقررون واقعا توقف فيمه النماس عمن 
 .وليسوا بصدد إصدار الحكم الشرعي في االجتهاد

لوفمماة العقممل ومحاصممرة لخلممود الشممريعة  إعممالنبمماب االجتهمماد  إرممالق_ ٕ_ٖ       
وامتمممدادها ،وخمممرو  ممممن الواقممما وانسمممحاب ممممن مشمممكالته وريممماب عمممن الحالمممر 

تجعممل العلمممان يسمميرون خلممف المجتما،يممدفنون موتمماه بممدل أن  ة،ومصمميب ،والمسممتقبل
التحول من الدوران في  إنه ،يسيروا أمامه ويقودوه إلل الخير ويقوموا سلوك أحيائه

إلممل تقممديس األشممخاص والتوقممف عنممد اجتهمماداتهم وهرائهممم  ،فلممك نصمموص المموحي
 . أو شرح الشرح واختصار االختصار،والدوران في فلكها شرحا واختصارا 

 ،د كبيمر واتهمام لممني للشمريعةافتوقيف االجتهاد باسم فساد العصمر يمإدي إلمل فسم
إلمل التلقمين  واإلبداار،ويحول األمة من التفكير ومنزلها بالقصور وعدم تقدير األمو

إلل مراحل العقل الطفمولي ،القمادر علمل  ،والتقليد ويعود بها إلل أدنل ومائف العقل
  ٔواالجتهادل والنمر يالحفم وشحن الذاكرة منه علل التفكير والتحل

بمماب االجتهمماد يممإدي بالنمماس إلممل الشممعور بتقممادم معمماني الشممريعة  إرممالقكممما أن 
ويحسمون بؤنهما ال تفيمدهم كميمرا فمي فهمم ، وأفكارها وقيمها بالمقارنة مما قميم العصمر
وال فمممي مسممماعدتهم  علمممل التمممماهي معمممه  ،شمممإون عصمممرهم وسمممبل السممميطرة عليمممه

مما يجعلهم مستعدين لقبول الوافد ومرحبين بالنزو الفكري والمقافي  ،ٕواالندما  فيه
 .والحلاري بشكل عام

دعمممو، إرمممالق االجتهممماد ريمممر حقيقيمممة ،وال يسمممتطيا  تإذا كانممم_  ٖ_ٖ           
أصمحابها تحديممد السملطة التممي أرلقممت البماب وال الزمممان وال المكممان اللمذين تممم فيهممما 
ذلك،فمما ال شك فيه أن توقفه أو باألحر، انحسماره قمد وقما فمي األممة فمي العصمور 

رريبممة فممي  ،فممي عممددها وتؤميرهمماوأن أصمموات االجتهمماد بقيممت محممدودة ،المتممؤخرة
عن القاعدة العامة التي أصبح عليهما النماس ،ولعلمه ممن المفيمد الوقموف  شاذةوسطها 

 .علل بعض أسباب هذا االنحسار لتكون عونا لتلمس العال 
فالذي يبدو من خالل تتبا  بعض األسباب أن األزمة أعمق من أن تكون مسؤلة بماب 

إذ  ،إنمما وقما التراجما بسمبب تراجما الحيماة أيلما.مما االجتهاد تنلقمه أو تفتحمه جهمة 
ل إلممل الجمممود بممؤمر انحطمماط هاالجتهمماد يحيممل بحيمماة المجتممما ويممموت بموتممه ،فالفقممه 

 .واقا الحياة 
 يصعب معها تحميل المسإولية ألحد العوامل بعينهما ،فهي إذن أزمة حلارية شاملة

ر ممما يكممون قممادرا علممل بممذل االجتهمماد جهممد معرفممي يمارسممه المجتممما بمقممدا)ذلمك أن 
االقتصمماد إلممل  إلملممن السياسممة  اإلنسممانيالجهمد فممي المجماالت األخممر، ممن النشمماط 

وعندما يفقد المجتما حيويته في هذه المجاالت فونه يكون من  (…)الجهاد العسكري 
  ٖ(الطبيعي أن يفقد حيويته في المجال الفكري

                                 
 6ٗعمممدد :الجمممزن المممماني "التوحيمممد والوسممماطة فمممي التربيمممة الدعويمممة "مقدممممة كتممماب األممممة:عممممر عبيمممد حسمممنة  ٔ

 4ٔ_ٗٔ_ٖٔ_ٔٔ:ص
 .33ٔٔالسنة ٔٔ_ٓٔمجلة االجتهاد عدد.ٖٖٙص "فلسفة التجدد االسالمي:"برهان رليون ٕ
 .33ٓٔ. 6مجلة االجتهاد العدد. ٔٙص "االجتهاد وأزمة الحلارة العربية"الفلل شلق ٖ
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حيمث كمان لألممة  واإلقمداماالقتحمام  ولهذا ارتبط االجتهاد في أرلمب مراحلمه بمرحلمة
وقموي ،فتحركت الفتوحات العسمكرية والعلميمة  .تريد تبلينه للعالمين ،مشروا كوني

فاالجتهماد ال يعممل فمي فمرال إنمما يسمتجيب .في شتل نمواحي الحيماة  واإلنتا ،العمل 
 .لهموم ومشكالت وأولاا

االنحطاط وفتور الدوافا التي الحياة الدينية عامة نحو )توقف االجتهاد أو كاد لجنوح 
سياسمية ووشميوا جوانمب نفسمية واجتماعيمة  ٔ(تولد الفقه والعمل في واقا المسلمين 

إذ سادت حالة نفسية فمي المجتمما ينلمب عليهما الخموف  ،رير مشجعة..ومقافية علمية
،الخمموف مممن األخطممار الخارجيممة والخمموف مممن الفتنممة والخمموف مممن بممؤس السمملطان 

  .ة والرأيوالخوف من الحري
وتمكمن الحمذر مممن .وصمار الهمم همو الحفمام علممل المنفس والحفمام علمل مما هممو قمائم 

احفموا ما بقمي :) في هذانهم هاتف يقولالناس وكؤن  أصبح،وحرية االجتهاد  ارتيال
نمه لمن يمؤتي إال ومن ديمنكم وتورعموا ممن الشمرور المخوفمة ،حماذروا ممن كمل جديمد ف

وصممعب  .وعلمميكم باألسمملم واألحمموط  ٕ(أمممامكم فالسممالمة ورانكممم والخطممر  ،ببدعممة
ممن حماول تجماوز الحموض )ألن  ،واالقتحام حتل من القادرين عليه واإلقدامالتجديد 

المعرفي حرم ممن دفن المجمموا ورممي باالبتمداا فميحس بماالرتراب لكونمه جسمما 
 .ٖ(رريبا في هذا النسيج العام 

فممي تكممريس  ،لمماري الحمميوسمماهم الجانممب السياسممي إلممل جانممب خفمموت الممزخم الح
وخصوصمما فممي القلممايا العامممة والسياسممة الشممرعية والواجبممات ،لممعف االجتهمماد 

بسممبب مممن انفصممال  ،الكفائيممة فممي الحكممم واالقتصمماد والعالقممات الخارجيممة وريرهمما
وقما اآلران التي فيهما مسماس بشمإون  ،وانتشار استبداد ،السياسة عن توجيه العلمان

لة العلمان بالواقا وما نشؤ عن ذلمك ممن زهمد فيمه ممن مما أد، إلل لعف ص .الحكم
  .حيث االنخراط ومن حيث دراسته وتحليله

قبل أن يعمرف بمدوره التوقمف إال   ،تلخم الفقه الذي يهم األفراد إلل حد من التخمةف
. ما كان من اسمتمرار الفتمو، التمي ينلمب عليهما تنزيمل األحكمام علمل أعيمان األفمراد 

الحمرص  إلمل ،المقافي العام الذي انتقل من التنموا واالخمتالفذلك الجو  إلليلاف 
ولمو فمي مجمال ال يلمر  ،مج وجما الناس علل رأي واحدلدعلل التوحد واللبط وا

فيه التنوا والتعدد ،مما أد، إلل نوا من السكون فالنزعة التجديدية االجتهادية رالبا 
لمقلمدة بمالنوا فمي تعقيمد شمروط ما تمهر في البيئة التي تعرف تنوعا مقافيما ،كمما أن ا

 .حجام ونزعة التقليد االجتهاد ومواصفات المجتهد وتبرير اإل
 ،ابتكار شروط وقيود لالجتهاد مستحيلة الوجود والتحقق:) فقد عمل كمير منهم علل 

والحجر علل فلل هللا وقدرته في أن يمنح األمة في كل زمان ومكان القادرين علل 
بممل إن بعلممهم يممر، أن وجممود  ٗ(…ن الكتمماب والسممنةالنمممر لمشممكالتها فممي لممو

االجتهاد بسبب االختالف وكؤنه يشعر بؤن السالمة من ذلك فمي التقليمد ،يقمول الشمي  

                                 
 .ٕٔص"تجديد أصول الفقه:"حسن الترابي ٔ
 .3ٖص"تجديد أصول الفقه:"حسن الترابي ٕ
 .33ٓٔسنة  ٔٔ_ ٓٔمجلة االجتهاد عدد. ٙٗبنية النمام المعرفي ص "عبد الوهاب رواح ٖ
 .ٖٔص"التوحيد والوساطة في التربية الدعوية"6ٗ.مقدمة كتاب األمة ا.عمر عبيد حسنة ٗ
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إنما نشمؤ االخمتالف ممن كممرة االجتهمادات واخمتالف اآلران فمهمما :)حبيب الكيرانوي
لكمممرة فهممو يممر، أن فممتح بمماب االجتهمماد  موجممب  ٔ(كمممر االجتهمماد كمممر االخممتالف 

 .ٕ(االختالف دون قلته والموجب لقلته هو التقليد فقط
هللا عليمه  لوإن مهر قول هللا ورسموله صمل ،كما أنه ال ير، للمقلد فكاكا مما هو فيه

إنما نقلد من نقلد ألننا نعلمم أنمه يعلمنما : ) وسلم علل خالف ما ذهب إليه إمامه يقول 
إن كان األمر :فون قلت.ألنه متبوا بنفسه أحكام هللا ورسوله ويهدينا سبيل الرشاد ال 

 :قلنمما كممما قلممتم فكيممف ال تتركممون قولممه بعممد مهممور قممول هللا والرسممول علممل خالفممه ؟
أحمدهما أن :موقموف علمل أممرين  اإلممامعلمل خمالف قمول .مهور قمول هللا ورسموله

 . يعلم أن ذلك  قول هللا والرسول 
علم عند المقلد بؤحد من هذين األممرين  وال. اإلمامأن يعلم أنه مخالف لقول :والماني 

ولكنمه ينسمحب علمل جميما المقلمدة ألئممة  ،قيل هذا الكالم في العوام األميين هوليت ٖ(
 ورسموله صملل هللا عليمه وال أدري كيف يكون حكمم هللا.المذاهب  وفيهم علمان كبار
المه أن ومما ذلمك يصمر علمل التقليمد،وال يخطمر بب اإلممام،وسلم ماهر المخالفة لقمول 

إال أن يفتمرض فيمه الكممال والعصممة  ،رفل عن النص لمبعض األسمباب اإلماميكون 
: قوله (ٖٓٗت)الكرخي  اإلمامويصبح المذهب هو الحاكم علل الوحي كما نقل عن 

 .ٗ(كل حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مإول أو منسوخ)
رد التفكيمر فمي طرقمه وتبلآ أدبياتهم حد تيئيس الناس من ولو  بماب االجتهماد أو مجم

يقمدر بمه  ،الفهمم قمد يكمون فمي الرجمل كمامال:) يقمول"قواعد في علوم الفقمه"فصاحب 
فهمو  عنمده كمما ينبنمي وجمود اآلالت ،لعمدمولكن ال يتيسر لمه االجتهاد ،علل االجتهاد

وقمد .وقد يتيسر له االجتهاد لوجود اآلالت فهمو مجتهمد بالفعملبالفعل، بالقوة ال مجتهد
لفهم ناقصا ال يقدر به علل االجتهاد ،فقمد يتيسمر لمه هالت االجتهماد فينتمر يكون هذا ا

وقمد …وينتر فيه الناس فيمنونه مجتهدا ما أنه ليس كمذلكأ بنفسه حتل يمنه مجتهدا
وهمإالن يجمب علميهم تقليمد …ال يتيسر له اآلالت أيلا وما ذلمك يممن نفسمه مجتهمدا

أهمل المرأي المذين ذمهمم الصمحابة  همإالن همم.مجتهد ،فون اجتهدوا لملوا وألملوا ال
وأي مالل يلقي بها بين يدي من يفكر فؤي نفس يشيعه ممل هذا النص ؟ ٘(والتابعون 

  ؟ في اقتحام عقبة االجتهاد
طممرح هممذا وتقممديمها فممي صممورة مماليممة ،ي ،فممررم المبالنممة فممي لممبط هليممات االجتهمماد

وإذا تجاوز ذلك وجد أماممه .أمر الفهم وهو يند عن االنلباط وتحكمه النسبية  الفقيه
معه من االرترار،وإن تجمرأ  نألنهم حذرو ،عنصر الشك في نفسه وشك الناس  فيه

 اإلتبمممااحتمممل يفمممر إلمممل أممممان  لمممه بالمرصممماد سممميف المممذم والتلمممليلفررمممم ذلمممك 
 .ويركن إلل الخمول والترديد.والتقليد

                                 
 .ٕ٘_ٔ٘ص:قواعد في علوم الفقه  ٔ
 .ٕ٘_ٔ٘ص:قواعد في علوم الفقه  ٕ
 .ٕٗص:قواعد في علوم الفقه  ٖ
 .ٓٙ:ص ٕ: .الساميالفكر .محمد بن الحسن الحجوي ٗ
 .ٕٕٙ:ص قواعد في علوم الفقه يب أحمد الكرانوي حب ٘
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الجتممرار وفممي ممممل هممذا الجممو يعممي  طممالب العلممم ويكممون مبلممآ مقصممودهم الحفممم وا
وركمموب محاولممة  واإلبممداا اإللممافةوالجممما والتلخمميص والشممرح دون التفكيممر فممي 

 .الخطؤ والصواب 
وكمان طالمب العلمم فيمما ملل،يسمما لميعلم ويعلمم ليعممل :) يقول ابن قتيبمة المدينوري

،ويتفقه فمي ديمن هللا لينتفما وينفما ،فقمد صمار طالمب العلمم اآلن يسمما ليجمما ويجمما 
الب ويفخر،وكمان المتنمامرون فمي الفقمه يتنمامرون فمي الجليمل ممن ليذكر ويحفم لين

وفيمما ينموب النماس،فينفا هللا بمه القائمل والسماما ،فقمد  حالواقا،والمستعمل من الوال
وصمار النممرض فيمه إخممرا  )...(صمار أكممر التنممامر  فيمما دق وخفمي وفيممما ال ينفما

 .ٔ(لطيفة وروصا علل رريبة وردا علل متقدم 
 :الييي  وتشيييجيل القيييادرين عليييي معإرة االجتهييياد واالسيييتمرار فيييي ضيييرو_  ٗ_ ٖ
االجتهاد تكون حيماة التشمريا ألنمه يممنح لهما الحيويمة والمرونمة والفعاليمة والحركمة بف
ويكون خير برهان علل الصالحية الدائمة لشريعة هللا عمز وجمل ل نسمان والزممان .

أما النزول .هن نزوال وتنزيال لقرلإن :عن الشي  أبي مدين: )والمكان،جان في المعيار
فقد تم بموته عليه السالم، وأما التنزيل علل الوقائا واسمتنباط األحكمام فلمم يمزل إلمل 

 .ٕ(هخر الدهر 

فالوحي اإللهي يحمل من كنوز المعاني مما ال يسمتنفذه فهمم جيمل واحمد ممن المسملمين 
ه ممن وجموه بل يمكمن أن يكتشمف فيمه كمل جيمل مما لمم يكتشمفه المذي قبلمه وذلمك وجم)

وممن فوائمد االجتهمماد بسمط ردان التمدين علممل الحلمول المشمروعة الواقعيممة  ٖ(إعجمازه
لتنقلب من عادة إلل عبادة ،ألن دائرته تتجاوز النصوص المنية في المبوت والداللة 

 .إال ما ال نص فيه 

نمه ال يطلممب فيمه ريمر بممذل أ_ بعمد إتيممان شمروطه _ وممن المشمجعات علممل اقتحاممه 
اإلممم  المجتهد سقط عنأو .للحصول علل رلبة المن إن تعذر القطا ،لطاقةالوسا وا
 .باألجر ولو ما الخطؤ  في الشرا بل وعد

وقوة  ،جرأة في الرأي)وال شك أن القيام بؤعبان االجتهاد في زمن الركود يحتا  إلل 
فممي الصمممبر علممل لمممنوط المحمممافمين ال سمميما أن التجديمممد لمممن يكممون محمممدودا بمممل 

الخطاب المناسب لمجتما نمائم خاممد قرونما طويلمة أن نبمادره بالمنبهمات و(…)واسعا
فمالمطلوب أن  (…) اجتهمد! جاهمد!أن تميقم :فيمهودواعي الحركة الحرة وأن نصيح 

نتلقل اليوم من حصة الكالم كل منبهة منعشة منشطة وأن نشيا من الدين مما يناسمب 
لتممذكير بالرجممان والنممدب إلممل وا (…)المقممام وممما يقتلممي الحممال كالتممدبير واالجتهمماد 

  ٗ(الصالحات والمبادرات وسن السنن الحميدة
وعن الخوف من حرية االجتهاد وما يمكمن أن تجمره ممن جمرأة علمل المدين وخمرو  

وإنممي ال أتخمموف علممل المسمملمين كميممرا مممن :) عممن اللمموابط ،يقممول حسممن الترابممي

                                 
تحقيمق كمامم حطميط " االخمتالف فمي اللفمم والمرد علمل الجهميمة والمشمبهة"محمد بن مسملم بمن قتيبمة المدنيوري  ٔ

 .33ٓٔ. 3عن رالف مجلة االجتهاد عدد 33ٓٔ:الشركة العالميةللكتاب
 .ٕٙ:ص ٔ:الفكر السامي   ٕ
 .                     363ٔ: ٕٕكتاب األمة،عدد.6ٔلتدين فهما وتنزيال صعبد المجيد النجار في فقه ا ٖ
 .ٓٗ_3ٖحسن الترابي ص.د.تجديد أصول الفقه ٗ
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القمديم اسمتقام فمي وجمه في تاريخمه  اإلسالمياالنفالت بهذه الحرية والنهلة فالحس 
فحاصمممرها  ،كمممل االبمممتالنات والفمممتن الفكريمممة التمممي ابمممتاله هللا سمممبحانه وتعمممالل بهممما

  ٔ(وتجاوزها بل تجده من تلقان النفس يراعي التحفمات الالزمة
 ،وأما عن إنكار المحافمين فيعتبر ماهرة طبيعية تتحرك في وجمه كمل اجتهماد جديمد

يقمول  .اإلسمالميبل فمي ذلمك خيمر كميمر للمجتمما  .وتنشط بقدر اتساا دائرة التجديد
ومهممما يكممن فونكممار الجديممد هممو سممنة اجتماعيممة ) :صمماحب تجديممد أصممول الفقممه أيلمما

معروفة وعمن طريقمه يعممل المجتمما عمليمة التموازن بمين عناصمر المبمات وعناصمر 
 .ٕ(الحركة لئال يجمد المجتما فيموت وال يعربد فينحرف

                                 
ولعل ما جوبه به الدكتور الترابمي نفسمه ممن موجمة انتقمادات واسمعة .ٓٗحسن الترابي ص.د.تجديد أصول الفقه ٔ

لمان األزهر أو ريرهم بخصوص شذوذه الذي تجماوز بمه في اآلونة األخيرة سوان من مجما الفقه اإلسالمي أو ع
إجماا األمة وما تبناه جمهورها في قلايا زوا  المسلمة بالكتابي وستر المرأة وإمامتها وريرها،خير دليمل علمل 

 .نسؤل هللا المبات وحسن الخاتمة.محاصرة كل شذوذ وصد كل ابتالن فكري وانحراف منهجي
 .6ٖص رابي حسن الت.د.تجديد أصول الفقه ٕ



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 المبحث الثانً

 مجال االجتهاد
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ومممن المسمملمات التممي ال  يختلممف حولهمما أهممل _ باللممرورة_مممن المعلمموم مممن الممدين 
أن جميمما وجمموه نشمماط المسمملم الفكريممة والقلبيممة والسمملوكية يجممب أن تكممون  ،الحممق

وجميمما  ،،وأن تنطممي جميمما أولمماعه الفرديممة والجماعيممةاإلسممالممحكومممة بؤحكممام 
ومعلمموم أيلمما أن .هوهخرتممالكممون والنمماس وممما دنيمماه عالقاتممه ممما نفسممه وربممه وممما 

الوحي جان شامال للحياة كلها ﴿ونزلنا عليك الكتماب تبيانما لكمل شمين وهمد، ورحممة 
 .(63:النحل) وبشر، للمسلمين﴾

 ﴿مممما فرطنممما فمممي الكتممماب ممممن شمممين ﴾: قمممال تعمممالل اإلنسمممانففيمممه كمممل مممما يحتاجمممه 
وقمد دللنما عليمه فمي  إالمن أمر المدين  أي ما تركنا شيئا:) قال القرطبي( 3ٖ:األنعام)

مجملة يتلقل بيانها من الرسول عليمه الصمالة  وإماالقرهن ،إما داللة مبينة مشروحة ،
فصدق خبر هللا بؤنه ما فرط في الكتاب  (…)،أو من القياس اإلجمااوالسالم،أو من 

ردان وبواسمطة االجتهمماد يمتم بسممط  ٔ(ممن شمين إال ذكممره ،إمما تفصمميال وإمما تؤصمميال
التدين علل مجاالت الحياة وفق هذا التؤصيل لتنمدر  الحموادث ريمر المتناهيمة تحمت 

 . النصوص المتناهية
 :  ماال يجوز في  االجتهاد_ٔ

وأما المجتهد فيه ":)اللروري في أصول الفقه"قال ابن رشد في مسؤلة المجتهد فيه 
سؤلة ينلب فيهما مم تصد، للحديث عن م ٕ(فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي

وهل  جانب النمر، جانب الحاجة العملية في االجتهاد،وهي المتعلقة بالحكم المطلوب
همو متعمين فممي نفسمه وبالتمالي يكلممف المجتهمد إصمابته،أم أن منمماط التكليمف فمي طلبممه 
رلبمممة الممممن، فيكمممون كمممل مجتهمممد مصممميبا وإن اختلفمممت هران المجتهمممدين فمممي األممممر 

ولمنا من ورانه مممل الشمافعي مممن يمرون كمل  ،زاليورد في ذلك علل الن.الواحد
 .مجتهد مصيب

أن المجتهد مؤجور علل : والذي يهم من الناحية العملية ،وهو محل اتفاق بين الجميا
كمما أنمه ممن الناحيمة الواقعيمة والتاريخيمة .إذا كمان مسمتكمال لشمروط االجتهماد ٖخطؤه

                                 
 .ٕٓٗ/ٙ " :الجاما ألحكام القرهن" القرطبي ٔ
 6ٖٔص: اللروري ٕ
ل مام الشافعي تفصيل دقيق في معنل الخطؤ،حيث قد يكون االجتهاد عنمده صموابا حسمب المماهر وإن كمان فمي  ٖ

تقبال مممل معنمل اسم: ولكن ما معنل صواب خطؤ ؟قلت له":)الرسالة"حقيقته خطؤ في النيب عن المجتهد،جان في 
. الكعبمة يصميبها ممن رههما بوحاطمة ويتحراهما ممن رابمت عنمه بعمد أو قمرب منهما فيصميبها بعمض ويخطئهما بعممض

: همذا هكمذا، أفرايمت االجتهماد أيقمال لمه صمواب همذا المعنمل؟ قلمت: فقمال)...(  فنفس التوجه يحتمل صموابا وخطمؤ
باإلتيمان بمما كلمف وهمو صمواب عنمده علمل  نعم، علل أنه إنما كلف فيما راب عنه االجتهماد فموذا فعمل فقمد أصماب

الماهر، وال يعلم الباطن إال هللا ، ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصابا باالجتهماد إذا اختلفما يريمدان عينما، 
 .لم يكونا مصيبين للعين أبدا، ومصيبان في االجتهاد

: قمال. لت ما أحسب هذا يولح بؤقو، من هذاأفتوجدني ممل هذا ؟ ق: قال. وهكذا ما وصفنا في الشهود وريرهم 
أحل هللا لنا أن ننكح من النسان ممنل ومالث ورباا وما ملكت أيماننا وحرم األمهمات والبنمات : قلت. فاذكر ريره 

فؤصمابها : نعمم ، قلمت: فلو أن رجال اشتر، جارية فاستبرأها أيحمل لمه إصمابتها ؟ قمال: نعم،قلت: واألخوات،  قال
كان ذلك حالال حتمل علمم بهما فلمم يحمل لمه أن يعمود إليهما، : ا مم علم أنها أخته كيف القول فيه ؟ قالفولدت له دهر

قممال أممما فممي . فيقممال لممك فممي امممرأة واحممدة حممالال لممه حممرام عليممه بنيممر إحممداث شممين أحدمممه هممو وال أحدمتممه : قلممت
وقمال إن . يعلمم وعليمه حمرام حمين علمم  وأما في الماهر فكانت له حالال ما لم. المنيب، فلم تزل أخته أوال وهخرا

هللا اعلم،وأيهمما كمان فقمد فرقموا فيمه بمين حكمم : فقلمت. ريرنا ليقول لم يزل همما بوصابتها ولكنه مؤمم مرفموا عنمه 
 ٔ: الرسمالة  ( الماهر والباطن وألنوا المؤمم عن المجتهد علل الماهر، وإن أخطمؤ عنمدهم ولمم يلنموه عمن العاممد

 ٓٓ٘-33ٗ-36ٗ: ص
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الواحد،وكذلك الصحابة وعموم في الشين  لالجتهادات المختلفة مبت قبول الرسول
 .األمة سوان من الخلفان الراشدين وريرهم
إلمل الجانمب العملمي والتنزيلمي "اللروري"وابن رشد نفسه لما خر  من النمر في 

 ٔتراجا عن تصلبه وتشمدده إلمل حمد االسمتعاذة واالتهمام بارتكماب الكبيمرة"البداية"في
القممول بممالتخيير فممي بعممض  ،إلممل القبممول بممل وإلممل تصممويب هممذا المممذهب وتممرجيح

                                     .ٕالمسائل
ونعود البمن رشمد فمي تحديمده للمجتهمد فيمه فقمد ردد تمامما عبمارة أبمي حاممد النزالمي 

المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل ) :وخصوصا في شقها األول ،حيث يقول
  ٖ(المخطلن فيه همما وإنما نعني بالمجتهد فيه ما ال يكون (…)قطعي 

يفهم منه عمدم جمواز االجتهماد فمي األحكمام المعلوممة ممن المدين باللمرورة والبداهمة 
ممممل وجمموب الصمملوات الخمممس  ،قطعممي الداللممة والتممي مبتممت بممدليل قطعممي المبمموت

والصميام والزكماة والحممج والشمهادتين وتحممريم جمرائم الزنما والسممرقة وشمرب الخمممر 
رسموله صملل هللا  ةلها ،مما هو معروف من كتاب هللا وسن تها المقدرةاوالقتل وعقوب

ومملها الكفارات المقدرة وكل مما وجمد فيمه دليمل قماطا  ،عليه وسلم القولية أو العملية
ومممن هنمما يممؤمم  ٗ(بالممدليل حممرم الرجمموا إلممل المممن هفيمم رفمممإذا فونممه ) مممن األحكممام 

                                 
قال تعليقا علل ما نقله من قول النزالي بان الترجح في اآلران إنما هو بحسب ما طبا عليه شخص شخص ممن  ٔ

والقمممول بمممممل همممذا كبيمممرة ومصمممير إلمممل المممتحكم فمممي الشمممرا بممماألهوان :)الميمممل فمممي حكمممم حكم،ونازلمممة نازلمممة
وقمد يكمون " البدايمة"ي وهمو أسملوب رريمب عمن مما عهمدناه فم( ٓٗٔ:اللمروري()واإلرادات،نعوذ بماهلل ممن ذلمك

بسبب حماس الشباب أو من مخلفات الخالف الفلسفي والكالمي بينه وبمين النزالمي،وإال فحمديث النزالمي ال يعنمي 
ولميس أي ميمل ميمل وإنمما رلبمة الممن أو " المستصمفل"أي شخص شخص وإنما المجتهد الذي فصل شروطه في 

 ".يةالبدا"ما يشبه الذوق الذي سيتحدث عنه ابن رشد في 
وليس في طباا النممر الفقهمي أن ينتهمي فمي همذه : )في وطن الحائض في طهرها وقبل االرتسال: من ذلك قوله ٕ

 ٔ: بدايمة المجتهمد  (  األشيان إلل أكمر من همذا فتؤملمه وفمي مممل همذه الحمال يسمول أن يقمال كمل مجتهمد مصميب
  ٖٗ-ٕٗ: ص

وهمذا كلمه إذا تسماوت األواممر : ) طس أمنمان خطبمة الجمعمةوقوله في اختالف الفقهان في رد السالم وتشمميت العما
فيها في مفهوم التؤكيد فون اختلفت حدمت من ذلك تراكيمب مختلفمة ووجبمت المقايسمة أيلما بمين قموة األلفمام وقموة 

: ص ٔ: بدايمة المجتهمد  ( األوامر ولعسر انلباط هذه األشيان قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك رير مؤموم
ٔٔ6 
وأمما إذا كمان مماهر اللفمم محمتمال للتؤويمل فهنما : ) له في الخالف الواقا فمي القليمل ممن األنبمذة المذي ال يسمكروقو

يتردد النمر هل يجما بينهما بؤن يتمؤول اللفمم أو ينلمب مماهر اللفمم علمل مقتلمل القيماس وذلمك مختلمف بحسمب 
ا وال يمدرك الفمرق بينهمما إال بالمذوق العقلمي كمما قوة لفم من األلفام الماهرة وقوة قياس من القياسات التمي تقابلهم

يدرك الموزون من الكمالم ممن ريمر المموزون وربمما كمان المذوقان علمل التسماوي ولمذلك كممر االخمتالف فمي همذا 
 4ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد  (   النوا حتل قال كمير من الناس كل مجتهد مصيب

فمن قويت عنده علة المنا في مسؤلة منها منعهما وممن :) كة وقوله في اختالف قول مالك في إجازة السلف والشر
لم تقو عنده أجازها وذلك راجا إلل ذوق المجتهد ألن همذه الممواد يتجماذب القمول فيهما إلمل اللمدين علمل السموان 
عند النمر فيها ولعل في أممال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا ولهذا ذهب بعمض العلممان فمي 

 ٕٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد  (  ل هذه المسائل إلل التخيير أمما
وقمد ذهمب كميمر ممن الفقهمان إلمل أن همذا كلمه علمل التخييمر كمماألذان : )وأمما عمن أخمذه أحيانما بمبمدأ التخييمر فقولمه 

 ٔ :بدايمة المجتهمد  ( والتكبير علل الجنائز وفي العيدين وفي رير ذلمك ممما تمواتر نقلمه وهمو الصمواب وهللا أعلمم
 3ٗ: ص
 .ٖٗ٘/ٕ :المستصفل ٖ
 .ٕ٘ٙ/6االمام الزركشي،البحر المحيط،  ٗ
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ست محل اجتهاد،شؤنها شؤن المخالف لما اتفقت عليه األمة من جليات الشرا ألنها لي
 :يقول الشاطبي ،ما يجب فيه االعتقاد الجازم من أصول الدين

 .ٔ(ألنه قسم الوالحات لالجتهادوالقطعي ليس محال  )
إلمل أن أممور اآلخمرة ليسمت مجماال لالجتهماد بمعنماه " البدايمة"وقد ألمح ابن رشد في 

واختلممف :) الطهممارةاألصمولي ولمميس بمعنمل العمممل،يقول فممي مسمؤلة مممن تجممب عليمه 
الفقهان هل من شرط وجوبها اإلسمالم أم ال وهمي مسمؤلة قليلمة الننمان فمي الفقمه ألنهما 

ويلحق بذلك عنده ما كان علمل سمبيل التعبمد، أي ريمر  ٕ(راجعة إلل الحكم األخروي
حيمث ال يصملح فيمه االجتهماد لنيماب مهمور المعنمل المذي يعتبمر فمي : معقول المعنمل

 .يصلح ويكون أنسب ما كان جاريا من الفقه علل المعاني فاالجتهاد.االجتهاد
ولمو :) اختالفهم في إزالة النجاسة بما عدا المان فيما عمدا المخمرجينفي مسؤلة  يقول

راموا االنفصال عنهم بؤنما نمر، أن للممان قموة إحالمة لألنجماس واألدنماس وقلعهما ممن 
ميمف األبمدان والميماب لكمان المياب واألبدان ليست لنيره ولمذلك اعتممده النماس فمي تن

قوال جيدا وريره بعيد، بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرا إنما اعتمد في كل مولما 
رسل النجاسة بالمان لهذه الخاصية التي في المان ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قمد قمالوا 

أن  في ذلك قوال هو أدخل في مذهب الفقه الجاري علل المعاني وإنما يلجؤ الفقيه إلل
  ٖ(يقول عبادة إذا لاق عليه المسلك ما الخصم

 :االجتهادما يجوز في  _ ٕ
  "نطاق النص"االجتهاد في  ٔ_ٕ

 :فاالجتهاد في نصوص الكتاب والسنة يكون بحسب طبيعتها

همذا " مبموت"فال خالف فمي لمرورة االجتهماد فمي  [مني المبوت]إذا كان النص _ أ
ودرجمممة رواتمممه ممممن العدالمممة ،لينممما بالبحمممث فمممي سمممنده وطريمممق وصممموله إ ،المممنص
 .كما قال ابن رشد ٗ(ليس كل خبر يجب العمل به)إذ.واللبط

همذا "داللمة"فال خالف في لرورة االجتهاد فمي  [مني الداللة] إذا كان النص _ ب 
وقوة داللته علل المعنل ،فربمما ،بالبحث في معرفة المعنل المراد من النص  ،النص

فاالجتهاد فيه ..لقا ،وربما يرد بصينة األمر أو النهييكون النص عاما وقد يكون مط
التمي ، يكون باستهالك طاقاته في كافة داللته عل معانيمه،وال سميما فمي داللتمه العقليمة

داللة اإلشمارة وداللمة المنص وداللمة االقتلمان وداللمة : )ممل  ههي من لوازم عبارات
يمممدل علمممل الحكمممم  واللفمممم ينقسمممم إلمممل مممما:)يقمممول ابمممن رشمممد (…مفهممموم المخالفمممة

                                 
 .ٖٔٔ/ٗالموافقات   ٔ
وإن كنت أستنرب اعتبار ابن رشد مسؤلة شرط اإلسالم في الولمون وريمره :أقول ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ

نيممموي يسمممتوي فيمممه مممن أممممور اآلخرة،والحمممال أن التكممماليف الشمممرعية منوطمممة بممماهر إسمممالم النممماس،وهو أممممر د
فلمو قمال مممل ذلمك فمي اإليممان .الصادقون والمنافقون، ويقا به التمييز بين هإالن جميعما وأهمل الذممة فمي األحكمام

وقمد يكمون العتمراض ابمن .أممره لكان له وجه،رير أن الفقهمان ال يذكرونمه باعتبماره أممرا باطنما يوكمل إلمل هللا 
قليلمة الننمان فمي الفقمه وخصوصما : طب الكفار بالفروا،فهي كمما قمالرشد وجه إذا اعتبر المسؤلة من باب هل يخا

 .في بعض أبوابه المتعلقة بالعبادات
 ٔٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 4ٕ:ص:اللروري ٗ
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أن الدال علمل ) كذلك ومن المعلوم أصوليا ٔ(بصينته،وإلل ما يدل بمفهومه ومعقوله
لقواعد اللنوية ومقاصد الشريعة لويلجؤ  ،ٕ(الملزوم دال علل الالزم ،وهو حجة فيه 

 .لترجيح وجهة عما عداها
فمي  لمرورة االجتهماد فميفمال خمالف " مني الداللمة والمبموت"إذا كان النص _    
 .كليهما" داللته ومبوته"
وهمو المذي .فهذا يوجمب االعتقماد والعممل"قطعي الداللة والمبوت"إذا كان النص _ د 

والمعنمل العمام ، وهمذا ممن حيمث المبمدأ ،ٖفي مورد النص لالجتهاد مساليقال فيه ال 
 واالسمتنباطإلل الفهم  :المعنل األدنل الذي ينصرف باالجتهادأما إذا قصد  .لالجتهاد

فهذا وارد وقائم ،وخصوصا "االجتهاد التطبيقي"أي  ،منه وتفريعه والنمر في تنزيله
أو بشروط  ،أو بعرف تطور،أو بعادة تبدلت  ،إذا ارتبط حكم ذلك النص بعلة تنيرت

تموافر الشمروط  ،لم تتوفر ،فيكون االجتهاد هنما همو االجتهماد فمي ممد إلعمالهالزمة 
فمالنص قمائم أبمدا ،والحكمم متمراوح )من هذا المنص الحكم المستنبط  ،إلعمالالالزمة 

  ٗ(دون تجاوز دائم أو إلنان"وقف التنفيذ"و"التنفيذ"بين 
ممن الصمدقات ،حيمث أوقفمه عممر عنمدما "المإلفمة قلموبهم"كما كان الشؤن في نصيب 

ة ،فلممم يعممد لممعف المسمملمين ،الممذي يممدعوهم إلممل تممؤلف قلمموب يممانعممدمت العلممة النائ
ن قائما ،ولو وجد حاكم مسلم بعده أن مصلحة األمة تقتلي تؤلف المشركين والمنافقي

عمال اإل إللفسيكون اجتهادا يعيد حكم هذا النص  ،قلوب األعدان بسهم من الصدقات
عندما تخلفت  ،حد السرقة في عام الرمادةب تعليق العملوكذلك الشؤن في موقفه من .

 .تطبيقه بعد زوال المحنةمم عاد   ٘الشروط االجتماعية العامة بسبب المجاعة
 ،وهممذا بمماب عممميم ال ينبنممي أن يسمملكه إال العممممان مممن أممممال عمممر مممن ذوي التقممو

حيممممما وجمممد شمممرا هللا فممممم المصممملحة :والورا،المممذين يعتقمممدون ويقولمممون مطمئنمممين 
إال كما يلجؤ المإمن التقي إلل لحم الخنزير فمي انتممار  (يوقفون التنفيذ) الحقيقية وال
وال يجوز أبدا أن يلجه اللعفان من أهل األهوان ممن يلبسون . الحالل  عودة الطيب

لينتهموا إلمل إلنمان الشمريعة "حيمما وجدت المصلحة فمم شرا هللا"علل الناس بشعار 
 .وإبطال دين هللا

رفا التعارض  أو، أو لمعرفة المراد منه  ،يكون إلمباته" نطاق النص"في  فاالجتهاد
بممالجما بينهممما أو التممرجيح،أو اسمممتنباط  :ماهرهمما بمممذلكبممين النصممموص التممي يممموهم 

أو القيام بالمقارنة والموازنة بين النص ونمائره الواردة فمي ،الجزئيات والفروا منه
المخالفممة ،ومعرفممة مسممؤلة النسمم  وأسممباب النممزول أو الممورود  وأالموافقممة  مولمموعه

النصموص التمي ورير ذلك من ألوان االجتهاد التي تتسما وتكمون أرحمب أفقما مما …
 ،حيمث يتجمه االجتهماد إلمل اسمتنباط الحكمم المالئمم للواقعمة ،المتنيمرات قبول تتلمن

ويلمميق المجممال فممي النصمموص التممي تتلمممن الموابممت .وإلممل االجتهمماد فممي التطبيممق 

                                 
 ٔٓٔ:ص:اللروري ٔ
 .33ٓٔسنة6عدد"مجلة االجتهاد "ٕٓٓ:ص"مناهج االجتهاد والتجديد"محمد فتحي الدريني  ٕ
 .ٗ٘ٓٔ/ٕ " اإلسالمي أصول الفقه"وهبة الزحيلي ٖ
 .وما بعدها ٖٓٔمحمد عمارة معالم المنهج االسالمي ص ٗ
 .وما بعدها ٖٓٔمحمد عمارة معالم المنهج االسالمي ص ٘
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علل الوقائا بمروفها ومالبساتها والتمي يكمون لهما أممر "التطبيق"فيكون االجتهاد في 
 ..بالآ يرعاه المجتهد

سمممعة  :مممن ذلممك ،نصمموص الشممرعية تتمتمما بخصممائص مسممماعدة علممل االجتهممادوال
 ،معللممة فممي معمممم أحكامهمما ،معجممزة فممي صمميارتهاوهممي المفمماهيم التممي جممانت بهمما ،
ممن  اإلنسمانخوطمب بهما :عالميمة فمي أحكامهما كمما أنهما بحيث تحفمم ديموممة الحكم،

 ٔ.ونة والمباتإنسانية في قيمها تمتاز بالسمو والشمول والمر،وحيث هو إنسان
 :"فيما ال نص في "اإلجتهاد .ٕ _ٕ

فمما  ":)فيمما ال نمص فيمه"عن الشافعي في مشمروعية االجتهماد" جماا العلم"جان في 
فرض : الوجه الذي دلك علل أن ما ليس فيه نص حكم وسا فيه االختالف؟ فقلت له
ت فمول هللا علل الناس التوجه في القبلمة إلمل المسمجد الحمرام فقمال وممن حيمث خرجم

أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة فكان األرلب )...( وجهك شطر المسجد الحرام 
علي أنها في جهة واألرلب علل ريري في جهة ما؟ فون قلت الكعبة فهي وإن كانت 
ماهرة في مولعها فهي منيبة عن من نؤ، عنها فعليهم أن يطلبوا التوجه لهما رايمة 

الدالالت في قلوبهم فوذا فعلوا وسعهم االختالف وكان جهدهم علل ما أمكنهم ورلب ب
ومعنمل وسما فيمه  ٕ(كل مإديا للفمرض عليمه باالجتهماد فمي طلمب الحمق المنيمب عنمه

 .االختالف من خالل السياق وسا فيه االجتهاد

وير، ابن رشمد ممن أسمباب االخمتالف االجتهماد الحاصمل فيمما ال نمص فيمه،من ذلمك 
وسممبب :) أن يممدخل بيتمما ريممر بيممت مسممجده حيممث قممالاخممتالف الفقهممان هممل للمعتكممف 

وقولمه فيمما يسملب عمن  ٖ(اختالفهم أنه ليس في ذلك حد منصوص عليمه إال االجتهماد
مذهب مالك والشافعي أنمه إذا  :ولهم في ذلك مالمة أقوال أحدها: )المقيم اسم المسافر

وسمفيان المموري مذهب أبمي حنيفمة  :والماني .أزما المسافر علل إقامة أربعة أيام أتم
ممذهب أحممد وداود أنمه إذا  :والمالمث .أنه إذا أزما علل إقامة خمسمة عشمر يومما أتمم

أزممما علممل أكمممر مممن أربعممة أيممام أتممم وسممبب الخممالف أنممه أمممر مسممكوت عنممه فممي 
فبسبب سكوت الشرا اجتهد العلمان في التقدير بنان علل ما يراه كل واحد .ٗ(الشرا

 .من قرائن

البممماري سمممبحانه وتعمممالل قمممادر علمممل ( :ابمممن برهمممان)قمممال :) ي السممميوط اإلممممامقمممال 
التنصميص علممل حكمم الحمموادث والوقممائا ولمم يفعممل ،ولكممن نمص علممل أصممول ،ورد 

 اوزنممل تعممالل النصمموص كعممفج ٘( واالجتهممادالنمممر  إلمملمعرفممة الحكممم فممي الفممروا 
ر تعطي لكل زمان ما يناسبه بشكل مباشر فمي الموابمت ،وبشمكل ريمر مباشم ،للمعاني

استخرا  الحلول الشرعية من أصمول الموحي ليعمالج  االجتهادفي المتنيرات ،يتولل 
فيجعمل الحيماة بشمكل دائمم تتحقمق علمل سممت دينمي مما تنماير  ،صور الحياة الواقعية
 ،يحصل المجتهد الحقائق المودعة فمي المنص االجتهاديفبالنمر .أنماطها ومالبساتها

                                 
 .6:مجلة االجتهاد عدد.ٕٕٗص"منهج االجتهاد والتجديد "محمد فتحي الدريني  ٔ
 3ٙ: ص ٔ: جماا العلم   ٕ
 ٕٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٕٔ: ص ٔ: جتهد  بداية الم ٗ
 .4ٓٔص:الرد علل من أخلد إلل األرض وجهل أن اإلجتهاد في كل عصر فرض ٘
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فينبلج الحق لمه  ،وتهديه إليها معارفه المكتسبة ،تدفعه إليها حاجة المروف المستجدة
ولنيممره مممن المجتهممدين شمميئا فشمميئا انممبال  ألمموان الفجممر علممل حسممب مبممالآ الفهمموم 

 .ٔوتطورات العلوم

والنمموص فممي أعماقممه للمفممر بجمموهره والمممراد  ،فباالجتهمماد يممتم سممبر أرمموار الممنص
ويحول ذلك دون ،نص فيه  الحقيقي للشارا منه،وتعميم الحكم معنويا وعقليا فيما ال 
تقمان بحكمم المنص رويتم اإل ،أن يبقل الحكم مقصورا علل محله الذي ورد النص فيه

 .من أرلية لنويته إلل األفق الرحب الذي ينطي فيه جزئيات عديدة
 :منها ،وأشكاال عديدة ،يتخذ صورا مختلفة"فيما ال  نص فيه"واالجتهاد 

فيهمما  باالجتهممادن إجممماا وأقمموال الصممحابة ممما يعتبممر متلمممنا للممدليل ممم اعتممماد_ أ
 .وترجيح بعلها علل بعض 

 .وهو االجتهاد القياسي.إلحاق مسكوت بمنصوص عليه لعلة جامعة بينهما_ ب 
تطبيممق القواعممد الكليممة علممل الجزئيممات التممي تنممدر  تحتهمما ممما مراعمماة مقاصممد _   

 .الشريعة ومصالح الخلق التي عهد من الشارا المحافمة عليها
تنمدر  " مفماهيم كبمر،"استقران الجزئيات التمي اختلفمت مولموعاتها السمتنباط _ د 

لوحدة الهدف والناية المتصملة بمفهموم  ،بحيث تؤخذ حكما واحدا،تحتها فروا عديدة 
وهي من أرقل ما وصل إليه العقل البشري "النمريات العامة"وهذا هو شؤن ، العدل 

 .ٕ(في االجتهاد التشريعي 
والتمي "السياسمة الشمرعية"ومما يعتممد فمي "المصالح"هاد القائم علل تقدير االجت_ هـ 

إذ التشممريا العممام  تسممتلزمها المممروف المسممتجدة العامممة والسمميما االسممتمنائية منهمما ،
الكامل يملك تدبير شإون األمة في المروف العادية واالستمنائية وذلك باالستناد إلمل 

 .ة ،واألمن العامأصول ممل تحقيق العدل ،ومقاصد الشريع
المسممتنير المنلممبط بالشممور،  ،وممرد التقممدير فممي ذلمك للعقممل العلمممي المتخصمص   

والجاري علل أصول الشريعة المترسم لمقاصدها ،إذ العقل ليس له استقالل تام فمي 
التمؤمر :مممل ،لوجود منازا تفسد عليه النمر المتوازن الصحيح ،تلك المصالح إدراك

أو بمالهو، والعصمبية والعنصمرية والحمب والمبنض والنمرور بمنافا عاجلمة موقوتمة 
ولذا فتلك المصالح مشروطة بؤن تكون علل نحو يقيم الدنيا بمما .. والهيمنة والطنيان

 ٖ.ال يتناقض ما جعلها سبيال إلل اآلخرة
النمممر فممي أعممراف الممبالد الصممحيحة التممي لممم تخممالف نصمما شممرعيا وال قاعممدة _ ز 

 :في أرجوزته أساسية قال ابن عابدين 
 .ٗلذا عليه الحكم قد يدار**** والعرف في الشرا له اعتبار

حكممممممممم أواستصممممممممحاب أمممممممممر عقلممممممممي أو حسممممممممي :اعتممممممممماد االستصممممممممحاب_ ح 
النسمم  استصممحاب البممرانة األصمملية ،واستصممحاب الممنص حتممل يممرد :ممممل٘شممرعي

                                 
 .  ٖٕكتاب األمة الجزن األول عدد .ٗٓٔص "في فقه التدين فهما وتنزيال"عبد المجيد النجار  ٔ
 .ٕٔٓمحمد فتحي الدريني نفس المرجا السابق ص ٕ
 .ٕٔٓمحمد فتحي الدريني نفس المرجا السابق له ص ٖ
 .6ٕ6/ٕ :وهبة الزحيلي أصول الفقه اإلسالمي ٗ
 .         ٘٘ٔص"مفتاح الوصول في علم األصول"الشريف التلمساني ٘
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،واستصحاب حكم عنمد أممر قرنمه الشمرا واستصحاب العموم حتل يرد التخصيص،
 .ٔ…لك األمر،واستصحاب اإلجماابه لتكرر ذ

عموممما هممو البحممث عممن حكمممه بؤدلممة القيمماس أو "فيممما ال نممص فيممه"فمجممال االجتهمماد 
االستحسممان أو المصممالح المرسمملة أو العممرف أو االستصممحاب وريرهمما مممن األدلممة 

فمولمموعه ابتمدان هممو ،المختلمف فيهما،إذ االجتهمماد فمي األصممول سمابق علممل الفمروا 
التممي تلمممنت األدلممة التفصمميلية علممل األحكممام الشممرعية ،ر، األدلممة الشممرعية الكبمم

 .الفرعية 
فمي أصمول  لالجتهماديتلمح أن ) أصملي الكتماب والسمنة و روال ينجو من الجمدل ريم

الفقمممه مجممماال رحبممما،هو مجمممال التمحممميص والتحريمممر والتمممرجيح فيمممما تنمممازا فيمممه 
 المممإهالت فالبمماب ال يممزال مفتوحمما لمممن وهبممه هللا(…)األصمموليون مممن قلممايا جمممة

 .ٕ(لولوجه،ولكل مجتهد نصيب ، وقد يتهيؤ للمفلول ما ال يتهيؤ للفالل 
 :مجال اإلجتهاد المعاصر_ ٖ

إن القلايا التي تجابهنما فمي مجتمما المسملمين اليموم إنمما :) يقول حسن الترابي      
ذلك أننا نريمد أن نسمتدرك  هي قلايا سياسية شرعية عامة أكمر منها قلايا خاصة،

لمميعنا فممي جوانممب الدين،والممذي عطممل مممن الممدين أكمممره يتصممل بالقلممايا العامممة  ممما
أما قلايا الفقه التي تعني الفرد المسلم في شعائره وأسرته  (…)والواجبات الكفائية 

ولهذا ، ٖ(ونحو ذلك فهي مما كان فقهنا التقليدي قد عكف عليها وأوسعها بحما وتنقيبا
إلل توسا السابقين فيها  باإللافةسعا للتجديد ألنها ال ير، في هذه األخيرة مجاال وا

إلمل  إالتحتما  منما ) وال  اإلنسمانتممس فمي أرلبهما الجوانمب المابتمة ممن حيماة ، فونها 
اسمتكماال لمما حمدث ممن مشمكالت وطرافمة فمي وسمائل  ،جهد محدود جدا في التجديمد

  ٗ(الشرح والعرض 

ها بوجمه يناسمب أولماا الحيماة ممل صدور كتب فقهيمة جديمدة تقمدم الصمالة وتشمرح
ويخاطممب العقممل المسمملم المعاصممر،والحاجة إلممل نمممرة جديممدة فممي أحكممام الطممالق 

وننممر فمي الكتماب والسمنة )والزوا  نسمتفيد فيهما ممن العلموم االجتماعيمة المعاصمرة 
ممزودين بكممل حاجممات عصممرنا ووسممائله وعلوممه وبكممل التجممارب الفقهيممة اإلسممالمية 

 .٘(هديا جديدا لما يقتلي شرا هللا في سياق واقعنا المعين والمقارنة لعلنا نجد

أما قلايا الحكم واالقتصاد وقلايا العالقمات الخارجيمة وريرهما ممن جوانمب الحيماة 
ويمذكر يوسمف القرلماوي مجمالين ممن بمين .فتحتما  إلمل اجتهماد واسما جمدا  ،العامة

ن قبل مهرا علمل لوفا ومقررا مؤقلب ما كان م.مجاالت عدة حدث فيهما تنير لخم
المجمممال االقتصمممادي :،وهمممماعقمممب بحيمممث أصمممبحت الحاجمممة ملحمممة لالجتهممماد فيهما

حيممث حفممل المجممال االقتصممادي بؤشممكال وأعمممال .والمالي،والمجممال العلمممي والطبممي 
 ،شركات المسماهمة والتوصمية:مملومإسسات كالشركات الحديمة بصورها المتعددة 

                                 
 3ٙ:ص:اللروري ٔ
 .4ٓص"االجتهاد في الشريعة اإلسالمية"يوسف القرلاوي ٕ
 .3ٔص"تجديد أصول الفقه"حسن الترابي  ٖ
 .ٕٓص"تجديد أصول الفقه"حسن الترابي  ٗ
 .ٕٓص"تجديد أصول الفقه"لترابي حسن ا ٘
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قممماري والصمممناعي والزراعمممي والتجممماري الع :والبنممموك بؤنواعهممما،وأنمممواا التمممؤمين 
وأعمالها الكميرة من حساب جار ،وودائا وقروض وتحويل وصرف .واالستمماري 

ورير ذلك مما قد يحل  "كمبيالت"وخصم  لمان، خطابات وإصداروفتح اعتمادات 
 .أو يحرم

والمتحكم ،وبنوك الحليمب  ،زرا األعلان :مملحدمت مستجدات وفي المجال الطبي 
جار الرحم ومسؤلة تحقق الموت ،أبمموت القلمب وتوقفمه عمن ئواست ،لجنينفي جنس ا

ومسمؤلة االستنسماخ  ٔ..ذلمك ممن هممار نالنبض أم بموت جذا الدمال ؟ وما يترتب ع
وقلمايا أخمر، كبيمرة .وما الحدود المقبولة فيه والمرفولة،وتنيير الجنس وريرهما 

واألممممن  واإلداريمممةالجتماعيمممة تتعلمممق بالسياسمممة الدسمممتورية والقلمممائية والتنفيذيمممة وا
 ..االجتماعي والنمام العام واآلداب 

ومسؤلة الديموقراطية والتعددية الحزبية ومسؤلة الوحدة والتنمية ،وقلايا الجهاد فمي 
ينبنمي تجديمد النممر فمي مل تطور األسلحة الفتاكة والحروب النوويمة الممدمرة التمي 

 ريرإلل  ..البيئة وحماية رير المحاربين آداب الجهاد واحترامب كيفية تنزيل ما يتعلق
البحث فمي التموازن بمين النممو السمريا ممل  والمستجدات من المشكالت العالمية ذلك

،ومشممكالت الطاقممة والبيئممة، وأزمممة البطالممة المواردالحاصممل فممي نقص الممو للسممكان
 ...وتوزيا المروة والملم العالمي الذي يمارس من خالل الهيئات الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .4ٓٔ_ٕٓٔص:االجتهاد في الشريعة االسالمية ٔ
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 ثــــــالـثـث الــــحـبـالم

 شروط المجتهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :تعريف المجتهد_ 1

وأممما حممد المجتهممد فهممو أن يكممون عارفمما باألصممول التممي يسممتنبط :) قممال ابممن رشممد
فماكتفل بالشمق األول ممما  ٔ(عنها،وأن تكون عنده القوانين واألحوال التي بها يستنبط

وهممي المعرفممة ٕ(محيطمما بمممدارك الشممرا)ل، أي كونممه ذكممره النزالممي فممي المستصممف
وتقديم ما يجب تقديمه وتؤخير ما  ،ارة المن بالنمر فيهاممتمكنا من است)باألصول و 

                                 
 .4ٖٔاللروري في أصول الفقه ص ٔ
 .ٖٓ٘/ٕالمستصفل   ٕ
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كونممه )وأعممرض عممن مسممؤلة .وال يكممون الممتمكن إال بممآالت االجتهمماد ٔ(يجممب تممؤخيره 
 تالمي ليسممما داممت حسمب تعبيمر النز ٕ(عدال مجتنبا للمعاصي القادحة فمي العدالمة 

 .شرطا في صحة اال جتهاد وإنما تشترط في قبول الفتو، منه 
هو البالآ العاقل ذو ملكة يقتدر بها علل :) فعرفه بقوله "البحر المحيط"وأما صاحب 

هو المسمتقل بؤحكمام الشمرا نصما )وقال السيوطي فيه  ٖ(استنتا  األحكام من مآخذها
لممممل األقيسممممة إ،وباالسممممتنباط  ةوالسممممن الكتمممماب لمممملإ واسممممتنباطا ،وأشممممرنا بممممالنص

البمد )وقال في معرض حديمه عن المجتهد وكؤنمه يتمدارك قيمد الزركشمي .ٗ(والمعاني
 .٘(من العقل والبلول ،إذ الصبي ال يقبل قوله وال روايته والرق ال يقدح وكذا األنومة

والقممدرة علممل االسممتنباط باعتبارهمما  ،فالتعمماريف مجمعممة علممل الممتمكن مممن األصممول
إمما  ،وكؤن السيوطي ال يعتر ف بنير المسمتقل مجتهمدا علمل الحقيقمة.ل جتهاد أركانا
أو مستقال بالنمر في الفروا بعمد التسمليم بؤصمول  ،األصول كشؤن أئمة المذاهبفي 
 .االمام
 :مراتب المجتهدين_ ٕ
بحيممث وهممو الممذي تكونممت عنممده ملكممة االجتهمماد : المجتهييد المطلييا المسييتقل_ أ   

ط بنيممر التممزام إمممام معين،ولممه أصمموله التممي أصمملها وقواعممده التممي يسممتطيا االسممتنبا
ويقموم باسمتقرائها  ،ة التفصيلية ويلمم بعلمها المل بعمضللل األدإفهو ينمر  .قعدها

باستنباط األحكام الشمرعية العمليمة منهما بمراعماة مما  ويقوم.والحكم عليها بقاعدة كلية
بمواب الفقمه،فهو يتصمرف فمي واجتهاده ريمر  منحصمر  فمي بماب ممن أ.وقعده  أصله

 .األصول ويختار ويرجح ويتكلم في المسائل التي لم يسبق بالجواب فيها
أبممو حنيفممة :التممابعين وأئمممة المممذاهب فقهممان ويممدخل فممي هممذا القسممم فقهممان الصممحابة و

ومالك والشافعي وأحمد والمموري واألوزاعمي والليمث بمن سمعد والطبمري وداود بمن 
نسمان اليموم إلوهذا شين فقد من دهر،بل لمو أراده ا: )ي قال السيوط..علي وريرهم 

وذكر قوال يبين أن هذا الموقمف ممن ٙ(المتنا عليه ولم يجز له،نص عليه رير واحد 
وال يجوز الحجر علل فلل هللا ،إلزام األمة بهعدم األمر الذي يعني  ،العلمان اجتهاد

 .علل عباده الذي حكم بوجود الخير في أول األمة وهخرها
 :المجتهد المطلا المنتسب_ب    

وهو الذي ينسب إلل إمام ألنه سلك طريقه في االجتهاد ،ال يقلده فمي ممذهب وال فمي 
دليل،بل إنه اجتهد فوجد طريقه أسمد الطمرق ،وهمو مسمتيقن باألحكمام ممن قبمل أدلتهما 

إنمما  ،،قادر علل استنباط المسائل منها ،فهو ليس له فمي االسمتنباط منهما  خماص بمه
أو أداه إليمممه اجتهممماده  ،تمممزم بمنهممما  مجتهمممد هخمممر علمممل سمممبيل االتفممماق والمصمممادفةال
 .في عامة الفقه ،وللمجتهد المنتسب اجتهاداته واستنباطاته.

                                 
 .ٖٓ٘/ٕالمستصفل   ٔ
 .ٖٓ٘/ٕالمستصفل   ٕ

 . 3ٕٕ:ص:  "البحر المحيط"االمام الزركشي ٖ 
 .4ٙٔص.الرد علل من أخلد الل األرض ٗ
 .4ٙٔص.الل األرضالرد علل من أخلد  ٘
 .ٖٔٔص:الرد علل من أخلد الل األرض ٙ

 



 243 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

ومممل .. أبمي يوسمف ومحممد وزفمر:يوافق االمام ويخالفه مممل أصمحاب أبمي حنيفمة  
أبممو :يابممن الماجشممون وأشممهب وابممن القاسممم وممممل أصممحاب الشممافع:أصممحاب مالممك 

: يعقوب البويطي وأبو إبراهيم المزني ،وقد ادعل االمام السيوطي أنه من هذه الفئة 
سمتقالل ،بمل نحمن تمابعون لالممام الشمافعي الوالذي ادعيناه هو االجتهاد المطلمق ال ا)

وابمن الخالل : وممل أصحاب أحمد ٔ(رلي هللا عنه ،وسالكون طريقه في االجتهاد 
فتمو، المسمتقل فممي العممل بهما واالعتممداد بهما فمي االجممماا ك)وفتمو، هممإالن .. تيميمة 

 .ويسقط بوجوده فرض الكفاية عن المسلمين ٕ(والخالف
 :المجتهد في المذهب_   

وهو المقلد إلمامه فيما مهر فيه نصه،ولكنه يعرف قواعد إمامه وما بنل عليمه ،فموذا 
ا مممن أقوالممه وقعمت حادمممة لممم يعممرف إلمامممه فيهمما نصمما ،اجتهممد علممل مذهبممه وخرجهمم

فهمو ينمزل .منواله ،فهو ال يتجاوز أصول إمامه ويستقل بتقرير مذهبه بالدليل  لوعل
كفعل المستقل بنصوص ،عن السابق لكونه يتخذ نصوص إمامه أصوال يستنبط منها 

الشرا ،وربما اكتفل في الحكم بدليل إماممه وال يبحمث عمن معمارض كفعمل المسمتقل 
 .في النصوص 

ه والطرق في المذاهب كالحسمن بمن زيماد والكرخمي والطحماوي وهم أصحاب الوجو
من الحنفية ،واألبهري وابن زيمد ممن المالكيمة ،وأبمي اسمحاق الشميرازي والممروزي 

.) ونحوهم من أصحاب التخريج علل منصوص اإلممام وال يتمؤد، بهمم..من الشافعية
م يتمؤد فمي فرض الكفاية،قال ابن الصالح ويمهر تؤدي الفرض به فمي الفتمو، وإن لم

 .ٖ(إحيان العلوم التي منها استمداد الفتو،
، يرفض بشدة جعل ما ليس بؤصل أصال يقاس عليهوتجدر اإلشارة إلل أن ابن رشد 

والفرق بين هإالن وبين العوام ،أنهم يحفمون اآلر ان التمي للمجتهمدين ) :حيث يقول
كمؤن ممرتبتهم فمي ف.فيخبرون عنها العوام ،من رير أن تكون عندهم شروط االجتهاد 

ذلك مرتبة الناقلين عن المجتهدين ،ولو وقفوا في هذا لكان األممر أشمبه لكمن يتعمدون 
ممما نقممل عنممه فممي ذلممك حكممم  لفيقيسممون أشمميان لممم ينقممل فيهمما عممن مقلممديهم حكممم علمم

مممممما لممممميس بؤصمممممل ويصممممميرون أقاويمممممل المجتهمممممدين أصممممموال  ،فيجعلمممممون أصمممممال
ابن رشمد ال يعتمرف بهمذا التقسميم المذي وكؤن  ٗ(الجتهادهم،وكفل بهذا لالال وبدعة

يصنف إليه العلمان المجتهدين،وليس عنده سو، مجتهد مطلمق أو ناقمل عمن المجتهمد 
أما ممن يجعمل أصمال مما لميس بؤصمل، فمال يمر، مشمروعية فمي وجموده، كمما .المطلق

ولمولما اللمرورة وحاجمة العموام .المتكلم ليس له من عمل بين العامي والفيلسوف
هم األحكممام ويفقههممم فممي الممدين جممانت مشممروعية عمممل النمماقلين عممن إلممل مممن يممبلن
 .المجتهدين

 :مجتهد الترجيح والفتيا_ د 

                                 
 .ٙٔٔص:الرد علل من أخلد الل األرض ٔ
 .ٖٔٔص:الرد علل من أخلد الل األرض ٕ
 .٘ٔٔ:ص:الرد علل من أخلد الل األرض ٖ
 .٘ٗٔ_ٗٔٔاللروري في أصول الفقه ص  ٗ
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وهو المتبحر في مذهب إمامه ،المتمكن من ترجيح قول علل هخر،ووجمه ممن وجموه 
فقيمه المنفس حمافم )وهو وإن لم يبلآ رتبة أصحاب الوجموه فهمو.األصحاب علل هخر

همد ويزيمف ملته قائم بتقريرهما ،يصمور ويحمرر ويقمرر ويلمذهب إمامه ،وعارف بؤد
 .مام وما قاله تال ميذه أو ريره من األئمة بين ما قاله اإل( ويرجح

فشؤنه تفليل بعض الروايات علل بعض ممل القدوري والمرريناني صاحب الهداية 
وأبممممي الوليممممد ابممممن رشممممد (هممممـ46ٗت)أبممممي الحسممممن اللخمممممي :مممممن الحنفيممممة وممممممل

وبواسممطة .. وريممرهم مممن المالكيممة(ٖٙ٘ت )بممي عبممد هللا المممازريوأ(هممـٕٓ٘)الجممد
الكميمرة المنقولمة عمن أئممة الممذاهب  أمكمن لمبط األحكمام الفقهيمة) هإالن المجتهمدين

األربعة، وتخريج علل هذه األحكام حتل يتسنل القيماس عليهما فيمما لمم يمرد فيمه نمص  
صح ،وبواسطتهم أيلما تال  والتي.عنهم ،ومعرفة األقوال التي يصح االعتماد عليها 

 .ٔ(أمكن الوفان بما يحتا  إليه الناس في العصور المختلفة من أحكام
 :شروط المجتهد_ٖ

فهمو ال يكمون إال لممن .ٕل ممام الشمافعي تفصميل لشمروط اال جتهماد"الرسالة"جان في 
فرلممه وأدبممه وناسممخه ومنسمموخه وعامممه ، العلممم بؤحكممام كتمماب هللا :جمما اآللممة وهممي

بسممنن :ويممل ؤإرشمماده ،ويسممتعين علممل فهممم مممراد هللا تعممالل فيممما احتمممل التوخاصممه و
وإن لم يجد فبالقياس  ،وإن لم يجد فبوجماا المسلمين ،رسول هللا صلل هللا عليه وسلم

وأقاويمل  ،البد له من العلم بما ملل قبله من السمنن ،مم يبين أن المقبل علل القياس.
ويكممون صممحيح العقممل حتممل  ،لسممان العممربو،واخممتالفهم  ،وإجممماا النمماس ،السمملف

  .(المشتبه ،وال يعجل بالقول به دون التمبيت  نيفرق بي)
ويجتهد في بلول رايمة جهمده واالنصماف ممن نفسمه حتمل ،ويحسن االستماا للمخالف

ويحث علمل معرفمة مما يقميس عليمه إذ ( يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك )
أي معرفمة الواقعمة (.ممن درهم وال خبر ة له بسوقه ال يحل لفقيه عاقل أن يقول في)

وطبيعة الواقا الذي تتنزل عليه أحكام النصوص ،ويطالب المجتهد ،مولا االجتهاد
 .(ألنممه قممد يممذهب عليممه عقممل المعمماني)بحقيقممة المعرفممة بممما سممبق ال مجممرد الحفممم 

كتممماب هللا نصممما  هممو معرفمممةشمممروط االجتهممماد  فمممياإلممممام الشممافعي  خالصممة قمممولو
 . ٖاستحق االمامة في الدين ومن ادرك ذلك ما االستقامة واستنباطا

قسمم يتعلمق بالشمروط الشخصمية :ويمكن تصنيف شروط المجتهد الل صنفين كبيرين
وقسمم يتعلمق بالشمروط العلميمة وتقسميم همذه األخيمرة إلمل شمروط االنطمالق وشمروط 

 .للفهم واالستنباط

                                 
 .6ٔٓٔ/ٕأصول الفقه االسالمي  .وهبة الزحيلي  ٔ
 .ٔٔ٘_ٓٔ٘_3ٓ٘ص:الرسالة ٕ
فحق علل طلبة العلم بلول راية جهدهم فمي االسمتكمار ممن علممه والصمبر علمل كمل عمارض  :) يقول رحمه هللا ٖ

دون طلبه وإخالص النية هلل في استدراك علمه   نصا واستنباطا  والرربة إلل هللا فمي العمون عليمه فونمه ال يمدرك 
ا واسمتدالال ووفقمه هللا للقمول والعممل بمما علمم منمه فماز خير إال بعونه فون من أدرك علم أحكمام هللا فمي كتابمه نصم

( بالفلمميلة فممي دينممه ودنيمماه وانتفممت عنممه الريممب ونممورت فممي قلبممه الحكمممة واسممتوجب فممي الممدين مولمما اإلمامممة
 3ٔ: ص ٔ: الرسالة  
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المممرة لألحكام ( بمدارك الشرا)حاطة اإل ٔوشروط االنطالق هو ما يسميه النزالي
وشمروط الفهمم واالسمتنباط همي مما ( األصول التي يسمتنبط عنهما) ٕويسميها ابن رشد

من استمارة المن بمالنمر فيهما وتقمديم مما يجمب تقديممه )يطلق عليها النزالي التمكن  
ين  القمموان)ويطلممق عليهمما ابممن رشممد ( كيفيممة االسممتممار)أي (وتممؤخير ممما يجممب تممؤخيره 
 . (واألحوال التي بها يستنبط 

أن يكون عدال مجتنبما للمعاصمي ) وأما الشروط الشخصية وهي التي تدخل في باب 
العدالة ركن )يقول الزركشي  (فمن ليس عدال فال تقبل فتواه )...(القادحة في العدالة 

تهد لنفسه رير أنه يمكن أن يج ٖ(فوذا فاتت العدالة فاتت أهلية االجتهاد، في االجتهاد 
فالعدالمممة شمممرط القبمممول للفتمممو، ال شمممرط صمممحة االجتهممماد ال لنيمممره العمممارف بحاله،

الكتماب والسمنة  :فيتحصل المطلوب من المجتهد في أصول هي بممابمة األسمس وهمي 
واالجممماا ووسممائل وهالت للفهممم واالسممتنباط مممن تلممك األصممول وهممي اللنممة العربيممة 

ممم شمروط شخصمية ليقبمل ، لنماس والحيماة،وأصول الفقه ومقاصد الشريعة ومعرفة ا
 .منه االجتهاد ويعتد به ممل العدالة والتقو،

 :الشروط العلمية:ٔ_ٖ
 :األصول الكبر :ٔ_ٔ_ٖ
 :العلم بالقرآن الكريم_ أ 

أمممما مممما يكفيمممه ممممن معرفمممة الكتممماب فمعرفمممة اآليمممات المتلممممنة :)يقمممول ابمممن رشمممد
هية،همممذا علمممل وجمممه  لألحكام،ومعرفمممة الناسممم  والمنسممموخ،وهي نحمممو خممممس مئمممة

وقد رخمص لمه فمي حفمم اآليمات المتلممنة .التخفيف،واألفلل له معرفة الكتاب كله
لألحكام إذا كانت موالعها معلومة عنده بحيث إذا وردت مسؤلة في أمر ما علم أين 

 ٗ(يطلبها
﴿ونزلنا عليك :قال تعاللفمن الطبيعي أن يتصدر هذا الشرط جميا الشروط األخر،،

) ،فكتماب هللا  (63:النحمل)ا لكل شين وهد، ورحمة وبشمر، للمسملمين﴾الكتاب تبيان
كليممممة الشممممريعة ،وعمممممدة الملممممة وينبمممموا الحكمممممة وهيممممة الرسممممالة ونممممور األبصممممار 

،فعلل المجتهد أن يكون له اطالا عام علل معاني القرهن كله ما توجيمه ٘(والبصائر
ي تعرف بذكر الحكم فيهما عناية خاصة الل اآليات التي لها صلة وميقة باألحكام والت

ورود األممر  ،أو( 4ٖٔ:البقمرة)﴿حرمت عليكم الميتة والمدم﴾:صراحة ممل قوله تعالل
والنهمي أو يإخممذ منهمما الحكمم بطريممق االسممتنباط سموان مممن هيممة مسمتقلة ممممل اسممتنباط 

،أو (ٔٔ:التحريم)﴿وامرأة فرعون ﴾:مام الشافعي صحة أنكحة الكفارمن قوله تعاللاإل
 من اآليتمين ،حمل ستة أشهرمدة الاستنباط ابن عباس أقل  :ليها مملإر، بلم هية أخ

 (﴾ عامين في الهص﴿وف :تعالل وقوله ،(٘ٔ:األحقاف) ﴿وحمله وفصاله مالمون شهرا﴾

 .(ٗٔ: لقمان

                                 
 .ٖٓ٘/ٕالمستصفل   ٔ
 .4ٖٔص:اللروري في أصول الفقه ٕ
  ٖٕٗص ٙالبحر المحيط    ٖ
 4ٖٔ:ص:اللروري ٗ
 .4ٕ٘/ٖ  ٕم"الموافقات"الشاطبي  ٘
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 ،والمطلمموب االطممالا علممل علمموم القممرهن الكممريم عموممما لمعرفممة كتمماب هللا تعممالل_ 
ذلك أن العلم بها يلقي لونا علل المقصود  :أسباب النزول لوالتركيز خصوصا عل

كمما أن معرفمة .وإن كانت العبرة بعمموم اللفمم ال بخصموص السمبب ،بالنص القرهني
مقتليات أحوال المخاطبين يساعد علل معرفمة إعجماز نممم القمرهن الكريم،والجهمل 

 .ٔبهذه األسباب يوقا في الشبه واالشكاالت
حتمل ال يسمتدل بآيمة علمل حكمم وهمي  ،منسوخمعرفة الناس  وال لوالتركيز أيلا عل

والعلمممان فممي ذلممك بممين موسمما لممدائرة النسمم   ،فممي الواقمما منسمموخة ريممر معمممول بهمما
ممام المدهلوي المل خممس هيمات حسب اختالفهم في مفهومه إذ أوصله اإل ،ومليق له

 .ٕفقط
لنمة بمعرفمة معماني المفمردات والمركبمات  :معاني اآليات ةوالمطلوب أيلا معرف_ 
فادة المعنل بواسطة علوم الصرف والنحمو والمعماني والبيمان وسمائر إخواصها في و

معرفة العلل والمعاني المإمرة في األحكام ،وأوجه داللة اللفمم علمل وفنون البالرة ،
ق ومفهموم ومعرفمة أقسمام وطممنالمعنمل ممن عبمارة واشمارة وداللمة واقتلمان،أو ممن 

 .ٖوريرهااللفم من عام وخاص ومشترك ومجمل ومفسر 
وإذا فتممرت الهمممم فممالتالوة ،واألفلممل حفممم الكتمماب كلممه وإال فحفممم هيممات األحكممام_ 

التمي  والبمرامج المعلوماتيمة للقمرهن الكمريم واالستعانة بالفهارس المولموعة ،الدائمة
 .استحلار ما يريد  المجتهد في مولوعه بسهولة لتعين عل
 :العلم بالسنة-ب          

وأمما مما يكفيمه ممن معرفمة السمنة،فمعرفة األحاديمث :)ا الشمرطيقول ابن رشمد فمي همذ
ن اليحفمها،بل يكفيه أن يكون عنده أصمل أوقد يخفف عنه في .التي تتلمن األحكام

مصممممحح لجميمممما األحاديممممث المتلمممممنة لألحكممممام يرجمممما إليممممه وقممممت الحاجممممة إلممممل 
 ٗ(الفتو،،واألفلل له أن يحفمها

﴿وأنزلنما :قال تعمالل تعرف كمير ممن أحكاممه، فالسنة ال تقل شؤنا عن كتاب هللا بل به
،فالواجب علل المجتهمد أن يكمون (ٗٗ:النحل)إليك الذكر  لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾

  :لل أحاديث األحكامإوأن يوجه مزيد اهتمام ،طالا علل السنة كلها  واسا اإل
همما عنممد ليإوإنممما يكممون متمكنمما مممن الرجمموا  ،،وال يلممزم حفمهمما معنمملفيعرفهمما لنممة و

أوالبممرامج المعلوماتيممة فممي ذلممك،  بممؤن يعممرف مواقعهمما بواسممطة فهارسممها :االسممتنباط
وإن كممان حفمم مما فمي االسممتطاعة  وهمي ميسمرة اليموم وبتكلفممة يسميرة ال تكماد تمذكر، 

 .أفلل وأكمل 
وال بمد ممن العلمم بمما اشمتملت عليمه مجمماميا السمنة التمي صمنفها أهمل الفمن كاألمهممات 

وسنن أبي داود والتر مذي والنسائي  ،وموطؤ مالك ،اري ومسلمصحيح البخ)الست  
مشمرفا علمل مما  (وما يلحمق بهما كسمنن البيهقمي والمدار قطنمي والمدارمي (وابن ماجة

اشممتملت عليممه المسممانيد والمسممتخرجات والكتممب التممي التممزم مصممنفوها الصممحة ممممل 

                                 
 .3ٕ٘ـ6ٕ٘/ٖ  ٕالشاطبي الموافقات م ٔ
 .ٕٕص"اال جتهاد في الشريعة االسالمية"يوسف القرلاوي ٕ
 .٘ٗٓٔ_ٗٗٓٔ/ٕ "أصول الفقه اإلسالمي"وهبة الزحيلي ٖ
 4ٖٔ:ص:اللروري ٗ
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ل ال  يلجمؤ حت( صحيح ابن خزيمة  وصحيح ابن حبان ،وصحيح الحاكم النيسابوري
المجتهد الل  القول بالرأي أو القياس ما وجودالنص،وبخصوص السمند وجمب معمر 

  .فة سند الحديث من تواتر أو شهرة أو هحاد
ير، ابن ومعر فة حال الرواة من جرح وتعديل ليعرف صحيح السنة  من لعيفها،و

ب جممدا أن تعمديل المرواة وتتبما سميرهم وأحمموالهم وأوقماتهم يطمول عليمه ويتشمع رشمد
ممام فمي ذلمك والتخفيف عنه في ذلك أن يكتفي بتعديل اإل ،وال سيما ما تباعد الزمان)

وأقممول بممؤن هممذا ٔ(فممي التجممريح والتعممديل وكممان ذلممك موافقمما لمذهبممه هإن علممم مذهبمم
الجانب المتعلق بسند الحديث والحكم عليه بالصحة أو اللمعف،ليس للمتمؤخرين ممن 

مممن سممبقهم مممن أهممل االختصمماص فممي صممناعة  المجتهممدين علممل العممموم سممو، تقليممد
 .الحديث،وخصوصا إذا أجمعوا في حكمهم علل حديث 

أما إذا اختلفوا فليس أمامه إال خوض رمار الترجيح والنمر في أحكامهم علل رجال 
السند،وهو أمر إن تهيبه من قبلنا وإلل عهد قريب،فهو ميسر بحمد هلل بما فتح هللا بمه 

بهذا التطور الهائل الذي لم يسبق له مميل فيما نعلم،فمي : انناعلل بني اإلنسان في زم
مجمال المعلوميات،سمموان فممي الكممم الهائممل ممن المممادة المعرفيممة التممي يمكممن جمعهمما،أو 
بسرعة البحث والتنقيب واإلبحار في بطون الكتب والمصادر في مختلف المجاالت، 

لمجتهممد اليمموم فممي  فممال أر، مممن عممذر.ومنهمما مجممال الحممديث بمتنممه وسممنده ورجالممه
التقمماعس عممن تحقيممق نصمموص استشممهاده وأصممول اسممتدالله، بممما يصممل بممه إلممل حممد 
االطمئنممان علممل ممما يسممتخرجه بعممد مممن أحكام،وخصوصمما إذا كممان االجتهمماد يتعلممق 

 .بقلايا محدودة،مستجدة أو مسبوق فيها وير، دواعي إعادة النمر فيها
حمديث وعلوممه واالطمالا علمل علممم بؤصمول الأيلمما ال بمد للمجتهمد ممن العلمم ولهمذا 

الرجال وشروط القبول وأسباب رد للحديث ومراتب الجمرح والتعمديل وريرهما ممما 
يتلمممنه علممم المصممطلح  مممم تطبيممق ذلممك  علممل ممما يسممتدل بممه مممن الحممديث ومعرفممة 
الناسمم  والمنسمموخ مممن الحممديث حتممل ال يحكممم بحممديث قممد مبممت نسممخه وبطممل العمممل 

يتعاممل معهما أي األحاديث المتعارلة  المواهر وكيف "مختلف الحديث"به،ومعرفة
وذلمك بجممما األحاديمث الممواردة  والمابتمة فممي مولموا بعينممه وتممدبر .  ويفقمه معانيهمما
يبممين عامهمما بخاصممها ويحمممل مطلقهمما علممل مقيممدها ويولممح مجملهمما والعالقممة بينهمما 

ا معرفممة ومممن المهممم جممد. ٕبمفصمملها ومبهمهمما بمفسممرها كممما يربطهمما بممالقرهن الكممريم
أسباب ورود الحديث ألن السنة كميرا ما تؤتي لعال  قلمايا خاصمة وأولماا معينمة 

 ...يتنير الحكم بتنيرها
 :العلم بمواضل اإلجماع -  

بؤن يعرف جميا المسائل المجما عليها ،حتل ال يفتي بخالفها،وكل مسؤلة يفتي فيهما 
إمما بمؤن يعلمم أنمه )ممن ذلمك ويتحقمق  ٖينبني أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة ل جمماا

موافق مذهبا من مذاهب العلمان أيهم كان،أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم 

                                 
 .4ٖٔاللروري في أصول الفقه ص ٔ
 
 .6ٕص"مية االجتهاد في الشريعة االسال"يوسف القرلاوي  ٕ
 6ٖٔ:ص:اللروري ٖ
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جممماا فممي بعممض الكتممب وقممد جمعمت موالمما اإل ٔ(يكمن ألهممل اإلجممماا فيهمما خمموض
 يالبن المنذر،ما العلم أن كميرا مما ادع"االجماا"البن حزم و"مراتب االجماا"ممل

فمممممال عنمممد المالكيمممة أمبمممت ..ن مسمممائل الفقمممه قمممد مبمممت فيمممه الخمممالفجمممماا ممممفيمممه اإل
أن بعمض المتمؤخرين "مواهمب الجليمل شمرح مختصمر خليمل"في ( ه3٘ٗت)الحطاب

ذورا من إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن ر شد وخالفيات ح) من علمان المذهب
  ٕ(الباجي
وخصوصما  ،جمماا جديمدجماا ما يقبمل المراجعمة بواإلهناك من ير، أن من كما أن 

من ألاف العلم بموالا الخال  كذلكإذا بني علل عرف تبدل أو مصلحة تنيرت ،و
طممالا علممل مممدار كممه ومسممالك  ف لمالهمما مممن أهميممة فممي تكمموين ملكممة  الفقممه واإل

 .ٖاالستنباط فيه
 .شروط الفهم وا الستنباط_ٕ_ٔ_ٖ

 :العلم بالعربية -أ     
ولمما كتابممه لبلممول مرتبممة االجتهمماد، لمممن حصممل  بؤنممه "البدايممة"يقممول ابممن رشممد فممي 
ما يجب له أن يحصمل قبلمه ممن القمدر الكمافي لمه فمي علمم النحمو )شروطا من لمنها

عنمد حديممه " اللمروري فمي أصمول الفقمه"وأشار إلل ذلك أيلا فمي كتابمه  ٗ(واللنة
 فينبني أن يكون عنده من علم اللنة واللسان ما يفهمم:)عن شروط االجتهاد حيث قال
 ٘(وال يلحن به كتاب هللا تعالل وسنة نبيه 

 ،رة ونحو وصرف ومعمان وبيمان وأسماليببالمن  :ال بد للمجتهد من علوم العربيةف
بمين  :لل حد يميمز  فيمهإ .بالقدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في االستعمال

 ومحكمممه ،وعامممه وخاصممه ،ومجملممه وحقيقتممه ومجممازه ،صممر يممح الكممال م وممماهر ه
ذلك أن القره ن الكريم …ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه ،ومطلقه ومقيده ،ومتشابهه 

وال أوتي جوامما الكلمم،قد نزل بلسان عر بي مبين والسنة قد نطق بها رسول عربي 
يمكن اسمتنباط األحكمام منهمما إال بفهمم كمالم العمرب إفمرادا و تركيبما ومعرفمة معماني 

رفمة دالالت الجممل مما كمان منهما علمل سمبيل ومع…اللنة العربية وخمواص تراكيبهما
الحقيقممة وممما كممان علممل سممبيل المجمماز والكنايممة ودالالت التقممديم والتممؤخير والحممذف 

 ..والحصر 
وال يشترط أن يبلآ درجة الخليل والمبرد ،وأن يعرف جميا اللنة وأن يتعمق فمي )و

الخطماب ،ودرك  النحو،بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به علل مواقا
بحيمث تمبمت لمه ملكمة يستحلمر بهما كمل مما يحتما  اليمه عنمد  ٙ(حقائق المقاصد منمه 

وروده  عليممه ويممتمكن مممن تفسممير ممما ور د فممي الكتمماب والسممنة مممن النريممب ونحمموه 
كيفية االستفادة من مإلفات األئمة المشتنلين بذلك واستخرا  ما يقصد إليه معرفة ،و

                                 
 .ٖٔ٘/ٕالمستصفهج ٔ
 بيروت-دار الفكر-ه36ٖٔ-ٕط -ٕٕ٘:ص ٔ: " مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"- ٕ
 .3ٖص"ا الجتهاد في الشريعة االسالمية"يوسف القرلاوي  ٖ
 4ٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 6ٖٔ:ص:اللروري ٘
 .ٖٕ٘/ٕالمستصفهج ٙ
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ويسمممتخر  منهممما األحكمممام اسمممتخراجا  ،را صمممحيحا، حتمممل  ينممممر فمممي األدلمممة نمممم
 .لل رواية المقة وما يقوله األئمة إقويا،ويرجا في أحكام األلفام ومعانيها 

تعين عليه حينئمذ بمذل الوسما  ،ذا وقا نزاا في معنل توقف عليه فهم نص شرعيإو
ذلمك اال خممتالف،وال  يسممول لممه أن يعممل علممل أحممد المممذاهب  فمميفمي معرفممة الحممق  

أن يحس ) والمهم..وية أو البيانية في تقرير حكم إال أن يستبين له رجحانه بدليل النح
المجتهممد مممن نفسممه أنممه أصممبح قممادرا علممل تممذوق كممالم العممرب وفهمممه والنمموص فممي 
معانيممه،بممل ممما كممان عليممه العربممي األول بسممليقته وسممالمة فطرتممه،قبل أن يسممتعجم 

  ٔ(الناس ويفسد اللسان والذوق
فرلنا مبتدئا في فهم )ية ال يفهمها حق الفهم اال من فهم العربية ،وإذا فالشريعة عرب

العربيممممة فهممممو مبتممممد،ن فممممي فهممممم الشممممريعة،أو متوسممممطا فهممممو متوسممممط فممممي فهممممم 
ويخفف ٕ(فان انتهل الل درجة الناية في العربية كان كذلك في الشريعة)...(الشريعة

ورجالمه،في االسمتفادة  من هذه الصرامة ما سبق أن ذكرته فمي شمرط العلمم بالحمديث
فال يعذر المجتهد في لبط ألفام ما عليمه سميبني .من وسائل العلم الحديمة في البحث

 .األحكام
 :ب العلم بؤصول الفق          

صممناعة أصممول )تحصمميله" البدايممة"فقممد ذكممر ابممن رشممد لمممن شممروط المجتهممد فممي
تبممرة فممي لممم يممذكره صممراحة لمممن الشممروط المع"اللممروري"ريممر أنممه فممي ٖ(الفقممه

أن يكممون عارفما باألصممول التمي يسممتنبط عنهمما،وأن :) وإنممما ألممح إليممه بقولمه.المجتهمد
وقمد فصمل قلميال فمي األصمول بمما ٗ(تكون عنمده القموانين واألحموال التمي بهما يسمتنبط

سممبق ذكممره فممي العلممم بالكتمماب والسممنة واإلجممماا،ولم يممذكر مممن اآلالت والقمموانين 
وإن كممان فممي كتابممه ذكممر أن .علممم اللنممة واللسممانواألحمموال التممي بهمما يسممتنبط سممو، 

الصحابة لم يكن لهم من حاجة إلل هذا العلم بشكله االصطالحي المدرسي كما عرفه 
إلمل )من بعمدهم وإنمما يمارسمونه بمالقوة كحمال األعمراب الفصمحان ممن ريرمما حاجمة

 . ٘(قوانين تحوطهم في كالمهم وال في أوزانهم
علمما علمل جميما " أصمول الفقمه"اد يعتمرف بمصمطلحكما أنه من ناحيمة أخمر، ال يكم

أداه )محتوياته،فقد أقصل منه صراحة مباحمث علمم المنطمق،ولم يجمار النزالمي المذي
" أصمول الفقمه"واعتبمر إطمالق ٙ(إلل القول في ذلك نمر المتكلمين في هذه الصناعة

جوز في إنما هو ت. علل النمر في األحكام،وفي أصول األحكام،وفي االجتهادوالتقليد
لقبوا هذه الصناعة باسمم بعمض مما جعلموه جمزنا لها،فمدعوها بؤصمول  )العبارة حيث

فؤصول الفقه علل الحقيقة عند ابن رشد هو مما تناولمه فمي الجمزن المالمث فمي  4(الفقه
أي القول فمي المنص والمجممل، والمماهر والمإول،واأللفمام الخاصمة،ودالالت :كتابه

                                 
 .ٖ٘ص"د في الشريعة االسالميةاال جتها"يوسف القرلاوي  ٔ
 .6ٖ/ٗ /ٕالشاطبي الموافقات م ٕ
 4ٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 6ٖٔ:ص:اللروري ٗ
 ٖ٘:ص:اللروري ٘
 4ٖ:ص: اللروري ٙ
 ٖٙ:ص:اللروري 4
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نواهي،والقمممول فمممي القيممماس وفمممي اإلقمممرار وفمممي األلفمممام بمفهومهممما، واألواممممر وال
 .ٔ(وهذا الجزن هو الذي النمر فيه أخص بهذا العلم)فهذه المباحث.الفعل

وربما يكون قد استعاض عن ذلمك كلمه بمما ذكمره فمي مقدممة الكتماب عمن أهميمة علمم 
أصول الفقه حيث اعتبره سبارا وقانونا بممابة البركار الذي يعصم المجتهد من النلط 

يقمول فمي همذا الصمدد بمؤن .يتعامل ما العلوم الكلية كاألصول أو الفروا الفقهية وهو
تعطي القوانين واألحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصمواب فمي :) معرفة هذا العلم

وبممؤي أحمموال تكممون دالئممل وبؤيهمما ال ، كممالعلم بالممدالئل وأقسممامها ، همماتين المعممرفتين 
وهمذه فلنسممها .من الشاهد إلل النائمب وفمي أيهما الوفي أي الموالا تستعمل النقلة .

فون نسبتها إلل الذهن كنسبة البركمار والمسمطرة إلمل الحمس فمي مماال ، سبارا وقانونا
 ٕ(يإمن أن ينلط فيه

منها .ما أجما عليه العلمان من أوصاف تخص المجتهد قبله ذكر االمام الجويني وقد 
بطمرق األدلمة ووجوههما التمي منهما تمدل أن يكمون عالمما )  :فقمال.علممه بؤصمول الفقمه

،والفرق بين عقليهما وسممعيها ويكمون عالمما بقلمايا الخطماب مما يحتممل منمه ومما ال  
ووجممموه االحتممممال والخصممموص والعمممموم والمجممممل والمفسمممر والصمممريح  ،يحتممممل
 ٖ(أن يكون عالما بؤصول الفقه(…)والجملة الجامعة .. والفحو،

دلة والحجج،فهو سرا  ينير الطريمق للفقيمه،ومنها  فبعلم األصول يستبين مراتب األ
فهمو عمماد  ،يدرك من خاللمه منمز، األحكمام المسمتنبطة ،وأداة إلصمدارها ممن جديمد

االجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركانه ،فعلم المجتهد بما عرض له األصوليون من 
طؤ فيهما سوان وتجنبه الخ .أسس وقواعد تهديه إلل النمر الصحيح واالستنباط السليم

أكممان ذلممك لممه سممليقة كممما كممان الشممؤن فممي الصممحابة الممذين عرفمموا هممذه األمممور بنممور 
فوجمب )بما قد نمما ونممم وقمنن، البصيرة والفطرة أو كان بطريق الممارسة والمران

اليموم عمن  لأن نتعلمه حتل نصل الل ما كانوا عليمه بطريمق ممنمم ،وكمما ال  يسمتنن
 .ٗ(لم األصولعن ع لعلم النحو ال  يستنن

والمختلمف ، فالبحوث الموسعة عن األدلة المتفق عليها من الكتاب والسنة واإلجمماا 
ومسممالك العلممة ،صممحيحه وفاسده :فيهمما تجعلممه يقممف علممل أمممور  ممممل معرفممة القيمماس

كمما (القياس قاعدة االجتهاد والموصل المل األحكمام التمي ال حصمر لهما)وقوادحها،إذ 
بؤنمه أحمق األصمول "البرهمان"،وقمال عنمه صماحب ٘(نويممام األسم عبر عمن ذلمك اإل

كما أنه يعمرف اإل ستحسمان  ٙ(فقد احتو، علل مجاما الفقه)باالعتنان ومن أحاط به 
التمي اختلفمت  ،والمصمالح المرسملة وعممل أهمل المدينمة والعمرف وريرهما ممن األدلمة

ه،فوما أنمار العلمان فيها،ويبحث وجهات النمر فيها ليصمل بمذلك المل حكمم خماص بم
وإما أن يلنيها فال يعتبرها حجة ،فال  ،حكام عليهاأن يعتبر حجية هذه األدلة فيبني األ

                                 
 ٔٓٔ:ص:اللروري ٔ
 ٖ٘:ص:اللروري  ٕ
 .عبد الحميد أبو زيد.،تحقيق دٕ٘ٔص "كتاب اال جتهاد"اإلمام الجويني  ٖ
 .ٕٗص"اال جتهاد في الشريعة االسالمية"قرلاوييوسف ال ٗ
 .ٓٗص"اال جتهاد في الشريعة االسالمية"يوسف القرلاوي ٘
 .4ٖٗ/ٕاال مام الجويني البرهان   ٙ
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يصمل ،بد إذن من إدراك هذه األصول بنفسه والنمر  فمي كمل مسمؤلة  نممرا مسمتقال 
 .فيها الل ما هو الحق فيها

نممه ومممن أتقممن قواعممد هممذا العلممم ومسممائله وكممان جامعمما لوسممائل اال جتهمماد األخممر، فو
يممتمكن مممن اسمممتنباط األحكممام مممن أدلتهممما مباشممرة،ومن أتقنممه ممممن ريممر تمموفر بممماقي 

وتعلم طرق اسمتدالل أصمحابها ،أمكنه مقارنة المذاهب في المسؤلة الواحدة  ،الشروط
 ،فيحصممل علممل ملكممة التممرجيح ألقممو، اآلران دلمميال وأولممحها نمممرا .مممذاهبهم لعلمم

ممما )ومن تمممر س بهممذا العلممم طممويال ويخممر  مممن زمممرة المقلممدين الممل اتبمماا الممدليل،
 الحصول علل أحكام بعمض الوقمائا بطريمق التخمريج لاالتقان تتكون لديه القدرة عل

 .ٔ(علل قواعد هذا العلم
 :العلم بمقاصد الشريعة -        

وإنما "اللروري"وال في "البداية"لم يذكر ابن رشد هذا الشرط بشكل صريح ال في 
 ":)البدايممة"بعممض إشمماراته وتلميحاتممه ومنهمما قولممه فممي يمكممن أن يفهممم ويسممتنبط مممن 

فلنفوض أممال هذه المصالح إلل العلممان بحكممة الشمرائا الفلمالن المذين ال يتهممون 
بالحكم بها وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزممان أن فمي االشمتنال بممواهر الشمرائا 

والقلاة ،وهو أممر فالكالم من خالل السياق موجه أساسا للحكام  ٕ(تطرقا إلل الملم
ال يستنني عنه المجتهدون وخصوصا وأن هناك من اشترط رتبة االجتهاد فيهم كمما 

مممم إذا طلممب هممذا األمممر فمميمن يحكممم فممي قلممايا جزئيممة تهممم أعيممان .ذكممر ابممن رشممد
 .األفراد،كان طلبه فيمن يحكم في قلايا األمة ومستجداتها أشد

يقصمد بالمقاصمد و د واسمتقامته ،لصمحة االجتهما-رأي ممن قمال بمه -فمي وهذا شر ط 
المعمماني واألهممداف الملحومممة للشممرا فممي جميمما أحكامممه أو معممهمما ،أو هممي  :هنمما

 .الناية من الشريعة ،واألسرار  التي ولعها الشارا عند كل حكم من أحكامها 
ممام قمال اإل .وفهم النصموص،ومعرفتها أمر لروري للمجتهد عنمد اسمتنباط األحكمام

حصل درجمة االجتهماد لممن اتصمف بوصمفين ،أحمدهما فهمم مقاصمد نما تإ.)الشاطبي 
وعلممق ٖ(الممتمكن مممن االسممتنباط بنممان علممل فهمممه فيهمما والممماني ،الشممريعة علممل كمالهمما

صوليين من ذكر لم نر من األ:)االستاذ عبدهللا دراز علل هذا الشرط في الهام  بؤنه
ول ألن األول هممو أي كالخممادم األ(هممذا الشممرط الممذي جعلممه األول بممل جعلممه السممبب 

 .المقصود والماني وسيلة
لمل فهمم النصموص لتطبيقهما إفوذا أراد المجتهد معرفة حكم واقعة من الوقائا احتا   

ن إاستعان بمقاصد التشريا،و ،علل الوقائا ،وإذا أراد التوفيق بين األدلة المتعارلة
واالستصالح أو لل بيان حكم هللا في مسؤلة مستجدة عن طريق القياس إدعته الحاجة 

بمقاصمد الشمريعة فمي )تحر، بكل دقة أهداف الشمريعة ،فمالعلم  ،اإلستحسان ونحوها
رايممة األهميممة حتممل ال ينلممط فيهمما النممالطون ويجممروا وران األحكممام الجزئيممة مهملممين 

 .ٗ(المقاصد الكلية فيخلطون ويخبطون

                                 
 .3ا"مجلة ألوان الشريعة"ٖٓٔاالجتهاد والتقليد في اال سال م ص "طه جابر فياض العلواني  ٔ
 ٖ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 .4ٙ/صٗ ٕ   افقات مالمو.الشاطبي  ٖ
 .ٗٗ/ص"االجنهاد في الشريعة االسالمية"يوسف القرلاوي  ٗ
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ذلممك لمميس هنمماك ممما يمنمما مممن إلممافة بعممض الشممروط ممماهرا،إذا فهممم ريمماب :وأقممول
الشممرط أو لممعفه فممي أهممل ذلممك الزمان،وكممان موجممودا ولممو بممالقوة فمميمن سمملف مممن 
مجتهدي األمة ،قياسما علمل اشمتراط العلمم بالعربيمة واللسمان فميمن لمعفت فميهم همذه 

فولمافة العلمم . الملكة ما مرور الزمن، وكمذا اشمتراط أصمول الفقمه كمما سمبق ذكمره
جتهاد،يناسمممب اسمممتقوان الممممذهب بمقاصمممد الشمممرا و استحلمممارها أمنمممان عمليمممة اال

الماهري بؤممال ابمن حمزم المذي لم  دممان جديمدة فمي همذا التيمار، ويناسمب إرمراق 
المتممؤخرين فممي التفريمما والجزئيممات وخفمموت االشممتنال بالكليات،وكممذا اسممتفحال هفممة 

 .الحيل الفقهية والتالعب بؤلفامه
 :معرفة الناس والحياة-د

كره ابن رشد كنيره في األرلب األعم،وإنمما يفهمم وهذا الشرط يشبه الذي قبله،فلم يذ
مممن بعممض تلميحاتممه وإشمماراته ،ممممل رفلممه لممرران التممي ال تستحلممر المعطيممات 
الواقعية وتبقل مفرولة في القول ال تقا بعد أو التكاد،مممل الحمديث فمي حرممة لمبن 

 .وريرها ٔالرجل ولبن الميتة
واقعما فمي محلمه ،فمال يكفمي فمي  ليكون االجتهاد صحيحا ،أيلامطلوب وهذا الشرط 

االجتهمماد الوصممول الممل معرفممة الحكممم الشممرعي انطالقمما مممن التعامممل ممما النصمموص 
لعمليمة الفهممم عالقممة بكسمب العقممل البشممري مممن )ألن  .وباللموابط األصممولية السممابقة

وعالقة بذات الواقما الزمنمي  ،العلوم والمعارف التي يكتسبها من خار  دائرة النص
بمل فمي وقمائا تنمزل بماألفراد  ،فالمجتهمد ال يجتهمد فمي فمرال ٕ(فاعالتمه في أحدامه وت

 :والمجتمعات من حوله ،وهإالن تإمر في أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة
ة ومقافيممة واجتماعيممة واقتصممادية وسياسمممية ،فمممن لمموازم االجتهمماد االسمممتيعاب ينفسمم

 .المجتهد فيهالمعرفي الشامل للواقا 
نسممانية ك إال بممامتالك هليممات فهمممه التممي تتممممل مممن جهممة فممي العلمموم اإلوال يكممون ذلمم 

واالجتماعية التي تساعد في فهم الواقا في جانبه االجتماعي فيقف المجتهد علل بنية 
ونوعيمة مشماكل البنيمة األسمرية ، التمرابط االجتمماعي وطبيعمة التنميممات االجتماعيمة

وفممي …تمما  والتوزيمما واالسممتهالك ناإل وفممي الجانممب االقتصممادي يطلمما علممل نمممام.
الجانممب  وفممي..القممائم ونمامممه ومإسسمماته )الجانممب السياسممي يعممرف طبيعممة الحكممم 

المقافي يطلا علل أنماط التعبير الفني وريرها التي ينتهجها الناس في تصوير همالهم 
وهالمهم وأفراحهم وأتراحهم ومعرفة الولا الفكري والنفسي العام وطبيعة التيارات 

  .فكار التي لها نفوذ في المجتماواأل
وقمدرا ممن .. فيتحتم عليه معرفة قدر ممن علموم المنفس والتربيمة والتماري  والقموانين 

التمي تشمكل أرلمية مقافيممة الزممة فمي زمانممه إذ  "العلميممة"العلموم الكونيمة والمعمارف 
وال يخفمل أن .تصموره  نفمالحكم علمل الشمين فمرا عم ،كيف يفتي فمي أممور يجهلهما

لمبط المجمال المذي لمه صملة باجتهماده إن كانمت فمي الطمب همو األدنل في ذلك  الحد
سممؤل عنهمما أهممل االختصمماص حتممل يطمممئن إلممل إحكممام جوانبهمما وكممذلك الشممؤن فممي 

 . االقتصاد وريره

                                 
 ٖٓ: ص ٕ:  : بداية المجتهد ٔ
 هـٓٔٗٔ/محرم ٕٕ:كتاب األمةعدد.6ٔص"في فقه التدين فهما وتنزيال"عبد المجيد النجار  ٕ
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مم البمد فمي جانمب هخمر ممن معايشمة النماس والتعاممل معهمم والوقموف علمل مشماكلهم 
م أدوات الرصمممد والتحليمممل الممكنمممة والمسممماهمة الواقعيمممة فمممي مناشمممطهم ،واسمممتخدا
 :)مممال إذ من ال يعرفمه ال يسمتطيا ،والمتاحة في زمانه ممل االستعانة بعلم اإلحصان

ترجيح رأي في الطالق علل رأي هخر باستقران مد، النتائج التي تإدي اليهما فتمواه 
علمممممل سمممممائر مصمممممالح ووخطورتهممممما وأمرهممممما علمممممل سمممممالمة األممممممة واسمممممتقرارها 

ال يتمكن النامر من تقريمر رأيمه فمي الحاجمة )أنه بنير علم االقتصاد  ،كمأ(المجتما
للنفقات في قوانين األحوال الشخصية أو في ممداها فلمال عمن االفتمان فمي األولماا 

  ٕ(واألحكام المالية في الدولةاالسالمية
وبسبب من تبحر في االختصاصات وتوسا في العلوم وتعقد في تركيمب المجتمعمات 

لعالقمممات البمممد ممممن التقمممدم باتجممماه إقاممممة مإسسمممات ومراكمممز للبحممموث وتشمممابك فمممي ا
إلل جانمب المجتهمدين ،لبنمان  ،والدراسات تشمل أهل االختصاص األمنان من كل فن

العقمل الجممماعي المإسسممي المذي يمتلممك نوافممذ الرإيمة مممن الجهممات كلهما وفممي العلمموم 
يط وفقهمان استشمراف ووجمود فقهمان المجتمعمات وفقهمان التربيمة وفقهمان التخطم ،كلها

 .سبل اجتهاد راشد فعال  تيسير،من أجل  ٖأفاق المستقبل وفقهان الحلارة عامة
فوجممود حفممام للكتمماب والسممنة وموالمما االجممماا والعربيممة وأصممول الفقممه ومقاصممد 

بنيممر علمم بواقمما الحيماة ومعرفممة بممؤحوال النماس ممممل وجمود صمميادلة بنيممر  ،الشمريعة
 ،ا كمرة الصيادلة ومعامل الدوان ،إذا انعمدم وجمود األطبمانكمير)إذ قد ال يفيد .أطبان 
لك قد يإدي إلل ولا الدوان في رير محله فيهلك المريض من حيث يمراد لمه ذألن 

 .ٗ(جاةنالشفان وال
ومن هنا يستنرب سكوت األصوليين عن هذا الشرط إال من إشارات عابرة في رير 

شمافعي رحممه هللا المذي يعتبمر فمي حمين أن ال ،مولا الحمديث عمن شمروط االجتهماد
لم يفته التؤكيد علل هذا األمر ،رير أن إشاراته لم تلق نفس العناية  ،رائد هذا الميدان

دخلممت أالتممي حميممت بهمما بمماقي الشممروط التممي درسممت وأنلممجت حتهكممادت تحتممرق و
 .أحيانا في طور استحالة التحقق 

ال يحل لفقيه ):ا عن الشروطما صدرنا به حديمن باإللافة إلل"الرسالة"فهو يقول في 
فموذا كمان همذا فمي قيممة درهمم  (ٖ()عاقل أن يقول في ممن درهم وال خبرة له بسموقه

فكيممف فممي مصممير مممروات األمممة وأعرالممها ومصممالحها الكبممر، ،بممل إن الشممافعي 
رحمه هللا يشترط المتابعة الدائمة للتنيمرات وتطمورات األممور إذ ال يقبمل ممن الفقيمه 

فكيمف بممن ينيمب عمن  ،رفمة أحموال السموق سمنة واحمدة ،أن يفتميالذي راب عمن مع
هموم األمة دهرا مم يطلا عليها بفتو، من بطون الكتب بنير أن يكون له أدنل إلمام 

 .بالواقعة التي يريد الحكم فيها 
ممم خفيمت عنمه سمنة،أن  ال يجوز لعالم بسوق سلعة منمذ زممان: )يقول االمام الشافعي

ألن السموق تختلمف،وال لرجمل أبصمر بعمض  صمفته كمذا وكمذاقموم عبمدا ممن :يقال له

                                 
 .ٖٖص"تجديد أصول الفقه"حسن الترابي، ٔ
 .ٖٖص"تجديد أصول الفقه"حسن الترابي، ٕ
 .3ٔـ6ٔص" فقه التدين"عبد المجيد النجار ٖ
 .3ٔـ6ٔص" فقه التدين"عبد المجيد النجار ٗ
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صنف من التجارات ،وجهل رير صنفه،والنير الذي جهمل ال داللمة لمه عليمه بمبعض 
وال لخيماط انممر  ! الخياطمةانممر قيممة :قموم كمذا ،كمما ال يقمال لبنمان :علم الذي علم 
نممما فممي وإ ،ا فقهيممةروعممن فمم هحديممم معممرض هممذا فممي وردفهممو لممم يمم.ٔ( قيمممة البنممان

 .االجتهاد لكي تراعل في تنزيل األحكام معرض الحديث عن شروط
حيممث كانممت اجتهممادات الصممحابة  ،االجتهمماد قلك الشممؤن كممان يمموم ازدهممار سمموذوكمم

مما عند  ةستفادالوا ،رلوان هللا عليهم في خلم بنائهم لواقعهم الذي بلورته الفتوح
وكمان أبمو حتيفمة يعمي   .داتالمسمتجوريرها ممن  فنون االدارةريرهم من األمم من 
ويجادل الفرق في البصرة ،وجعل مالك من واقا الناس في  ،حياة السوق في العراق

فمي األرلمب المدينة أصال تشريعيا ،وكان للشافعي مذهبان لم يكن دواعمي اختالفهمما 
وكممان االمممام أحمممد مشمماركا فممي .سممو، اخممتالف الواقمما بممين العممراق ومصممر األعممم 

حيث سجل موقفا بطوليا في وقوفه "مسؤلة خلق القرهن"لدائر حول الصراا الفكري ا
 ..في وجه تلك البدعة 

لمن شمروط  ،وفي هذا السياق أفهم إدرا  بعض األصوليين لعلمي المنطق والكالم
اإلجتهاد باعتبارهما من بعض الوجوه من المكونات الفكريمة والمقافيمة فمي الحلمارة 

وكانوا يرون في المنطق هلة قانونية تعصم المذهن ..االسالمية لمدة طويلة من الزمن 
وال أحد ير، اآلن لرورة ذلك بل هناك من يدعو إلل تعويله .ن الخطؤ في الفكرم
مام الشماطبي كما نفهم أيلا من بعض الوجوه اشتراط اإل.ٕ(بحث العلميلمناهج ا)ب

لفميممة اسممتجابة لواقمما اشممتنل فيممه األصمموليون بالمباحممث ال" علممم المقاصممد"معرفممة 
واشممتنل الفقهممان باألحكممام الجزئيممة ورفلمموا عممن المقاصممد ومهممرت الحيممل الفقهيممة 

فالممذي يمهممر أن بعممض شممروط االجتهمماد قممد تكممون متحركممة تجممب فممي زمممان دون ..
صد الشريعة التي بقيت علمل المدوام ممن لموازم االجتهماد اريره وأخر، مابتة منها مق
  .ولو بشكل لمني بديهي

 .لفهم واالستنباطشروط مكملة في اهـ 
يممذكر العلمممان بعممض الشممروط المفيممدة فممي الفهممم واالسممتنباط،ولعل مراعمماة الشممرطين 

فهمم يشمترطون أن يكمون  .يحقق شيئا من ذلمك،( المقاصد وأحوال الناس) :األخيرين
ذا عقليممة متهيئممة لعلممم اسممتنباط ، سممليم التقممدير  ،نيممر البصمميرة ،جيممد الفهممم ،المجتهممد

أي علمممل نصممميب ممممن الفطنمممة والمممذكان وتوقمممد المممذهن وجمممودة  :األحكمممام ممممن األدلمممة
فقممه "وعموممما ممما يسممميه الممبعض ب، المالحمممة ورصممانة الفكممر وحلممور البديهممة 

وإال فممال يتممؤتل  ،فممون جبممل علممل ذلممك فهممو المممراد ،ال يتممؤتل كسممبه)والممذي " الممنفس
معرفممة  :ومممن المكمممالت التممي ذكرهمما بعممض األصمموليين.ٖ(تحصمميله بحفممم الكتممب

باعتبار أن منصب االجتهاد يحصل ـ كما يقول النزالي  ـ في زماننا  ،وا الفقهيةالفر
 .ٗ..(بممارسته ،فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان 

                                 
 بيروت -دار المعرفة-3ٖٖٔ -المانية : ط- ٕٖٓ:ص 4: " األم"اإلمام الشافعي ٔ
 

 
 .ٖ٘/من بينهم الدكتور يوسف القرلاوي المرجا السابق،ص ٕ
 .ٖٖٓٔص/ٕ "البرهان"ي ناإلمام الجوي ٖ
 .ٖٖ٘ص/ٕالمستصفل   ٗ
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 : الشروط الشخصية-ٕ-ٖ
تقل بممالنمر فممي مصممالحه سممالبلممول والعقممل باعتبارهممما مناطمما للتكليممف ومممن ال ي:أوال

 .كيف ينمر في مصالح الخلق
 .سالم فال يعقل اجتهاد الكافر للمسلميناال: مانيا
فموذا  ،وهي شرط لقبمول اجتهماد المجتهمد وفتمواه عنمد المسملمين:العدالة والتقو،: مالما

فكيممف ،كانممت العدالممة مطلوبممة فمميمن يشممهد علممل النمماس فممي معممامالت دنيويممة جزئيممة 
بالذي يشمهد علمل هللا عمز وجمل أنمه أحمل أو حمرم أو أوجمب أورخمص أو صمحح أو 

وأن يتحر،  ،فالمطلوب من المجتهد تجنب جميا المعاصي القادحة في العدالة. أبطل
 .االخالص وسالمة المسلك والعفة والورا وقول الحق والجرأة فيه

ال ينبني للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتل )  : نقل ابن القيم عن االمام أحمد أنه قال
يكن لمه نيمة لمم يكمن عليمه نمور أولها أن يكون له نية ،فون لم :يكون فيه خمس خصال

أن يكون له علم وحلم ووقمار وسمكينة والمالممة أن يكمون :وال علل كالمه نور والمانية
وإال ملممنه (أي ممن العمي )الكفايمة :معرفتمه والرابعمة علممل قويما علمل مما همو فيمه و

لممل إالفسممق والعصمميان فقلممما يوفقممون أهممل وأممما  ٔ(معرفممة النمماس:النمماس ،والخامسممة 
 .ٕ(ال ينال معانيه ويفهمه  كما ينبني إال القلوب الطاهرة)الوحي  صواب ألن

 .المجتهد بين المثالية والوااعية-ٗ
 :المجتهد ومسؤلة الخطؤ والصواب:ٔ-ٗ

وقا خالف عريض في التصويب والتخطئمة فمي االجتهماد فمي المسمائل الفرعيمة بمين 
طئمة المذين يقولمون والمخ ،المصوبة الذين يقولون بؤن كل مجتهد مصيب في اجتهاده

ألن الحممق ال يتعممدد .مممن المجتهممدين وريممره مخطمملن إن المصميب فممي اجتهمماده واحممد
أجمعوا علل أن المصميب لمه أجمران والمخطملن لمه أجمر واحمد لتحريمه الصمواب و.

 .الوسا هالشروط وبذل ه عللوطلبه إياه شرط توفر
 :وفصل البعض القول فذكر أن الوقائا الشرعية خمسة أقسام

 .ه نص صريح فالمصيب فيه واحدما في -
مما ال نممص فيممه ولكممن يممدل الممنص عليممه ومهممما تعممين المطلمموب كممان مصمميبه   -

 .واحد
وللخلممق فيممه مصمملحة فالمصمميب ممما كممان أصمملح  ،يتعممرض لممه الشممرا مممما لمم  -

 .للعباد
ما ليس للشرا فيه حكم معين واآلران فيه متكافئة ومتساوية في الصالح فكل  -

 .سمة العطان زمن أبي بكر وعمرمجتهد مصيب ممل اختالف ق
إذا كانت المسؤلة تدور بين نصين متعارلين فحكم هللا فيه األصملح إن كمان   -

أو األخذ باألشبه إذا لم يكمن معقمول المعنمل،وإذا تسماويا فكمل  ،معقول المعنل
نمما سمو، الشمرا بمين فعلهما إفمان المباحمات كلهما .) واحد من القولين صواب
وكممذلك سممائر أحكممام السياسممات .فممي صممالح الخلممق  وتركهمما لتسمماويهما عنممده

                                                                                             
 
 .33ٔ/ٗعالم الموقعين  إ ٔ
 .ٕٕٙ/ٔنفس المرجا  السابق   ٕ
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وجميا مسائل تقابل األصملين يكماد يكمون ممن همذا الجمنس إذ قلمما يكمون فيهما 
 .ٔ(ترجيح

الخالف بمين المصموبة والمخطئمة همو أن همذا الخمالف علمل المسمتو،  فائدةو -
 الجهمود لمل تلمافرإأن يتحول علل المستو، العملي والفعلي  يمكن ،النمري
لل المزيد من أسباب الحيطة إدي رأي المخطئة إالجتهاد في الفهم فيلترشيد ا

ويمإدي رأي المصموبة المل  ،السمقوط فمي االممم فرال الوسا في النمر لعدمإو
وربممما يكمون هممذا الموقممف ..رفما التهيممب ممن االجتهمماد فممي الفهمم واالسممتنباط 

حمم أن والمال ،األخير أجد، ممن الناحيمة العمليمة فمي تطموير مجمال االجتهماد
فكرة التصويب كانت أكمر رواجا عند األقدم زمنا وفكرة التخطئة راجت عند 

 .ٕ(ألنها أكمر تالإما في طبيعتها ما التقليد )المتؤخرين 
 
 :  االجتهاد المجتهد ومسؤلة تجز -ٕ-ٗ

وهذه الشمرائط بالجملمة إنمما )قال ابن رشد بعد ذكرالشروط الواجبة في حق المجتهد 
د بوطالق الذي تمكنه الفتو، في كل نازلة ،وأما من لم تكن عنمده هي في حق المجته

كل هذه الشرائط ،وكمان عنمده بعلمها ،وكانمت المسمؤلة المنممور فيهما يكفمي فيهما مما 
لة نسممبة ؤألن نسممبته الممل هممذه المسمم.عنممده مممن تلممك الشممرائط ،جمماز لممه االجتهمماد فيهمما 

ابمن رشمد ممن القمائلين بممؤن يسمتفاد مممن المنص أن .ٖ(المجتهمد بموطالق لجميما المسمائل
 .االجتهاد حالة تقبل التجزإ واالنقسام

ويمكممن أن  ،مقلممدا فممي ريممره  علممماذ يمكممن أن يكممون المجتهممد مجتهممدا فممي نمموا مممن ال
يكون مجتهدا في بماب ممن أبمواب الفقمه كمالفرائض مممال أو البيموا مقلمدا فمي ريرهما 

 عدم جواز ذلك ألن ة منهم ذهبوا الل لوهو مذهب جمهور األصوليين بخالف ق
والممراجح قممول .ٗ(المسممؤلة فممي نمموا مممن الفقممه ربممما كممان أصمملها فممي نمموا هخممر منممه)

الجمهورما االحتياط لألمر بتوفرالقدراللروري ممن شمروط االجتهماد أو بماألحر، 
ما يكفمي فمي المسمؤلة مولما البحمث بحيمث يمتم اسمتفرال الوسما فمي دراسمة المسمؤلة 

األبمواب  فمي ممن جميما جوانبهما ومعرفمة متعلقاتهمادراسة مستوعبة بحيث يحيط بها 
  .األخر،

فتمور الهممم وتشمعب العلوم،بمل همو  حيمثوهو المناسمب فمي مممل مروفنما الحالمرة 
النافذة التي استطاا بها العلممان تخفيمف رلموان ادعمان الكميمرين ممن المقلمدة سمد بماب 

ن امان في كل زماالجتهاد ،نزوال تحت عامل اللرورة أو الحاجة التي تصادف العل
كما أن تجزإ االجتهاد يشبه مما عرفمه عصمرنا .. ل فتان في حكم الحوادث المستجدة

ممن أنممواا التخصمص الممدقيق الممذي تتقمدم بممه العلموم فنجممد فممي القمانون مختصممين فممي 
 …الجانب المدني والجنائي واالداري أو الدولي

                                 
 .ٖٖٓ-ٖٔٓ/_ .الزركشي البحر المحيط ٔ
 .66/ٔ "فقه التدين"عبد المجيد النجار في  ٕ
 .6ٖٔ/اللروري في أصول الفقه ص ٖ
 .4٘ٔ/ٕ "أصول الفقه االسالمي"وهبة الزحيلي  ٗ
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جمامعين لشمروط االجتهماد رة المجمددين الكبمار الدفمما يناسب واقعيمة االسمالم أممام نم
ولعل .قبول ممرات االجتهاد الجزئي القائم علل أسس علمية ومنهجية سليمةوالمطلق 

مممن هممذا االجتهمماد الجزئممي  الونمم الجامعيممة العليمما،أطروحممات الدراسممات فممي بعممض 
دراسممة مولمموا أو قلممية معينممة ،واسممتيعابها مممن كممل جوانبهمما  فيهمماقصممد بحيممث ي،

 . ٔ(را ما تإدي إلل نتائج علمية لها قيمتها عند أهل الذكروكمي)وبيان الحكم فيها 
مكمممان المتخصصمممين ممممن مختلمممف العلممموم القانونيمممة والسياسمممية واالجتماعيمممة إوفمممي 

واالقتصادية المتمكنين دراسة مما يتعلمق بتخصصمهم فمي الفقمه اإلسمالمي والمصمادر 
وال يمكمن ..ت والخرو  باجتهادات في تلك المجاال –دراسة مستوعبة  –اإلسالمية 

النجاح بشكل أكبر إال بوزالة هذه المنائية بمين كليمات الشمريعة والدراسمات االسمالمية 
من جهة والكليات القانونية واالقتصادية واالجتماعية ممن جهمة أخمر، وذلمك بؤسملمة 

الفقممه االسممالمي الممل تخصصممات تتعمممق فممي الجانممب الشممرعي  اهممذه العلمموم وتفريمم
حتل نخر  ممن أزممة أبمرز معالمهما وجمود ممن يفهمم  ،وانواالنتا  البشري علل الس

ووجمود ممن يمدرك  .الخطاب اإللهي ولكن لديمه قصمور فمي ادراك هليمات فهمم الواقما
 ال يومن بالخطاب اإللهي يجهل دينه وشريعة ربه ،ومنهم من هليات فهم الواقا ولكن

 ..الحياةما هو فيه جاهال بشموليته لكافة نواحي فيأو ال ير، له دخال  أصال
 .المجتهد المعاصر ومسؤلة تيسير االجتهاد ٖ-ٗ

إن رتبة االجتهاد مقدور ":مختصر ابن الحاجب"في كتابه شرح )قال ابن عبد السالم 
وممواد االجتهماد فمي زماننما أيسمر منهما فمي زممان المتقمدمين لمو )...( علل تحصميلها 

المعالبي  د بن الحسن الحجويلك قال العلمان بعده فهذا محمذوك.ٕ(أراد هللا بنا الهداية
واعلمم أن ممواد االجتهماد اليمموم فمي القمرن الرابما عشممر :)ده بقمرون يقممول عمالفاسمي ب

أيسر مما كان في زمن األبي وابن عرفة ومن قبلهما بسبب أهل الفلل الذين اعتنوا 
كانمت أعمز ممن  افقد وجدت كتبم (…)بالمطابا ،وطبعوا الكتب المعينة علل االجتهاد

  ٖ..(نوق بيض األ
سمممنة  قمممد أصمممبحت طمممرق االجتهممماد أيسمممر بعمممد وفممماة الحجممموي رحممممه هللا:قمممول أو
حيممث مهممر كميممر مممما كممان خافيمما مممن كتممب  ه4ٕٗٔونحممن فممي عممام  (هممـ4ٖٙٔ)

وحقق كمير مما لم يكن محققا ممن كتمب الحمديث والتفسمير والفقمه الممذهبي ،السابقين 
ممل أجهزة النس   ةات مساعدأدو تطورت أكمرو،والفقه المقارن واألصول وريرها 

المذي يسمهل "حاسموبال"والتصوير وأهم منها الخازن أو الممنمم أو الحمافم العجيمب 
سالمية من حديث وفقه وريره وتصنيفها وتسهيل عملية استحلمارها جما العلوم اإل
والتطور .ٗ،ومهور األقراص المدمجة التي تحوي اآلالف من المصنفاتفي كل حين

                                 
 .ٕٙص"يةاالجتهاد في الشريعة االسالم"يوسف القرلاوي  ٔ

 
 .3ٓص..الرد علل من أخلد الل األرض:السيوطي ٕ
 .ٔٗٗ-ٓٗٗص/ٕالفكر السامي   ٖ
يحتموي إصمداره  -مكتبمة التفسمير وعلموم القمرهن-:قمرص:أقراص مركز التراث ألبحاث الحاسب اآللي،منها:ممل ٗ

يحتموي إصمدار -النبويمةالمكتبمة األلفيمة للسمنة  -:علل أكمر من ممانين كتابا في التفسمير وعلموم القرهن،قمرص ٘.ٔ
كتابما فمي المتمون الصمحاح والسمنن والمصمنفات واآلمممار ٖٖٙمجلمد يتوزعهما ٖٓٓٔعلمل أكممر ممن -333ٔ- ٘.ٔ

والمسمانيد وكتمب التمراجم والرجممال ومصمطلح الحمديث والعلممل والحكمم علمل الحممديث وكتمب التخمريج والسممإاالت 
 .وكتب رريب الحديث والمعاجم وريرها
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فلو أخذنا برنامج بحث واحد فيه ( اإلنترنت)العنكبوتية المعلوماتية  الهائل في الشبكة
فونممه يبحممث فممي ممموان معممدودة فممي أكمممر مممن أربعممة مالييممر  ( google)كوكممل :ممممل

 .والتطور هخذ في ازدياد مستمر في هذا المجال.صفحة
والمعارف اللمرورية يمكمن الحصمول عليهما  متوفرة،ي يحتاجها المجتهد تفالعلوم ال

أقممل زمممن وبؤيسممر جهممد ،كممما أن القواعممد األصممولية نوقشممت بممما يبعممث علممل  فممي
المسممائل تحممدث فيهمما السممابقون وأفتممل فيهمما العلمممان ولممم يبممق فممي معمممم و ،االطمئنممان

  .النالب للمجتهد إال اختيار ما يناسب الزمان
القممول  وتممرجيح ،كممما أن اللممروري مممن العلمموم الحديمممة لفهممم الواقمما ميسممر التنمماول

فمممن عكممف علممل فقممه  .سممهل األمممر أكمممريالتخصممص  جممزإ االجتهمماد وشمميوا مبممدأبت
األسرة أو األحموال الشخصمية وتفمرل لمه وأتقنمه ونفمذ المل أعمماق مسمائله وجمما مما 

رير شك وكمذلك الشمؤن من سهل عليه أمره  ،يتعلق به رواية ودراية وفتاو، وأقوال
كمما يمكمن بسمهولة .ٔئيمة وريرهمافي المعامالت الماليمة والجوانمب االقتصمادية والجنا

                                                                                             
موسموعة التخمريج : وهمي334ٔ:اإلصمدار األول-هبيمة للحمديث النبموي الشمريف وعلوممهالموسوعة الذ -:وقرص
ترجمممة لممرواة الحممديث  ٓٓٓ.ٓ٘ٔنممص مسند،وموسمموعة تممراجم تحتمموي علممل أكمممر مممن  ٓٓٓ.ٕٓٓاآللممي ل 

-مكتبة األجزان الحديميمة -:حديما ،وقرص ٓٓٓ.6ٓوفيها الحكم علل أكمر من .وتربط األحاديث بكتب الشروح .
موسمموعة األحاديممث اللممعيفة  -:قممرص.مجلممد ٖٓٓوتشممتمل علممل أكمممر مممن  األجممزان الحديميممة ي علمملوتحتممو

ألمف حمديث حكمم عليمه العلممان قمديما  4ٓويحتموي البرنمامج علمل أكممر ممن -336ٔاإلصدار األول -والمولوعة
 .وحديما باللعف أو الولا  

كتابا فمي قفمه هيمات  4ٕٙ، تشتمل علل مجلد3ٓٓعلل-333ٔ- ٘.ٔويحتوي إصدار-مكتبة الفقه وأصوله -:قرص
وأحاديث األحكام وفقه المذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنبيلية والماهرية واصول الفقه وقواعمده وتمراجم 

وكمذا أقمراص .علمل مالممين كتابما 333ٔ-ويحتوي اإلصدار الول-مكتبة النحو و الصرف -:قرص.الفقهان وريرها
 . شعر والتاري  والسيرة وريرهاأخر، عديدة في األدب وال

ويحتموي علممل ( ٕٓٓٓ-336ٔ)شمركة حممرف لتقنيمة المعلومممات -ٖٓ.ٔإصممدار –جماما الفقممه اإلسمالمي :قمرص-
المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية والماهرية والزيدية واإلبالية واإلماميمة :مرجا موزعة بين المذاهب ٓٓٔ

م واصول الفقه والقواعد الفقهية ولنة الفقه وريرهما،ويعتبر األجمود ممن باإللافة علل كتب هيات وأحاديث األحكا
ولنفس الشركة قرص جيد حول القرهن الكريم مذيل بممالث .ريره من حيث الخدمات وتيسير البحث وقلة األخطان

 .تفاسير،وكذا قرص الكتب التسعة مذيلة بشروحها
بمالحوزة العلميمة بقمم بمويران،ويحتوي اإلصمدار المالمث مركز المعجمم الفقهمي :أصدره: المعجم الفقهي في قرصين-

مجلممد وجممزن فيممما اعتبممروه اهممم المصممادر فممي المقافممة اإلسممالمية المنممي عشممر  ٖٓٓٓعلممل ( ٕٔٓٓ-ٕٔٗٔ)منممه
فممي المممذهب  4ٕفممي المممذهب الزيممدي،و ٘ٔممما بممين مجلممد وجممزن فممي فقممه الشمميعة اإلماميممة،و 4ٗٙعلما،وفيممه 
فممي الممممذهب  ٔٔفممي المممذهب الحنبلممي،و ٕٗفممي المممذهب الحنفممي،و 4٘ي،وفممي المممذهب المممالك ٙ٘الشممافعي،و
فمي  6ٕ٘فمي المصمطلحات والمفمردات الفقهيمة،و 4ٕمستقلة ومن بينها بداية المجتهد البن رشد،و ٖٕالماهري،و

فمي  ٕٔٔفي كتب التفسير عنمد الشميعة،و 64في مصادر الحديث عند السنة،و 6ٓ٘مصادر الحديث عند الشيعة،و
فممي مصممادر الرجممال عنممد  6٘فممي اصممول الفقممه السممني،و ٕ٘فممي اصممول الفقممه الشمميعي،و 3ٔلسممني،والتفسممير ا
 3٘فمي األنسماب وبعمض المعماجم،و 4ٔفمي دليمل المإلفمات،و 3ٙفي مصادر الرجال عنمد السمنة،و ٖ٘ٓالشيعة،و

 . لعربيةفي علوم اللنة ا 4ٗفي مصادر السيرة واألئمة ومعممها من كتب الشيعة،و ٖٙٔفي مصادر التاري ،و
 

ومن مميزات هذا العمل إمكانية تنصيبه كامال فمي القمرص الصملب للحاسموب فمال يحتما  باسمتمرار إلمل اسمتخدام 
كما أنه ال يحتوي فقط علل الكتب التراميمة للشميعة وإنمما أيلما علمل كتمب مجتهمديهم المعاصمرين فتجمد .األقراص

 .ا يتعلق بمإسسات الدولة الحديمة والعالقات الدوليةفيه نمرتهم إلل كمير من المستجدات والقلايا الطارئة وم
 6ٓٓٔيحتموي علمل  ألمخم عممل مجمموا وقفمت عليمه،وهو DVDالمكتبمة الشماملة فمي قمرص واحمد ممن نموا -

مرجا وكتاب بنض النمر عن أجزائها ومجلداتها وتنطمي مختلمف جوانمب المقافمة اإلسمالمية ممن تفسمير وحمديث 
 .وفقه وسيرة وأدب وريره

 .ٕٔٔ-ٔٔٔالقرلاوي االجتهاد في الشريعة االسالمية يوسف ٔ
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االطمالا فمي أي تخصممص علمل جممزن مهمم ممن اإلنتمما  البشمري لنيممر المسملمين فممي 
 .المجال ألخذ ما هنالك من حكمة

والقيام بمقارنات والوقوف علل أوجه الباطل وما تفعله األهوان بالناس حتل يتجنب  
جمة التقريبيمة فمي عمدد ذلك ويمهر بوزائه روعة التشريا الرباني،فقد تيسر أمر التر

من المواقا االليكترونية حيث تعطيها نصا مهما بلآ حجمه في اللنة اإلنجليزية مممال 
 .. فتعطيك في زمن ال يكاد يذكر ترجمته األولية إلل اللنة العربية

نهلمة العلمم والفكمر بتنمميم )وسيزداد األمر سهولة إذا تصد، أوليان األممور لتقنمين 
بممدال مممن أن يتممرك كممل مممتعلم  ،وتؤسمميس معاهممد للبحممث ،جتهممادوتيسممير التؤهيممل واال

ال سيما أن مد، ما ينبني اإلحاطة بمه ممن علموم التمراث والعصمر  ،يحاول التحصيل
لك الشمؤن إذا نممم االجتهماد الجمماعي بلممابط ذوكمٔ(أصمبح معجمزا للفمذ ممن العلممان 

مما تسمتطيا فعلمه وللجامعمات .المنبمق عن األمة بالحق واالختيمارٕالشور، والسلطان
وذلمك بتوجيمه الطمالب عمومما وطمالب اإلجمازة علمل وجمه الخصموص : بؤيسر جهد

مممممل المعالجمممة :بوشمممراف األسممماتذة،إلل إنجممماز أعممممال تفيمممد البممماحمين وعمممموم األممممة
المعلوماتية للبحوث المتموفرة فمي مختلمف الكليات،وكمذا مما تيسمر ممن مختلمف أنمواا 

سمير سمبل البحمث وحمدوث تمراكم معرفمي وتجنمب الكتب القديمة والحديممة، وذلمك لتي
تكممرار الجهممود، فيسممهل علممل الرارممب فممي اختيممار مولمموا البحممث اإلطممالا علممل 

كمما أن الجامعمات يمكنهما ممن اآلن، أن .الموجود أوال وتسير االسمتفادة منمه بعمد ذلمك
تطالب جميا الباحمين بتقديم أعمالهم في أقراص مدمجة إلل جانمب مما يلمعونه ممن 

وذلممك إلرنممان بنممك معلوماتهمما وخزانتهمما اإللكترونيممة وموقعهمما العلمممي .طبوعممةنسم  م
 (.اإلنترنت)علل شبكة

فليس أمام المعاصرين اال تمزيق الران الذي خيم علل العقول والقلوب من رواسمب 
مكان الوصول الل ما وصمل اليمه األولمون مما إالمالي وهفات الخمول والمن بعدم 

 .أمامهم واخالص الدعان لهم  عدم نسيان فللهم والتوالا
في ( ه6ٗٓت)وكما يقول محمد بن إبراهيم بن علي الوزير-ذلك أن عمل المتقدمين 

بمنزلممممة مممممن اسممممتخر  العيممممون العميمممممة :)هممممو -(القواعممممد فممممي اال جتهمممماد)كتابممممه
والمتؤخر بمنزلة ممن نممر فمي أيهما .وشقوا مساقيها وأمروها في مجاريها.واحتفروها

فال يعجب .رابا وأبرد في الصدور وأهنل وأخف في الطبا وأمرأأعذب مذاقا وألذ ش
وليعمرف .من تيسر االجتهاد وسهولته عليه، ويمن أن ذلك لفرط ذكائمه وعلمو همتمه 

 ٖ(فليكمروا لهم الدعان.أنه بسبب سعي ريره، قرب منه البعيد وسهل عليه الشديد
 
 
 
 
 

                                 
 .ٖٖ/حسن الترابي تجديد أصول الفقه ص ٔ
 .3ٕ/حسن الترابي تجديد أصول الفقه ص ٕ
 4ٖٕ:ص ٔٔ-ٓٔ:مجلة االجتهاد ا ٖ
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 .ٔ(حد التمام  إللنشان الشين حاال فحاال إ)في أبسط معانيها تعني  التربية-
انفمرد بالتصمرف حمازه و:فؤصملها ممن ملمك الشمين يملمك ملكما: في اللغية الملكة أما-

احتموان : ،وِالمْلمكٕعجنه فؤنعم عجنمه وأجماد:يملكه ملكا وأملكه:فيه،يقال ملك العجين 
 أي يقدر علل حبسمها: يملك نفسهو الشين والقدرة علل التصرف فيه واالستبداد به،

صماحبها وربهما، ومالمك النماس :عما ال ينبني، وكل من يملك فهو مالك،ومالمك المدار
يملممك إقامممة يمموم  هللا : ومالممك يمموم الممدين.األمر والنهممي فمميهمربهممم والمتصممرف بمم:

 .الحساب،وهو الملك  يوم الدين
فالجانب اللنوي يفيد التملك واإلجادة واإلحتوان علل الشين والقدرة علمل التصمرف 

 .فيه
فمممالمعنل ريمممر بعيمممد عمممن األصمممول اللنويمممة، يقمممول  :اصيييطبلح العلميييا وأمممما فمممي -

فقموة التملمك للعلمم والصمنعة ورسموخها  ٖ(خة في المنفسصفة راسالملكة ):الجرجاني
فممي أعممماق القلممب والممنفس والعقممل، جعلهمما وكؤنهمما صممفة الزمممة، وقريممب مممن هممذا 

فمي المنفس ال تمزول  والملكة كيفية راسمخة: )التعريف ، يقول صاحب كشف المنون
 ٗ(بسرعة

حصميلها كمان جمعهما وت فالملكة شين زائد علل مجرد جمما العلموم والمعمارف،وإن-
 :)الملكمة كمما يقمول صماحب أبجمد العلموم فحصمول من لوازمها وشروطها وأسبابها،

متوقمف علممل جممما تلممك العلمموم وال يلممزم ممن جمعهمما حصممولها ألنهمما كاآللممة ممممل هلممة 
النجمار فونمه قمد يعمرف كيفيمة النجممارة ويتصمورها ويجمما هالتهما وال يمكنمه أن يحكممم 

 .٘(الصناعة كلية
واعلمم :)جرد فهم العلم ،يقول مصمطفل بمن عبمد هللا القسمطنطينيوالملكة أكمر من م-
نمما همو بحصموله الملكمة فمي اإلحاطمة إن الحذاقة والتفنن في العلم واالسمتيالن عليمه أ

ه وقواعده والوقوف علل مسائله واستنباط فروعه من أصوله وهذه الملكة هي ئبمباد
 ٙ(رير الفهم

المسممائل  :يطلممق علممل مجممموا والعلممم ,فالملكممة مسممتو، متقممدم فممي مراتممب العلممم-
فمالن  :كما يقال)،فهو يطلق التصديقية والمولوعات  جالتصورية والمباد جوالمباد

وتمارة علمل الملكمة الحاصملة ممن  ،وتارة علل التصديقات بتلك المسمائل  ،يعلم النحو
ملكة استحلارها وقد يطلق الملكة علل التهيإ التام وهو :أي ،تكرار تلك التصديقات

فمال يحصمل العمالم علمل الملكمة بمجمرد  4(ن يكون عنده مما يكفيمه السمتعالم مما يمرادأ
استحلار ما تعلممه وتكمرار مما قيمل قبلمه ،كمما الشماعر ال يسممل كمذلك وال األديمب، 
بمجممرد حفممم األشممعار والنصمموص مهممما بلنممت فممي الكمممرة ممما لممم ينتقممل إلممل مرحلممة 

                                 
 .63ٔ/الرارب األصفهاني مفردات ألفام القرهن ص ٔ
 3٘ٗ:ص ٓٔ: :لسان العرب ٕ
: ط–إبمراهيم األبيماري: تحقيمق– 3ٕٙ: ص ٔ:  " التعريفمات( "ه6ٔٙت )علي بمن محممد بمن علمي الجرجماني ٖ

 بيروت -دار الكتاب العربي-٘ٓٗٔ-األولل 
 ٖ٘: ص ٔ: كشف المنون   ٗ
  ٔ٘ٔ: ص ٔ:   "أبجد العلوم" (ه 4ٖٓٔت )صديق حسن القنوجي  ٘
 ٔٗ: ص ٔ: كشف المنون   ٙ
 ٙ: ص ٔ: كشف المنون   4
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لحممماالت الطارئمممة والجديمممدة بمممما اإلنتممما  والتصمممرف المبمممدا فمممي مجاله،ومواجهمممة ا
ملكة نفسانية يقتدر بهما صماحبها  :)وال يعتبر ذا شؤن في مجاله حتل يحصل .يناسبها

علممل النمممر فممي األحمموال العارلممة لمولمموا ممما مممن جهممة ممما بحيممث يممإدي الممل 
 . ٔ(النرض

فكما هو مشاهد ومعلوم،فالعلمان ليسوا علل مرتبة واحدة فمي نفمس العلمم، وإن عمدوا 
من له في العلم  ملكمة تاممة ودربمة كافيمة وتجمارب وميقمة وحمدس  :)جاله،فمنهممن ر

وممنهم دون ٕ(وسمداد رأي ونفماذ فكمر ةفتصانيفهم عن قوة تبصمر ،صائب وفهم ماقب
 .ذلك
ن أفمبت  :)والملكة عقل مزيد وممرة للتعمق في العلم ، يقول صاحب كشف المنون-

دا وكمذا الملكمات الصمناعية تفيمد عقممال كمل نموا ممن العلموم والنممر يفيمدها عقمال مزيم
تعمود تفهو ينتقل من دليمل المل دليمل و)...( والكتابة من بين الصنائا أكمر افادة لذلك 

لل الممدلول وهمو معنمل النممر إالنفس ذلك دائما فتحصل لها ملكة االنتقال من األدلة 
طنمة وهمذا العقلي الذي يكسب به العلوم المجهولة فيحصل بذلك زيمادة عقمل ومزيمد ف

تعممين الشممخص علممل سممرعة البديهممة فممي فهممم )وهممي  ٖ(هممو ممممرة الممتعلم فممي الممدنيا
المولمموا وإعطممان الحكممم الخمماص بممه، والتمييممز بممين المتشممابهات بوبممدان الفممروق 

 .ٗ(.والموانا، والجما بينها بالعلل واألشباه والنمائر ورير ذلك
 ؟كيف السبيل إل  الملكة-

أنه تحصل للمنفس هيئمة : وتحقيقه:)ريفه السابق للملكةقال الجرجاني مباشرة عقب تع
حالمة، مما داممت : كيفية نفسمانية وتسممل: لتلك الهيئة: ويقال. ،بسبب فعل من األفعال

فمموذا تكممررت ومارسممتها الممنفس حتممل رسممخت تلممك الكيفيممة فيهمما، . سممريعة الممزوال
 ٘(قاوبالقياس إلل ذلك الفعل عادة وخل. وصارت بطيئة الزوال، فتصير ملكة

وقد أفاد طريقة تكونها وتمكنها في النفس بحيث ال تحدث فجؤة،وإنما تحصل بالتدر  
والممارسة والتكرار حتمل تصمبح راسمخة وكؤنهما جمزن ممن المنفس بحيمث تكمون لهما 

 .عادة وخلقا ال تتكلفها كما األمر عند البدايات
لصمعوبة فال يصبح األمر ملكة حتل يصدر عن صاحبه في يسمر وسمهولة،وأما مما ا

والعسر ففيه مإشر علل التكون وعدم االكتمال،فمالخلق مممال ال يعتبمر طبيعمة للمنفس 
 ٙ(فعال بسهولة من رير فكر ورويةأملكة يصدر بها عن النفس )حتل يصير

يكون بها األول ،ف يكتسب واآلخر عادي جبلي طبيعيقد يجتما فيها ما هو الملكة ف -
 لدنؤكيممف بهمما بممتخاصممة كامنممة بحيممث يأصممل الفطممرة مسممتعد لكيفيممة )الشممخص فممي 

وبتكمرره والتممرن  ،ن يزاول في االبتدان فعال باختيمارهأما العادية فهي أو )...(سبب
 4(تصير ملكة حتل يصدر عنه الفعل بسهولة من رير روية  ،عليه

                                 
 ٕٗ: ص ٔ: كشف المنون   ٔ
       6ٖ: ص ٔ: نون  كشف الم ٕ
 ٕ٘: ص ٔ: كشف المنون   ٖ
 هـ، السنة التاسعة عشرة ٕٓٗٔرجب ( 4ٕ)العدد  -كتاب األمة-"تكوين الملكة الفقهية"محمد عممان شبير  ٗ
 3ٕٙ: ص ٔ:  " التعريفات" ٘
 ٖ٘: ص ٔ: كشف المنون   ٙ
 ٖٙ -ٖ٘:ص ٔ: كشف المنون   4
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والممارسمة  خمذ والمتعلم والتممرن والتمدربالسعي لتحصيل الملكة موقوف علل األ -
هممل يمكممن معرفممة الحممديث  ابممن القمميم رحمممه هللا، سممئلللعلممم ، والمخالطممة الشممديدة

وإنمما  ،هذا سإال عميم القمدر :)لافق؟ المولوا بلابط من رير أن ينمر في سنده
وصمار  ،واختلطت بدممه ولحممه ،من تللا في معرفة السنن الصحيحة :يعرف ذلك

 ول هللا ومعرفة سميرة رسم،بمعرفة السنن واآلمار  ،له فيها ملكة واختصاص شديد
ويشرعه ،ويحبه ويكرهه  ،ويخبر عنه ويدعو إليه ،فيما يؤمر به وينهل عنه:وهديه ،

فمممل همذا يعمرف  ،كواحد ممن أصمحابه الكمرام بحيث كؤنه مخالط للرسول  .لألمة
وما يجموز أن يخبمر عنمه ومما  ،وهديه وكالمه وأقواله وأفعاله من أحوال الرسول 

كممل متبمما ممما متبوعممه فممون لألخممص بممه  ا شممؤنممما ال يعممرف ريممره وهممذ ،ال يجمموز
الحريص علل تتبا أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين مما يصمح أن ينسمب إليمه 

ما ليس لمن ال يكون كذلك وهذا شؤن المقلدين ما أئممتهم يعرفمون ممن  ،وما ال يصح
  ٔ(أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وأساليبهم ومشاربهم ما ال يعرفه ريرهم

المخالطممة الشممديدة للعلممم والتعمممق فيممه، اعتممماد المصممنفات األصمميلة التممي تعتمممد  وممن
لكمرة ما فيها من التكرار واالطالة )التوسا في الفن المطلوب وتقصد استيعابه وذلك 

 ٕ(المفيدين لحصول الملكة التامة 
،جمان فمي الملكة تحصل بكمرة الشميوخ والمباشمرة والتلقمين والرحلمة فمي طلمب العلم-
ن البشمر يؤخمذون معمارفهم أن الرحلة في الطلب مفيمدة وسمبب ذلمك إ:)شف المنونك
وتلقينا  وتارة محاكاة، لقان إتارة علما وتعليما و :خالقهم وما ينتحلونه من المذاهبأو

قممو، أن حصممول الملكممات علممل المباشممرة والتلقممين أشممد اسممتحكاما وأال إ .بالمباشممرة
 .ٖ(صول الملكة ورسوخهارسوخا فعلل قدر كمرة الشيوخ يكون ح

ومجرد الحفم وتكرار العلم من ريمر عممق فمي الفهمم ال يعطمي ملكمة فيمه ال بمد ممن -
مطارحممة ) المناقشمة والمطارحممة وتبممادل الممرأي فيممما يمتم تحصمميله ممما أهممل الفممن،ألن

من كمان عنايتمه بمالحفم :) يقول صاحب كشف المنون.ٗ(ساعة خير من تكرار شهر
يل الملكمة ال يحصمل علمل طائمل ممن ملكمة التصمرف فمي أكمر ممن عنايتمه المل تحصم

العلم ولذلك تر، من حصل الحفم ال يحسن شميئا ممن الفمن وتجمد ملكتمه قاصمرة فمي 
نه المقصود ممن الملكمة العلميمة فقمد أخطما وانمما أن فاوض أو نامر ومن من إعلمه 

دلوالت المقصود هو ملكة االستخرا  واالستنباط وسرعة االنتقال ممن المدوال أو المم
وممممن المممالزم المممل الملمممزوم وبمممالعكس فمممان انلمممم إليهممما ملكمممة االستحلمممار فمممنعم 

 .٘(المطلوب
، أي أن فرال المنفس يسماعد الملكة بحسب ما يحصل أوالويعتقد بعض العلمان أن  -

فموذا تقمدمت فمي )علل تمكن ورسوخ ما سبق إليهما ممن ملكمات ويمملمون لمذلك باللنمة 

                                 
 "نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبمول("ه4٘ٔت  ) هللامحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد  ٔ
 األولل:الطبعة  -33ٓٔ - ٔٔٗٔ -بيروت -دار القادري -حسن السماعي سويدان:تحقيق ٕٖ: ص ٔ:  

 ٗٗ: ص ٔ: كشف المنون   ٕ
 ٖٗ -ٕٗ:ص ٔ: كشف المنون   ٖ
 ٖٕٗ: ص ٔ: أبجد العلوم   ٗ
 ٗٗ: ص ٔ: كشف المنون   ٘
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ا في اللنة العربية الن الملكة إذا تقدمت في صناعة اللسان ملكة العجمة صار مقصر
 .ٔ(قل أن يجيد صاحبها ملكة  في صناعة أخر،

وما يهم الرارمب فمي تحصميل الملكمة،هو الجمد وبمذل الوسما : الملكة فلل من هللا-
وإنمما همو تعلمق بخمالق .والطاقة،وإتيان أسمباب الملكمة ممن ريمر تعلمق بهما،أو ارتمرار

ويتؤكمد همذا فمي الملكمات التمي لهما تعلمق .رمه وتوفيقه وسدادهاألسباب، حتل يجود بك
فالعالم قد يجما جميا العلوم وتحصل له تلك الكيفية التي هي  )بالدين وسوق اآلخرة

أو يمكنممه العمممل فممي بعممض وال يمكنممه العمممل  ،وال يمكنممه العمممل بتلممك الملكممة ،الملكممة
أدلة قد عجز عنهما األوائمل وقد عمر المتؤخر علل  ،فهي عطايا وحموم )...(الكامل

 ٕ(وصنا في التصانيف ماال يقدر عليه األمامل وذلك فلل هللا يإتيه من يشان
 :عوائا تحصيل الملكة-

وهمي نفسممها عوائممق تحصمميل العلم،يلمماف إليهمما ألمداد ممما سمملف ذكممره مممن الطممرق 
نمه علمل كمل خيمر أواعلمم  :)فكمما يقمول صماحب كشمف المنمون.الموصلة إلل الملكمة

واالنتقال ممن علمم ،والومموق بالمذكان ،منها الوموق بالمستقبل :علل العلم موانامانا و
ومنها ،أو ممن كتماب المل كتماب قبمل ختممه ،الل علم قبل ان يحصل منه قمدر يعتمد بمه

ومنهمما لمميق الحممال وعممدم  ،لممل اللممذات البهيميممةإأو الركممون  ،طلممب المممال أو الجمماه
ومنهما كممرة التمآليف فمي  ،وتقليمد األعممال ،اومنها إقبال الدني ،المعونة علل االشتنال

 ٖ(نها مخلة عائقةووكمرة االختصارات ف ،العلوم
ويقصممد بممالوموق فممي المسممتقبل طممول األمممل، وعممدم العنايممة بمممرور الممزمن وتؤجيممل 

وأمما .األعمال حتل تنقطا عليه بالمرض أو الهرم أو ريرها من العوارض والموانما
المممانا مممن االسممتزادة والتوالمما فممي الطلممب حتممل فيعنممي النممرور : الوممموق بالممذكان

يحصل المقصود،كما أن االنقطماا عمن العلمم وعمدم إتممام كتبمه ومبادئمه وأصموله،إذا 
كان يحرم صاحبه من مستويات دنيما منمه ،فممن بماب أولمل أن ال يشمم رائحمة الملكمة 

ر من مم ذك.وال يهم بعد ذلك بؤي سبب كان االنقطاا من مال أو منصب أو ريره.فيه
العوائق كمرة التصانيف وتشعب العلموم ممما يبعمث هيبمة فمي النفوس،ولمعف األممل 

وأمما المختصمرات فلكونهما .في اإلحاطمة بجوانمب العلمم ممما ينمري باالنصمراف عنمه
والبيان  من بسط المعرفة وتكرارها وكمرة األمملة-إذا هو وقف عندها -تحرم الطالب
 .الملكة التامةالموصل إلل 

 :جتهادملكة اال-
يقتممدر بهمما علممل طلممب حكممم شممرعي فممي قمموة ذهنيممة وصممفة راسممخة فممي الممنفس وهمي 

 . النازلة حيث يوجد ذلك الحكم
ال إوالتي ال يمكن أن تحصل  ،القدرة علل تحصيل الدليل أو الحجة لحكم شرعي أي

التعمق فيهما علمل نحمو بمو، وعبر مراحل ومسمتويات مختلفمة ،من معرفة علوم معينة
يقمول صماحب أبجمد العلموم عمن تحصميل .رأي ريمر صمادر عمن تقليمد يكون لواجدها

                                 
فوذا سبقت الل محله ملكمة أخمر، قصمرت عمن تممام تلمك  :)ويقول بعد ذلك أيلا ٘٘: ص ٔ: لمنون  كشف ا ٔ

الملكة الالحقة الن قبول الملكات وحصولها علل الفطرة األولل أسمهل وإذا تقمدمتها ملكمات أخمر، كانمت منازعمة 
 (كلها علل اإلطالقالملكات الصناعية  لها فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكة وهذا موجود في

 ٕ٘ٔ: ص ٔ: أبجد العلوم   ٕ
 ٖٗ: ص ٔ: كشف المنون   ٖ
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بمخالطممة الفقممه وتنميرالمسممائل وتفريعهمما وتخممريج :) الملكممة الفقهيممة بؤنهمما ال تممتم إال
 ٔ(الفروا علل األصول
لل قدر من حصلت فيه شروط اجعلها هللا تع ،ح ربانيتلهية وفإ ةفملكة االجتهاد منح

وأخممر، (كالعقممل والبلممول)مممور ريممر مكتسممبة ذاتيممة وأخممر، مولمموعية ،وممممرة أل
  .مكتسبة للجهد فيها حم وافر

 :معن  ملكة االجتهاد عند ابن رشد-
ووجمدت "اللمروري"وال فمي "البدايمة"ال فمي" ملكمة"لم يسمتخدم ابمن رشمد مصمطلح 

والعقمل المذي  :)عنده حديما عن الملكة في شرحه لرسالة النفس ألرسطو حيمث يقمول
بحيمث يتصمور بهما اإلنسمان  بالفعمل فيمه إذا صمارت، ت الحاصلةبالملكة هو المعقوال

بالفعمل علمل تماممه اآلخمر،  يعلم، وهو إنما يحصل متل شان، كالحال في المعلم إذ لم
وهو معنمل عمام يمرتبط بالجانمب االصمطالحي (  وبهذه الحال تحصل العلوم النمرية

 .باالجتهادفي عرف المستعملين له من العلمان ورير مرتبط بشكل مباشر 
ممن مصمطلح الملكمة عنمد ابمن رشمد همو اسمتخدامه -حسب مما أر،–والشين القريب 

وأما إذا كان ماهر اللفم محتمال للتؤويمل فهنما يتمردد النممر  :)لكلمة ذوق حيث يقول
هل يجما بينهما بؤن يتمؤول اللفمم أو ينلمب مماهر اللفمم علمل مقتلمل القيماس وذلمك 

الماهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها وال مختلف بحسب قوة لفم من األلفام 
كممما يممدرك الممموزون مممن الكممالم مممن ريممر  بالييذوا العقلييييممدرك الفممرق بينهممما إال 
علل التساوي ولذلك كمر االختالف في هذا النوا حتل  الذواانالموزون وربما كان 

  ٕ(قال كمير من الناس كل مجتهد مصيب
ف قول مالك فمي إجمازة السملف والشمركة فممرة واختل :)وقوله أيلا في مولا هخر

أجاز ذلك ومرة منعه وهمذه كلهما اختلمف العلممان فيهما الخمتالفهم باألقمل واألكممر فمي 
وجود علل المنا فيها المنصوص عليها فمن قويمت عنمده علمة المنما فمي مسمؤلة منهما 

 ألن هممذه المممواد ذوا المجتهييدمنعهمما ومممن لممم تقممو عنممده أجازهمما وذلممك راجمما إلممل 
يتجاذب القول فيها إلمل اللمدين علمل السموان عنمد النممر فيهما ولعمل فمي أمممال همذه 

  ٖ(المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا
فالذوق في المجال المعنوي ال يحصل عمادة بنيمر وجمود الملكمة، وكؤنهما درجمة عليما 

فنمون البيمان اعلم أن لفمة الذوق يتمداولها المعتنمون ب:)فيها،يقول صاحب أبجد العلوم
فوذا انتقلنا فمي مجالنما المذي نحمن فيمه مما ابمن  ٗ(ومعناها حصول ملكة البالرة للسان

رشممد،نقول عممن الممذوق بؤنممه حصممول ملكممة االجتهمماد للعممالم بالكتمماب والسممنة وأحمموال 
 .الناس

 :تحصيل ملكة االجتهاد

                                 
 ٖٗٓ: ص ٔ: أبجد العلوم   ٔ
 4ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ

 
 ٕٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 
 44ٕ:ص ٔ ( أبجد العلوم)صديق بن حسن القنوجي  ٗ



 262 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

ونيممل ليممه إفالوصممول ،ال للوسمما والطاقممة لنيممل الحكممم الشممرعي ذإذا كممان االجتهمماد بمم
ويختلمف النماس فمي مسمتوياته حسمب مما  .ال لمن بذل وسعه وطاقتمهإمرتبته ال يكون 

 .حريهم ل خالص والصوابتحسب عند هللا وعند الناس ويقبل منهم  ،يبذلون
حمد التممام والكممال  إلملتنشمؤ حماال فحماال  ،فملكة االجتهاد حصميلة صميرورة متناميمة

يمكن ولا كما ، ٔبوادرها من الصبا المبكريمكن أن تبدأ إرهاصاتها ووالمقدر لها ،
 إلملليها ،تتخللها خطط قصميرة تسملم كمل مرحلمة إخطط علل المد، البعيد للوصول 

ذا استمر في طلبه مرت عليه إمام الشاطبي ير، أن طالب العلم فهذا اإل.. التي تليها 
 :مالمة أحوال

وذلمك بشمعوره بسمر  ،النممر فيمما حفمم ويبحمث عمن أسمبابه إلملأن يتنبه عقلمه :أولها
 ..جمالية إوحكمة ما حصل ويكون ذلك بصفة 

بممؤن يرفمما عنممه :عانممة هممذا الطالممب بممما يليممق بممه فممي هممذه الرتبممة إ إلمملويوجممه المعلممم 
مواقا إزالتها في السمير  إللويهديه ،شكاالت التي تعرض له في طريقه األوهام واإل

حتممل يتسممنل لممه النمممر علممل حسممب مسممتواه ممبتمما قدمممه ورافعمما وحشممته ومإدبمما لممه 
فهممذا الطالممب حممين بقائممه هنمما ينممازا المممواد الشممرعية .والبحممث عممن صممراط مسممتقيم 

دراك أصممولها واالتصممال بحكمهمما ومقاصممدها إه طمعمما فممي لبممانهمما وتلبانوتنازعممه وي
 .فهي لم تتخلص له بعد

ولهذا ير، الشاطبي بؤن من كان هذا حاله ال يصمح منمه االجتهماد فمي مما همو نمامر  
ند االجتهاد وال هو منمه علمل بينمة بحيمث ينشمرح صمدره تص له مستخلألنه لم ي ،هفي

 .بما يجتهد فيه 
أن ينتهي بالنمر إلل تحقيق معنل ما حصل علل حسمب مما أداه اليمه البرهمان : مانيها

بحيث يحصل له اليقين وال يعارله الشك بل إنه يتعجب من المتشكك في  ،الشرعي
 .محصوله

دراز في الهام  في تفصيل هذا المستو، من التحصيل المفلي إلل ويزيد عبد هللا 
 إذا استمر صاحبه في الطلب حيث يترقل هذا الطالب في -درجة االجتهاد

إدراك مقاصد الشريعة وأصولها، حتل يصمير تعلقمه بتلمك الكليمات وكمؤن محفوماتمه 
الواقما من النصوص الجزئية والقواعد الشرعية، رابت عن حافمتمه،وإن كانمت فمي 

ال تممزال عنممده،إال أن همتممه منصممرفة إلممل التعويممل علممل كليممات المقاصممد وأصممول 
أنص علل دليلمه الخماص أم ال ؟ بمل :الشريعة، حتل إنه ال يبالي في استنباطه الحكم 

لو نص علل دليل خالفه لكان حكمه عنده مقتلل الكليات ولو خالفت النص ألنه لم 
 .الكلياتيصل بعد إلل مالحمة الخصوصيات ما 

وقد تردد الشاطبي فيمن هذا حاله، باعتبار أن الكليات الشمرعية لمم تنمتمم لمه اال ممن 
التفقه في الجزئيات والخصوصيات، فمبت من جهة أن صماحب همذه المرتبمة ممتمكن 

أن اعتبممار الكلمي ممما )جمدا مممن االسمتنباط واالجتهمماد ،ريمر أن هنمماك ممن منمما بحجمة 

                                 
ذا الفتمل فسميكون حجمة أهمل همان عما  )صمبيا  فهذا الهيمم ابن جميل يقمول فمي االممام أحممد ابمن حنبمل وقمد رهه ٔ

-4ٙٔ:ص 3: (ه ٖٓٗت )حلية األوليان وطبقات األصفيان ألبي نعيم أحممد بمن عبمد هللا األصمبهانيعن :زمانه 
 .الرابعة: ط-٘ٓٗٔ -بيروت -دار الكتاب العربي
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النكماح ال :كمما أن لكمل بماب مما يليمق بمه فمممال( س اطراح الجزئي خطؤ كما في العك
كممما أنممه ال يسممول أن يجممر، . يسممول أن يجممري مجممر، المعاولممات مممن كممل وجممه

وكممذلك الشممؤن فممي استحلممار خصوصمميات ..مجممر، الهبممات والنحممل مممن كممل وجممه 
يترقل إلل درجة االجتهماد حتمل )ولهذا فالراجح أن من كان هذا حاله أن ال. المكلفين
 (.يحتا  إلل تكميلهيكمل ما 
أن يخموض فيمما خماض فيمه المجتهمدون ممن أهمل المرأي والحمديث ، ويتحقمق : مالمها

فهممو يتبحممر فممي االستبصممار .بالمعمماني الشممرعية منزلممة علممل الخصوصمميات الفرعيممة
بطرف دون أن يصده عمن التبحمر فمي االستبصمار بمالطرف اآلخمر، فمال همو يجمري 

لل اآلخر،مم يلتفت ما ذلمك إلمل تنمزل مما علل عموم واحد منهما دون أن يعرله ع
فال يكونون عنده سوان بل كمل ومما يليمق )تلخص له علل ما يليق في أفعال المكلفين 

 .ما استحلار المقصود الشرعي في كل الجزئيات ( به 
وهذا الذي عنده إلممام بالنصموص والمقاصمد وأحموال المكلفمين ال خمالف فمي صمحة 

ذه المرتبممة الربمماني والحكمميم والراسمم  فممي العلممم صمماحب همم) االجتهمماد منممه ويسمممل 
والعالم والفقيه والعاقل ألنه يربي بصنار العلم قبل كباره ويوفي كل أحد حقه حسب 
ممما يليممق بممه وقممد تحقممق بممالعلم وصممار لممه كالوصممف المجبممول عليممه ،وفهممم عممن هللا 

له في  فهو يجيب السائل علل ما يليق به في حالته علل الخصوص، إن كان ٔ(مراده
 .كما أنه ينمر في المآالت قبل الجواب عن السإاالت . المسؤلة حكم خاص

وال شك أننا ما الشاطبي هنا نعي  ما ملكة االجتهاد وكيف تكتمل وتتبلور من حفم 
النصوص إلل محاولمة فهمهما إلمل استحلمار المقاصمد الشمرعية إلمل معرفمة أحموال 

مراتب يخدم بعلها بعلا ويفيد بعلها المكلفين وفقه تنزيل األحكام الشرعية وهي 
 .بعلا 

وهذا ابن خلدون وهو يستعرض وجه الصواب في تعليم العلوم وطريمق إفادتمه يبمين 
 :أن الملكة ال تحصل دفعة واحدة وانما تمر قبل اكتمالها بمالث مراحل

 وهي تحصل: ملكة جزئية ولعيفة رايتها فهم الفن وتحصيل مسائله:  األولل
يقمموم  ،ممن كممل بمماب ممن الفممن حيممث تكمون بممابممة أصممول ذلمك البمماب عطمان مسممائلوب

 .جمال مراعيا المستو، العقلي واستعدادات المتعلمالمدرس بشرحها علل سبيل اإل
وتناولمه بمسممتو،  ،بمالرجوا إلمل الفمن مانيمة:ملكمة متوسمطة تجمود وتتحسمن:  الثانيية

ل وذكر أوجه الخالف جماأعمق من األول باستيفان الشرح والبيان والخرو  عن اإل
 .إلل هخر أبواب الفن 

فمال يتمرك عويصما ) :وتحصل بمالرجوا إلمل الفمن للممرة المالممة:ملكة تامة:  الثالثة  
وقمد اسمتولل علمل  نال ولمحه وفمتح لمه مقفلمه فميخلص ممن الفمإهما وال منلقا بوال م
 .ٕ(ملكته 

ترطها العلممان فمي علم فمي الفنمون التمي اشمتذا تمدرجنا مما الممإفعلل رأي ابن خلدون 
مام وهذا الرأي هو الذي حاول اإل.فوننا نصل به إلل امتالك ملكة االجتهاد  ،المجتهد

مجتهممدين وولمما برنممامج للمتعلمممين الالشموكاني تطبيقممه فممي خطتممه التربويممة لتكمموين 

                                 
 3ٙٔإلل ٖٙٔمن:ص/ٗ "الموافقات"الشاطبي  ٔ
 .63٘/المقدمة ص   ٕ
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فوذا استمنينا  طبقة المختصين في ميدان الشمعر واألدب والفلسمفة والطمب والهندسمة .
يممؤمرونهم  :لمميهم المعلمممون الصممالحونإنينا عممموم العمموام الممذين ينتقممل وريرهمما واسممتم

 ويعلمونهم سائر الفرائض  ،بة علل الصالة في أوقاتهامبالموا
مممام الشمموكاني يقسممم طلبممة العلمموم الشممرعية إلممل التممي أوجبهمما هللا عليهم،فوننمما نجممد اإل

 :مالث طبقات
 .الحاجةانة بسإال أهل العلم عند تطلب العلم إلل مستو، معين ما االستع: طبقة دنيا

بحيث يتمكنون من فهم ما يحتاجون اليه من  ،صالح ألسنتهم وتقويم أفهامهمإ: هدفال
حيممث كممانوا  ،ويشممبهها بممما كممان عليممه جممل الصممحابة رلممي هللا عممنهم .أمممور الشممرا

ريمر تقليمد إليمه ممن يسؤلون أهل العلم ممنهم عمن حكمم مما يعمرض لهمم ممما يحتماجون 
 .نه واحد بعي

 ،تطلب العلم بؤمور الشريعة علل وجه يسمتقل أصمحابها فيمه بؤنفسمهم:طبقة متوسطة 
 .ريرهمإفادة  يبلنونولكنهم ال  ،وال يحتاجون إلل السإال عن أمور دينهم

حيث تكممل فميهم ملكمة المتعلم ،ومستننين عن ريرهم مستقلينيصير أصحابها :هدفال
ريممر أنهممم . مممن قلممايا ومشممكالت ،ويقممدرون علممل البحممث فيممما يعممرض لهمممالممذاتي 

 .يصعب عليهم النمر في المستجدات التي لم يسبق النمر فيها من ريرهم
وهإالن يمنعون ممن العممل بنيمر دليمل وعلميهم البحمث فمي كمل حادممة يحتماجون إلمل 
حكمها عن أقوال أهل العلم وكيفية استداللهم في تلك الحادمة وما قالوه وما رد عليهم 

 .ون بذلك انتفاعا كامال به فونهم ينتفع
تطلممممب العلممممم بهمممممة عاليممممة، ورربممممة قويممممة فممممي تحصمممميله، وال تقنمممما : طبقممممة عليمممما

وتقتحم مشكالت العلم وتفاصيله وأوجه الخالف فيه وأدلته وأصوله ما يمكنها .بالدون
 .من النمر فيه كما نمر السابقون من أهل الرأي واالجتهاد

لعلممم مرجعمما يسممتفيد مممنهم العبمماد والممبالد أن يكممون أصممحابها عنممد تحصمميلهم ل: هممدفها
وهذه أرفا الطبقمات مكانمة وهمم علممان النمد ورجمال المسمتقبل فمي مسمائل الشمريعة .

 . ٔوالطبقة المجتهدة والتي تعتبر في المنزلة األولل عند الشوكاني
قاعدته عوام يحسمنون التطبيمق واالمتممال، ممم : وهكذا يبني  الشوكاني هرما اجتهاديا

لهممرم بطبقممة تحسممن الفهممم والسممإال، تليهمما طبقممة مكتفيممة تسممتقل بالبحممث لنفسممها يبممدأ ا
وتعممرف أوجممه الممدليل وقاصممرة عممن االفتممان والحكممم فممي أمممور ريرهمما مممن األفممراد 
والمجتممما ،مممم يتربمما علممل قمممة الهممرم أهممل االجتهمماد واالسممتنباط والحكممم فممي أفعممال 

 . ٕ(ل ينرسهم في دينه وهم ررس هللا الذين ال يزا)المكلفين بمنهج هللا 
وإذا جمماز لنمما نمريمما تفتيممت ملكممة االجتهمماد أو الحممديث عممن أطوارهمما ومكوناتهمما قبممل 
االكتمممال ،فممميمكن أن نتصممور تربيتهممما فمممي كممل مرحلمممة بمممما يناسممبها حسمممب الوسممما 

ونطلق تجاوزا كلممة االجتهماد علمل جمزن منمه ممن بماب إطمالق العمام علمل . والطاقة
 .منه لبلول رايته  الخاص مفترلين االنطالق

                                 
محمد بن علي الشموكاني وجهموده التربويمة "عن كتاب (  4ٓٔ-36-34/أدب الطلب ص)محمد علل الشوكاني  ٔ
 .4ٕٓ-ٖٕٓ-64ٔ-6٘ٔ/صالح محمد صنير مقبل ص(
 .ٕٕٔ/ٗإعالم الموقعين   ٕ
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فنتحدث ممال عن تربية ملكمة اجتهماد التطبيمق، وتربيمة ملكمة اجتهماد الفهمم والسمإال، 
تمامما .وتربية ملكة االجتهاد لالستقالل بالنفس، مم تربية ملكة االجتهاد بمعناه المطلق

فيطلقمون .وتربيتمه،عن مسمتويات لتنميتمه وتربيتمه ٔ"دراسمة اإلبمداا"كما يتحدث أهل 
ألن اإلبداا عنمد الطفمل مممال يختلمف عنمه لمد، .ا علل ما ليس في الحقيقة كذلكإبداع

النالجين فهو وإن كان ما ينتجه ليس جديدا في ذاته،ولكنه يسمل إبداعا بالنمر إلل 
سنه أو رفاقه أو طبيعة االمكانات المتوفرة وشروط اإلنتا  ورير ذلك،بل وحتمل إذا 

 .كان جديدا عليه وحققه بطريق مستقل
فنجممدهم يتحممدمون ممممال عممن اإلبممداا التعبيممري الممذي ينطمموي علممل شممين مممن التعبيممر 

ويعتبمرون ممنح الطفمل فمرص اإلنتما  العفموي .المستقل،ممل الرسوم التلقائية وريرها
ونزعممممة االسممممتقالل فيممممه،يمكن أن يجعممممل ذلممممك منممممه وريممممره إنسممممانا مبممممدعا فيممممما 

بطريقة استكشافية،أو أعيد بناإه  ويعتبرون أي فعل من قبل التالميذ والطالب تم.بعد
 .بنان جديدا،وحلور الجهد الشخصي شيئا ما في اإلنتا ،يعد كل ذلك فعال إبداعيا

االسممتقاللية وحممب االطممالا والحيويممة وسممعة الخيممال :كممما يعتبممرون مهممور مإشممرات
وخصوبة التصور واالتجاه نحو النشاط والبحث، والرربة الملحة في النجاح والتميز 

 .صائص أولية ألي فعل إبداعي أصيلكلها خ
أو قسمم  ،في الدرس األصولي إذا استخر  علة أو عرف أصال لفمرا: فالطالب ممال
واستخر  المناسب منها بطريقمة تختلمف عمما همو موجمود فمي الممادة ،أوصاف العلة 

ن كمان إبمداعا وإفيمكن اعتبار همذا العممل اجتهمادا و ،أو عما يقدمه األستاذ ،الدراسية
 . والعلمان جديد علل العلمرير 

هتمممام فاال ،الحمق حقيقميالجتهماد يكمون منبئمما ومإشمرا  (االجتهماد)فمهمور مممل همذا 
حكمممام بالمممدرس األصمممولي وإعمممادة التممممرس علمممل مممما همممو موجمممود ممممن الحلمممول واأل

 .أحسن الطرق في تربية ملكة االجتهاد بين جتهادات يمكن اعتباره منواال
ممن ومإسسماتنا عن تربية ملكة االجتهماد فمي مدارسمنا  مكانية الحديثإولهذا نتصور 

-إذا أحسن اختيارهما علمل أسماس همذا الهمدف–وقدرة المناهج الدراسية  ،وقت مبكر
جممممذب وإمممممارة وفممممتح القنمممموات لتطمممموير النزعممممة االجتهاديممممة لممممد، التالميممممذ  علممممل

،بولمما أسممس التفكيممر المسممتقل والمبممدا لممديهم ومسمماعدتهم علممل تطمموير والطالب
تقديم العلموم الشمرعية المناسمبة  :وتكوين روح البحث لديهم ممل ،تهم االجتهاديةقدرا
حقائمب مشماريا وإنجماز مادة أصمول الفقمه عمن طريمق حمل المشمكالت وعبمر كلذلك 
ال ما إإعطان المعلومات الجاهزة التي تعتمد عوض الطرق التلقينية المباشرة ..البحث

                                 
دجنبممر سممنة  ٗٗٔ:وممما بعممدها ،سلسمملة عممالم المعرفممة ا63ٔ/ص"االبممداا العممام والخمماص"الكسممندرو روشممكا  ٔ

ٔ363. 
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ممن مناهجنما التربويمة  ٔحالمة الشمكو،واالجتهماد فمي تجماوز .ممن ذلمك المروري كان
 .والتعليمية البعيدة في أرلبها األعم عن تنمية ملكة االجتهاد

فيفسممرها ويبحممث  يقمموم برإيممة المشممكلة مممن وجهممات نمممر مختلفممة ، الطالممب فجعممل
ويعمل كما لو أنمه يكتشمف ، هيختبروويعد االفتراض الممكن ،عن حل لها  يةباستقالل

األصمول ومباحمث  الفقمه و كانت مكتشفة من قبمل فمي كتمب بنفسه تلك المعارف التي
 .القياس وريرها من باقي العلوم التي تعتبر شرطا في االجتهاد

والسممنوات  ممممل التعلمميم المممانوي–وجعممل االهتمممام ينصممب فممي المراحممل المتوسممطة 
بعمد ذلمك  ،ممم االعتمماد هعلل تكوين االتجماه نحمو البحمث واعتيماد – الجامعية األولل

لفترة طويلمة كمان يعتقمد أن ) ذلك أنه و ،فعلية ببحوثلقيام لتكوين االستعدادات علل 
بينمما  ،المرحلة المانوية أو باألحر، الجامعية أيلما يمكمن أن يمتم فيهما نقمل المعمارف

 (…)بداا األصيل في التعلميم مما بعمد الجمامعييتم تحقيق التحلير العلمي وبداية اإل
تعداد للبحث يمكن أن يتشكل في سياق التعليم الجامعي أما اليوم فيتحقق علل أن االس

نه يمكن التوصل في هذه المرحلة إلل بحوث أصيلة ولكن ينبني أن تتشكل مممل إبل 
 وبقدر ما يقوم التعليم  (…)هذه االستعدادات حتل في المرحلة المانوية

 

لعممل ما قبل التعليم الجمامعي والجمامعي علمل طمابا استكشمافي يحمث علمل البحمث وا
 .  ٕ(ينتمر أن تمهر نتائج إبداعية في سن مبكرة وعلل مسارات طويلة

ولهذا ال يمكن أن نتحدث عن تربية ملكة االجتهاد اال بالمعنل الخاص، الذي سيكون 
بممال شممك، لبنممة لتكمموين المجتهممد ،وأيلمما ال ينبنممي حصممر هممذا المعنممل فممي المجتهممد 

أممام   ٖالمبعض اسمتحالة تكوينمه اآلنالمطلق الذي قلما يجود به الزممان والمذي يمر، 
 . بديال له" المجاما العلمية"تشعب العلوم واعتبار 

                                 
وهممو يشمكو مممن نتممائج  ٕٓٗٔرجمب  4ٕ:ا ( الملكمة الفقهيممة)مقدمممة كتماب األمممة  يقمول عمممر عبيمدة حسممنة فمي ٔ

 :)تعليمنا الجامعي من حيث طبيعة البحوث الشرعية المقدمة مما يفيد ان الشكو، ممما همو قبمل همذه المرحلمة أشمد
ل عمام، يجمد فالنامر إلل الكمير من رسائل وبحوث الماجستير والدكتوراة فمي الجامعمات الشمرعية اإلسمالمية بشمك

أطناًنا من الورق، يعمم كمها ويتلانل كيفها، لم تحرك ساكًنا، ولم تحقق رإية تنير من واقا األممة، وإن كانمت 
همذا إن لمم تكمن فمي ! ترتقي بالمواقا المادية وأحياًنا االجتماعيمة ألصمحابها، المذين أصمبحوا حملمة األلقماب العلميمة

ويكفمي اسمتعراض الكميمر ممن العنماوين والملمامين لهمذه الرسمائل .. بعض األحيان وسيلة توبي  مستمرة لحملتهما
فوذا كنا ال نستطيـا تجماوز الممـمـال بعـمـد، وال .. التي قد تبلآ عشرات األلوف للداللة علل عقــــل األمة وحــــالها

 (!؟نمتلك إمكانية التقويم المقافي والفقهي، فكيف تبني مإسساتنا ومناهجنا ملكات فقهية 
دجنبممر سممنة  ٗٗٔ:وممما بعممدها ،سلسمملة عممالم المعرفممة ا63ٔ/ص"االبممداا العممام والخمماص"لكسممندرو روشممكا ا ٕ

ٔ363. 
وفممي .ٕٓٗٔسمنةٖٔ:،مجلمة ألموان الشممريعة اٗٗٔ/طمه جمابر العلممواني ،نممرات فمي تطممور أصمول الفقممه ص ٖ

التشمعب )إن :ٕٓٗٔ رجمب 4ٕ:ا ( الملكمة الفقهيمة)نفس السياق يقول عمر عبيمدة حسمنة فمي مقدممة كتماب األممة 
المعرفي حتل في المجال والمولوا الواحد، وشيوا االختصاص الذي أصبح سممة العصمر، لمم يعمد يسممح، وال 
يمكن معه ألي إنسان بالًنا من الذكان ما بلآ، بالًنا من العمر ما بلآ، أن يدعي اإلحاطة بكل شمين، واإلجابمة عمن 

ال : )عرفة كمل شمين واإلجابمة عمن كمل شمين نخشمل أن نقمولوالذي يدعي م.. كل شين، واالجتهاد في كل شين
 (! يعرف شيًئا

لمذلك فمون قلمية المجتهمد . والذي لمم يإدبمه اإلسمالم فلتإدبمه المعرفمة وأخالقهما، حتمل ال يقفمو مما لميس لمه بمه علمم
الشمروط المطلق والرجل الملحمة ولل عهدهما، وبالتمالي ال بمد ممن إعمادة النممر بالشمروط العاممة، والتحمول إلمل 
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ذلك أن المجتهدين بالمعنل المطلق ابتمدان ممن عصمر األئممة معمدودون علمل رإوس 
في عصراالجتهاد يوم كانت  –ممال  –فهذا أبو حنيفة .األصابا في تاري  األمة كلها 
همإالن سمتة ومالممون رجمال ممنهم : )ون طالبما قمال فميهمالهمم عالية،الزمه ستة ومالمم

ممانيمممة وعشمممرون يصممملحون للقلمممان وممممنهم سمممتة يصممملحون للفتمممو، وممممنهم امنمممان 
،  ٔ(يصممملحان يإدبمممان القلممماة وأصمممحاب الفتمممو، وأشمممار إلمممل أبمممي يوسمممف وزفمممر

 . ٕوتمافرت جهود تسعمائة شي  ليخرجوا لنا ممل مالك رحمه هللا
تحدث عمن تربيمة ملكمة االجتهماد، استحلمار المعنمل الواسما فالذي نميل اليه ونحن ن

ل جتهاد الذي قال فيمه الشماطبي بؤنمه ال يمكمن أن ينقطما حتمل ينقطما أصمل التكليمف 
ال بد منه بالنسبة إلل كل نامر وحاكم ومفت بمل بالنسمبة إلمل كمل مكلمف فمي )والذي 
 . ٖ(نفسه

تلفيقمما أوتحقيقمما وترجيحمما فهممما وتطبيقمما وصمميارة و:فتممدخل جميمما أنممواا االجتهمماد 
فيكون هدف العملية التربوية فمي ..واستمنان واستحداما في حركية متصاعدة مترابطة
الممذي أساسممه ( الهممرم االجتهممادي) الجانممب الشممرعي تكمموين قاعممدة لممما أطلقنمما عليممه 

جمهممور مممن المتعلمممين يحسممن الفهممم والسممإال والتطبيممق واالمتمممال وحسممن االختيممار 
علم خاص بقدر ما يمكنه من تمييز ما هو معروض في سموق العلمم )بحيث يكون له 

بيئمة يساهم في إفراز قيادتمه الفكريمة واالجتهاديمة فمي مسمتوياتها المختلفمة ويكمون  ٗ(
بل ويمكن أن يصمل إلمل درجمة الحكمم والتمييمز ..وينمو ويتطوريتنفس فيها االجتهاد 

 ،ير فممي درجممات العلممم األتمممحممين تسممود فيممه معمماي..بممين المجتهممدين أيهممم أعلممم وأقمموم
 .ودرجات السيرة األقوم

) مناسمبا  افيقوم هذا الجمهور قادته المجتهدين فيمنح مقة مناسبة لمن وجد عنده علم 
مامما مقمدم إأولوه مقة كبيرة واتخذوه  ،ومن رأوا عنده علما كميرا وصدقا في االلتزام

 .٘(له واستخفوه أو أهملوهومن الحموا زهادة علمه أو قلة أخالقه سمعوا قو. الرأي
فممراز إمممن  ،مممة أن جعمل أئمتهمما المعتبمرينلل ألممر هممذه األاوممن حسممن تمدبير هللا تعمم

ولميس  .وليس من تعيين السملطة الزمنيمة وفمرض الحكمام المسمتبدين ،القاعدة المإمنة
وال كنيسممة أو  ،تمموارث األسممرار المحرمممة علممل الجمهممورتفممي ديننمما طبقممة كهنوتيممة 

فاألمة التي ال تجتمما  ،تحتكر الفتو، أو تعتبر صاحبة الرأي الفصل )سلطة رسمية 
 هعلل لاللة هي المستخلفة صاحبة السلطان تلفي الحجمة الملزممة علمل مما تختمار

الجماعمة بنصميبه ممن ولكل فرد فيها أن يشارك في تطموير رأي  .من اآلران المتاحة
 ٙ(العلم

                                                                                             
قاصمرة ' إلمافة إلمل أن إمكانيمة النممر الفمردي تبقمل. الخاصة والمطلوبة لكل شعبة ممن شمعب العلموم والمعمارف

حيمث ال بممد ممن االجتهمماد الجممماعي المذي يجتممما لمه الخبممران المتخصصمون والفقهممان المتمرسممون ; وريمر محيطممة
 (بمعرفة الوحي

دار الكتممب  6ٕٗ-4ٕٗ: ص ٗٔ:  " تمماري  بنممداد( "ه ٖٙٗت )أحمممد بممن علممي أبممو بكممر الخطيممب البنممدادي  ٔ
 بيروت -العلمية

 .36ٓٔمن ندوة االمام مالك فاس أبريل ٕالجزنٕٙٔ/ص"االمام مالك وكتابه الموطؤ "المهدي الوافي ٕ
 .4ٙ-ٗٙ/،صٗالشاطبي الموافقات   ٖ
 .ٖٖ/ص"تجديد أصول الفقه االسالمي" الترابي ٗ
 .ٖٔ/ص"ميتجديد أصول الفقه االسال" الترابي ٘
 .ٖٖ-ٕٖ/ص"تجديد أصول الفقه االسالمي" الترابي ٙ
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لون ممن وسما فمي تسملق ذبما يبم وفوق كل ذي علم عليم، حيث تترقل درجات الناس
لل طبقممات المفكممرين والمجتهممدين الممذين ينبنممي أن يعمممر بهممم اوتتممو .هممرم االجتهمماد
 .ويفتح هللا علل من يكون حجة أهل زمانه.المجتما المسلم

هو وصمول جمهمور  ،وأرقل ما يكون الطموح اليه في المستويات الدنيا من االجتهاد
ممممن الناحيممممة  عمممموم الصممممحابةيقممممارب تو، المتعلممممين للعلمممموم الشمممرعية إلممممل مسممم

فقمد  .الذين أحسنوا الفهم عن هللا وأحسمنوا العممل ،ذلك الجيل القرهني الفريد،والعلمية
لون أهل العلم منهم عن حكم ما يعرض لهم مما يحتاجون اليه في معاشهم ؤكانوا يس)

 .وسملم لل أو عمن رسموله صملل هللا عليمهافيروون لهم ما جمان عمن هللا تعم ،ومعادهم
كممما يعممرف ذلممك مممن  ،لممون بممروايتهم ال بممرأيهم مممن دون تقليممد وال التممزام رأيمفيع

  …فهام وعلل بينة مما يحتاجون اليهلهم صالح لسان واستقامة في األٔ(يعرفه

التمدر   :ممن جهمة أولمل ،ونخلص إلل أن المقصود بالمستويات تربية ملكة االجتهاد
ياتها المدنيا إلمل مسمتوياتها العليما مما االجتهماد ممن مسمتو ،ما أنواا االجتهماد الممكنمة

ملكمة  :التدر  داخل النموا الواحمد عبمر ملكمات جزئيمة مممل :ومن جهة مانية.المطلق
 .الفهم والسإال والتحليل والمقارنة وريرها 

وما هي أهمم  ؟ شروط نجاح تربية ملكة االجتهاد في مستوياتها المختلفةإذن فما هي 
 مولوعية للنجاح في ذلك؟العوامل الذاتية وال

                                 
نقممال عممن محمممد علممي الشمموكاني وجهمموده التربويممة ،صممالح محمممد 3ٖٔ/ص"أدب الطالممب"الشمموكاني  ٔ

 .6ٕٓ/صنير مقبل ص
 



 
 
 
 
 

 

 

 المـبـحــث الـثـانــً

لتربٌة ملكة   الشروط الضرورٌة

 االجتهاد
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 :الشروط الضرورية لتربية ملكة االجتهاد بعا-ٔ
أن االجتهمماد  "االجتهمماد بممين االسممتمرارية واالنقطمماا"سممبق أن رأينمما فممي حممديمنا عممن 

وأن توقممف  .وأن الفقممه يجمممد بجمممود الحيمماة ويممموت بموتممه ،يحيممل بحيمماة المجتممما
قمدام االجتهاد كان بسمبب أزممة حلمارية شماملة ،إذ أن ازدهماره كمان فمي مرحلمة اإل

حجامه وقا عنمدما جنحمت الحيماة الدينيمة نحمو الفتمور حيمث شماعت أجموان نفسمية إ،و
 وزاد الخمموف وطلممب السممالمة.واجتماعيممة وسياسممية ومقافيممة وعلميممة ريممر مشممجعة

ذاتيمممة البمممداا اإلورابمممت شمممروط .ان بممماألحوط وازدادت رربمممة االجتهممماد واالحتمممم
 .بطبيعة البيئة والتربية واإلعداد والمران ةعلقالمتمولوعية وال
ذا تمم تطموير إ في األممة،بداا اإل ليس من حل سو، اإليمان من جديد بومكان تربيةو

عموما يمكمن أن يقمال ما يقال في اإلبداا عداد المربين األكفان ،وإالطرق والمناهج و
 .االجتهاد باعتباره لونا من ألوان االبداا في 

هذا الهد، وذلمك )أبو زهرة بعد استعراله لحياة االمام مالك رحمه هللا  شي يقول ال
العلم ينبعث من صفات الشخص ومن شيوخه بالتوجيمه وممن عصمره بمالجو الفكمري 

فشممجرة  ٔ(ريرهمما فممروا والصممفات الذاتيممة أصممل و.مممم بجهمموده  ،الممذي يتنممذ، منممه
بوجمود فسميلة قابلمة للنمرس والنممو  ،االجتهماد تترعمرا وتزهمر وتمممر أطيمب المممار

تجلمب الممان ،وبرعاية فائقة من أيمدي كفمؤة وأمينمة  ،في تربة طيبة صالحة ،والتطور
وتهمممتم ،وتمممدفا األذ، واللمممرر بالتهمممذيب والتشمممذيب ،الطيمممب وريمممره ممممن المنمممافا 

  .ما يعوق االرتفاا والعلو في الفلان الحر باستقامة العود وإزالة
من بيئة صالحة ومربين أكفان ومناهج وطمرق رفيعمة وممن طلبمة علمم ممن  إذن البدف

 ..ذوي الهمم العالية
 : البيئة الصالحة والمربون األكفا  -ٔ-ٕ

إذا كمان  ،جتهمادال بيئمة صمالحة لالإ ،إن البيئة االسالمية لن تكمون بطبيعتهما اإليمانيمة
يمممان ،فمممن توابمما التوحيدوالتسممليم لممرب واعممون بمقتلمميات اإل ،همما مإمنممون حقمماأهل

جعلها تتحقق فمي دائمرة لنسانية النمرية والتطبيقية احتوان كافة األنشطة اإل ،العالمين
ث ال ينممد منهمما يممبح ،شممكل وفممق مطالبهمما وتصمموراتها الشمماملةتالقناعممات االيمانيممة ،وت

دائمرة الواجمب أو المنمدوب أو الحمرام أو  شين عمن الحكمم الشمرعي والمدخول تحمت
 .المكروه أو المباح 

فكمذلك االجتهماد  ،وما دامت الحموادث والمسمتجدات ريمر متناهيمة حتمل تقموم السماعة
كتابمممه الكمممريم نمممزول كمممما أن المممدين المممذي بمممدأ  .يالحقهممما باعتبممماره لمممرورة عقديمممة

للنشمماط االجتهممادي  يفممتح صممدره ،ا اجتهاديمماينممال يمكممن أن يكممون إال د "اقممرأ"بكلمممة
 ،انممر،تفقمه ،تفكر  ،ما اقرأ :حيث يتربل الطفل منذ نعومة أمفاره.والبحث الفكري

ذن وتوتي أكلها كمل حمين بم توال شك أنها كلما..وكن من الذين يعقلون ،تبصر ،اعلم

                                 
 .3ٕٔتاري  المذاهب الفقهية ص  ٔ
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 علمملفممي صممورة اجتهممادات تمتممد بممالنص القرهنممي والحممديث النبمموي لتنزيلهممما  :ربهمما
 .مكاناته تحقيقا لخلود الشرا إمروفه و مشكالت كل عصر بحسب
ابتدان األحكام ما ينمم  إذ لم يشرا هللا تعالل لعباده من ،بل إنها بيئة تفرض االجتهاد

،بل جانت فمي أرلبهما قواعمد عاممة تصملح للتفصميل بمما يناسمب شإونهمتفاصيل كل 
 ،جتهادعلل عباده بفرض االوتعالل فمن سبحانه  .الزمان والمكان ومختلف األحوال

كممما فممرض الجهمماد ليتخممذ مممن  لنعمممة التفكيممر،وزكمماة ، ليكممون عبممادة تإديهمما عقممولهم 
وا َكافهمًة َفلَمْوال َنَفمَر ِممْن  ﴿:يقول تعالل.صالحي عباده شهدان  َوَما َكاَن اْلم وِمن موَن لَِيْنفِمر 

يِن َولِي ْنممِذر   مملق فِْرَقممُة ِمممْنه ْم َطائَِفممة  لَِيَتَفقهه مموا فِممي الممدق مموا إِلَممْيِهْم لََعلهه ممْم ك  وا َقممْوَمه م  إَِذا َرَجع 
ونَ    (ٖٕٔ:التوبة) ﴾َيْحَذر 

ممن  نهبذلويبما  يكون ن فلل المجتهدينوف ،ن بما بذلوا من دمانووذا فلل المجاهدف
فاالجتهماد  جهد في االستنباط لتعلو كلممة هللا ولمتحكم تصمرفات النماس كلهما شمريعته،

 .ٔ(عصوا بتركه وأشرفوا علل خطر عميمن قصر منه أهل عصرإو)فرض 

وا َيمما أ ولِممي ﴿ يممؤمر النمماس باالعتبممار ،وهممذا كتمماب هللا فيممه هيممات لقمموم يتفكممرون َفمماْعَتبِر 
فونمه لمم  كمما فمي اآليمة كمافتهم بالتفقمهفون كان لم يمؤمر  (ٕمن اآلية: الحشر)﴾ااْلَْبَصارِ 

عنممد  ملمميهإرجمما ي ،وفممرض وجممود مراجمما فممي األمممة .يسممقط االجتهمماد عممن جممميعهم
وَنه    الحاجممة ﴿ ولِممي ااْلَْمممِر ِمممْنه ْم لََعلَِمممه  الهممِذيَن َيْسممَتْنبِط 

مموِل َوإِلَممل أ  س  وه  إلممل الره َولَممْو َرده
 ﴾(6ٖمن اآلية: النسان()ِمْنه م

جر لمن بذل وسعه وطاقتمه فمي االجتهماد وهذه السنة النبوية الشريفة تزف بشر، األ
أنممه سممما :فعممن عمممرو بممن العمماص رلممي هللا عنممه .ذلممك أم أخطممؤ فمميسمموان أصمماب 

ذا حكممم فاجتهممد مممم إإذا حكممم الحمماكم فاجتهممد فؤصمماب فلممه أجممران و:)رسممول هللا يقممول
  ٕ(أخطؤ فله أجر

فسمميبقل االخممتالف بينهمما عبممر الزمممان  ،سممالميةوررممم هممذه الخلفيممة العقديممة للبيئممة اإل
فمررم أن العقيمدة همي  .يمذافنبحسب تفاعمل النماس مما همذه المعماني فهمما وت ،والمكان
ولم يكن من العبمث .والنصوص هي النصوص ولكن الناس ليسوا هم الناس  ،العقيدة

فلل من سلف من أهل القمرون المشمهود لهما بالخيريمة علمل ممن بعمدهم ممن الخلمف 
وهو يميز بين ابن حجر الهيممي يقول .حيث كانت فيهم ملكة االجتهاد أقو، وأعمق 

هم من قبل األربا مائة وممن عمداهم  :)متؤخرين،أن المتقدمين مصطلح المتقدمين وال
ويوجه هذا االصطالح بؤن بقية أهل  )...(يسمون بالمتؤخرين وال يسمون بالمتقدمين 

القرن المالث من جملتهم السلف المشهود لهم علل لسانه صملل هللا عليمه وسملم بمؤنهم 
تهممدين وكانممت ملكممة خيممر القممرون فلممما عممدوا مممن السمملف وقربمموا مممن عصممر المج

  ٖ(االجتهاد فيهم أقو، من ريرهم خصوا تمييزا لهم علل من بعدهم باسم المتقدمين

                                 
 .6ٕٕ/6الزركشي البحر المحيط    ٔ

وقممال عنممه وهبممة .3ٗٗ/ص:ده إلممل الرسممول صمملل هللا عليممه وسمملم بسممن "رسممالته"أورده االمممام الشممافعي فممي  ٕ
حمديث متمواتر المعنمل أخرجمه البخماري  ٕ "من كتابه أصمول الفقمه االسمالمي 3ٖٓٔالزحيلي في هام  صفحة 

 .ومسلم وأحمد وأصحاب السنن 
 .سالميةالمكتبة اإل: الناشر– ٗٙص ٗ  "الفتاو، الفقهية الكبر، ( "ه34ٗت )أحمد بن حجر الهيتمي  ٖ
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( …)أكمرالصحابة المالزمين للنبي صلل هللا عليه وسلم كانوا فقهان مجتهدين) فنجد
 ٔ(هحاد المجتهدين من الصحابة والتابعين لكممرتهم وعمدم حصمرهمعد وال يطما في 

وكممانوا أجممل وأعمممم بالنسممبة لمممن  ،ي المائممة المانيممة أكمممر وأوفممروكممان المجتهممدون فمم
قبلهما  مزدانة باألئمة الكبار علل قلتهم بالنسبة للمائمة  المائة المالمة)كما كانت  .بعدهم

وصار العلمان للجمدال فمي أي الممذاهب أفلمل  ،بخالف الرابعة التي فشا فيها التقليد
خير القرون قرنمي ممم :)هللا عليه وسلم  لقوله صلل اكل ذلك تصديق(…)وأيها يرجح

  ٕ((الذين يلونهم مم الذين يلونهم 

فبعد عجزنا عن عد المجتهدين صرنا إلل كمرة يمكن عدها مم إلل قلة مم بدأنا نبحث 
 إال أن نممدخل ،نكمماد منممين والواحممد أو العممن المالمممة واإل فممي كممل قممرن مممن الزمممان

مممم صمممرنا ..والتلفيمممق تمممرجيح والفتممو،المنتسممبين وأصمممحاب الوجمموه وال المجتهممدين
 ..لمناقشة خلو العصر من المجتهد

 والخالفمة الراشمدة إلملوهكذا منذ أن تحول أمر األمة من رابطة الشمور، الحقيقيمة  
أن االستبداد ماح )ألن الكل يعلم  .وهي في نقصانواالستبداد قاعدة العصبية والملك 
االعتبار إلمل الشمور، فمي األممة ودة وعسل أن يكون في عٖ(لالجتهاد موجب للتقليد

 .عودة إلل أمر االجتهاد كما بدأ ، الخالفة علل منها  النبوةشيئا فشيئا ، حتل تتو  ب

مممم عهممد  وتجممدر اإلشممارة إلممل أن األمممة اإلسممالمية رسمم  فيهمما منممذ عهممد الرسممول 
ال أممرا الصحابة والتابعين وتابعيهم، أخذ العلم عن أفمواه الرجمال، ولمم تكمن الكتابمة إ

وزيادة في اللبط والتوميق،فكانوا يجمعون إلمل  ،تابعا لالحتياط لد عوامل النسيان
أخذ العلم أخذ العمل والسلوك ممما يكمون لمه أبلمآ األممر فمي التربيمة والتكموين والفهمم 

كان يقال ال تحملوا العلم عن صحفي وال تؤخذوا القمرهن عمن مصمحفي )ولهذا .السليم
ففي التلقي عنهم وقموف علمل احموال ممن يإخمذ  ،مالقاة الشيوخإنما هي الرحلة ل  ٗ(

 .كما سبق بيانه عنه الدين وفيه تقوية للملكة

الكبار نجمدها مشمجعة ومالئممة  وإذا نمرنا إلل البيئة التي نشؤ فيها األئمة المجتهدون
ليه،فهذا االمام أبو حنيفة رحمه هللا نشؤ في الكوفة حيث تموفرت لمه بيئمة إلما صاروا 

والتقمل بكمل أنمواا االتجاهمات  ،همانعلمية عا  فيها واستنشق عبيرها وجمالس علما
ر معمامالت النماس ولمزم شميوخا بصمروه بموممارس التجمارة وخ ،الفكرية في عصمره

حتمل سمار فمي أممره علمل نور،فقمد لمزم حمماد بمن أبمي ،بالدقائق ونبهموه إلمل مما خفي
لممل فقممه عمممر المبنممي علممل واطلمما مممن خممالل أسمماتذته ع ،سممليمان ممانيممة عشممر سممنة

وعلل  ،وفقه علي المبني علل االستنباط والنوص في طلب حقائق الشرا ،المصلحة
وعلممل علممم ابممن عبمماس ترجمممان  ،هللا بممن مسممعود المبنممي علممل التخممريج علممم عبممد

                                 
 .64ٔ-6ٙٔ"الرد علل من أخلد إلل األرض"السيوطي  ٔ
 .6ٗ/ٖ  ٕالحجوي الفكر االسالمي م ٕ
 .4ٕٔ-4ٕٓ/ٕ،  ٔنفس المرجا السابق م ٖ
 -تحقيق صبحي البمدري السمامرائي " أخبار المصحفين( "ه6ٕٖت  ) أبو أحمد الحسن بن عبد هللا العسكري    ٗ

 .األولل: الطبعة  -ٙٓٗٔ -بيروت -عالم الكتب
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كنت في معدن العلم والفقه،فجالست أهله ولزمت فقيها من :) يقول أبو حنيفة ..القرهن
 .ٔ(فقهائهم
ورمت علم النبوة معايشة وليس فقط مالك رحمه هللا نشؤ في بيئة المدينة التي  واالمام

أمرعمر وعبد هللا بن عمر وزيمد بمن مابمت وعائشمة وريمرهم رواية وأمر الصديق مم 
كميممر وأممممرت حلقممات الدراسممة فممي المسممجد النبمموي مدرسممة مهممر منهمما جماعممة مممن 

القاسم بن محمد وأبو بكمر بمن عبمد الفقهان ممل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير و
 ..الرحمن وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وعبيد بن عبد هللا وريرهم 

فوالدتمه األزديمة  ،ونشؤ مالك في بيمت متجمه الكتسماب العلمم واقتنائمه وتعلممه وتعليممه
وأبموه فمي البيمت يلقمي  (اذهب إلل ربيعة الرأي فمتعلم ممن أدبمه قبمل علممه : )ترشده 
كان لي أخ في سن ابن شهاب فؤلقل أبي يوما علينما مسمؤلة :قال مالك)مسائل عليهم ال

  .ٕ(فقال لي أبي ألهتك الحمام  ،فؤصاب أخي وأخطؤت
كان :قال الزبير)وكان ذلك حافزا له علل مزيد من الطلب ،وهذه ابنته تحفم الموطؤ 

لقمار،ن وكانمت تقمف خلمف البماب فموذا رلمط ا ،لمالمك ابنمة تحفمم علممه يعنمي الموطمؤ
كما أن مالكا انقطا إلل ابن هرممز سمبا سمنين  ٖ(نقرت الباب فيفطن مالك فيرد عليه

ممنهم مالممائمة ممن  ،ذكر النووي أن شيوخ مالمك بلنموا التسمعمائة)و ،لم يخلطه بنيره
  ٗ(التابعين وستمائة من تابعيهم 

عرض عمن كان مالك أول من انتقل الرجال بالمدينة وأ:قال ابن حبان في المقات )و
مما الفقمه وال يحمدث اال عمن مقمة  ،ليس بمقة في الحديث ولم يكمن يمروي اال مما صمح

حيمث كمان  ،وكمان رحممه هللا يتفاعمل مما مشماكل عصمره ٘(والدين والفلمل والنسمك
كميفة السكان معقدة الحياة ممل  ،الحلارةفي الناس يحملون إليه مشاكل أقاليم عريقة 

 .فاقهه مما خصب فكره ووسا..فارس ومصر 
ويؤخممذ طبعهمما  ،وهممذا االمممام الشممافعي ينتقممل بممين بيئممة مكممة وبواديهمما يممتعلم كالمهمما

ممم ينتقمل  ،طلب الفقه والحديث من الفقهان والمحدمين بمكمةيمم  ،في العربية حويتفص
ممم ينتقمل إلمل  .حموالي تسما سمنين اويصماحب مالكم ،إلل بيئة المدينة ويالزم شيوخها

 ،فاجتما له فقه الحجاز وفقه العراق .محمد بن الحسن الشيبانيالبيئة العراقية ليالزم 
وقعد القواعمد ووازن بمين المنهجمين وعكمف  ،وتصرف في ذلك حتل أصل األصول

كمما  .انتهل بمه إلمل الخمرو  بممذهب خماص بمه ،وتؤمل مدرك ،علل ذلك ببصر نافذ
كمان عصمره ف.العمميم  "الرسمالة"أنه خمر  للنماس ببيمان قواعمد االسمتنباط فمي كتماب 

ولذلك كان نمارا مجادال ) ازدهار العلوم وعصر جدل ومنامرات  و عصر التدوين
 .فلقب بناصر السنة ٙ(يعرف كيف يبطل الباطل ويحق الحق في جدله ومناقشة 

                                 
 ٖ٘ٔص ٕ:أبو زهرة تاري  الذاهب اإلسالمية   ٔ
 .3ٓٔص/ٔالقالي عياض ترتيب المدارك   ٕ
 .3ٓٔص/ٔالقالي عياض ترتيب المدارك   ٖ
 .ٕندوة االمام مالك الجزن ٕٙٔص"االمام مالك وكتابه الموطؤ"المهدي الوافي  ٗ
مطبعممة مجلممس دائممرة -3٘ٗ:ص 4: " المقمماة("هٖٗ٘ت)محمممد بممن حبممان بممن أحمممد أبممي حمماتم التميمممي البسممتي  ٘

 مإسسة الكتب المقافية:الناشر-ه3ٖٖٔ-ٔ:ط-المعارف العممانية،بحيدر هباد الدكن الهند
 .ٕ٘ٗص/ٕأبو زهرة تاري  المذاهب الفقهية   ٙ
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ج بمختلف أنواا عوقامت علل تربيته أمه ببنداد التي كانت ت ،مام أحمد نشؤ يتيماواإل
نمة للقران والفقهان والمحمدمون والمتصموفة وعلممان الويكمر فيها ا ،المعارف والفنون

 ،فكممان مبممرزا علممل أقرانممه بحفممم السممنة النبويممة والممذب عنهمما ،والفالسممفة والحكمممان
إن هللا أعمز همذا :) وكمان علمي بمن الممديني يقمول "بخلق القرهن "تصد، لبدعة القول

حنبممل يمموم الممدين بممرجلين لمميس لهممما مالممث أبممو بكممر الصممديق يمموم الممردة وأحمممد بممن 
  ٔ(المحنة

وتلقل عمن  ،فقه الرأي الذي كان يممله فقه أبي يوسف واستفاد منبدأ بطلب الحديث 
 .وطلممب فقممه الصممحابة ،وخصممص لكممل صممحابي مسممندا قائممما بذاتممه ،مممام الشممافعياإل

يرهف عقل الراوي المستيقم ويعطيه ملكمة فقهيمة عميقمة ) ومعلوم أن دراسة فقههم 
التقل بلابط علمم االسمتنباط االممام الشمافعي فونمه بمال ريمب  وإذا أليف إلل ذلك أنه

 .ٕ(ال يمكن في هرائه أن يخر  عن سمت الشريعة ،يكون فقيها عريقا في فقه السنة
تلم في كانت التي و ،ٖيومذاك قرطبة حالرة االسالمفي وهذا ابن حزم الذي نشؤ  

كان ابن حزم وله سلطان ونشؤفي بيت ،العلم والمعرفة والعمران والحلارة  :مناياها
ومهدت له أسرته طريق العلم فتذوقه .جاها وال ماال به يعتز بؤنه طلب العلم ال يبني 

فسمرت فمي  :وعرفمت عنمه حمدة .ليمهإصنيرا وحال مذاقه في نفسمه كبيمرا فانصمرف 
بعض جوانبها بعوامل أسرية حيمث تنيمرت حالهما لممروف سياسمية وحلمت بهما شمدة 

مارة من عامل اإلكذا و ،نتيجة مرض وعلةت تولد ر، نفسيةوأخ ،بدلت نعيمها بإسا
  ..الوسط والمحيط
وهي أنه توقد طبعمي  ،ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عميمة: )يقول ابن حزم

واحتدم خاطري وحمل فكري وتهميج نشماطي ،فكمان ذلمك سمببا إلمل تواليمف عميممة 
ولعلمه  ٗ(ا انبعممت لتلمك التواليمفمم ،،واقتمداحهم كمامني يالنفا،ولوال استمارتهم ساكن

وكممان صمموتا  ،يقصممد فقهممان المالكيممة وجممو المنممامرات والجممدل الممذي خمماض رممماره
االسمتقالل سملك مسملك فاجتهد في نبذ التقليد و ،نشازا في وسط قد استقر فيه المذهب

ال  اعنيمد امنمامروكمان  مندفعمةفتميمز بشخصمية متحمسمة  .ي الباحث عن الدليلأبالر
ونشمؤ علمل  .،ملك ناصية فمن الجمدل سموان فمي الكمالم أو فمي الشمريعة يرحم خصمه
وير، الكميرون  ،لشيوخا يالزملم  ،وما يإخذ عليه أنه رجل عصامي.التعلق بالسنة 

،ولهذا فرح الناس بانتصار الباجي عليه وافحامه ٘أن من أعمم البلية تشيي  الصحيفة
مما بعمض اجتهاداتمه فمال يمكمن أن ومهما يكن اختالفنما .ٙواصالح ما أحدمه من بدا 

 ..جهاده الستمرار خط االجتهاد ونبذ التقليدمنصف نكر ي

                                 
 :  6ٗٔص    ٘   -" تاري  بنداد"الخطيب البندادي  ٔ
 .64ٕ/ٕأبو زهرة تاري  المذاهب الفقهية   ٕ
م فحملمت معمي حجمرا ممن أرلمها، ولمم أملمك ريمر 36٘ٔ -هٙٓٗٔقطار سريعا ممن محطتهما صميف مر بي ال ٖ

الدموا مما رأيت أمنان العبور من تنير معالمها،ومن الصلبان تنطي فلانها،وتسانلت فمي حسمرة وألمم مممزو  
 متل يعود اإلسالم لرحابها؟: باألمل

 .4ٖٙ/ٕ "تاري  المذاهب الفقهية"أبو زهرة  ٗ
 .44ٕ/ص"محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربوية"حمد صنير مقبل صالح م ٘
 .ٖٙ-ٕٙ/ص"منامرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي"عبد المجيد تركي  ٙ
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كلمما رسم  التقليمد وشمنا علل طالب االجتهماد بعده ويشتد  صعبهذا الجهاد الذي سي
المقلدة علل كل من يريد الخرو  علل القاعدة والبيئة المؤلوفة ،فال ررابمة أن ينتماب 

يقول الشي  عز المدين بمن جماعمة  .هم االجتهاد نعن إعال نالخوف الكميرين فيحجمو
ما يكون القائلون  اال فكميرإحالة أهل زماننا وجود المجتهد يصدر عن جبن ما ،وإ: )

إرهاب البيئة عندما تكمون فمي ريمر صمالح -من رير شك -إنه  ٔ(لذلك من المجتهدين
 .االجتهاد

سياسمممية المرافمممق الات ومإسسمممالسمممرة واألالبيئمممة و :وررمممم أهميمممة جميممما عواممممل
مقافيمة وقموة التفاعمل بينهما ،فمون البيئمة العلميمة يبقمل لهما القتصادية والجتماعية واالوا

التؤمير المباشر في تكوين ملكة االجتهاد بحسب مما يسمودها ممن تنموا وتفمتح وحريمة 
وبحسمممب القمممائمين عليهممما ومممما يتممموفر فممميهم ممممن صمممفات علميمممة ومنهجيمممة  ،وحممموار

ديهم مممن اسممتقاللية وتحمممس للبمموادر االجتهاديممة وتشممجيا وتسممامح قيممة،وما لممالخأو
 .وعالقات دافئة وقبول للخالف والرأي اآلخر

 :العبلاة التربوية دورها اإليجابي فيو ةحسنالة والقد - ٕ
فالصحابة رلي هللا عنهم توفر لهم رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم مربمي البشمرية 

أحلممان كبممار الصممحابة مممن أممممال الخلفممان  وصممنار الصممحابة تربمموا فممي، جميعمما
والتابعون تربوا بدورهم في أحلان أولئك العمام وقاموا بتربية ،الراشدين وريرهم 

للشمافعي مما  اأتباا التابعين واالمام مالك تربل في أحلان فقهان المدينة وكان أستاذ
بمدوره  أبرزهم محمد بمن الحسمن الشميباني المذي تربمل ،جلة من شيوخ مكة والعراق

 .في أحلان أبي حنيفة والذي تربل علل فقهان الكوفة
واالمام أحمد الذي درس علل يد جلة من الشيوخ أبرزهم محمد بن الحسن الشميباني 

البمن عبمد البمر وصمحب أبما  وررم ما قيل عن ابن حزم فونه تتلمذ..واالمام الشافعي 
 ٕ(ودينمما وورعمما وقممال عنممه ممما رأيممت مملممه علممما وعمممال)الحسممن بممن علممي الفاسممي 

ممام ابمن تيميمة المذي نشمؤ اإل :ممن لم نذكر ممملمن العلمان ريرهم كذلك الشؤن في و،
فممي  دمشممق معممدن العلممم والتممي كانممت فيهمما مممدارس الحممديث والفقممه الشممافعي والفقممه 
الحنبلي وريرها وكان فيهما أمممال العمز بمن عبمد السمالم ومحيمي المدين النمووي وابمن 

وا يدرسون الفقه والحديث دراسة فاحصة فيقارنون في الفقه بين دقيق العيد الذين كان
 . ٖالمذاهب االسالمية

ينا طول مالزمة الشيوخ كيف تستمر لسمنوات ،األممر المذي يفيمد نوعيمة العالقمة أور
والدفن الذي كان يسمودها ،فقمد كانمت عالقمة  ،الرفيعة بين طلبة االجتهاد وأساتذتهم

ب بؤوالده يواسيهم بماله ويزو  رير ته ممل عالقة األأبي حنيفة رحمه هللا ما تالمذ
كمان يننمي ممن يعلممه وينفمق عليمه وعلمل : )قمال فيمه بعمض معاصمريه  ،القادر ممنهم

   ٗ(لقد وصلت إلل الننل األكبر بمعرفة الحالل والحرام:) فوذا تعلم قال له .عياله

                                 
 .4ٗٔ/ص..الرد علل من أخلد إلل األرض "السيوطي  ٔ
 .ٖٗ٘ص/ٕأبو زهرة المذاهب الفقهية     ٕ
 .ٔٔٗص/ٕأبو زهرة المذاهب الفقهية    ٖ
 .ٔٗٔص/ٕبو زهرة المذاهب الفقهية   أ ٗ
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وعما ممن العلمم ليمك نإواعط كل ممن يختلمف : ) ونصح أبو حنيفة بعض تالمذته فقال
جلمي العلمم دون دقيقمة بخذ كل واحد منهم بحفم شين منه ،وخذهم ؤينمرون فيه ،وي

،وهمنهم ومازحهم أحيانا وحادمهم فون الممودة تسمتديم موامبمة العلمم وأطعمهمم أحيانما 
 ٔ(وكممن كواحممد مممنهم …،واقممض حمموائجهم واعممرف مقممدارهم وتنافممل عممن زالتهممم 

حممده خممر  بهممذا المسمملك ممما تعجممز عنممه أعممرق فكممان أبممو حنيفممة رحمممه هللا أمممة و
 .الجامعات بؤطرها ومناهجها ومختلف وسائلها 

الجم النفير الذي استفاد من علمه في زمانه وماليين الخلق بعد زمانه إلل لافة فباإل
ن إلل مسملكه فميهم ؤاطم ،إلل اآلن ،فقد الزمه ست ومالمون  طالبا كانوا من خاصته

إالن ستة ومالممون رجمال ممنهم ممانيمة وعشمرون يصملحون ه: )واجتهاده عليهم فقال
للقلان ومنهم ستة يصلحون للفتو، ومنهم امنان يصلحان يإدبان القلاة وأصحاب 

تخمر   وكمذلك الشمؤن فمي األئممة رحمهمم هللإ(الفتو، وأشار إلمل أبمي يوسمف وزفمر
 . علل أيديهم علمان عمام

 : االجتهادصياغة مناهج تعليمية هادفة إل  تربية ملكة -ٖ
ينبنمي علمل المدرسمة أن تكمون المكمان المذي يمتم فيمه تطموير :)  h-rothيقول روث

وأن عالقة المواهب بالتعليم أكمر أهمية من ارتباطها بالنلج  ،المواهب وتحريلها
وبالوسط المحيط ،وهذا ما يجعل طرائق التعليم تلطلا بدور جديد يتصف بالداللمة 

 .ٖ(والنموذجية
والوصممول إلممل  ،اهج والطممرقنمما حممم وافممر مممن اهتمممامهم بجممودة الموقممد كممان لسمملفن

وبنان مرجعياتهم وحسن  ،بتهملالتربوي والتعليم السليم من خالل تكوين ط فشرااإل
مارة تفكيرهم وبنان ملكة االجتهاد وتمرينهم عليه لتؤهيلهم لحممل األمانمة إو،توجيههم 

اصممر مابتممة وأخممر، متنيممرة فممون بعممدهم،وإذا اسممتمنينا الملممامين التممي تجممما بممين عن
ويكمون المهمم دائمما  ،المناهج والطرق فمي أصملها متنيمرة تخلما للتجربمة والتطمور

األممر المذي يفيمد أن البماب مفتموح .كيف نحقق األهداف وكيف نموفر الشمروط لمذلك 
لالستفادة في هذا المجال من التجربة البشمرية مهمما كمان مصمدرها ،ريمر أن الواقما 

  .ٗي  التعليمي للمسلمين ال يزال يشكل سبقا في بعض جوانبه إلل اليوميإكد أن التار
 : األهداف والمحتوياتو 5الكفاياتجانب –أ 

                                 
 .ٕٗٔص/ٕأبو زهرة المذاهب الفقهية    ٔ
دار الكتممب  6ٕٗ-4ٕٗ: ص ٗٔ:  " تمماري  بنممداد( "ه ٖٙٗت )أحمممد بممن علممي أبممو بكممر الخطيممب البنممدادي  ٕ

 بيروت  -العلمية
 .م 363ٔدجنبر ٗٗٔ:عالم المعرفة  ا.36ٔ/ص"االبداا العام والخاص"الكسندو روشكا  ٖ
 
 .ٖٔٗٔرجب ٖٗ.كتاب األمة آٖ/ص"عند المحدمين  النمم التعليمية"عمر عبيد حسنه مقدمة كتاب األمة  ٗ
يقصممد بهمما القممدرة علممل اآلسممتخدام النمماجا لمجموعممة مندمجممة مممن المعممارف والمهممارات والسمملوكات لمواجهممة  ٘

سمب منمريمه إلمل إرسمان ويهمدف بح.ولعية جديدة أوريرمؤلوفة وللتكيف معها ولحل المشكالت وانجاز مشروا
تعلّم تدريجي اندماجي يطّور باستمرار قدرة التلميذ علل توميمف معمارف ومهمارات لحمل قلمايا ومشمكالت ذات 

وتإّكمد المقاربمة بالكفايمات علمل مبمدإ اإلدمما  ، وتمرفض المنمط التعليممي التراكممي المذي . الداللة بالنسبة للممتعلّم 
الممدروس ذات األهممداف المسممتقلة، حيممث نتنمماول الملممامين منفصمملة عممن نمارسممه حاليمما والممذي يقمموم علممل تعاقممب 

 .بعلها البعض  دون أن نفّكر في إنجاز  أنشطة إدماجية
التقييم المعيمماري فمي المقاربممة بالكفايمات هممو الركيمزة الجوهريممة المعتممدة لتحسممين نتمائج المتعلمممين باعتبمماره أداة فم

التي تستوجب التدخل كما تمكن المربي من الوقموف علمل جوانمب  دقيقة تقيس األدان المنتمر وترصد الصعوبات
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شمكل أكممر بو ،األهمداف فمي كمل مسمتوياتهاالكفايمات ووهنا من اللروري أن تحدد 
تخمريج :  يمنما هم الكفايمة األسماس المطلوبمة تذا كانموفم .اتساقا لتربية ملكة االجتهاد

 .ملكة االجتهاد مان أكفان تتوفر فيهمعل
أو القدرات المطلوب تحققهما لهمذه الكفايمة عبمر مسمتويات مختلفمة هداف الجزئية األف

 :هيومراحل متتابعة 
لبط نصوص الوحي قرهنا وسنة صحيحة بالحفم أو اإلطالا و معرفمة ممانهما -ٔ

 .عند الحاجة وإتقان البحث فيها
يممه منهمما، باآلليممات المعتدمممة فممي ذلممك مممن لنممة فهممم هممذه النصمموص أو ممما يقممف عل-ٕ

وأصممول ومعرفممة مممروف تنزيلهمما أو ورودهمما وريرهمما،والتمييز فيهمما بممين القطعممي 
 .والمني

لبط القواعد الكليمة للشريعة،وتشمرب مقاصمدها،والتفقه فمي التمرجيح بمين األدلمة -ٖ
 .عندما يكون ماهرها التعارض

والتفقممه فممي الواقعممة أو النازلممة  لممبط مجممال االجتهمماد ومعرفممة المسممكوت عنممه،-ٗ
مولا االجتهاد واالستعانة بالخبران في ذلك لتنزيل الدوان فمي مولما المدان ولميس 

ومعرفة ما يتعلق بذلك من مالبسات ومصالح للناس في ذلك أو ألمرار .خارجا عنه
 .واقعة أو متوقعة

كوت عنمه تطبيق القواعد الكليمة علمل مما ينمدر  تحتهما ممن جزئيات،وإلحماق المسم-٘
 .بالمنصوص عليه إذا وجد المعنل الجاما وانتفت الموانا

األهمداف همي و القمدرات أما الملامين والمحتويات والمعارف المطلوبة لتحقيق هذه
  .نفسها شروط االجتهاد التي سبق تفصيل الحديث فيها

فيمهممر مممن هممذا أن ملكممة االجتهمماد تتكممون مممن هممذه القممدرات أو الملكممات الصممنر، 
فال يعتبر من حاز واحدا منها أو األربعمة .ة بشكل وميفي وليس تراكمي كميمجتمع

األولل حائزا علل ملكة االجتهاد ما لم ينتقل إلل النقطة الخامسة أي التطبيق وإنجاز 
 .اجتهاده

                                                                                             
اسمتممار : ويكمون ممن الخصمائص المنتممرة لمنتمو  المتعلممين.مهايتمدعيقموم بفالتميز النقص فيتداركها او جوانب 

المممموارد المتعلقمممة بالولمممعية ممممن جهمممة المعمممارف، وفهمممم الولمممعيات وتوّميفهممما لحمممل المشمممكالت ممممن ناحيمممة 
 .خاذ المواقف اإليجابية تجاه المشاكل المطروحةالمهارات،واتّ 

فممال عوض أن نسؤل المتعلم عن درس اإليمان باهلل واليوم اآلخر،ودرس الصمالة،وأدب المعاملمة،نطرح المسمؤلة 
تعرفمت علمل سمائح أجنبمي يقلمي عطلمة بممدينتك، فعرلمت :)في صورة اندماجية كتكليفه بونجاز مولوا نصمه

فيسر هللا أن استجاب،فعلمته الصالة،وحدث مرة إمر خروجكما من المسجد أن الحمتمما عليه الدخول في اإلسالم،
تممدافا بعممض المصمملين وتممزاحمهم علممل أحممد الباعممة، مممما أد، إلممل اشممتداد الخصممام بيممنهم، فسممانكما هممذا السمملوك 

تعلم ال يكممون فناجحنمما ممما الممم.(المخممالف لحقيقممة اإليمممان وروح الصممالة ودار بينكممما حممديث يعممالج هممذه الممماهرة
 .بقياس كم المعلومات التي حشونا ذهنه بها وإنمافي حسن توميفه لذلك

ويعتبممر التممدريس بالكفايممات مممن هخممر الصمميحات فممي المجممال التعليمممي ويممراد بممه تجمماوز ممما لمموحم علممل التممدريس 
مممن  حيممث عممادة ممما تممرد االختبممارات فممي شممكل مجموعممة: باألهممداف مممن صممعوبة تقيمميم مختلممف جوانممب المعرفممة

مما يوقا المعلم في حيمرة النتقمان أسمئلة االختبمارات الشمفوية أو .األسئلة المستمدة من كّل الدروس دون ربط بينها
مّما يإدي بمالمتعلم إلمل الحفمم اآللمي والنسميان السمريا مباشمرة بعمد االختبمارات .الكتابية وأو لبنان مسائل ريالية

 .مباشرة
 

 



 283 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

فوذا بقي تعليمنا الشرعي فمي أعلمل مقاصمده منحصمرا فمي تكموين المفسمر والمحمدث 
دي،وأصممر علممل الفصممل بممين هممذه المجمماالت واألصممولي والفروعممي وحتممل المقاص

وولا الخطوط الوهمية بين هذه التخصصات، فلال عن استقالل الكليمات الحديممة 
 .ذات المناهج العلمانيمة بالتفقمه فمي الواقا،فسمنبقل بعيمدين عمن تكموين الفقيمه المجتهمد
ألن العلمموم عموممما فممي أصمملها كلهمما متعاونممة مرتبطممة بعلممها بممبعض، فكيممف بممالتي 

 ت من مشكاة واحدة؟خرج
 :وطرا التدريس والعرا والبحث المهارات-ب 

ينبني االهتمام بها في مسارنا لتكوين ملكة االجتهاد، فمادة اشتنالنا ليس  وهذه جميعا
يوجممد أرفمما منهمما فممي الممدنيا كلهمما ،فهممي كممالم هللا عممز وجممل ،وكممالم خمماتم األنبيممان، 

 الصممممالحين ونخبممممة عقممممالن وإجممممماا األمممممة المعصممممومة ،ونمممممر وهران أوليممممان هللا
ولكممن قممد نممإتل مممن جهممة مممنهج التعامممل وطممرق التفاعممل وأسمملوب التلقممي  .البشممرية

وريرها مما يدخل في الوسائل والطرق والمناهج ،نلمس بعلما ممن ذلمك فمي إشمارة 
إلمل أن الموحي همو الموحي ريمر أن مسمتو، االنتفماا منمه  صلل هللا عليه وسلمالنبي 

وحتل في الزمن الواحد من شخص آلخر ومن فئة ألخر،  تختلف من جيل آلخر بل
. 

أتيت النبي  صلل هللا عليه وسملم  } :فعن زياد بن لبيد األنصاري رلي هللا عنه قال 
وهو يحدث أصحابه وهمو يقمول قمد ذهمب أوان العلمم قلمت بمؤبي وأممي وكيمف يمذهب 

انهم إلممل أن تقمموم أوان العلممم ونحممن نقممرأ القممرهن ونعلمممه أبناننمما ويعلمممه أبناإنمما أبنمم
الساعة فقال مكلتك أمك يا بن لبيد إن كنت ألراك من أفقه أهل المدينة أولميس اليهمود 

  ٔ{والنصار، يقرإون التوراة واإلنجيل وال ينتفعون منهما بشين هذا
ممل ما } :وفي صحيح البخاري عن أبي موسل عن النبي  صلل هللا عليه وسلم قال 

لعلم كممل النيث الكمير أصاب أرلا فكان منها نقية قبلمت بعمني هللا به من الهد، وا
الممان فؤنبتممت الكممأل والعشمب الكميممر وكانممت منهما أجممادب أمسممكت الممان فنفمما هللا بهمما 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخر، إنمما همي قيعمان ال تمسمك 

منمي هللا بمه فعلمم وعلمم مان وال تنبت كأل فذلك مممل ممن فقمه فمي ديمن هللا ونفعمه مما بع
  ٕ{وممل من لم يرفا بذلك رأسا ولم يقبل هد، هللا الذي أرسلت به

فؤهم المهارات التي ينبني االهتمام بها واالجتهاد في تحسين أدائها من طرف المعلمم 
البيممان والتبيممين واإلسممماا : هممي وإعممادة النمممر فممي أسمملوب تعاملنمما فيهمما ،والمممتعلم

لمطالعمممة والقمممرانة والمممتالوة واالسمممتماا واإلنصمممات وإدارة والتفهممميم واإلفصممماح و ا
الحفمممم والفهمممم والموازنمممة والمقارنمممة والتمممرجيح واالسمممتدالل الحممموار والسمممإال و 

وريرهممممما ممممممن أسممممماليب التواصمممممل والتبليمممممآ والمعرفمممممة  واالسمممممتقران واالسمممممتنباط

                                 
 :وقمال"المسمتدرك علمل الصمحيحين"فمي ( ه٘ٓٗت  ) الحماكم النيسمابوريأخرجمه محممد بمن عبمدهللا أبمو عبمدهللا ٔ

دار الكتمب -مصطفل عبد القادر عطما : تحقيق -6ٔٙ: ص ٖ:   .حديث صحيح علل شرط الشيخين ولم يخرجاه
 األولل:: الطبعة  -33ٓٔ - ٔٔٗٔ -بيروت -العلمية

 
كتماب  ٕٗ: ص ٔ:  " لجاما الصحيح المختصرا ( "هٕٙ٘ت)محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي  ٕ

 -364ٔ - 4ٓٗٔ -بيمروت -اليماممة، دار ابمن كميمر  -مصطفل ديمب البنما: تحقيق-باب فلل من علم وعلم-العلم
 المالمة:: الطبعة 
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وفمممي حممممديمنا عمممن بعلمممها تنبيممممه للمجهمممود المممذي ينبنممممي أن يبمممذل فممممي ..والبحمممث
،إصالحا للقنموات التمي توصمل ممان الموحي لتحيمل بمه القلموب والعقمول فتمممر ريرها

 .خيرا في اجتهاد النمر والعمل
قال ابن أبي زنبر سمعت مالكا يقول كتبمت )كمرة التحصيل فعن المطالعة والسماا و
حملت عن محمد بن الحسن وقمر بعيمر )مام الشافعي وقال اإلٔ(بيدي مائة ألف حديث

 ٕ(اعي منه ليس عليه إال سم
وال شك أن هذا من الخطوات األولمل اللمرورية علمل درب االجتهماد والمذي يعتبمر 

 .بدوره خطوة سابقة عن الحفم وريره
 :خاصية إسبلمية ال يجوز التفريط فيهاالحفظ -أ

فعن أنس بن مالك رلي  ،للمجتهدين منذ الصحابة رلي هللا عنهم امالزموقد كان 
النبي  صلل هللا عليه وسملم فعسمل أن يكمون سمتين رجمال  كنا نقعد إلل: )اله عنه قال

يعني فيحدمنا بالحديث مم يدخل لحاجته فنتراجعه بيننا هذا مم هذا فنقموم وكؤنمما زرا 
فكان من البديهيات عند المسلمين حفم القرهن كامال قبمل الجلموس إلمل .ٖ(في قلوبنا  

ا التاريخي إلل عهد قريب يمبت بل الواق ،وسيرة العلمان والمجتهدين تبين ذلك .العلم
هم نوكان جملمة ممن العلممان ال يقبلمون األطفمال فمي حلقماتهم حتمل يسمؤلو. هذه الحقيقة

أتيمت األعمم  فقلمت حمدمني :) حفمص بمن ريماث يقمول فهذا.عن كتاب هللا عز وجل 
إذهمب فماحفم القمرهن ممم هلمم أحمدمك  قمال فمذهبت  :قمال ،ال :قال أتحفمم القمرهن قلمت

فكمان المجتهمدون فمي عممومهم ، ٗ(هن مم جئته فاستقرأني فقرأته فحمدمنيفحفمت القر
أمورا كميرة فمي شمؤن حفمم مالمك رحممه  "ترتيب المدارك"حفاما،فقد أورد صاحب 

مام الزهري حيمث لقنمه نيفما وأربعمين حمديما فمي جلسمة هللا ،من ذلك ما كان له ما اإل
عن ممآل مما ألقماه إلميهم بماألمس  واحدة مم أتاه من الند يريد االستزادة فسؤل الزهري

مما كنمت أممن أنمه بقمي أحمد : فحدمتمه بمؤربعين حمديما منهما فقمال الزهمري:) قال مالمك
مام أحمد مالك أحفم أهل زمانه ،وقال اإل:وقال سفيان الموري ٘(…يحفم هذا ريري

كممان مالممك  :وقممال ابممن معممين  ،مالممك حممافم متمبممت مممن أمبممت النمماس فممي الحممديث :
 ٙ..حافما

وحفم األشعار وحفم الموطؤ في  ،مام الشافعي القرهن وهو دون العاشرةحفم اإلو  
وكمذلك الشمؤن   .وكان صاحب ذاكرة واعية حافمة ،ليال معدودة في أي وقت وجيز

وأملمممل أبمممو داود مالممممون ألمممف حمممديث ممممن . ممممام أحممممد وريمممره ممممن األئممممةفمممي اإل
 :وفي ذلك قال التي أحرقت وأعاد ابن حزم كتابة جملة من كتبه..حفمه

                                 
 ٕٔٔ:ص ٔ: "ترتيب المدارك"القالي عياض ٔ
 ٖٕ٘:ص ٕ: "تاري  المذاهب الفقهية"أبو زهرة ٕ
-3ٕٓ: ص ٔ:  " الممدخل إلمل السمنن الكبمر،" (ه6٘ٗت )علمي البيهقمي أبمو بكمر رواه  أحمد بن الحسين بمن ٖ

ورواه  ٗٓٗٔ -الكويممت -دار الخلفمان للكتمماب اإلسمالمي: محمممد لميان االممرحمن األعمممي دار النشممر . د: تحقيمق
حسممين : تحقيممق– ٖٔٔ:ص 4:فممي مسمنده  ( ه4ٖٓت )أحممد بممن علمي بممن الممنمل أبممو يعلمل الموصمملي التميممي 

 األولل :: الطبعة  -36ٗٔ - ٗٓٗٔ -دمشق -دار المؤمون للتراث -أسدسليم 
 ٖٕٓ/ص"بمممين المممراوي والمممواعي المحمممدث الفاصمممل " (هٖٓٙ ت)الرامهرممممزيالحسمممن بمممن عبمممد المممرحمن  ٗ

 المالمة:: الطبعة  -ٗٓٗٔ -بيروت -دار الفكر -محمد عجا  الخطيب:تحقيق
 .ٕٕٔ/ٔالقالي عياض ترتيب المدارك    ٘
 ".ندوة االمام مالك"من  ٕ  ٕ٘ٙ/ص"مالك المحدث"بن الصديق  ابراهيم ٙ
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 فون تحرقوا القرطاس ال تحرقوا الذي
 .تلمنه القرطاس،بل هو في صدري                                 

 يسير معي حيث استقلت ركـائبي
 وينزل إن أنزل ،ويدفـن في قـبري                                 
 دعوني من إحراق رق وكارر

 ٔوا بعلم كي ير، الناس من يدريوقول                          
عمدد ممرات  فالحافم عندنا في الدين حجة علل من قصمر،يقول ابمن رشمد فمي مسمؤلة

وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بمن جبيمر :) الزنا حد ااإلقرار الذي يلزم به
عن ابن عباس عن النبي عليه الصالة والسالم أنه رد مماعزا حتمل أقمر أربما ممرات 

جمه وفي ريره من األحاديث قمالوا ومما ورد فمي بعمض الروايمات أنمه أقمر مم أمر بر
وسمون الحفمم ٕ(ومن قصمر فلميس بحجمة علمل ممن حفمم ،مرة ومرتين ومالما تقصير

ورو، ابن المبارك عمن ابمن أبمي ليلمل :)مما يلعف الرواية ، يقول في مولا هخر
مه أشعر أو لم يشعر إال ذكاة الجنين ذكاة أ :قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم :قال

 ٖ(أن ابن أبي ليلل سيلن الحفم
ألنها تمد العمالم بنمذان لعقلمه يكمون أساسما  ،فالحافمة القوية أساس للنبول في أي علم

،فمالعلم كمما قممال ممن سملف ممما مبمت فمي الخممواطر ال مما أودا فمي الممدفاتر،وما  لفكمره
حالره وماليه يقرر وإن علم النفس في ) . حوته الصدور ال ما سود في السطور

أن مقياس الذكان يكون بالحافمة وحلمور البديهمة التمي تميمر المعلوممات فمي الوقمت 
 . ٗ(المناسب 

 ،التربيمة المحمدمين رجمالوقد حورب هذا األسلوب محاربة شديدة من قبل كمير ممن 
نسان شخصيته واعتبروه أسلوبا رير فعال ألنه يسلب اإل حوله، وأماروا لجة كبر،

 :عن الحقائق التاليةورفلوا 
 .قد يصدق عن الحفم بعض ما يقولون لو كان المسلمون يكتفمون بعتبتمه دون الفهمم-

 .وال أحد من علمان التربية المسلمين يقول بذلك
فجميمما الفحممول  التجربممة التاريخيممة والواقعيممة إلممل عهممد قريممب تكممذب هممذا اإلدعممان-

كممان الفلممل  لمسمملمينتمماري  انممة والممدين واألدب وريممره مممن العلمموم فممي لوأعممالم ال
هو أسلوب الحفم الذي يبدأ بالقرهن فمي الكتاتيمب ممم الفهمم ،فهمو فيها األكبر لنبورهم 

نتج علمان كبار في مختلمف أ وقد سمة من سمات التعليم االسالمي علل مر العصور
 .الفنون

عماد سالم والمسملمين إلبليس مستبعدا أن يكون هذا األسلوب هدفا لحمالت أعدان اإل-
في هذا  والتربوية توميف الدراسات النفسيةبذلك تم ف ،الناس عن حفم القرهن الكريم

 .المجال

                                 
 .هـٖٔٗٔرجب  ٖٗا "كتاب األمة " ٕ٘ص.."النمم التعليمية عند المحدمين"المكي اقالنية  ٔ
 6ٕٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 .ٖٔٔص/ٕأبو زهرة تاري  المذاهب الفقية   ٗ
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إن دراسات حديمة  :)أحد الباحمينالحفم ليس أسلوبا متخلفا كما يدعي البعض،يقول -
ويقمول بممؤن تلميممذ  ٔ(جابيممة فمي العمليممة التربويممةأمبتمت فعاليممة هممذا السملوب وهممماره اإل

تالميمذ اليموم فهمم يبمدإون أمما م بالحفم أوال مم الفهم في مرحلمة تاليمة األمس كان يهت
ذا فممات المممتعلم الحفممم فممي إتعلمميمهم بممالفهم فؤصممبحت النتيجممة عممدم الفهممم والحفممم و

 .ٕ(صنره فال يقدر عليه وقت الكبر
حد أدنل من الحفام علل هذه الملكة في األمة،وإن كنا ال نمر، قمدرة  ولهذا ال بد من

مجماراة المتقمدمين فمي همذا المجال،فموذا كمان اإلممام الحمافم المذهبي  نا علملأهل زمان
وهو من هو وأمماله في زمانه يقول في ترجمة الحافم أبي بكر احمد بن إبراهيم بمن 
إسممماعيل اإلسممماعيلي الجرجمماني امممام أهممل جرجممان الشممافعي المتمموفل سممنة إحممد، 

متممؤخرين علممل إيمماس مممن أن ابتهممرت بحفمممه وجزمممت بممؤن ال:) وسممبعين ومالممائممة 
فما عسانا نحن نقول، رير أن هللا عز وجل  ٖ(يلحقوا المتقدمين في  الحفم  والمعرفة

 . تنمدنا برحمته وستر هذه العورة فينا، بما تيسر لنا من الوسائل الحديمة
ولما وال ينبني في الحمد األدنمل أن يقمل طمموح الصماديقين فمي االنتممان لألممة ممن 

ا التربوية يتمكن من خاللها أبناإنا من ختم كتماب هللا عمز وجمل مما خطة في برامجن
ويكون ذلك بمعدل خمسة أحزاب في السمنة وهمي  "الباكلوريا"حصولهم علل شهادة 

 .ليس كميرة إذا صدقت النيات في تكوين جيل عامر القلب بكتاب هللا عز وجل 
 :داعوخطوة ضرورية في طريا االجتهاد واإلب مطلب شرعي الفهم -ب

يسممل فقيهما )وباجتهاد العمالم .حيث ال قيمة معتبرة للحفم من رير فهم وال فقه وتفقه
كمما  ٗ(ال بحفم مسائل الفقه ولمو بلنمت فمي العمدد أقصمل مما يمكمن أن يحفممه إنسمان

فهمم معانيمه همو إذ الهدف المتوخل من اإلطالا علل الخبمر وحفممه  .يإكد ابن رشد
بمين  ؤتسب أساسا من النصوص ،وممن الحموار المذي ينشمتك) الجلية والدقيقة فالمقافة 

وحيمث  ،وبين المإلف حيث يتم سبر أروار فكره ووجدانه -طالب المعرفة -القار،ن
  ٘(يتم خلق نوا من التعاطف اللروري لكل فهم ولكل تواصل 

وإذا كممممان هممممذا فممممي النصمممموص البشممممرية فكيممممف بنصمممموص المممموحي التممممي تحممممتفم 
  ؟بخصوصياتها المتميزة

 لهي بؤوامره ونواهيمه مبنمي علمل فهمم خصمائص األصمول فمي الداللمةم المراد اإلففه
استحلار مقتليات ذاتية  أي ،علل األوامر والنواهي واعتبار الناية التطبيقية فيهما

 ،وتجربتمممه الخاصمممة ،تمممه ومإهالتمممه العلميمممةامكانإتمممرتبط بشخصمممية دارس المممنص و
تفادتها ممن الشمروط المعرفيمة تتوقمف علمل تقنيمات يمكمن اسم ،ومقتليات مولوعية

منهما مما يرجما إلمل قمانون  .ذ هناك قواعد ولوابط لفهم نصموص الموحيإلالجتهاد 

                                 
 .ٕٖٓ/ص "تربويةالشوكاني وجهوده ال" ٔ
 .ٕٖٓ/ص "الشوكاني وجهوده التربوية".. ٕ
: ص ٔ:  " الرسمالة المسمتطرفة لبيمان مشمهور كتمب السمنة المصمنفة ( "هٖ٘ٗٔت )محممد بمن جعفمر الكتماني  ٖ

الطبعمة  -36ٙٔ - ٙٓٗٔ -بيروت -دار البشائر اإلسالمية -محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني: تحقيق– ٕٙ
 الرابعة: 
 4ٗٔ: ص ٕ: ية المجتهد  بدا ٗ
 .٘/ص" النصوص التربوي"محمد الدريج  ٘
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نا وحديما أو العالقة المنطقية هأو العالقة بين النصوص قر ،اللسان العربي في الداللة
 . ٔبين الكل والجزن والعام والخاص واالزم والملزوم

قل للخمالف مجالمه بمين النماس مممل مما يكمون ممن ومهما يكن من أمر اللموابط فسميب
فقمد رو، .رلوان هللا علميهموذلك منذ عصر الصحابة  .بين الحرفية والنائية حالهم
قال النبي صلل اله عليه وسملم يموم :مام البخاري عن ابن عمر رلي هللا عنه قالاإل

ي ال يصملين أحمد العصمر إال فمي بنمي قريممة فمؤدرك بعلمهم العصمر فم: )األحزاب 
 ،الطريق فقال بعلهم ال نصلي حتل نؤتيها وقال بعلهم بل نصلي لمم يمرد منما ذلمك

  .ٕ(فذكر للنبي  صلل هللا عليه وسلم  فلم يعنف واحدا منهم
وكذلك ما روي أن صحابيين خرجا في سفر فحلرت الصالة ولمم يكمن معهمما ممان 

وبهما رسمول هللا فصليا مم وجدا المان في الوقت فؤعاد أحمدهما ولمم يعمد اآلخمر ،فصم
 وقمال للمذي لمم يعمد صمالته أصمبت السمنة وأجزأتمك صمالتك ، ،صلل هللا عليه وسملم

وكمان النبمي صملل هللا عليمه وسملم يقبمل ممنهم مما .ٖلك األجر مرتين: للذي أعاد لوقا
 يعنمف إذا كممان الممرأيوقممد  ،ويمرد األفهممام التممي تنماقض األصممول ،وسما الشممرا ذلممك

فمي أولئمك المذين :ممل قوله ،علل الفتو، ونتج عنه فسادبنير علم وفيه جرأة  صادرا
أو يتلطف إذا لم . ٗقتلوه قتلهم هللا:أفتوا رجال جرح في رأسه بوجوب االرتسال فمات

رير أنه  ،ألحد الصحابة بؤنه كان يعده أفقه رجل بالمدينة :ممل قوله ،يبلآ األمر ذلك
فبمين لمه أن التموراة  ،عن القرهنلم يفهم قوله صلل هللا عليه وسلم في انحراف األمة 

 ،عمدي بمن حماتم) وكذلك ما كان من شؤن  ٘..وما ذلك انحرفوا ،موجودة بين اليهود
إنك : أهما الخيطان؟قال .من الخيط األسود  يا رسول هللا ما الخيط األبيض:قلت :قال

ال بل هو سواد الليمل وبيماض النهمار  –مم قال  –لعريض القفا إن أبصرت الخيطين 
).ٙ  
 :استثمار النصوصأما مستو   –  

سموان بالموازنمة  ،أو فيما بينها أو بينها وبين ما ال نص فيه،داخليا هافيتعلق باستممار
. والمقارنممة والتممرجيح أو اسممتخدام هليممات االسممتدالل واالسممتقران ومممنهج االسممتنباط

واقما وبينه وبين  ،ويكون ذلك بالتفاعل بين العقل المدرك ونصوص الوحي من جهة
بط النصية كمما ااألمر الذي يفرض استحلار اللو.الحياة االنسانية من جهة أخر،

هممدر قممانون يي ذطني المماالبممالمممنهج نمموي ممما االحتيمماط مممن لاللممابط ال :ممممل ،أسمملفنا
 .لني المقاصد الشرعيةيي ذالماهري الالمنهج أو  ،اللسان العربي

الممواردة فممي المولمموا  استحلممار جميمما النصمموصفممي : المممنهج المتكامممل يكمممنو 
أو المممورود بؤسمممباب النمممزول  ةالمتعلقممم ةالمرفيممممممما مراعممماة لممموابطها  ،المبحممموث

                                 
 .هـٓٔٗٔسنة ٕٕكتاب األمة ا 3٘ص/ٔجار فقه التدين فهما وتنزيال  نعبد المجيد ال ٔ
 -باب صالة الطالب والمطلوب راكبا وإيمان -كتاب أبواب صالة الخوف -ٕٖٔ: ص ٔ: صحيح البخاري   ٕ
همذا حمديث صمحيح علمل شمرط الشميخين فمون عبمد :) لمستدرك علل الصحيحين" رواه ابو داود وقال الحاكم في ٖ

 .6ٕٙ: ص ٔ:  ( هللا بن نافا مقة وقد وصل هذا اإلسناد عن الليث وقد أرسله ريره
 باب في المجروح يتيمم         -3ٖ: ص ٔ: أورد نصه أبو داود في سننه   ٗ
:   .حديث صحيح علل شرط الشيخين ولمم يخرجماه :وقال"المستدرك علل الصحيحين"أخر  أصله الحاكم في  ٘
 6ٔٙ: ص ٖ
: ص ٗ:   -باب وكلوا واشربوا حتل يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسمود ممن الفجمر- :أخرجه البخاري ٙ

ٔٙٗٓ 
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واستحلار العواممل .ومعرفة أحوال العرب وعاداتهم حال نزول النص أو وروده ،
والحيمماة  وفقممه الممنص مممن معممارف وعلمموم تتعلممق بممالكون ،العقليممة المممإمرة فممي الفهممم

ممم استحلمار  .المقاصد روتقدي ،تعيين المدلول النصي والتي لها دور في ،واالنسان
والكيفية التي يتم بها بسط الحكم علل الواقا بمعرفة طبيعة هذا ، دراسة محل الحكم 

ستنباط الفقهي أو تؤويمل المفماهيم أو ابتكمار أفهمام لمم تمرد الواقا ليفلي األمر إلل اال
 .ٔعلل أذهان السابقين

 :االستنباط اعتماد منهج -
نما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعلها إومعلوم أن االستنباط  :)ابن القيم يقول

ومشمممبهه ونميمممره ويلنمممي مممما ال  ،فيعتبمممر مممما يصمممح منهممما بصمممحة مملمممه.إلمممل بعمممض
االسمتنباط كاالسمتخرا  :قمال الجموهري..يصلح،هذا الذي يعقلمه النماس ممن االسمتنباط

فمون ذلمك لميس طريقمة االسمتنباط إذ .،ومعلوم أن ذلك قدر زائد علل مجرد فهم اللفمم
وإنممما تنممال بممه العلممل واألشممباه والنمممائر  ،مولمموعات األلفممام ال تنممال باالسممتنباط

ومقاصد المتكلم ،وهللا سبحانه ذم من سما مماهرا مجمردا فؤذاعمه وأفشماه وحممد ممن 
فاالسمتنباط مرحلمة متقدممة عمن الفهمم األولمي  ٕ(استنبط من أولل العلم حقيقته ومعنماه

 أشارولهذا .لنص وال بد فيه من معارف تمكن من ذلك ممل معرفة العلل والمقاصد ل
ماممة من عرف كتاب هللا نصا واستنباطا استحق اإلإلل أن مام الشافعي رحمه هللا اإل

فمون ممن أدرك علمم أحكمام هللا فمي كتابمه نصما واسمتدالال ووفقمه هللا ) :،يقولفي المدين
بالفليلة في دينه ودنيماه وانتفمت عنمه الريمب ونمورت للقول والعمل بما علم منه فاز 

 .ٖ(في قلبه الحكمة واستوجب في الدين مولا اإلمامة 
 : نما تحصل لمن اتصف بوصفين  إمام الشاطبي أن درجة االجتهاد وذكر اإل    
التمكن من االستنباط بنان علمل  : والماني ،أحدهما فهم مقاصد الشريعة علل كمالها) 

هذا االستنباط ال يمكمن أن يمتم اال بواسمطة معمارف تسماعده علمل الفهمم  ٗ(فهمه فيها 
 .٘(ال تمهر ممرة الفهم اال في االستنباط) إذ ،واالستنباط

ففمي :ممن نصموص مباشمرة فمي ذكمر كلممة االسمتنباط" البدايمة"وأما عمن مما جمان فمي 
صمملح المقدمممة بعممد ذكممره للقممول والفعممل واإلقممرار،بين أن هممذه هممي المصممادر التممي ت

ومن أمملمة  ٙ(فهذه أصناف الطرق التل تتلقل منها االحكام أو تستنبط):لالستنباط قال
 : (االستنباط من القول ذكره لرأي ممن منما المرهن فمي الحلمر اسمتنادا لقولمه تعمالل

وا َكاتِباً َفِرَهان  َمْقب وَلة   ْنت ْم َعلَل َسَفُر َولَْم َتِجد  : قمال مم( 6ٕٕمن اآلية: البقرة()َوإِْن ك 
  4(والقول في استنباط منا الرهن في الحلر من اآلية هو من باب دليل الخطاب)

هيمة األنفمال توجمب :) مم أعطل في مولا هخمر ممماال لالسمتباط ممن هيتمين حيمث قمال
فوجب أن تكون إحداهما ناسخة  ،التخميس وهية الحشر توجب القسمة دون التخميس

                                 
 .4ٖ/ٔفقه التدين    ٔ
 .ٕٖ٘ص / ٔعالم الموقعين  ا ٕ
 3ٔ: ص ٔ: الرسالة   ٖ
 .44-4ٙ/ٗ  ٕم :الموافقات ٗ
 .44-4ٙ/ٗ  ٕم :افقاتالمو ٘
 ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 4ٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
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وذلممك فممي جميمما  .ممميس وتممرك التخممميسلألخممر، أو يكممون اإلمممام مخيممرا بممين التخ
وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لمبعض النماس وأمنمه حكماه عمن ،األموال المننومة 

ويجممب علممل مممذهب مممن يريممد أن يسممتنبط مممن الجممما بينهممما تممرك قسمممة  ،المممذهب
أن تكون كل واحدة من اآليتين مخصصة بعض ما  :وقسمة ما عدا األرض .األرض

حتل تكون هية األنفال خصصمت ممن عمموم هيمة الحشمر مما  في األخر، أو ناسخة له
 .عدا األرلين 

فلم توجمب فيهما  ،فؤوجبت فيها الخمس وهية الحشر خصصت من هية األنفال األرض
ما أن الماهر من هية الحشر أنهما تلممنت  ،وهذه الدعو، ال تصح إال بدليل ،خمسا

وذلمك أن  .ته هيمة األنفمالالقول في نوا من األموال مخالف الحكم للنوا المذي تلممن
هو تنبيه علل العلة التي من أجلهما  ،فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب :قوله تعالل

لممم يوجممب حقمما للجممي  خاصممة دون النمماس والقسمممة بخممالف ذلممك إذ كانممت تإخممذ 
مما اسمتنبط ممن حمديث األصمناف  ،صملل هللا عليمه وسملمومن قول النبي  ٔ(باإليجاف

سمعت رسول هللا صلل هللا عليه وسلم ينهل عن بيا الذهب  :)لعبادة قاالربوية عن 
بالذهب والفلة بالفلة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إال 

وبعد ذكره ألوجه الخمالف فيمما ( أربل سوان بسوان عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد
عنمي ممن القمائلين دليمل فمي اسمتنباط ولكمل واحمد ممن همإالن أ: )قال ،استنبطه العلمان

  ٕ(الشبه الذي اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه األربعة
وأما المالكيمة فونهما زادت علمل الطعمم إمما صمفة واحمدة وهمو :)وقال في نفس المسؤلة

وإمما صمفتين وهمو االدخمار واالقتيمات علمل مما اختماره  ،االدخار علل ما في الموطمؤ
الطعممم وحممده  :وتمسممكت فممي اسممتنباط هممذه العلممة بؤنممه لممو كممان المقصممود .ونالبنممدادي

الكتفي بالتنبيه علل ذلك بالنص علل واحد من تلك األربعة األصناف المذكورة فلمما 
ممم أعطمل  ٖ(علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيمه علمل مما فمي معنماه،ذكر منها عددا 

الصالة في السفر حيث ذكر اسمتنباط  مماال لالستنباط من الفعل عند حديمه عن قصر
 .العلمان عدد األيام التي يعتبر فيها المسافر مقيما

وقد احتجت المالكية لمذهبها أن رسول هللا صلل هللا عليه وسملم جعمل للمهماجر :)قال
مقام مالمة أيام بمكة مقاما بعد قلان نسكه فدل همذا عنمدهم علمل أن إقاممة مالممة أيمام 

م فيها اسم السفر وهي النكتمة التمي ذهمب الجميما إليهما ورامموا ليست تسلب عن المقي
استنباطها من فعله عليه الصمالة والسمالم أعنمي متمل يرتفما عنمه بقصمد اإلقاممة اسمم 

  . ٗ(السفر
مم أشار ابن رشد إلل أن العلممان فمي االسمتنباط يتوزعمون بمين موسما وملميق،يفهم 

همذه األصمناف السمتة فهمم أحمد  إن المذين قصمروا صمنف الربما علمل:) ذلك ممن قولمه
صنفين إما قوم نفوا القياس في الشرا أعني استنباط العلل من األلفام وهم الماهرية 

  ٘(وإما قوم نفوا قياس الشبه

                                 
 3ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 36: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 36: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 36: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
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للجامدين علل ماهر النص من الماهرية، الرافلمين " البداية"وكما وجه انتقاده في 
بالحكم،بين في موالا أخر،  لالستنباط أحيانا ولو كان في حكم النص أو أولل منه

ففمي نصماب العمروض أعطمل نموذجما السمتنباط ال  .تجاوز الموسعين فمي االسمتنباط
وأمما مالمك :)يستند إلل قول او فعل او إقرار وسماه بالشرا الزائمد ال المسمتنبط، قمال

فشبه النوا ههنا بالعين لئال تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو بؤن يكون شمرعا 
أشبه منه بؤن يكون شرعا مستنبطا من شرا مابت وممل هذا هو الذي يعرفونه زائدا 

منصوص عليه في الشرا إال ما يعقل  أصلبالقياس المرسل وهو الذي ال يستند إلل 
  1(من المصلحة الشرعية فيه

وبين في مولا هخر أن هناك أمورا في الشرا ال يصلح فيها االستنباط،إنما المعول 
ممممل قولممه فممي اخممتالف العلمممان فممي ميممراث ولممد  ،ص عليممه الشممارافيهمما علممل ممما يممن

وهذا القول مروي عن ابن عباس وعممان وهو مشهور في الصمدر األول )المالعنة 
  ٕ(واشتهاره في الصحابة دليل علل صحة هذه األمار فون هذا ليس يستنبط بالقياس

وذلمك عنمد  ،ااوفي مولا هخر أشار إلمل الخمالف الواقما فمي االسمتنباط ممن اإلجمم
اختالفهم في شؤن والية التزويج في البكر البمالآ وفمي الميمب النيمر البمالآ مما لمم يكمن 

والختالفهم في هاتين المسؤلتين سبب هخر وهو استنباط :) مهر منها الفساد حيث قال
  ٖ(القياس من مولا اإلجماا

لة المنصوص الع:)وفي مجال الموازنة بين العلل المنصوص عليها والمستنبطة قال 
أشمار  ،العمين أو الجهمة دوفي مسؤلة القبلة وهل المقصمو ٗ(عليها أولل من المستنبطة

سممماس التجربمممة أن االسمممتنباط كمممما يكمممون فمممي الشمممرا يكمممون فمممي ريمممره علمممل أإلمممل 
ونحن لم نكلف االجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني علل :)يقول ،والمالحمة وريرها

 ٘(الد وعرلهااألرصاد المستنبط منها طول الب
 : االستدالل اعتماد منهج-
فتحصمميل ،يعنممي اسممتخدام المبمماد،ن العامممة مممن أجممل الوصممول إلممل معرفممة تفصيليةو

كلمممي :)يقمممول الشممماطبي .المجتهممد للكليمممات يكمممون انطالقممما ممممن التفقممه فمممي الجزئيمممات
مممممن التفقممممه فممممي الجزئيممممات ( أي للمجتهممممد) نممممما انممممتمم لممممه إالمقصممممود الشممممرعي 
" البداية"وقد ورد االستدالل في  .ٙ(انيها ترقل إلل ما ترقل اليهوالخصوصيات ومع

بكمرة ولكن بمعنل إقامة الدليل ،ففي موالا يذكر مما يسمتدل بمه ممن القمرهن والسمنة 
واستدل علل :)وقوله 4..(واستدل من ألحق الزيادة بالممن بقوله عز وجل:) ممل قوله

التيمم للجنب والحمائض بعمموم قولمه استدلوا بجواز : )وكذلك قوله 6..(ذلك بما روي
  3..(عليه الصالة والسالم

                                 
 34ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 44ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 6ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 .٘ٙٔ/ٗ ٕم :الموافقات  ٙ
 ٗٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 ٘ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 4ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
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 :واستدل علل ذلك بؤنه زعم أن قولمه تعمالل:)وأورده في االستدالل بالنس  ممل قوله
وأورده أيلا في االستدالل بدليل الخطماب  ٔ(فال جناح عليهما فيما افتدت به منسوخ

بوجموب السمجود ألنمه علمل وفي هذا لرب من الحجة ألبمي حنيفمة فمي قولمه :)بقوله
ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفمت فمي ريرهما ممن السمجدات فوجمب أن يكمون 
حكم التي انتفت عنها العلة بخالف التي مبتت لها العلة وهو نوا من االستدالل وفيمه 

وهممذا اسممتدالل بممدليل :)وقولممه أيلمما ٕ(اخممتالف ألنممه مممن بمماب تجممويز دليممل الخطمماب
ليمه فمي همذا المولما فقهمان األمصمار مما اخمتالفهم فمي صمحة الخطاب وقد أجما ع

وحكمل ابممن :)وقممد يكمون االسمتدالل مممن الواقما المحسموس ممممل قولمه ٖ(االسمتدالل بمه
سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه االستدالل بالنجوم ومنازل القممر ممم تبمين 

   ٗ(لصوم ويجزيهله من جهة االستدالل أن الهالل مرئي وقد رم فون له أن يعقد ا
وهذا االستدالل بين كما تمر، مما :)وأورد لفم االستدالل في حديمه عن القياس،يقول

وفمي االسمتدالل بعممل  ٘(أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسملم مقدماتمه
وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه االستدالل بالعمل وفمي :)أهل المدينة قال

  ٙ(ا من االستدالل الذي يسميه الحنفية عموم البلو،هذا النو
وعممدة اسمتدالل ممن قمال بالقافمة مما رواه :)وكذا االستدالل بعمل الصحابي ممل قولمه

مالممك عممن سممليمان بممن يسممار أن عمممر بممن الخطمماب كممان يلمميط أوالد الجاهليممة بمممن 
اهر فمي وممما اعتممد عليمه أهمل المم:)وأورده في االستصحاب ممل قوله 4(استالطهم

وبالقواعمد  6(هذه المسؤلة النوا من االستدالل الذي يعرف باستصحاب حال اإلجماا
واسممتدل أبممو حنيفممة مممن قبممل أن اللمممان ال يتعلممق بمعممدوم قطعمما :)الفقهيممة ممممل قولممه
 .3(وليس كذلك المفلس

ومن ذلك بيانه بعض أوجه االستدالل اللعيفة في حديمه عن مسؤلة إيجاب الولون 
أن )وتعليقه علل من استدل في ذلك بحديث ابن عباس  ،إذا أراد أن ينامعلل الجنب 

 ؟رسول هللا صلل هللا عليه وسلم خر  من الخالن فؤتي بطعام فقالوا أال نؤتيمك بطهمر
فقممال ممما أردت  ؟أال تتولممؤ :فقيممل لممه ،وفممي بعممض رواياتممه ؟أأصمملي فؤتولممؤ :فقممال

فونه من باب مفهوم الخطاب من واالستدالل به لعيف : )حيث قال( الصالة فؤتولؤ
  ٓٔ(ألعف أنواعه

فون اليد وإن كانمت اسمما مشمتركا :)كما ال يصح االستدالل باالسم المشترك ممل قوله
وليس كل اسم مشترك هو مجمل وإنما  .فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف مجاز

ه ال وفمي همذا قمال الفقهمان إنمم ،المشمترك المجممل المذي ولما ممن أول أممره مشمتركا

                                 
 ٓ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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واستدل ممن :)وأحيانا يرد االستدالل بمعنل االستنباط ممل قوله ٔ(يصح االستدالل به
  ٕ..(الفرك علل الطهارة

واختلفوا من هذا في بيا الفلمولي همل ينعقمد :)ويبين أحيانا وجه االستدالل ممل قوله
رقي وعمدة المالكية ما روي أن النبي صلل هللا عليه وسلم دفا إلل عروة البما ؟أم ال
فاشتريت شاتين بدينار وبعمت إحمد،  :قال .اشترلنا من هذا الجلب شاة :وقال ،دينارا

 :فقال .يا رسول هللا هذه شاتكم وديناركم :فقلت .الشاتين بدينار وجئت بالشاة والدينار
ووجه االستدالل منه أن النبي صلل هللا عليه وسلم لم  .اللهم بارك له في صفقة يمينه

المانية  ال بالشمران وال بمالبيا فصمار ذلمك حجمة علمل أبمي حنيفمة فمي يؤمره في الشاة 
  ٖ(صحة الشران للنير وعلل الشافعي في األمرين جميعا

 :االستقرا اعتماد منهج -
و تتبما  جمل الوصمول إلمل المبماد،ن العاممةأيعني اسمتخدام المعرفمة التفصميلية ممن ف 

حممول " البدايممة"ومممما ورد فممي .المسممائل المتماملممة للوقمموف علممل قاعممدة كليممة تجمعهمما
ما ذكره في مسؤلة لم القطاني بعلها إلل بعض وفي لم الحنطة الشرا  استقران

فكممل واحممد منهممما يممروم أن يقممرر قاعدتممه باسممتقران :) والشممعير والسمملت حيممث قممال
 ،أن أحدهما يحمتج لمذهبمه باألشميان التمي اعتبمر فيهما الشمرا األسممان :أعني ،الشرا

  ٗ(التي اعتبر الشرا فيها المنافاواآلخر باألشيان 
ترتيمب األفعمال المفرولمة مما : وفي استقران اللنة وكالم العرب ما ذكره في مسؤلة

االشتراك الذي فمي واو :أحدهما ،وسبب اختالفهم شيئان):حيث قال األفعال المسنونة
يعطف بهما األشميان المترتبمة بعلمها علمل بعمض، وقمد يعطمف  العطف، وذلك أنه قد

وكممذا فممي صممفة الفقيممر  ٘(وذلممك ممماهر مممن اسممتقران كممالم العممرب ،المرتبممة يممربهمما ر
واألشبه عند استقران اللنة أن يكونما اسممين دالمين علمل معنمل  :)والمسكين حيث قال

 ٙ(واحد يختلف باألقل واألكمر في كل واحد منهما
 :المقارنات والموازنة اعتماد منهج-
وتقابممل األدلممة المنيممة علممل سممبيل  ،يكممون فممي النالممب عنممد التعممارض الممماهريو 

يهام االلطراب واالخمتالف عمن إما بالجما حيث يدفا إ :والذي يمكن دفعه،4التمانا
سموان بمالتنويا أو التخصميص أو  ،األدلة الشرعية ويمهر االئمتالف والتوافمق بينهمما

 ..التقييد أو التبعيض أو اختالف الحال
يمدل عليمه مممل ذكمر المراوي التماري  أو أو يدفا التعارض بومبات النسم  لوجمود مما  

بتقديممه أحمد األدلمة المنيمة :  أو يدفا التعمارض بمالترجيح ،بوجود اإلجماا علل ذلك
 6قصد العمل به بتوميف بعض المرجحمات الكميمرة ،المتعارلة المتيازه علل ريره

                                 
 ٓ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3٘: ص ٔ: مجتهد  بداية ال ٕ
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سناد ككمرة الصحبة،أو من قبل المتن بمالرجوا إلمل المذي قصمد بمه سوان من قبل اإل
لبيممان عممن الممذي لممم يقصممد بممه ذلممك،أو بممؤمر خممارجي ككممون أحممدهما موافممق لممماهر ا

 .القرهن،أو يمكن أن يدفا التعارض بالقول بالتخيير بين األدلة واألخذ بؤيها شان
 

 ،لافة إلل ما سبق ذكمره فمي شمروط االجتهمادويمكن الوصول إلل هذه الملكات باإل
طالا علل أقوال وذلك باإل.جتهاد لتحصيلها طالا والممارسة الميدانية للتفقه واالباإل

العلمان ومعرفة سيرة المجتهدين وكيف تكونت الملكة االجتهاد عند الصحابة رلمي 
والعلم والبصر بموالا الخالف وحلمور ،ا علل الفروا الفقهيةطالواإل ،هللا عنهم

 .مجالس العلمان المجتهدين 
البحمر "يقمول صماحب ،دة متفحصمةناقم عمينبفعن اإلطالا علمل هران العلممان وكتمبهم 

ليس يكفي فمي حصمول الملكمة علمل شمين تعرفمه ،بمل ال بمد مما ذلمك ممن ":) المحيط
نما تصير للفقيه ملكة االحتجا  واستنباط المسائل أن إفلذلك  ،االرتياض في مباشرته

وربمما أرنماه ذلممك عمن العنمان فممي .يرتماض فمي أقموال العلمممان ومما أتموا بمه فممي كتمبهم
قموال مممن ة وانمما ينتفما بمذلك إذا تمكمن ممن معرفمة الصمحيح ممن تلمك األمسمائل كميمر

نمه علمل ذلمك أن تكمون لمه قموة علمل تحليمل مما فمي الكتمب ورده إلمل يوممما يع.فاسها 
ومما خمر  عمن ذلمك فهمو فاسمد .التؤليف الصواب فهو صمواب فما وافق منها.الحجج 

  ٔ(وما أشكل أمره توقف فيه
ويشمبه  ،ني عن معرفة كيف يمارس ذلك عنمد العلممانال تن ،فمعرفة شروط االجتهاد

اهج نمؤخمذ بمه المتذلك التعليم بالمشماهدة والمالحممة قبمل النمزول إلمل الميمدان والمذي 
 . في المإسسات والمعاهد التربوية الحديمة

 : قال االمام السيوطي.لون مولهذا من المفيد معرفة سيرة المجتهدين وكيف يع
ومماهر كالممه فمي خطبتمه أنمه لمم يمذكر فيهما سمو،  ،قاتمهعقد الشي  أبو اسمحاق طب)

ال يسما الفقيمه [ وأنسمابهم]همذا كتماب مختصمر فمي ذكمر الفقهمان :فونه قمال ،المجتهدين
ليه في معرفة من يعتبر قوله في انعقاد اإلجماا ويعتد به في الخمالف إجهله لحاجته 

جانممب  ،تقممويف ،معرفممة كيممف يجتهممدون لتحصمميل القممدوة بالممارسممةو: وألمميف،ٕ..(
بداعيمة الحديممة حيمث يقوممون باسمتقران سمير وهذا ما نجده في الدراسمات اإل ،النمر

 .العممان والمبدعين للخرو  بقواعد مشتركة ومباد،ن نافعة في الميدان 
 :التجربة الذاتية وتغليب أسلوب الحوار والمنااشة -4

كممانوا ) عممنهم فالصممحابة رلممي هللا .كممما أنممه مممن المفيممد حلممور مجممالس االجتهمماد
علممل  (…)مجلممس االجتهمماد  ،ابممن عبمماس وريممره مممن أصمارر الصممحابة :يحلمرون

 . ٖ(طريق التهذيب وتنقيح الخواطر وتعليم طريقة االجتهاد 
ينمما كيممف تمممرس األئمممة المجتهممدون بفقممه مممن سممبقهم مممن التممابعين أوقممد سممبق أن ر

 ممماممممام مالممك أواإلإلمممام أبممو حنيفممة أو اوالصممحابة رلممي هللا عممنهم سمموان مممنهم اإل

                                                                                             
 
 .ٕٙٙ/6 " البحر المحيط"االمام الزركشي  ٔ
 .64ٔ/ص..(رضالرد علل من أخلد إلل األ" االمام السيوطي   ٕ
 .3ٙٔ/ص..(رضالرد علل من أخلد إلل األ" االمام السيوطي  ٖ
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حيث يعطي كل ذلمك ملكمة فقهيمة ..الذي جما في ذلك مسندهومام أحمد أواإل الشافعي
نممما يحصممل منصممب االجتهمماد فممي زماننمما إ: ) مممام النزالممي فممي ذلممكيقممول اإل.عميقممة

فهممو طريمق تحصمميل الدربممة فمي هممذا الزممان ولممم يكممن  (أي تفمماريا الفقمه)بممارسمته 
الشروط األساسية ألن التفماريا  ولهذا لم يجعله منٔ(ذلك الطريق في زمان الصحابة

ال  :وفائدة اإلطالا علل الفروا الفقهيمة يولدها المجتهدون ،ولكنها تفيد الدربة عليه،
تخفمممل أهميتهممما فمممي تكممموين الملكمممة عمممن طريمممق ممارسمممة الفقمممه ومطالعمممة مممما ولمممده 

وتنموا  ،اجتهمادهموطرائمق ،ومآخمذ أقموالهم  ،ومعرفة ممداركهم ،المجتهدون من قبل
 .مشاربهم ومنازعهم في االستنباط واالستدالل 

كما أن هذا اإلطالا سميفيد فمي الوقموف علمل موالما االخمتالف وأسمبابه وأدلمة كمل 
فالذي يصير بصيرا بموالا االختالف يصبح جديرا بؤن يتبمين لمه الحمق فمي .واحد 

لل هللا عليه وسلم كل نازلة تعرض له ،وألجل ذلك جان في حديث ابن مسعود أنه ص
يا عبد هللا أتدري أي عر، اإلسالم أوممق قلمت هللا ورسموله أعلمم قمال الواليمة ) :قال 

هللا  :يما عبمد هللا أتمدري أي النماس أعلمم قمال ،في هللا والحب فمي هللا والمبنض فمي هللا
وإن كممان  ،فممون أعلممم النمماس أعلمهممم بممالحق إذا اختلممف النمماس :قممال ،ورسمموله أعلممم
  ٕ(العلم وإن كان يزحف علل إسته زحفامقصرا في 
من لم يعرف االختالف :عن قتادة )و.تنبيه علل المعرفة بمواقا الخالف وفي الحديث

وكمالم النماس هنما كميمر ،وحاصمله معرفمة مواقما الخمالف،ال  (…)لم يشم انفه الفقمه 
نما تحصمل بمما يقمدم ممن النممر فمال بمد منمه لكمل إحفم مجرد الخالف ،ومعرفة ذلك 

مما كون ملكة االجتهماد عنمد  ،وتعدد اآلران االجتهادية ،فتنوا البيئة الفقهية ٖ(هدتجم
فاسممتفاد أبممو حنيفممة مممن اخممتالف الصممحابة فجممما فقممه عمممر وعلممي .األئمممة المجتهممدين

كتماب :والشمافعي كتمب ،وعبدهللا بن مسمعود وابمن عبماس وريمرهم وكمذلك فعمل مالمك
اختالف ابمن أبمي ليلمل :)أي كتابهعراقيين وخالف ال أو الرد علل مالك، خالف مالك
 .ي وأهل الحديثأوحاول التوفيق بين فقه أهل الر (وأبي حنيفة

ي لبنمان أحجمج المخمالفين لمه فمي المر فومم( هـ4ٕٓت)وداوود ابن علي األصفهاني
قيل لداوود كيف تبطل القياس؟ وقمد أخمذ بمه الشمافعي؟ فقمال أخمذت ) مذهبه الخاص 
 .ٗ(ل االستحسان فوجدتها تبطل القياس بطاإأدلة الشافعي في 

وال بمد أنمه قممرأ  ،وقممرأ الموطمؤ، وهمذا ابمن حمزم بمدأ بدراسممة الفقمه علمل ممذهب مالمك
بطال إفانتقل إلل المذهب الشافعي وقرأ من رير شك كتاب  ،اختالف مالك:للشافعي 

 . ٘وترك المذهب الشافعي وانتقل إلل المذهب الماهري ،االستحسان
المذاهب ودراسة األحكام مربوطة بؤصمولها ممما يخطمو بالعمالم فمي  معرفةفوعموما 

 .خطوات سريعة  سبيل االجتهاد

                                 
 .ٖٖ٘ص/ٕالمستصفل   ٔ
مسمند أبمي ) ه ٕٗٓداود الطيالسمي المتموفل سمنة سليمان بن داود بمن الجمارود الفارسمي البصمري الشمهير بمابل  ٕ

 دار الحديث بيروت-ٓ٘ص ( داود الطيالسي
  .4ٔٔ-ٙٔٔص /ٗالشاطبي الموافقات   ٖ
 .4ٖٗص/ٕ "تاري  المذاهب الفقهية "أبو زهرة  ٗ
 .4ٖ٘ص/ٕ "تاري  المذاهب الفقهية "أبو زهرة   ٘
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ولمو فمي  ،والتدرب عليه ومما يقوي الملكات السابقة أيلا الممارسة الفعلية ل جتهاد
فقمد كمان النبمي صملل هللا عليمه وسملم يمدرب .بعض جوانبمه واسمتهداف بعمض ملكاتمه

من ذلمك تعيينمه الموالة والقلماة المذين كمانوا  :يشجعهم عليهالصحابة علل االجتهاد و
ممممل علممي بممن أبممي طالممب  :يهمممأن لممم يجممدوا اجتهممدوا روفمم، يعملممون بالكتمماب والسممنة 

أتماه مالممة نفمر يختصممون فمي رمالم ) رلي هللا عنه المذي اجتهمد ممرة وهمو بماليمن 
أي ممن مهمر سمهمه ]فجعل الولد للقارا  ،قرا علي بينهمؤهو ابني ،ف:فقال كل منهم 

فبلآ النبي صملل هللا عليمه وسملم .وجعل علي للرجلين ملمي الدية[ في عملية المقارعة
 .ٔ(فلحك حتل بدت نواجده من قلان علي رلي هللا عنه

واجتهمد . فاستصوبه النبمي صملل هللا عليمه وسملم ،اجتهد برأيي:الذي قال ذوممل معا 
 تائمفقلمان ال) الصمالة حيمث تمرك  مرة في رير الوالية و القلان  في بعض أمور

قمد سممن لكممم :ممم الممدخول فمي الصممالة ورلممي النبمي صمملل هللا عليمه وسمملم وقممال.أوال
 .ٕ(معاذ

وحكم النبي صلل هللا عليه وسلم  سعد بن معماذ فمي بنمي قريممة فاجتهمد سمعد وحكمم 
 .ٖقره النبي صلل هللا عليه وسلم علل ذلكؤبقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم ف

أمر عبد هللا بن عمرو بن العاص بالقلان بين خصمين وألح عليه ررمم اسمتحيائه و 
هللا بن عممرو بمن العماص  عبد)فعن  ،من التقدم علل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم

 :فقلمت ،اقض بينهما:فقال عليه السالم ،ن إلل النبي صلل هللا عليه وسلمماجان خص:
صمبت أعلمل أنمك إن :ما أقلي؟ قمال:قلت ،كانن إو:قال ،يا رسول هللا كنت أولل به

 . ٗ(كان لك عشر حسنات وإن أخطؤت كان لك حسنة واحدة 
افرت المواقف التي يؤمر فيها النبمي صملل هللا عليمه وسملم أصمحابه بالقلمان لوقد ت

وانتقماال بهمم ممن الكمالم المجمرد إلمل  ،شعارا لهمم بارتبماط العلمم بمالتطبيقإ ،بحلرته
 .ريبهم علل ذلكالمجال العملي وتد

وأما عن باقي الطرق التربوية األخمر، ،فمال يمكمن أن يقمدح زنماد ملكمة االجتهماد اال 
فللها واستنفاذ الوسائل الممكنمة لتوصميل العلمم وتحقيمق المشماركة أاختيار أحسنها و

 .القوية والفعالة للطلبة في تحصيله ونيل أعلل الدرجات فيه
  ٘"جاريمة علمل نممط االجتهمماد "  -الشموكاني كمما يقمول–البمد لهمذه الطمرق أن تكمون 

فهذا أبو حنيفة رحمه هللا يعرض المسؤلة من المسائل التمي تعمرض لمه علمل تالمذتمه 
وبعمد .. عليها أحكامهما ،فيتجمادلون معمه وكمل يمدلي برأيمه نلويبين األسس التي قد تب

 .المحاورات يهأن يقلب النمر من كل نواحيه يدلي هو بالرأي الذي خلصت إل

                                 
 .ٖٕٓص/ٔعالم الموقعين  إ ٔ
 عمن ليلمل ابمي بمن المرحمن عبمد عن 3ٕٙص  ٕالبيهقي في السنن الكبر،  رو، .6ٕ٘ص/6البحر المحيط   ٕ

 يماتون وكمانوا قمال حماالن فهمذان االذان وحمال القبلمة حمال فمذكر احموال مالممة الصملوة احيلمت :"قمال جبل بن معاذ
 فجمان منتمين واحمدة باالصمابا صملل كمم إلميهم فيشمير الصلوة ببعض وسلم عليه هللا صلل النبي سبقهم وقد الصلوة
 فمدخل قلميت ممم عليهما االكنمت حمال علمل اجمده ال فقال الصلوة ببعض وسلم عليه هللا صلل النبي سبقه وقد معاذ
 قمد وسملم عليمه هللا صملل هللا رسمول فقمال يقلمل معماذ قمام وسملم عليه هللا صلل هللا رسول قلل فلما الصلوة في
 "فافعلوا فهكذا معاذ لكم سن
 .ٕٗٓص/ٔاعالم الموقعين   ٖ
 .وقال لعفه األكمرون وصححه الحاكم في المستدركٕٔٙ-ٕٓٙص/6 "البحر المحيط "أورده صاحب  ٗ
 .ٕٔٔ/ص"الشوكاني وجهود التربوية"صالح محمد صنير مقبل  ٘
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كانوا يتفرقون في حوائجهم بعمد : )صره مسعد بن كرام في وصف درسه  ايقول مع
ليممه فمميجلس لهممم ،فممممن سممائل ومممن منممامر ويرفعمممون إ صممالة النممداة مممم يجتمعمممون

إن رجمال يسمكن هللا  بمه همذه األصموات لعمميم و (…)األصوات لكمرة مما يحمتج لهمم
وفيهما  ،وتمحيص آلران المعلم ،وهي طريقة فيها تمقيف للمتعلم ٔ(الشؤن في االسالم 

من حوار مفتموح ومناقشمة حمرة واعتمماد المدعم والتنشميط  :استممار لمختلف التقنيات
 معنيشعار طالب العلوم الشرعية بـؤنه إمن طرف المدرس واعتماد التقويم الذاتي و

أي مما يسممل فمي الدراسمات الحديممة  بالقلية مولوا التعلم حتل كؤنهما جمزن منمه،
واعتممماد أسمملوب المقارنممات بممين اآلران المعرولممة وهممو ممما  (مممل الشخصمميبالتما)

   ٕ.ما بينها من ترابطوتوليد األفكار عن طريق  (بالتمامل المباشر)يسمل 
واختيممار ممما  ،مممم طممرح الحلممول الممكنممة ،لقممان المسممؤلة واالجتهمماد فممي فهمهمماووذلممك ب

لحمديث عنهما بمين الشميوخ طبيعمة العالقمة التمي سمبق ا هو الحمال فمي كما.يناسب منها
وتكمون المباحممات ممممرة  ،تجعل المناقشات تمر في جو علمي عمال، والتي وطلبتهم

 األممر الممذي ،عمداد القبلمي لهمالة واهتممام الطلبممة باإلؤ،وذلمك بالتحلمير المسمبق للمسم
بمما ال ا األصموات افمترايإدي أحيانا إلل قد حيث بيفيده رربة الجميا في المشاركة 

د عناصر التعماون والصمدق والمولموعية وتقبمل اآلران بصمدر رحمب ووجو.يلر 
  .واالستماا واالنتباه لما يقوله اآلخرون

والعمل علل فهمه واستيعابه واالحتفمام بالمنماخ المالئمم والمناسمب للمناقشمة وتقمدمها 
وما .عند تجميا حصيلة هذا العمل الجماعي المممر  حيث الحمنا كيف يسود الهدون

ويتممدخل فممي  ،مممن طممرف الشممي  الممذي يسممتلم زمممام األمممور تسمميير محكممم يتطلبممه مممن
وانفعال،وكمما ألبط المواقف بؤسلوب هماد،ن وحكميم دون فماممة لالوقت المناسب 

 (إن رجال يسكن هللا به هذه األصوات لعميم الشمؤن فمي االسمالم)قال مسعد بن كدام 
 ،يسكت في البداية ،مسؤلةفهو ملم بالمشكلة وله معرفة جيدة بها ويطرح في كل مرة 

 .ويبدي رأيه بعد االستماا إلل اآلران بانتباه ودقة  ،ويجتهد في تنميم المناقشة
 ة،وأبممو حنيفممة رحمممه هللا يوجممه تالمذتممه إلممل أهميممة ممما هممم فيممه مممن مناقشممة ومباحممم

زائمدة علمل طلمب  ةويعتبرها سمبيل التفقمه إذ الفقمه عنمده وكمما همو عنمد الجميما مرتبم
ممل من يطلب الحديث وال يتفقمه كمممل الصميدالني يجمما : ) رحمه هللا ولالحديث يق

هكذا طالب الحديث ال يعرف .. حتل يجين الطبيب  ،األدوية وال يدري ألي دان هي
عممرف ممما  وران يالممذي يتجممه إلممل لممب الحقممائق و ٖ(وجممه الحممديث حتممل يجممين الفقيممه

سممتعينا فممي ذلممك النصمموص مممن علممل وأحكممام ومرامممي نصمموص الكتمماب والسممنة ،م
شارات األلفام ومالبسات األحوال ومما يترتمب علمل الحكمم ممن جلمب المصمالح أو وب

  …دفا الملار 

                                 
 ٓٗٔ/ٕ "تاري  المذاهب االسالمية"أبو زهرة  ٔ
 .م363ٔدجنبر :س ٗٗٔ:من عالم المعرفة ا  3ٔٔص" االبداا العام والخاص"الكسندرو روشكا  ٕ
 3ٖٔص/ٕ "المذاهب الفقهية"أبو زهرة  ٖ
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ويعلمهممم رحمممه هللا بعممد أن يبممذلوا وسممعهم فممي ذلممك عممدم النرور،واحتمممال مراجعممة 
قولنما همذا رأي ،وهمو أحسمن مما قمدرنا عليمه ) ذا مهر الحق فمي ريمره يقمول إالرأي 

 . ٔ(ن من قولنا فهو أولل بالصواب منافمن جاننا بؤحس
وفي المشاركة والتعلم الذاتي واستممار التعماون الجمماعي واعتمماد تقنيمة السمإال فمي 

مام مالك رحمه هللا أحيانا يترك تالمذته يتسانلون فيما بيمنهم كان اإل،المجال التربوي
ا تقمول أصملحك هللا مم: ليه علل لسان امنين ممنهم فيسمؤالنه إفوذا اختلفوا رفعوا األمر 

 ٕ.وأيهما أصاب أجابه مالك وفقك هللا ؟ أليس كذا في كذا ؟
لسمان سمإول : )أنمل أصمبت همذا العلمم قمال: قيل البن عباس  ،أهمية السإال نوع

وهممذا  ٗ(العلممم خممزائن وتفتحهمما المسممؤلة:) وروي عممن الزهممري قولممه ٖ(وقلممب عقممول
علممين والمدرسمين فمي تقبمل أسمئلة يعطمي القمدوة للم صملل هللا عليمه وسملمرسول هللا 

 .السائلين والطلبة  وإن كان فيها بعض الشدة 
بينمما نحمن : أنمس بمن مالمك يقمول )فقد جان في كتاب العلم من صحيح البخاري عمن 

جلوس ما النبي  صلل هللا عليه وسلم  في المسجد دخل رجل علل جمل فؤناخه فمي 
ي  صمملل هللا عليممه وسمملم  متكمم  بممين المسممجد مممم عقلممه مممم قممال لهممم أيكممم محمممد والنبمم

ابن عبد المطلمب فقمال لمه : مهرانيهم فقلنا هذا الرجل األبيض المتك  فقال له الرجل
النبي  صلل هللا عليه وسلم  قد أجبتك، فقال الرجل للنبي  صلل هللا عليه وسلم  إنمي 

قمال سائلك فمشدد عليك في المسؤلة فال تجمد علمي فمي نفسمك فقمال سمل عمما بمدا لمك ف
إلمل هخمر ٘...(أسؤلك بربك ورب من قبلك ههلل أرسلك إلل الناس كلهم فقال اللهم نعمم 

وال قبمول مما  .إعناتما ،ألميس ،فميم :ليس كممرة السمإال :وكما يقول أهل العلم.الحديث 
 .صح في النفس تقليدا

 :نشد المبردأو
 .ال خير في علم بنير تدبر     فسل الفقيه تكن فقيها            

 
 :التدريب عل  البحث والتصنيف والتطبيا الميداني -5-

فهمذا  ،كما أن العلمان يرشدون إلل أهمية البحث والتصنيف في تكوين ملكة االجتهماد
فلممم صممنفت كتممب الفقممه ممما فنممان أربابهمما قلممت : ن قلممتوفمم: ) االمممام السمميوطي يقممول

ث ،وكيفيمة بنمان أحدهما استفادة طريق االجتهماد ممن تصمرفاتهم فمي الحمواد: لفائدتين
فالتصممنيف  ٙ(بعلممهم علممل بعممض واألخممر، بيممان المتفممق عليممه مممن المختلممف فيممه

والبحث ولو في مستوياته المدنيا مممل القيمام بعمروض وأبحماث صمنيرة يوجمد حيويمة 
 ..ويمير انتباهه واهتمامه ويزيد مقته بالنفس ،الطالبلد، ويقمة  اونشاط

                                 
 3ٖٔص/ٕ "المذاهب الفقهية"أبو زهرة  ٔ
  ٕ  "ندوة االمام مالك"3ٖٓ/ص"المنهجية في مدرسة مالك بن أنس وفي أصول مذهبه  "عبدالكريم التواتي  ٕ

 3ٕٔ: ص ٔ: المدخل إلل السنن الكبر،   ٖ
 3ٕٔ: ص ٔ: المدخل إلل السنن الكبر،   ٗ
 ٖ٘: ص ٔ: ح البخاري  صحي ٘
 43ٔ/ص…الرد علل من أخلد إلل األرض ٙ
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العلوم الشمرعية المذي نقصمد إلمل تربيمة  وبهذه الطرائق جميعا وريرها يتحول طالب
وهمذا ال يعنمي  ،إلل مشارك فعال ينطلق من دافعية داخليمة ذاتيمة ،ملكة االجتهاد لديه

لقائي الذي يبقل له دوره وخصوصا في العلوم الشرعية لتنمميم التقليل من المنهج اإل
 .وتوجيهها الوجهة السليمة ،معلومات الطلبة

ن المدروس األكادميمة وليمه بجهمودهم الذاتيمة ،فمإلوصول عطائهم ما يعجزون عن اإو 
 ،والمحالممرات يمكممن أن تسمماهم فممي تكمموين اسممتعدادات البحممث فممي العلمموم الشممرعية

المشمكالت مفتوحمة القلمايا والمسمائل ووتكوين أولل ملكات االجتهاد إذا ما تم تمرك 
شمكالت الفرصمة للطلبمة لطمرح بعمض الم توتركم ،من أجل التفكير المستقل للطالب

 . هم في حل بعض المشكالت اتسهامفساح المجال إلإالمتعلقة بالدرس و
كما أنه من المفيمد دفما الطلبمة إلمل تمدريس مما تلقموه لمسمتويات أدنمل ممنهم أو لطلبمة 
مبتدئين في ذلك العلم ،وهو نمام كان يعمل بمه فمي الحلمارة االسمالمية ،ممما يمإدي 

أن الشميوخ كمانوا يتعممدون دفما النجبمان ممن  إلل التكوين المبكر للطلبة ،والمذي يبمدو
 .معانا في تكوينهم ميدانيا ما توفر حد أدنل من شروط ذلكإالطلبة إلل ذلك 

قممال ) وهممو دون العشممرين مممن عمممره  ،دارة حلقممة العلمممإمممام مالممك يتممولل فهممذا اإل
أهمل لمذلك ،وفمي  يمما أفتيمت حتمل شمهد لمي سمبعون أنم:مصعب سممعت مالكما يقمول 

فت فؤفتيت وأنا ابن أربا عشمر سمنة وكمان ا، حتل قال لي مالمون معمما رواية أخر
 .ٔ(فقيه الإفي ذلك الوقت ال يتعمم 

وكان من منهجه  ،مام الشوكاني تصد، للتدريس واالفتان وهو ابن عشرين عاماواإل
يدرسمه بعمد ذلمك ألقرانمه  ،أمنان تلقيه للعلم عندما ينتهي من دراسة كتاب علمل شميخه

خمذ عنمه قبمل أن يفمرل ممن قمرانة الكتماب علممل بمل ربمما اجتمعموا علمل األوزمالئمه، 
تقممان تتبمما دراسممة الكتمماب الواحممد علممل عممدد مممن ومممما كممان يسمماعده علممل اإل.شمميخه

بشمممرح "مممما عنمممدهم ممممن ممممادة حمممول الكتممماب ،كمممما فعمممل  لتفرسممماألسممماتذة حتمممل ي
ممن  مكنمهوهمذا الممنهج …حيمث قمرأه علمل أربعمة ممن العلممان أحمدهم والمده"األزهار

طممالا علممل مختلممف االتجاهممات فممي طممرق التممدريس وطممرق االسممتفادة الكبيممرة واإل
 .ٕالتفكير

وكان أسلوب العرض أو القرانة علل الشي  أسلوبا فعاال في التكموين يشمرك الممتعلم 
 سوان كانت القمرانة ممن كتماب أو ممن حفمم،في العملية التعليمية  دنياولو بمستويات 

ممنهم أبمو  ،العلمان العرض علمل السمماا  ممن لفمم الشمي  وقد فلل بعض)  الطالب
الخليفممة ) قممال مالممك البنممي المهممدي " ترتيممب المممدارك"فقممد جممان فممي ٖ(حنيفممة ومالممك

إن هذا البلد إنما يقرأ فيمه علمل العمالم كمما :بعد أن طلبا منه القرانة عليهما ( العباسي
قال الشافعي قمرأت الموطمؤ )يه وجان أيلا ف ٗ(يقرأ النالم علل المعلم فوذا أخطؤ فتاه

 .٘(…ال من فهم العلم وجالس أهلهإعلل مالك ولم يكن يقرأ عليه 
 

                                 
 4٘ٔ:ص ٔ: "ندوة اإلمام مالكعبد السالم جبران المسفيو، رحمه هللا  ٔ
 .ٔٔٔ-ٓٔٔص " محمد علي الشوكاني وجهوده التربوية"صالح محمد صنير مقبل  ٕ
 .هـ6ٓٗٔسنة محرم  ٙٔ:اكتاب األمة  4ٗص "الفكر المنهجي عند المحدمين"عبدالرحيم سعيد  مهما ٖ
 .4٘ٔ/ٔ  "ترتيب المدارك"القالي عياض  ٗ
 .ٗٙٔ/ٔ  "ترتيب المدارك"القالي عياض  ٘
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 :العناية بالوسائل التعليمية وخصوصا منها كتب الدراسة
 
التمي تإهمل  بكتيب الدراسيةفكانت للعلمان عناية خاصة  الوسائل التعليميةوأما عن -

المممذي نحمممن " البدايمممة"منهممما كتممماب طلبمممة العلممموم الشمممرعية إلمممل مراتمممب االجتهاد،و
فممون هممذا الكتمماب إنممما ولممعناه ليبلممآ بممه المجتهممد فممي هممذه ) :بصممدده،يقول ابممن رشممد

الكافي له في  الصناعة رتبة االجتهاد إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر
علممم النحممو واللنممة وصممناعة أصممول الفقممه ويكفممي مممن ذلممك ممما هممو مسمماو لجممرم هممذا 

وقممدرا كافيمما قريبمما مممن جممرم هممذا " بدايممة المجتهممد"فهممو يقتممرح هنمما  ٔ(لالكتمماب أو أقمم
 .الكتاب في النحو واللنة واألصول

قمال الشمي  عمز المدين بمن عبدالسممالم  :)وقمال اإلممام المذهبي عنمد ترجمتمه البمن حممزم
وكان أحمد المجتهمدين مما رأيمت فمي كتمب اإلسمالم فمي العلمم مممل المحلمل البمن حمزم 

  موفق الدين، قلت لقد صمدق الشمي  عمز المدين، ومالمهمما السمنن وكتاب المنني للشي
الكبير للبيهقي، ورابعهما التمهيمد البمن عبمدالبر فممن حصمل همذه المدواوين وكمان ممن 

وقد ولا الشي  عمز المدين بمن  ٕ(أذكيان المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا
رهممن إشممارة مممن لممه الرربممة ( فممي بيممان أدلممة األحكممام اإلمممام)عبممد السممالم مصممنفه 

والعزيمممة فممي اقتحممام عقبممة االجتهمماد، فهممو يممذكر أمملممة عديممدة فممي دالالت األلفممام 
والحقيقة والمجاز واألوامر والنواهي وكيفية استخرا  األحكام ممن أدلتهما التفصميلية 

 :ويقول في األخير
ن كانممت وإنمما ذكمرت همذه األمملمة للتمدريب فممي اسمتخرا  األحكمام ممن أدلتهما وسموا)

 . ٖ(مجملة أو مبينة سوان كانت مفردة أو مكررة
وهذا اإلمام النووي يعطي نبذة عن المنها  الذي تكون عليه، وجعل منه إماما مبرزا 

وذكر لي الشمي  أنمه كمان :)،يقول صاحب طبقات الشافعيةمبدعا ررم عمره القصير 
ن فمي الوسميط درسمي: يقرأ كل يوم امني عشر درسا علل المشاي ، شرحا وتصمحيحا

ودرسا في أعطل ودرسا في الجما بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا 
في اللما البن جنل ودرسا في اصطالح المنطق البن السكيت ودرسا في التصريف 
ودرسا في أصول الفقه تارة في اللما ألبي إسمحاق وتمارة فمي المنتخمب لفخمر المدين 

ل المدين وكنمت أعلمق جميما مما يتعلمق بهما ودرسا في أسمان الرجال ودرسا في أصو
وأخمذ  .وقمد سمما الحمديث الكميمر)...( من شرح مشكل وولوح عبارة ولبط لنمة 

كتماب الكممال لعبمد الننمي علمل أبمي البقمان  علم الحديث عن جماعمة ممن الحفمام فقمرأ
خالد النابلسي وشرح مسلم ومعمم البخاري علل أبي إسحاق المرادي وأخمذ أصمول 

لقالمي أبمي الفمتح التفليسمي وتفقمه علمل الكممال إسمحاق المنربمي وشممس الفقه عمن ا
الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسي وعز الدين عمر بن أسعد اإلربلي وكممال المدين 

وقال ابمن )...( سالر اإلربلي قرأ علل ابن مالك كتابا من تصانيفه وعلق عنه أشيان 

                                 
 4ٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٖٔ: ص 6ٔ: سير أعالم النبالن   ٕ
 6ٕٗ: ص ٔ:   "اإلممام فمي بيمان أدلمة األحكمام" (ه ٓٙٙت)عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسمم السملمي ٖ

 األولل -4ٓٗٔ -بيروت -دار البشائر اإلسالمية - رلوان مختار بن رريبة :تحقيق
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في ليل وال نهمار إال فمي وميفمة ممن العطار ذكر لي شيخنا أنه كان ال يليا له وقتا 
االشتنال بالعلم حتل في ذهابه في الطريق يكرر أو يطمالا وأنمه بقمي علمل همذا سمت 

فنجده رحمه هللا فمي فتمرة وجيمزة ممن التكموين الكميمف  ٔ.(سنين مم اشتنل بالتصنيف
 .يشرا مباشرة في التصنيف واإلبداا والعطان
برنامجا شمامال لتكموين المجتهد،ونؤخمذ  وهناك من المتؤخرين من فصل أكمر، فولا

منهممما نممموذجين أحممدهما للشمموكاني والممماني لمحمممد الحجمموي المعممالبي ،وبخصمموص 
ينمما أن الشمموكاني يقسممم طلبممة العلممم الشممرعي إلممل مممالث طبقممات أسممبق أن ر: األول

 .وحدد لكل فئة ما يناسبها من الكتب ،أساسية حسب طموحها ورربتها
هي صاحبة الهممة العاليمة والرربمة القويمة فمي التي و ,ة األولللطبقفالكتب المناسبة ل
 ..تكون مرجعا للعبادوالتي تحصيل العلم 
ملحمممة ( :"هممـٙٔ٘ت )منمومممة الحريممري " :علييوم العربيييةالنحييو ميين  يقتممرح فممي
ومننممي اللبيممب  -وشممروحها (هممـ ٙٗٙ)وكافيممة ابممن الحاجممب  –وشممروحها "األعمراب

وشرح الرلمل محممد الحسمن  –وشروحه  (4ٕٙت)البن محمد عبد هللا بن يوسف 
والمفصمل  –والتسهيل وشرحه  –وألفية بن مالك وشروحها -علل الكافية( 6ٙٙت )

 .والكتاب لسبويه-(6ٖ٘ت )للزمخشري 
" والريحانممة"–يقتممرح كتمماب الشممافية البممن الحاجممب وشممرحها : علييم الصييرف وفممي
ة بعممد اشممتناله بشممرح وشممرح الرلممي علممل الشممافي –البممن مالممك : الميممة األفعممال"و
 ".المناهل الصافية علل الشافية"ياث المسماة نولطف هللا ال" 4ٗٙالجاربرد، ت "

ومختصمممر " مختصمممر التلخممميص " يقتمممرح حفمممم :   عليييم المعييياني والبييييان وفمممي
ر هوأسمرار البالرمة لعبمد القما –وقرانة مما عليمه ممن حواشمي وشمروح "السعد"شرح

 -همممـٕٙٙللسممكاكي ت " مفتمماا العلمموم"و" دالئممل االعجممماز"و (هممـ4ٔٗ)الجرجمماني 
رسممالة الولمما للشممريف "فممن الولمما مممن خممالل :واالشممتنال بممبعض الفنممون ممممل 

هداب البحث العلدية ،لعلد الدين بن "هـ ،وفن المنامرة من خالل 6ٔٙالجرجاني 
 .4٘ٙعبد الرحمان ت 

 ،ممملداتهايقترح دراسمة اللنمة المشمتملة علمل بيمان مفر:  مفردات اللغة العربية وفي
شممس "و-(6ٔ4ت )للفيروزأبمادي " القماموس"و( هـ3ٖٖت) للجوهري " الصحاح"

ديموان "و -لمه أيلما"ليان الحلموم"و (هـ4ٖ٘ت)الحميري  ألبي سعيد نشوان"العلوم
رريب القرهن "والمإلفات المختصة ب  (هـٖٓ٘ت )إلسحاق ابراهيم الفاربي "األدب
 .البن قتيبة" رريب الحديث"و" 

بمن ال"المنتهمل:"يقتمرح حفمم مختصمر ممن المختصمرات مممل :صول الفق علم أ وفي
المسماة راية السإال في " الناية"أو  (44ٔت )للسبكي"جما الجواما "أو  -الحاجب

 (.ٓ٘ٓٔت)ين بن القاسم سعلم األصول للح
وشمرح المحلمل علمل الجوامما "العلمد علمل المختصمر:"مم اإلشتنال بشروحها ممل 

 .مام علل النايةاإل وشرح الحسين بن( ـه6ٙٗت)لجالل المحلل 

                                 
-٘٘ٔ-ٗ٘ٔ: ص ٕ:  " طبقمات الشمافعية( "ه6٘ٔت)أبو بكر بمن أحممد بمن محممد بمن عممر بمن قالمي شمهبة ٔ

 األولل -ط-4ٓٗٔ -بيروت -عالم الكتب -الحافم عبد العليم خان. د: تحقيق– ٙ٘ٔ
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 "تنقيح األصول"ممل  :ويقترح بعد ذلك اإلطالا علل مإلفات أهل المذاهب األخر،
والتلمويح شمرح "لألسدي القدسمي  حوالتولي( هـ4ٗ4ت ) لصدر الشريعة البخاري 

 هللا النسمفي البمن البركمات عبمد "األنموار فمي أصمول الفقمه هملللتتازاني ومنا" التنقيح
 ( 6ٙٔت" )وتحرير ابن الهمام"-(4ٔٓت)

يقتممرح اإلطممالا علممل علمموم األدان وكممل ممما كممان لممه مممدخل فممي : علييوم القييرآن وفممي
المممتالوة وسمممائر العلممموم المتعلقمممة بالكتممماب العزيمممز وممممن أمملمممة الكتمممب المعينمممة علمممل 

ت )للقاسمم بمن فيمره األندلسمي  "الشماطبية"للسميوطي و"تقان في علوم القرهناإل."ذلك
ت )ر في القرانات العشر لمحمد الجزريشوتسمل حرز األماني وشرحها الن (3ٓ٘
للسيوطي مم التبحر في " التفسير بالمؤمورفي الدر المنمور :"مم كتب التفاسير(هـ6ٖٖ

وتيسممير البيممان فممي أحكممام القممرهن ( ٙٓٙت)مفمماتيح النيممب للممرازي :المطمموالت ممممل
 (هـ6ٖٕت ) مد عممان وتفسير هيات األحكام ليوسف أح(6ٕ٘ت)للموزعي 

ت )للعراقي  "األلفية"و( هـٖٗٙت)مإلفات ابن الصالح : علوم السنة والحديثوفي
بممي السممعادات مبممارك أل"جمماما األصممول مممن أحاديممث الرسممول " ،ووشممروحها(6ٓٙ
ومشمارق األنموار ممن صمحاح األخبمار  –معروف بمابن األميمر ال( هـٙٓٙت )محمد 

العمممال فممي سمنن األحمموال واألفعممال للمتقممي وكنمز (هممـٓ٘ٙت)المصمطفوية للصممفاني 
بلمول "و(همـ ٕ٘ٙت)هـ ،ومنتقل األخبمار لعبمد السمالم عبمدهللا بمن تيميمة 3٘4الهندي 

وعمدة األحكام عن سميد -(6ٕ٘ت)المرام من أحاديث األحكام البن حجر العسقالني 
 (.ٓٓٙت)األنام لعبد الواحد المقدسي 

ي ومسملم وسمنن الترممذي وابمن ماجممة صمحيح البخمار)  ةسمماا الكتمب السمتويقتمرح 
،وابممممن (هممممـٖٔٔت)والنسممممائي وأبممممو داود ومسممممند أحمممممد وصممممحيح ابممممن خزيمممممة 

همـ، والبيهقمي 6ٖ٘وسمنن المدارقطني ت ( همـ33ٕت )وابمن الجمارود (همـٖٗ٘)حبان
 (.هـ6٘ٗت )

علمممم الجمممرح والتعمممديل "النممممر فمممي مإلفمممات ممممن ر اكمممماإلممممم دراسمممة شمممروحها و
وتممذكرة  –بممن حجممر وتمماري  االسممالم ال–( 4ٗ6ت )ذهبيللمم"أعممالم النممبالن :"ممممل"

 .وميزان االعتدال في نقد الرجال للذهبي–الحفام للذهبي 
مم يقترح كتب أخر، في باقي مواد االجتهاد حسمب رأيمه سموان فمي علمم المنطمق أو 
علممم الكممالم وعلممم التمماري  وعلممم الفقممه والشممعر ويقتممرح اإلطممالا أيلمما علممل العلمموم 

التي ير، أنها تساعد علل صمقل األفكمار وتصمفية القمرائح وتوسميا "ةالنير الشرعي"
مم يقترح كتب دون ذلمك للطبقمة المانيمة تشممل علموم العربيمة وعلمم أصمول .المدارك 

الفقممه وعلممم التفسممير وعلممم الحممديث،وكتب أخممر، للطبقممة المالمممة دون ذلممك تهممم علممم 
فممالمنهج المقتممرح . .اإلعممراب وعلممم مصممطلح الحممديث وعلممم الحممديث وعلممم التفسممير

يعطي صورة عن المنهج السائد في عصر الشوكاني ومرتبط بالبيئة اليمنية التي نشؤ 
ويهمدف إلمل .تقصمر األعممار عمن تحقيقمه وفيها وهو ممنهج طمموح ومممالي بمقايسمنا 

وأنمت بعمد العلمم أي علمم : ) استيعاب المجتهد لدقائق العلم ومحتوياته يقول الشوكاني
  ٔ(عليه بما لديك من العلم رير محكوم عليكمن العلوم حاكم 

                                 
 .ٕٕٓ/ص" ربويةالشوكاني وجهوده الت"  ٔ
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الذي يبدو ( هـ4ٖٙٔ) النموذ  الماني وهو محمد بن الحسن الحجوي المعالبي الفاسي
الهمم وهاله ما رأ،  ت فيهأصحابه الفتور ولعفدب في أكمر واقعية ما أهل زمان 

بمالآ المذكي ال) فهو ينمر إلل المجتهمد علمل أنمه ( األحوال التي أصبح فيها الفقه)من 
المنفس ،ذو الملكمة التمي بهما يمدرك المعلوم،العممارف بالمدليل العقلمي المذي همو البممرانة 
األصمملية ،وبممالتكليف بممه فممي الحجيممة ،ذو الدرجممة الوسممطل لنممة وعربيممة وأصمموال 

 .ٔ(وبالرة ،ومتعلق األحكام من كتاب وسنة
المرجوحمة  والمتوسط عنده من يميز العبمارة الصمحيحة ممن الفاسمدة ،والراجحمة ممن

ليتمممؤتل لمممه االسمممتنباط المقصمممود ممممن االجتهممماد وإن لمممم يحفمممم متمممون هيمممات األحكمممام 
وأحاديمها فهمو علمل ممذهب ممن يمر، أنمه ال يلمزم المجتهمد فمي األحكمام الشمرعية أن 

 .هدا في كل علم يتعلق به االجتهادتيكون مج
يمة،والمعالم الجزول:أن قمرانة مممل ) فهو يورد قولة أحمد شميوخ العمز بمن عبدالسمالم 

الفقهيممة ،واالطممالا علممل أحاديممث األحكممام الكبممر، لعبممد الحممق ونحممو ذلممك يكفممي فممي 
 ٕللجمموهري" الصممحاح"وألمماف ابممن عرفممة مختصممر العممين و( تحصمميل االجتهمماد 

 .للشريف التلمساني( ومفتاح الوصول إلل بنان الفروا علل األصول 
 :بعلها عن بعضوبعد ذلك يقترح كتبا علل سبيل التخيير ينني أحيانا 

وأحكام القرهن البن –كتاب ابن حزم في الناس  والمنسوخ :يرشح: ففي علوم القرآن
 .ونهاية ابن األمير –وتفسير ابن جرير الطبري  -وأحكام القرهن للجصاص -عربي

صمحيح البخماري مما شمرح فمتح  –موطمؤ االممام مالمك : وفي علوم السينة والحيديث
كنز "أو مسند أحمد ومعه  –افية علل رأي النزالي الباري أو سنن أبي داوود فهي ك

تيسير )  وأ –( اللذين هما من أجما الكتب لما يحتا  اليه المجتهد من السنة " العمال
وكفمل بكتماب المشمكاة ) –( الوصول إلل جاما األصول البن بديا وهمو كماف وحمده

وشمرحها  وهي معمم مما يحتاجمه المجتهمد (3٘ٗ٘)للتبريزي المشتمل علل أحاديث 
للشمموكاني  " األوطممار نيممل"وشممرحه "بلممول المممرام"وال يسممتهان ب) -(اريقمملعلممي ال

في أحاديث التعليق "التحقيق"ومن كتب هذا الشؤن كتاب -(فهناك راية وطر المجتهد 
البن الجوزي وما علق عليه به الحافم شمس الدين أحممد بمن عبمد الهمادي فمي كتابمه 

 ".يقتنقيح التحقيق في أحاديث التعل"
قنماا فمي اإل"و –يقتمرح كتماب اإلجمماا ألبمي بكمر المرازي : جمماايتعلق باإل ما ماوأ

أو كتمماب اإلجممماا البممن حممزم أو البممن –ألبممي الحسممن بممن القطممان " مسممائل اإلجممماا
 (.ما التنبيه إلل تحذير العلمان من اجماعات ابن عبد البر)المنذر أو البن عبد البر 

وأسمماس  -فممي اللنممة وشممرحه"القمماموس المحمميط "ب كتمما:يقتممرح: علييوم العربيييةوفممي 
 .البالرة للزمخشري

للشمريف أبمي ( مفتاح الوصول إلل بنان الفمروا علمل األصمول :" علم األصولوفي 
األصمولية "و" نيسير الوصول "وسماه ( هـ44ٔت)عبدهللا محمد بن أحمد التلمساني 

                                 
 .ٖ٘ٗ/ٕالفكر السامي   ٔ
 .3ٖٗ/ٕالفكر السامي   ٕ
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البممن قمميم "ممموقعين عممالم الإكتمماب "ليممه إويمكممن أن نلمميف -ٔ"مممتن ابممن التلمسمماني 
ممن أحسمن مما يمدرب علمل االجتهماد ،ويولمح ) :حيمث مدحمه بمتحفم بقولمهالجوزية 

 .ٕ(طريق الرشاد لوال ما فيه من التحامل علل الحنفية واألشعرية
مصمنف ابمن أبمي "و"مدونة السمحنون "يقترح : الفروع الفقهوية وعلم الخبلف فيو

ألبمي الممفمر الموزير "شمرافاإل"ب وكتما–فمون الفقيمه أحمو  مما يكمون اليمه  ٖ"شميبة 
فهممو فممي  ٗ(وهممو أحسممن ممما ألممف وألطممف ممما صممنف فممي البمماب ) يحيممل بممن هبيممرة 

خالفيممات المممذاهب األربعممة يممؤتي أوال بممما هممو متفممق عليممه مممن المسممائل مممم بممما هممو 
وذكممر مممن كتممب الخممالف التممي تعممين علممل .مختلممف فيممه ريممر أنممه مجممرد عممن األدلممة 

الممذي يرشممد إلممل طريممق االجتهمماد والتعليممل " تقممل للبمماجينالم"كتمماب( االجتهمماد جممدا
البن رشد الحفيد وهو المذي اخترنماه نموذجما تطبيقيما "هدتبداية المج"والقوادح وكتاب

 .لتربية ملكة االجتهاد في مبحث خاص
وهممو ال ينسممل لممرورة اطممالا المجتهممد علممل علمموم العصممر خصوصمما منهمما علممم 

 محتاجة)األمة  بؤن يقول ،ه لم يقترح كتبا في ذلكرير أن ،االجتماا والعلوم القانونية
لمجتهدين بوطالق،عارفين بعلوم االجتماا والحقوق يكون منهم أساطين لسن قموانين 

  ٘..(دنيوية طبق الشريعة المطهرة تناسب روح العصر
 .صالح التعليم وإشاعته بين الناسوال بإأن تجديد الفقه لن يكون  لكما أنه ال ينس

 ،لبمماب مفتمموح لعلمممان األمممة ولمعاهممدها وكلياتهمما ومجامعهمما االجتهاديممةاالشممك أن و
قتراح ما يناسب من الكتب والمقررات لتخريج المجتهمدين شمريطة عمدم إرفمال مما ال

واعتمماد الطمرق العلميمة فمي االختيمار والمبنيمة علمل .يناسب المستجدات في كل حين
 دأ التخصص واقتصادواعتماد مب..التجربة والمالحمة والتتبا والتقويم 

 ..الجهد واختصار الوقت 
وال شممك أن الوسممائل الحديمممة تمموفر وسممائل الجممما والتصممنيف وتنممميم المعلومممات 
وسممرعة استحلممارها وتيسممير توميفهمما وهممو أمممر سيسممهل التعامممل ممما المصممنفات 

 .اللخمة ويمهد عمل المجتهدين بشكل لم يسبق له مميل
 

                                 
 كمممذلك سمممماه عبمممد العزيمممز بمممن عبمممد الفتممماح القممماري المممذي خمممر  أحاديمممث الفكمممر السمممامي وعلمممق عليمممه همممام  ٔ
المدار البيلمان والمذي قاممت بتحقيقمه )وكتاب الشريف التلمساني الذي نشرته مكتبة الوحمدة العربيمة .3ٖٗص/ٕ 
مفتماح الوصمول فمي ابتنمان الفمروا "لكتاب العربي العلمية بمصر أشير إلل عنوانه في مقدمة التحقيمق لجنة دار ا"

 " .مفتاح الوصول في علم األصول"وعلل النالف " علل األصول 
 .ٕٗٗ/ٕالفكر السامي   ٕ
 دون أممرا أو احديم عرف أو سما من كل من واالمار االحاديث هذه الحافم إمامنا جما :)جان في مقدمة تحقيقه ٖ
 شميخي وممنهم الكميمرون الحمديث عنمه وأخمذ.الكمذب المماهر الولما الوالح إال يترك ولم شروط أو محاكمة أي
 .وسواهم والبنوي ماجة وابن داود كؤبي السنن أصحاب من والعديد ، ومسلم البخاري الحديث أهل

 النبموي للحمديث النقمول وشمتل القموالوا االران مختلمف طياتهما فمي جمعت التي الحديث كتب أوائل من فالمصنف
 مرجعمه أو قمول أو رأي أي منشما معرفمة أراد إذا والحمديث الفقمه أصول في باحث لكل عنه رنل ال فهو الشريف
 فمي والبحموث الدراسمات مكتمب:  والتصحيح والمراجعة الفني االشراف ،اللحام سعيد االستاذ عليه علق( ..وسنده
 366ٔ  بيروت الفكر دار
 
 .ٕٗٗ/ٕكر السامي  الف ٗ
 ٓٙٗ/ٕالفكر السامي   ٘
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 :معالم في تكوين مجتهد المذهب
ختم حديمنا عن الوسائل التي تسمهل عمليمة االجتهماد وتربيمة العلممان عليمه بنمموذ  ون

وقد .يخص االجتهاد في المذهب بعد أن تحدمنا عن وسائل تكوين المجتهدين بوطالق 
كان في نية ابن رشد رحمه هللا ولا كتاب لهذا النرض ،رير أنه يبدو أنه لم يتمكن 

سؤ هللا فمي العممر فسنلما كتابما فمي الفمروا علمل وإن أن ")البداية"من ذلك،يقول في 
مممذهب مالممك بممن أنممس مرتبمما ترتيبمما صممناعيا إذ كممان المممذهب المعمممول بممه فممي هممذه 

يكمون بمه القمار،ن مجتهمدا فمي ممذهب مالمك  لالجزيرة التي هي جزيرة األندلس حتم
  ٔ(ألن إحصان جميا الروايات عندي شين ينقطا العمر دونه 

مقتنا بالمنهج المتبا في المصنفات قبله ممما يمكمن أن يكمون  ويبدو أن ابن رشد رير
برنامجا لتكوين مجتهد المذهب، وإن اعترف بشمكل ريمر مباشمر بجهمود البماجي فمي 

 :إال أنه يحتا  إلل تتميم وإكمال وتدارك النقص،يقول عن مذهب مالك"المنتقل"
يمه أقوالمه فيهما والماهر من مذهبه أن ليس في ذلك قانون من قوله حتمل تنحصمر ف) 

وسمبب العسمر أن اإلنسمان إذا سمئل عمن  )...( وقد رام حصمرها البماجي فمي المنتقمل
أشيان متشابهة في أوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليمه فمي تمييزهما إال مما 
يعطيه باد،ن النمر في الحال جاوب فيهما بجوابمات مختلفمة فموذا جمان ممن بعمده أحمد 

 ٕ(واحممد عسممر ذلممك عليممه أصمملجوبممة علممل قممانون واحممد وفممرام أن يجممري تلممك األ
فممالمفهوم مممن قولممه عسممر عليممه أي لممبط المممذهب فممي أطممر وقمموانين تسممهل الفهممم 

فمي " البدايمة"فعزم علل ولما مإلمف يكمون فمي الممذهب ك.واالستنباط علل لوئها
 .المذاهب

عما إلمل حيمث دمحمد المختار ولد بماه .اقتراح د:من بين االقتراحات في هذا المجالو
 ،مممام مالممك ،وعممن مجتهممدي المممذهبجممرد مجموعممة األحكممام التممي صممدرت عممن اإل

ربممط همممذه و.باسممتعمال اآلالت التقنيممة الحديمممة تصممنيفها حسممب الموالمميا الفقهيممةو
تقنمين اسمتعمال همذه ممم .جماا أو قياس إوأاألحكام باألدلة التي اعتمد عليها من نص 

حيحة بمراز األسمس الصموذلمك إل.بينهاح ولبط موازين الترجي مراتبهااألدلة حسب 
 .التي بني عليها هذا المذهب 

صدار األحكام إممارها باالجتهاد حسب هذه األصول ،وتعطان الفرصة للعلمان السإو
التمممي تواكمممب التطمممور الحلممماري وتسمممتجيب لمتطلبمممات العصمممر مممما مراعممماة روح 

لقوانين النربية ومما تحرر من وطؤة انليستمر االجتهاد ونسترد األصالة و )،الشريعة
 .ٖ(يتلوها من سيطرة التصورات الفكرية والعقائدية

 
 :الشروط التربوية لتربية ملكة االجتهاد

فتربيممة ملكممة االجتهمماد كممما رأينمما فممي مسممتويات تربيتهمما :أممما عممن الشممروط التربويممة 
 ٗنحتا  إلل تدر  وحكمة وتربية النماس بصمنار العلمم قبمل كبماره كمما قمال الشماطبي

                                 
 ٕٖٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٗٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 .36ٓٔ:ابريل  ٕندوة االمام مالك  . 34ص "لمحة عن أصول االمام مالك"محمد المختار ولدباه .د ٖ
 .4ٖٔ/ٗالموافقات   ٗ
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ن ذلك ما اقترحه ابن خلدون بالرجوا إلل المولموا ممالث مراتمب علمل سمبيل مو،
وبمالتعمق المذي ال يتمرك عويصما وال  ،مرة وباستيفان الشرح والبيان أخر، لاإلجما

 .ٔمهما وال منلقا حتل يمسك بناصيته ويملك أمره
أن يبتممد،ن ) وهممو يرسممم مممنهج التكمموين بتممدر  " أدب الطالممب"يقممول الشمموكاني فممي 

لمتعلم بالحفم فيحفم مختصرا من المختصرات الذي ينموي دراسمته ممم يشمتنل بعمد ا
ذلك بدرس شرح مختصر من شروحه علل شي  من الشميوخ ممم يترقمل إلمل مما همو 
أكمر منه فوائد وأكمل مسائل ،مم يكب علل مطالعة مإلفمات المحققمين ممن أهمل ذلمك 

  ٕ(رالفن فيلم ما وجده من المسائل خارجا عن ذلك المختص
مام ومن التدر  عدم االكممار فمي الحصمة الواحمدة حتمل يكمون أدعمل لالسمتيعاب،فاإل

مالك رحمه هللا كان يكره الزيادة علل أكمر من سإالين أو مالمة إلل ستة في المسائل 
الفقهية لما يحتا  أمرها إلل تدقيق وتقليب أوجه الرأي فيهما ،بينمما يتمراوح مما يمليمه 

رة إلل امنمي عشمر حمديما فمي األحموال العاديمة وال يزيمد علمل من األحاديث بين العش
قال مصعب الزبيري حبيمب قمار،ن )و.ٖتقرير عشرين حديما في األحوال االستمنائية

الموطؤ في حلرة مالك ،كان يقمرأ لنما عشمية ممن ورقتمين إلمل ورقتمين ونصمف وال 
النماس فعارلموا يبلآ مالما والنماس ناحيمة ال يمدنون وال ينممرون فموذا خرجنما جاننما 

قمال )ن الحلقات الدراسية كانت تراعي التدر  في المسمتويات إبل  ٗ(…كتبهم بكتبنا
 .أي خاصة بهم دون ريرهم٘(ابن المنذر كانت لمالك حلقة يجالسه فيها فقهان المدينة

وكانممت الممدروس يحيطهمما جممو مممن الوقممار واالحتممرام مممن طممرف األسمماتذة والطلبممة 
 الحكام وريمرهم فكمان مالمك رحممه هللا يتطيمب وينتسملوعموم الناس وخاصتهم من 

 .احتراما لمجلس العلم
 
 :صدا العزيمة وحسن الخلا وااتران العلم بالعمل -6 

لمل شميوخ إسبق أن رأينا بؤن العملية االجتهادية تحتا  إلمل جمو فكمري تتنمذ، منمه و
تيمة وجهمود لمل صمفات ذاإأكفان يحسنون التوجيه ويتقنون الطرق التربوية الرفيعمة و

واعتبرنا هذه األخيرة أصال وريرها من الشروط  ،كبيرة ممن له طموح في االجتهاد
فروعا ،ذلك أن ما سمبق يمكمن أن يكمون قسممة بمين عمدد كبيمر ممن النماس سموان فمي 

يجابية ،ولكنهم يختلفون في ارتنام الفرص المتاحة وفي القدرة صورته السلبية أو اإل
علممل الحممواجز ،فالعواممممل الذاتيممة عوامممل أساسمممية  علممل تجمماوز المعوقممات والقفمممز

 .ورئيسية تناسب التصور االسالمي
والمسملم الصمادق لميس  ما بؤنفسهم﴾ وا﴿إن هللا ال ينير ما بقوم حتل ينير: قال تعالل 

إنمما يحسمن إذا أحسمن النماس ويتجنمب إسمانتهم إذا  ،إمعة يسير ما التيار بنير رويمة
عد علل الصمالح وليسمت شمرطا فيه،وكمذلك الشمؤن فمي أساإوا ،والبيئة الصالحة تسا

 .الجهاد واالجتهاد

                                 
 .63٘/المقدمة ص ٔ
 .ٖٖٓص "الشوكاني وجهوده التربوية" ٕ
 .من ندوة مالك ٕ  6ٖٓص " المنهجية في مدرسة مالك وفي أصول مذهبه"عبد الكريم التواتي  ٖ
 .4٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٔالقالي عياض ترتيب المدارك   ٗ
 .3ٕٓ/ ٕأبو زهرة تاري  المذاهب الفقهية   ٘
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مكانيمة إيقول الحجوي المعمالبي بعمد أن أفماض القمول فمي يسمر االجتهماد فمي زماننما و
األول عزيممة الطالممب علمل إدراكهما ،فمموذا :إنمما المفقممود أممران : ) تحصميل شمروطه

عليممه  هب هللا وسممنة نبيممعممزم ،ومممرن نفسممه علممل اسممتقالل فكممره ،وشممنله بتممدبر كتمما
الصالة والسالم وترك التمرن علمل كمالم المتمؤخرين الجاممدين ،وجعمل بدلمه التممرن 
علل فهم  الكتماب والسمنة ،وكمالم أئممة االجتهماد مممل مالمك وألمرابه كمما كمان أهمل 

 .القرون األولل يفعلون
 "الموطمؤ"ممه ،وأحاديمث مسملم ويإذ كانوا يتمرون علل فهم البخاري وتراجمه وأحاد 
للشافعي ،وفقه أبي حنيفمة ومسمند أحممد ،وأممالهم،فموذا رجعنما لمما كمان عليمه  "األم"و

 .المجتهدون في كيفية تربية ملكاتهم صرنا مجتهدين مملهم 
ريالة النفوس علل األخالق الفاللة وترك السفاسف لتوجد الخصملة : األمر الماني

ممة كمما كانمت حاصملة بالمجتهمدين العزيزة وهمي النزاهمة التمي تحصمل بهما المقمة العا
وجود شرط في االقتدان ال في االجتهاد  وعليه فونما يعز ،،فالذي فقد أو كاد هو المقة

 .ٔ(وهو األمانة التي تنشؤ عنها المقة 
هذا نص نفيس بين فيمه صماحبه رحممه هللا تعمالل أهمم ركمن فمي االجتهماد ،فاألسملحة 

وقد لخص شروط االسالم في تولي  .أبطال ال في أيديإمهما كانت فعاليتها ال تعمل 
قمال .أي مسإولية كانت والتي تتممل في شروط الحفم واألمانة وشروط العلم والقموة

﴿قممال : قممال تعمماللو(  ٕٙ:القصممص)﴿إن خيممر مممن اسممتؤجرت القمموي األمممين﴾ : تعمالل
 ( ٘٘:يوسف) ني حفيم عليم﴾إرض اجعلني علل  خزائن اال

 
األمممر العممميم مممن األمانممة واألخممالق الفالمملة وعنصممر ال بممد لمممن ينممدب نفسممه لهممذا 

 .خالص والنزاهة والحرص علل التقو، والعبادة والتوالا هلل تعالل اإل
﴿اتقموا هللا :قمال تعمالل  ،ال بمالتقو،إالعلم الذي يباركه هللا تعالل وينفا بمه ال يحصمل ف

فينما لنهمدينهم سمبلنا خالص سبيل الهداية والتوفيق ﴿ والذين جاهدوا واإل ويعلمكم هللا﴾
 :مام الشافعي جان فيهاوإن هللا لما المحسنين﴾ ونستحلر هنا أبياتا تنسب إلل اإل

 .فؤرشدني إلل ترك المعاصي*** شكوت إلل وكيا سون حفمي     
 .العاصي ،ونور هللا ال يهد***وأخبرني أن علــم هللا نـور     
 

حمب اكتشماف الحمق واالسمتزادة ممن  ممم ،فطالب االجتهاد يحركه العمل في سبيل هللا
العلممم والمعرفممة،والعمل علممل نشممر الحممق بممين النمماس والممدعوة إلممل تطبيقممه فممي واقمما 

فتقمو، ..فال تطنل عليه أطماا الممادة أو الجماه أو المنصمب  ،الحياة ،ويتحلل بالزهد
 .التوجه إليه يورث هيبة وذكان فمي القلمب وفراسمة قويمة ونفماذ بصميرة هللا وإخالص

 ،بمدان المرأيإيورث الشجاعة فمي قمول الحمق والجمرأة فمي  :نان ما عند هللا أيلاتواب
 ،تيمان مما يسمتطيا ممن أسممبابإبعمد  ،خالص لفلمل هللا ورحمتمهويتعمرض العبمد بماإل

  .الذين ينصر بهم الحق ويقما بهم الباطل ته،ليجعله من جنده وخدام دعو
وبمالتقو، .ا من يسمتحق ممن عبماده ويرزقه ملكة االجتهاد باعتبارها هبة ربانية يوتيه

 .للقلوب الطاهرة ال تمنح إالال تفتد وعليه بكنوزه التي  يجوديفتح هللا له و

                                 
 .ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٕالفكر االسالمي   ٔ
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وإذا تتبعنا سيرة المجتهدين نجد فيهم هذه الصفات بارزة المعالم،يقول أبو زهرة فمي 
مما وإلخالصه في طلب العلم كان يبتعد عمن شمواذ الفتيما وال يفتمي إال ب: )االمام مالك

وإن كنت في   ،خير األمور ما كان لاحيا نيرا: )وكان مالك يقول ..هو والح نير
  ٔ(أمرين أنت منهما في شك فخذ بالذي هو أومق 

فاإلخالص يلين الفكر فيسمير علمل خمط مسمتقيم ،وقمد وهبمه هللا فراسمة قويمة عبمر 
نممر  ،مميسرت إلل المدينة ولقيت مالكا وسمما كال: حيث قال ،مام الشافعيعنها اإل
 مم قال ما اسمك ؟ قلت محمد قال يا محممد اتمق هللا –وكانت له فراسة …إلي ساعة

 .ٕ(واجتنب المعاصي فونه سيكون لك شؤن من الشؤن 
فهمذا أبمو حنيفمة رحممه هللا كمان  ،وكانت تقو، هللا تممر في قلوبهم تسامحا مما الخلمق

نما صمدره فمون قلوبنما اللهم من لماق ب)من دعائه عند وجود من يعارصه أو يبنله 
أخالقمما عاليممة ،وأهمهمما ممما يحتاجممه طلممب العلممم ورتبممة وتممممر كممذلك .ٖ(قممد اتسممعت لممه

 .االجتهاد من صبر وجلد ومعاناة وحرص علل التعلم واستمرار فيه مد، الحياة 
مام أحمد كانمت لمه رحمالت ممن بنمداد إلمل البصمرة ممم إلمل الحجماز والكوفمة فهذا اإل

 ،اها ليتمبت من الروايةفيؤخذ عنهم ش ،حيانعمن يروي من األواليمن ليتلقل الحديث 
 .ٗما المحبرة إلل المقبرة: فكان يركب متن الصعاب في طلب الحديث وكان يقول

وهذا االمام مالك يبذل وقته في المدرس والتحصميل ويجهمد جسممه وقمواه فمي السمعي 
 أفلل بمالك طلب) م يقول ابن القاس.إلل العلم وينفق كل ما عنده في سبيل المعرفة 

ومما يدل علمل حمرص علمل طلمب العلمم  ٘(بهالعلم إلل أن نقض سقف بيته فباا خش
) سمبا سمنين  :ليمهإقوله وهو يحكي زياراته البمن هرممز المذي انقطما  ،وصبره عليه

لكم أحد عن الشي  فقولوا ؤجعل في كفي تمرا وأناوله صبيانه وأقول لهم إن سأوكنت 
 .(كرة فما أخر  من بيته حتل الليل وكنت هتيه من ب…مشنول

لة فال أنام الليل كله بحما عن ؤترد علي المس)ومن صبره رحمه هللا ما نقل من قوله  
   ٙ(حكمها

من طلب هذا األمر صبر : ) وكان يتلطف للشيوخ ويصبر علل حدة بعلهم ويقول 
التملمق إال  لميس ممن أخمالق الممومن) وقال العلمان عن تحمل الذل في المتعلم  4(عليه

ممن لمم يحتممل ذل المتعلم سماعة بقمي فمي ذل : )في طلب العلم ،وقال بعمض الحكممان 
 .وعموما فالصبر علل طلب العلم كان خلقا لعامة العلمان.6(الجهل أبدا 

يقمول  ،مام أبو فر  عبدالرحمن بن الجوزي محمدث العمراق وواعمم اآلفماقفهذا اإل 
ان الصبا هخذ معي أررفة يابسة ،فمؤخر  كنت في زم":) صيد الخاطر"في مذكراته 

                                 
 .3ٗٔ/ٕتاري  المذاهب الفقهية   ٔ
 .ٕ "ندوة االمام مالك" 4ٕٔص "وكتابه الموطؤ االمام مالك"المهدي الوافي  ٕ
 .ٖٗٔ/ٕأبو زهرة تاري  المذاهب الفقهية   ٖ
 .6ٕ٘-6ٕٗ: ص ٕ: أبو زهرة تاري  المذاهب الفقهية  ٗ
 .3ٔٔ/ٔ "ترتيب المدارك"القالي عياض   ٘
 .ٕٓٔ/ٔ "ترتيب المدارك"القالي عياض  ٙ
 ٕ:ندوة اإلمام مالك   4ٗص" الكلمحة عن أصول فقه اإلمام م"محمد المختار ولد باه 4
 .3ٖٔ/ٕتاري  المذاهب الفقهية  6
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في طلب الحديث وأقعد علل نهر عيسل في لواحي بنداد ،فال أقدر علمل أكلهما اال 
  .عند المان ،فكلما أكلت لقمة شربت عليها

ممر ذلممك عنممدي أنممي عرفممت بكمممرة ؤال لممذة تحصمميل العلممم ،فممإوعممين همتممي ال تممر، 
وأحموال الصمحابة  ،وهدابمه وأحوالمه سماعي لحديث رسول هللا صملل هللا عليمه وسملم

حتمل أننمي أذكمر فمي زممان  ،وتابعيهم ،وأممر عندي ممن المعاملمة مما ال يمدرك بمالعلم
الصممبوة ووقممت النلمممة والعزبممة قممدرتي علممل أشمميان كانممت الممنفس تتمموق إليهمما توقممان 

ال ما أممر عندي من العلم من خوف هللا إلم يمنعني عنها  ،العطشان إلل المان الزالل
لقد أخاف علل نفسي العجب،رير أنه عز  ،عز وجل ،ولوال خطايا ال يخلو منها بشر

  ٔ(يمار الخلوة بهإوجل صانني وعلمني ،وأطلعني من أسرار العلم علل معرفته و
ولقد تاب علل يدي في مجالس الذكر أكمر من مئتي ألف : )ويقول عن همار مواعمه

هذا ما  ٕ(ليلت عين متجبر لم تكن تس،وأسلم علل يدي أكمر من مئتي نفس ،وكم سا
 .يممره الصبر والتقو، من الخير والقبول

 
 : التشجيل عل  التعلم الذاتي والنظرة النقدية-2

قمدرة علمل ال :بمدااالعواممل الذاتيمة فمي اإلفمن  ،وأما ما يطلب في جانب القوة والعلم
دام أسماليب التفكيمر والقدرة علل استخ ،يجاد الحلول المناسبة لهاإاكتشاف المشاكل و

وممما يفرلممه ذلممك مممن مرونممة فكريممة  ،المناسممبة لتقابممل متطلبممات المواقممف الجديممدة
وإحسماس مرهمف بمالنقص والقصمور واألخطمان ،ورإيمة الكميمر ممن  ،وطالقة عقليمة

المشممكالت فممي الموقممف الواحممد ،واألصممالة والقممدرة علممل اكتشمماف العالقممات وايجمماد 
 …ئجالنمم والقدرة علل تقييم النتا

وانفعمال باألشميان  ،وما يصاحب كل ذلك من حاجة نفسية وطاقة زائدة وطموح كبير
ر أرواره وحمب السمإال والبحمث واالسمتقاللية بوس ،وانجداب نحو النامض لمعرفته

حسماس وامتالك ملكة النقد والتممايز فمي الفكمر والمبمادأة والتلقائيمة واإل،والمقة بالنفس
 إلملوة الدافعة إلل االجتهماد والتمي ينبنمي أن تتمرجم بالحرية ،وريرها من عوامل الق

االجتهاد فمي الحفمم والتفقمه والحمرص علمل جمودة التلقمي وفحمص مما يتلقماه الطالمب 
 .وسيرة المجتهدين رنية بهذه المعاني..واكتساب ملكة التعلم الذاتي 

 
 ن لعقلمهوباعتبار الحافمة القوية أساسا للنبول في أي علم بمما تممد بمه العمالم ممن رمذا

،فقد سبق بيان أهمية همذه المهمارة ولمرورة تقويتهما والعنايمة يكون أساسا لفكرهوما 
وقموة .بها وذكر نماذ  من تحقق العلمان بها ولرورتها في درب تكموين المجتهمدين

أولئمك تحصيل وحفمم أبدا م يكن الحافمة ال تعني في شين إهمال المعاني والفهم ،فل
كمان يصماحبه فقمه وتفكمر ونقمد،فؤبو حنيفمة رحممه هللا كمان وإنما  ،األعالم بنير روية

وإذا أراد  ،ممما وران النصمموص مممن علممل وأحكممام ةعرفممميتجممه إلممل لممب الحقممائق و
 . ٖاستخرا  حكم من نص قرهني اتجه إلل تعرف مراميه وراياته وعلله

                                 
 .ٕٓ/صيد الخاطر ص ٔ
 .ٕٓ/صيد الخاطر ص ٕ
 3ٖٔص ٕ: تاري  المذاهب الفقهية ٖ
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خمذا للعلمم ممن مالك،وقمال أمما رأيمت أحمدا أجمود ) قال ابن معين في مالك رحمه هللا 
مما :) وقمال مالمك ٔ(حمد بن صالح ما أعلم أحدا أشد تنقيا للرجال والعلمان من مالمكأ

وقد حرص مالك رحمه هللا علل هذا التمحيص منذ ٕ(ال من الفقهانإكنا نؤخذ الحديث 
حمل فمي بمدني لمعف ،وال :سئل ابن هرمز ذات يموم فقيمل ) فترة التلقي والطلب فقد

ك ،وأنمتم إذا سمؤلتموني عمن شمين فمؤجبتكم همن أن يكون قد دخل علل عقلمي مممل ذلم
قبلتموه ،ومالك وعبد العزيز ينمران فيه فون كان صوابا قباله وان كان ريره تركماه 

)ٖ. 
ممام مالمك رحممه هللا لموابط لألخمذ عمن الشميوخ ممما يمدل علمل حسممه وقمد ولما اإل

أو  ،فهو ال يؤخذ الحديث عن سفيه أو صماحب همو، يمدعو النماس إلمل همو،،النقدي 
ذا كمان ال يعمرف إأو شي  له فلل وصالح وعبمادة  ،كذاب يكذب في أحاديث الناس

كمان مالمك أول ممن انتقمل الرجمال بالمدينمة وأعمرض )وقال فيمه ابمن حبمان .ما يحدث
 .ٗ(ال ما صح وال يحدث إال عن مقة إعمن ليس بمقة في الحديث ولم يكن يروي 

ولمم  ،الحجماز وفقمه أهمل العمراق وازن بمين فقمه أهمل :مام الشافعي بحسه النقمديواإل
ومممن مرونتممه الفكريممة والعقليممة  ،مممام مالممك بممالخرو  بمممذهب جديممديمنعممه تقممديره ل 

وتفاعله ما المستجدات تنييره لبعض االجتهادات لما حل علل أهل مصر قادما اليها 
 .بالمذهبين القديم والجديد فقهه من العراق فعرف

ليهم،بمل إلمجتهمدين لمم يكونموا يمزدردون مما يلقمل وهكذا كان منهج العلمان العماملين ا
يقبلون بعلمه ويمردون بعلمه ،ويدرسمون الروايمات دراسمة  ،يفحصونه ويمحصونه

 .فاحصة وال يقبلون إال ما يوافق الكتاب والسنة والمقاصد الشرعية
بعد  (التعلم الذاتي ) مام الشوكاني كان اليمل القرانة والمطالعة ويسلك سبيلوهذا اإل

تلقل عن الشيوخ ،بمل وفمي أمنمان التلقمي كمان يقموم بتمدريس زمالئمه وأقرانمه فهمو أن 
يختلف االنتفماا بمالعلوم بماختالق القمرائح والفهموم ،فقمد ينتفما ممن همو كاممل )  :يقول

الذكان صادق الفهم قوي اإلدراك بالقليل ماال يقتمدر علمل االنتفماا بمما همو أكممر منمه 
  ٘(نة كمير من جامدي الفهم راكدي الفط

فهو يدعو إلل االهتمام بالدافا لد، المتعلم من صالح النية والرربة الصادقة ووجود 
وال يقنما بمدون  ،الهمة العالية والعزيمة القوية بحيث ال يرلل الطالب لنفسه بالدون

  .المقصد والناية
ويدعو إلل  ،المطالب أسمل فال بد من الجد واالجتهاد لبلول أعلل المراتب وحصول

ممممل  :مممز  بممين العلممم والعمممل وإعمممال العقممل واالجتهمماد فممي تجمماوز عوائممق الممتعلمال
 .واعتبممار بقيممة العلمموم األخممر، ال فائممدة منهمما ،االقتصممار علممل تعلممم فممن دون ريممره

 ..والتحلي بؤخالق التجرد وعدم جعل العلم صهوة للتكسب وطلب الشهرة
تحمرر ممن القيمود واألرمالل ويدعو في التربية العقلية إلل وعمي الطالمب بلمرورة ال

وتقوية العقول عن .باعتبارها أبوابا للفكر وروافد للمعرفة ،ويقمة الحواس والوجدان

                                 
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔترتيب المدارك   ٔ
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔترتيب المدارك   ٕ
 .ٖٗٔ/ٔترتيب المدارك   ٖ
 .ٕٙٙ/صٕ:مالك   ندوة اإلمام-"مالك المحدث"ابراهيم بن الصديق  ٗ
 .6ٖٔ-46ٔ/ص" الشوكاني وجهوده التربوية" ٘
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واالهتمممام بمختلمممف  ،طريممق التممزود مممن العلمموم المختلفمممة لتزكممو ويرتفمما مسممتواها
وال يكون ذلك إال بتوسا في العلوم وإدممان .الومائف من تذكر وتفكير وتدبر ونمر 

والتحرر من هالة األشخاص وهرائهم وممارسة المنهج العلمي  ،نة والكتابةعلل القرا
 .في التفكير

فكان في منهجه رحمه هللا يربي تالمذته علل هذه المعاني فكان يقرر دليل كل مسؤلة 
ويولح لهم الراجح فيها ويطلب منهم أن يسلكوا مسلكه في البحث بالرجوح إلل 

وفي ذلك تعويدهم علل حب  .لتزامه باالنصافأمهات الكتب ويناقشها معهم ما ا
عمال العقل للوصول إلل القول الراجح بعيدا عن التعصب إطالا والبحث واإل

ال تقلد في ذلك أحدا ،وال تقتد بقول رجل وال تقف عند : ) والتقليد،يقول رحمه هللا 
 .ٔ(رأي وال تخلا لنير الدليل وال تعول علل رير النقد

قرب ما تكون أللخرو  بنتائج  ،الفهم والنقد والتحليل والتقييم فهو يإكد علل لرورة
إلممممل الصممممواب ويممممدعو إلممممل التفكيممممر االبتكمممماري واالجتهمممماد ومحاربممممة العوائممممق 

رربلممة التممراث مممن االفتممرانات كممذا التعصممب للمممذاهب والبممدا والخرافممات و:ممممل
 .حرواالسرائليات وريرها من المعوقات التي تحول دون انطالق التفكير ال

 
 :االهتمام أكثر باألصول لكونها تقدح زناد االجتهاد-6

فؤمام تشعب العلوم وكمرة المإلفات واتساا المطلوب وقصر األعمار ،يحسن بطالب 
ولهذا نجمد ابمن رشمد يركمز .االجتهاد اقتصاد الجهد واألخذ بسلم األولويات في العلم 

األعممار مما التفريعمات  كميرا كما سبق ذكره علل االهتممام باألصمول وعمدم تلمييا
قبل إحكام ما هنالك من قواعد وأمهات وأسس عليها يبنمل صمرح االجتهماد والتفريما 
،ويصلح هنا استحلار موقمف الشمافعي المذي اعتكمف مالمما علمل التمدبر فمي القمرهن 

 .حتل استخر  دليل اإلجماا
: والربيما قمال المزنمي :)جان في أحكام القرهن للشافعي والذي جمعه البيهقمي مما يلمي

سل قال إي  الحجة : أسؤل قال الشافعي: كنا يوما عند الشافعي، إذ جان شي  فقال له
سمنة رسمول هللا  صملل هللا : ومماذا؟ قمال: كتاب هللا ،قال: ؟ فقال الشافعي في دين هللا

ومن أين قلت اتفماق األممة ممن كتماب : قال.اتفاق األمة : وماذا؟ قال: عليه وسلم، قال
أجلتممك مالمممة أيممام فتنيممر لممون : ر الشممافعي رحمممه هللا سمماعة، فقممال الشممي ؟ فتممدب هللا

 .الشافعي ،مم إنه ذهب فلم يخر  أياما 
: فخممر  مممن البيممت فممي اليمموم المالممث، فلممم يكممن بؤسممرا أن جممان الرجممل، فقممال : قممال

نعممم، أعمموذ بمماهلل مممن الشمميطان الممرجيم بسممم هللا : فقممال الشممافعي رحمممه هللا حمماجتي ؟
ومن يشاقق الرسمول ممن بعمد مما تبمين لمه الهمد،  ﴿:لرحيم قال هللا عز وجلالرحمن ا

ال يصمليه  ﴾ويتبا رير سمبيل الممإمنين نولمه مما تمولل ونصمله جهمنم وسمانت مصميرا
. صمدقت، وقمام وذهمب: فقمال: قال. جهنم علل خالف سبيل المإمنين إال وهو فرض

 . ٕ(تل وقفت عليه قرأت القرهن في كل يوم وليلة مالث مرات ح: قال الشافعي

                                 
 .ٕٔٙالل ٕٕٙ/ص" الشوكاني وجهوده التربوية" ٔ
 -بيمروت -عبد النني عبد الخالق دار الكتب العلمية: تحقيق ٓٗ- 3ٖ: ص ٔ:  " أحكام القرهن"اإلمام الشافعي  ٕ

ٔٗٓٓ 
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فهممذا الممنص الممممين، يبممين مقممدار الجهممد الممذي بذلممه أولئممك األعممالم الكبممار السممتخرا  
القواعممد واألصممول انطالقمما مممن التممدبر فممي كتمماب هللا عممز وجممل ،وخصوصمما فممي 

ريممر أن تقمممدم الممزمن بالمسمملمين جعلهمممم .العصممور األولممل حيممث ازدهمممار االجتهمماد
م وبين أصول اإلسالم وينابيعه األولل أي الكتاب يلعون الحواجز تلو الحواجز بينه

 .والسنة،فلعفت فيهم ملكة االجتهاد بقدر ما كانت قوية في أسالفهم
وفي عصور التقليد توجه كل الجهد إلل التفكر والتدبر في كتب الفمروا فهمذا اإلممام 

قمرأت مختصمر ابمن عبمد  :)محمد أبو بكر األبهري ناشر مذهب مالك بمالعراق يقمول
حكم خمسمائة مرة واألسدية خمسا وسبعين ممرة والموطمؤ كمذلك والمبسموط مالممين ال

فباسمتمنان تكمراره للموطمؤ لمو توجهمت عنايمة ٔ(مرة ومختصر ابن البرقي سبعين مرة
ممل هذا الفقيه العميم إلل التدبر العميق في الكتاب والسنة لكان من كبار المجتهمدين 

فا علل الوسائط من الكتب والمصنفات متهيبين وسيزداد المتؤخرون اعتكا.المستقلين 
وشمنفوا بمالفروا .من إتمام روصهم إلل الينابيا الصافية التي أرتمرف منهما األولمون

 .حتل جعلوا منها أصوال في محورها يتحركون وعليها يقيسون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 ٕٙ٘: ص ٔ: الديبا  المذهب   ٔ
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 الفصل الثالث

 تربٌة ملكة االجتهاد

 "البداٌة" أحد أهم أغراض 
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 ث األولــــحـبـالم

الغرض و"البداٌة" ذكر سبب تؤلٌف

 هامن

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطور الرابا للفقه والمذي يوصمف فمي تماري  التشمريا  في" بدايته"رشد ما  ابن يقا
والذي مبدإه من أول القرن  ٔ" والهرم المقرب من العدم الشيخوخة"بؤنه طور  عادة

فممي القممرون  قوتممهمنتهممل  لإلممقممه بعممدما وصممل مممرق الف إاللممم يبممق ) حيممثالخممامس 

                                 
 ٖٙٔص ٗ  ٕ  الفقه اإلسالمي مفي تاري الساميالفكر  ٔ
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 تعبيممرعلممل حممد (هنمماألربعممة السممابقة وتممم نلممجه فممزاد بعممد حتممل احتممرق وذهبممت عي
التفات  ريرفاشتنل المسلمون بالمختصرات والتوسا في جما الفروا من  ٔالحجوي

 وكمالمكل الرزية ما حال بمين المسملمين وبمين نصموص نبميهم )لألدلة فكانت الرزية 
تحمرك بهما حركمة لكمن كانمت أشمبه )علل الفقه زمن الموحدين  بارقةوبرقت  ٕ(ربهم

 .ٖ(بحركة الموت
مورة منهجية ( ) هـٕٗ٘ت )وردت عند ابن تومرت  التيفقد كانت اآلران األصولية 

القممرهن والحممديث  لإلمم الرجمموا المباشممر مممنفممي الفكممر الشممرعي تقمموم علممل أسمماس 
األقمموال  علمملاألقموال  تؤصمميلبمدل  ٗ(عليهممما الحيماة وإقامممةواسمتنتا  األحكممام منهمما 

فممتح بمماب االجتهمماد واعتبممر العهممد  لإلممابممن رشمد  ودعمما ،وبنمان الفممروا علممل الفممروا
رفما هللا بمه )الجديد المذي أحدممه ابمن تمومرت ودعممه خلفماإه ممن بعمده عهمدا  المقافي
كميمر ممن  إلميوطمرق بمه  (…)من الشمرور والجهماالت والمسمالك الملمالت  كميرا
نقول انه يصعب فصل المشروا العلمي البن رشد فمي كتابمه  أن ويمكن. ٘(خيراتال
التنييري للموحدين دون أن يقصمد بمذلك مجاراتمه باللمرورة  المشروا عن"البداية"

 .عليه بكل تؤكيد تؤميره مارسهذا المشروا في كل تفاصيله،ولكن 
ودعمي  ،سمنوات دةلعمقد كمان طبيمب المبالط و ،فهو لم يكن بعيدا عن أصحاب القرار
كما  ،القلانوتنقل في مناصب  ،صالح التعليمإمن طرف عبد المومن للمساهمة في 

 ذكمرهبلآ ولا ابن رشد بآران المهدي ابن تومرت أنه كتب شمرحا علمل عقيدتمه بقمي 
": في الترياق مقالة"بعض كتبه فقال في  مطلاوذكر والة األمر في  ٙولكن فقد نصه

من وجبت  سؤلنيعلل محمد رسوله المصطفل فانه  والصالةل أما بعد حمدا هلل تعال)
إلممي فلممله وبممره أن أمبممت لممه علممل طريممق  ،وتقممدمعلممي طاعتممه ،وتعممين لممدي شممكره 
    4...(الترياقالتي يستعمل فيها  الموالاالبرهان الطبي ما قاله األطبان في 

حممدا هلل  بعمد  أمما: )بلمآ أابمن سمينا فمي الطمب وهمي  أرجوزةوذكر في مقدمة شرح 
محمد خاتم الرسل  عللوالصالة والسالم  (…) األجسامالمنعم بحياة النفوس وصحة 
ومجمدد  المدين محيمي  6المعصموم المهمدي المعلموم اإلمماموسيد األنام ،والرلل عن 

 الكممالالممإمنين ممشمي أممره علمل رايمة  ،وعن صحبه وخليفته أمير اإلسالمرسوم 
إمنين بالنصمر المستصمحب علمل االتصمال والمدوام والتمام والمدعان لسميدنا أميمر المم

… )3   . 

                                 
 ٖٙٔص ٗ  ٕفي تاري  الفقه اإلسالمي م الساميالفكر  ٔ
  4ٗٔص ٖ  ٕالفكر السامي في تاري  الفقه اإلسالمي م  ٕ
 4ٓٔص ٗ  ٕالفكر السامي في تاري  الفقه اإلسالمي م   ٖ
 6ٖٗالمهدي ابن تومرت ص. عبد المجيد النجار    ٗ
 فلسفة ابن رشد)  6ٖابن رشد ص المقالفصل   ٘
 64رينان ابن رشد و الرشدية ص ٙ
 3ٖالمتن الرشدي ص 3ٕٗمقالة في الترياق البن رشد م م ص  4
 أو رهبمة رربةإال أن يخالط األمر  تهو كيف يتوافق ما شخصيمن ابن رشد أدري كيف أفسر هذا التعبير  الو  6

 .وسلم من الكتاب أو السنة ؟؟ وإال أين الدليل في عصمة أحد بعد رسول هللا صلل هللا عليه 
المممتن – 6ٕٖ٘م مممن مخطمموط الخزانممة الملكيممة بالربمماط رقممم  ٔرشممد ألرجمموزة ابممن سممينا ورقممة  بممن اشممرح  3

  ( . -36ص الرشدي
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الذي وقا للخليفة في الفلسفة إذ كان ما  اإلشكاللحل  ستجابةكما تصد، ابن رشد لال
 :المومن  فتقدم يوسف بن عبد ،العهد بين مشوه وناقص ذلك لإلترجم منها 

جممما بممين هممذا الحكمميم شممرحا ي تممؤليفيشممرح  أنابممن طفيممل  بوشممارةابممن رشممد  إلممل) 
التممي ولمعها علممل تصممانيف  الشمروحفؤجابمه وشممرا فمي عقممد  ،والصممراحة اإليجماز
  ٔ(أرسطو
ذكمر  دفق ،الفقهيةالذي وقا للخليفة في شؤن الفروا  اإلشكالحد كبير  لإل هيشب وهذا
منممامرة بينممه وبممين أبممي يعقمموب  (هممـ 6ٙ٘ت ) بممن الجممد عبممد هللامحمممد بممن  بكممرأبممو 

دخلت علل أمير المإمنين أبي يعقوب أول دخلة دخلتها  لما)  المومنيوسف بن عبد 
أنا أنمر في همذه اآلران  ،أبا بكر يا:فقال لي ،كتاب ابن يونس يديهوجدت بين  ،عليه

يمما أبمما بكممر المسممؤلة فيهمما أربعممة أقمموال أو  رأيممتديممن هللا ، فمميالمتشممعبة التممي أحممدمت 
وأيهما يجمب أن يؤخمذ بمه  ؟ ي هذه األقوال همو الحمقؤف، هذاخمسة أقوال أو أكمر من 

يمما أبمما  :فقممال لممي وقطمما كالمممي .مممن ذلممك عليممهفافتتحممت أبممين لممه ممما أشممكل  ؟ المقلممد
كتاب سنن أبي داود وكمان  لإل وأشارهذا  أوالمصحف  لإلهذا وأشار  إالليس ،بكر

  ٕ(عن يمينه أو السيف
الفقهمان تبسط أسمباب الخمالف بمين  وهي"البداية"فال يبعد عندي أن يكون من أهداف 

وطمؤنة من أسان المن بمالخالف  ،المربكة الحيرةوريرهم من  رذوي القرالتخليص 
 لإلالنمر تصحيح و.للفرقة والنزاا  وممارا ،الفقهي واعتبره بعدا عن الكتاب والسنة

باسمقة لشمجرة  فمرواوأنهما  ،الرلمابعمين حتل ينممر إليهما المذاهب الفقهية المختلفة 
وأخوة  الصحبة،وهو عمل ميسور علل من اشرأبت نفسه لعقد الطيبة المابتة  اإلسالم

 الشمقيقاتالرلاا بين الحكمة والشريعة ذوات األصول المختلفمة ،فكيمف بماألخوات 
 .؟ بل ومذاهب أهل السنة والجماعة ،اإلسالمبنات 
العالية فمي كمون صماحبها وقمف وقفمة القالمي البمارا  وقيمتها"البداية"روعة وتتجلل

وهمدف  ،،وتبنل وسمطية تكمبح جمماح كمل جنموح أو تطمرف المنصف العادل،والحكم
أهمداف تشممل  لإلمالتنارم بمين مما يبمدو فمي مماهره التعارض،والوصمول  تحقيق لإل

 المنصف الذي الم وتهذب حماس الدولة الجديدة ،وتستنهض هم، والمقتصدالمجتهد 
عاطفمة بنمض أو  وبينهبينه  الذيعاطفة صداقة أو قرابة وال علل  يبادلهلمن  يقلي

 والبينمة ،رأيمهادعل صمواب  علل منالدليل :عدان ،وجعل الناس سوان واتخذ شعار 
وبسمط . السمائدترك األخذ بحكم ريره من أهل التقليد القيمين علمل الممذهب علل من 

 بمرازإو ،التعلميم والتكموين الفقهمي طمرق إصالحكالمساهمة في  :إجرائيةلذلك أهدافا 
وبعبممارة أخممر، فالممذي مهممر لممي .لقممول الفقهممي وتؤصمميله ولممبط ا،شممروط االجتهمماد 

سوان ، االجتهاداقتحام عقبة  :أن الهدف الكبير لصاحبها هو وعنوانها "البداية" خالل
ولممم  ،الهمممم فتممرت وإن"المجتهممد بدايممة"والتحقممق بمرتبممة  ،داخممل المممذهب أو خارجممه

بمرتبمة  التحقمقممن  قملأفمال  ،أبدا مما كان اإلمكانولم يكن في  ،يترك األول لرخر
أن كوكبمه  النرور،والمعتقمدالتمارك لمحوريمة  ،مما ريمره المتسمامح "المقتصد كفاية"

                                 
 .   ٕٖٔاالعالم العباس بن إبراهيم ص ٔ
  43ٕص : ٔ المعجب  ٕ
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 إالال تتمؤتل  أمموروهمذه .واحد من الكواكب التي تدور جميعها حول شمس الشريعة 
الصممناعي  والتنممميم ،بؤصممولها اوربممط الفممروعممادة االعتبممار للممدليل إبفهممم الخممالف و

 .الفقهي نين ودساتير للقولللمعلومات وولا قوا
 "البداية"خطاطة لمقاصد 

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 

 :الكتابمن  الهدف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدعوة :الهدف األول -1
 االجتهاد إل 

 شمديدأن ابمن رشمد كمان  الشك
االنزعممممممممما  ممممممممممما أصممممممممماب 
المسممملمين ممممن توقمممف وتهيمممب 

بمه يمدفا  نيعمالقمة العصمور األولمل ، وكمؤ محاكماةمن االجتهاد، ورياب الجمرأة فمي 
زممان تمماأل رمالبيتهم علمل قمرنين ممن ال أهملبكل ما أوتي من قوة بابا لمخما يسمنده 

 الفقهيم يالتعل إصبلح

 االهتمام
بالدليل 
 واألصول

التدرب 
عل  

استنباط 
المسكوت 
عن  من 
 المنطوا

تنظيم 
المعلومات 
لتسهيل 
الضبط 

 واالستيعاب

وضل 
اوانين 
ودساتير 
للقول 
 الفقهي

بلف والتسامح الخ فهم:"المقتصد كفاية"

 المذهبي

داخل المذهب  االجتهاد:"المجتهد بداية"

 وخارج 
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عمما رأوه قمد بلمآ ذروة الكممال  المنافحمةإرالقه ،و فتح باب الجدل وكمرة اللجج فمي 
ممما سمملف والعنايممة بحفممم  اختصممارمزيممد عليممه ، وألهممل الطممموح مممنهم  والتمممام وال

 .وتخيالت  أوهاموجعلها أصوال تبنل عليها فروا في رالبيتها  ،الفروا
فقمد . ريرهما ممن كتبمه  أو"  البداية"بالتقليد سوان في  مانهزطالما وصف أهل  ولهذا

والتمي اشمتهر الخمالف فيهما  ،المسمائل المتفمق عليهما بمذكر " البدايمة" وعد في مقدمة 
  ٔ(مممن لممدن الصمحابة رلممي هللا عممنهم إلممل أن فشمما التقليممد )أهممل اإلسممالم  فقهممانبمين 
قيممة  ولهمذا ال ،فيمه اختلفمواال فيمما ال فيما اتفقوا فيه و ،التقليد عنده ليسوا حجة فؤهل

فهمم عالمة ،صمنعها  علملوألنهم ليسوا إال عارلمين لسملعة ال يقمدرون .لذكر أقوالهم 
 ."فقهان"علل الصناا الجديرين بؤن يسموا 

ما يصلح لقدمه ،  خفافهيجد في  كميرة سيؤتيه إنسان بقدم ال خفافعنده )الذي  وألن 
هو الذي يصنا للقدم خفا يوافقه ،فهمذا همو مممال و .لرورة الخفاففيلجؤ إلل صانا 

 . فقه وليسوا فقهان  عارلو ومروجوفهم  ٕ الوقتالمتفقهة في هذا  أكمر
 فونمه طممؤن أهمل التقليمد. كمشمروا لتخمريج المجتهمدين  ولعت" البداية"كانت  ولما
 ذلمك ،خماص بالفقمه الممالكي ولكنمه"  بالبدايمة" بؤنه سيلما لهمم كتابما شمبيها بالدهفي 
وكذلك كمان الشمؤن   ٖ(لما جبل عليه الناس من االتباا والتقليد في األحكام والفتو، )

فشنا أهل زمانمه ذلمك عليمه لمما كمانوا ) المشهورةزمن جده لما أفتل بخالف الرواية 
 ،ريمرهم دون  ٘والحق أن الذين يجوز لهم التقليمد همم العموام  ٗ(عليه من شدة التقليد

كما جعلت رلبمة  ٙأمارة للزوم األحكام لهم ههناجعلت )مجتهد ذلك أن حسن مقتهم بال
عمموام : رشممد أن النمماس صممنفان  ابممنويممر،  4(الممن للمجتهممد أمممارة للممزوم الحكممم لممه

همي ممن  العموام وال فئمةهمي ممن  وليس من مبرر لوجود طائفمة مالممة ال ،ومجتهدون
   6أهل االجتهاد ،

 إلحاقهمولهذا ير،  3(كمر ذلك بالفقهان هم المسمون في زماننا هذا أ) أنهموالمإسف 
ن ارهيميممزهم عممن العمموام ريممر حفممم  بمرتبممة العمموام ألن ممماهر أمممرهم التقليممد وال

أنها  ،ولكن المشكلة كما يراها ابن رشد في هذه الفئة. و إخبار العوام بها  المجتهدين
اجتهماد بنيمر  علمل نموا بمرتبة النقل بين المجتهدين و العوام ، وإنما تتجرأ تكتفي ال
حكمم  مقلمديهمفيقيسمون أشميان لمم ينقمل فيهما عمن  )أدواته وتحوز شروطه  تحصلأن 

                                 
                     ٔ:ص ٔ:   المجتهد بداية ٔ
  .د.ط 4ٖٔص ٕالبداية    ٕ
  .د.ط ٕٔٙص ٕ  البداية ٖ
 ٖٔٓص ٕالبداية    ٗ
   ٖٗٔص 33ٖٔ ٔالبن رشد دار النرب اإلسالمي بيروت ط المستصفل مختصر ٘
الجمهمور ) أهمل المماهر : أصمناف  مالمةيشبه هذا الرأي إلل حد بعيد رأيه في مجال االعتقاد إذ ير، أن الناس  ٙ
بل  او يشنا بالفئة المانية و ال ير، لها دور( و الفالسفة  الحكمان) ان و أهل البره( المتكلمون ) و أهل الجدل ( 

) الذي أحدمتمه فمي أذهمان العاممة لمما صمرحوا بتمؤويالت ال تطيقهما عقمولهم  التشنيبالتشوي  و مسإولية يحملها 
 (فلسفة ابن رشد  –فصل المقال  ٖٙص( مقصد الشارا و للوا و أللوا  ؤوافؤخط

                                ٖٗٔص  33ٖٔ ٔالبن رشد دار النرب االسالمي بيروت ط مختصر المستصفل   4
 ٖٗٔص المستصفلمختصر  6
 ٖٗٔنفسه ص  3
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،ويصيرون أقاويل  بؤصل  ليسما  أصالفي ذلك حكم ، فيجعلون   عنهمعلل ما نقل 
  .ٔ(الجتهادهم وكفل بهذا لالال و بدعة  أصوالالمجتهدين 

أي قيمماس اجتهمماد علممل  "مةسممتحدالبدعممة الم"ومحاربممة ،ولعممل رربتممه فممي اإلصممالح 
 لتركيمزا قصمد"  البدايمة" مما لميس بؤصمل ، ممما حركمه لتمؤليف  أصلوجعل  ،اجتهاد
و يكمون . االجتهماد  عليهماأن يبنمل  تصملح  التمي،المسائل وأصولها  قواعدلل عفيها 

 .كفايمةعلمل ال فمرضألنه  ،فال ينبني أن يخلو زمان من مجتهد ،في ذلك تحفيز عليه
 ريممرالنمموازل الواقعمة  عنما ألن فايمة حتممما بنيابمة المجتهممدين السمابقينو ال تحصمل الك

 .فيتعذر إحاطة قولهم بكل نازلة نازلة  ،متناهية
  ٕ(ممن يقموم بهمما زممانأن يكممون فمي زممان  ينبنميفمروض الكفايمات ) ولهمذا فجميما  

بماآلالت  الطلمب فميبذل المجتهد وسمعه  : ) رشد هو ننمر ابكان االجتهاد في  وإذا
 لبلول مرتبة االجتهاد ؟  الشروطفما هي هذه  ٖ(لتي تشترط فيه ا

همذا )إنمما أشمار إلمل أن  ،علمل وجمه التفصميل لمذلك"  البدايمة"فمي ابن رشمد  رال يشي
إذا حصمل مما ،ليبلآ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة االجتهماد  ولعناهالكتاب إنما 

النحمو واللنمة و صمناعة أصمول من القدر الكافي له في علمم  قبلهيجب له أن يحصل 
  ٗ(مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل  هوويكفي من ذلك ما  ،الفقه
كمما قلنما  اإلنسمانفمي قموة همذا الكتماب أن يبلمآ بمه )و"  البدايمة"مولا هخر من  وفي

العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه فمي ذلمك  اللنةرتبة االجتهاد إذا تقدم فعلم من 
 بحيمث"  مختصرالمستصمفل"بين ما يراه من شروط للمجتهد في سبق أن  وقد .  ٘(

تكون )وإجماا كما ينبني أن  وسنةينبني أن يكون عارفا باألصول المالمة من كتاب 
ويبمدو أنمه ال يمر، فمي ذلمك شممروطا  ٙ( عنمده القموانين و األحموال التمي بهما يسممتنبط 

 بنيمرهللا تعالل وسنة نبيه   به كتاب مما يفهو اللسان  اللنةتعجيزية فبعد أن يعلم من 
وجمود  السمنةلحن يكفيه أن يعرف هيات األحكام ويعرف ناسخها من منسموخها وممن 

المزمن  تباعمدولميس مطلوبما منمه مما . أحاديمث األحكمام  لجميما  لديمهأصل مصحح  
في ذلك  يقلدمعرفة صحة األسانيد بتعديل الرواة وتتبا سيرهم وأحوالهم فال بؤس أن 

 معرفةكما يجب عليه . ومسلم  يتها علل من يحسن منه به كالبخارويعول في صح
 شرطوليس من .جميا المسائل المجما عليها لئال يخالف قوله في مسؤلة ما اإلجماا 

 4 (يولممدهاألن المجتهممد هممو الممذي ) الفقهيممة االتفمما ريماالجتهماد معرفممة علممم الكممالم أو 
وذلمك بالتسملح  6(فيمه دليمل كل حكم شمرعي لميس )يشمل  جداومجال تحركه واسا  

كممالعلم  ،نحممو الصممواب فممي االسممتنباط الممذهنالتممي بهمما يتسممدد ( بممالقوانين واألحمموال )
التمي تسممتعمل فيهما النقلممة مممن  بالموالممابمدالالت األلفممام وأقسمامها وأحوالهمما والعلمم 

                                 
  ٘ٗٔمختصر المستصفل ص  ٔ
 ٘ٗٔص  المستصفلمختصر  ٕ
 4ٖٔص المستصفلمختصر   ٖ
 4ٗٔ: ص ٕ: المجتهد   بداية  ٗ

 3ٕٔ:ص ٕ: المجتهد   بداية ٘ 
 4ٖٔص فلالمستصمختصر  ٙ
 6ٖٔص المستصفلمختصر   4
 6ٖٔص  المستصفلمختصر   6
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 ،فممي إمبمات حكممم أو نفيممه اآلخمراألصمول إلممل الفمروا أو حمممل شميئين أحممدهما علممل 
 .ٔل بالقياس والذي يسم

أو إلحاق الحكم الواجب لشين ما بالشرا بالشين المسكوت عنه لشبهه بالشين الذي 
ومما  ٕ" . البدايمة"جامعة بينهما كمما يسمميه فمي  ةأو لعلله ذلك الحكم ، الشراأوجب 

كمما .استصمحابا لبمرانة الذممة  ٖسكت عنه الشرا ال يطلب من الناس في فعلمه دليمل 
  ٗالتمي لهما تمؤمر بمذلك األحكمامفمي د واختالف األزمان والعوائ العرف مراعاةينبني  

قد ندب إليها الشرا ولكن بقدر ما وبعد مما أي مما   المصالحوال يخفل أن النمر في .
وفي ممل هذه األبواب و ريرها من   ٘لنا الشرا بكونها أو كون جنسها مصلحة شهد

شمروط أخمر، ، ريمر شمرط إلمل  المجتهمدينعموما يوجه ابمن رشمد  االجتهادأبواب 
النفسممية و  كالشممروط–مممن كتبممه  وريرهمما" البدايممة" العلممم بممما تقممدم فممي موالمما مممن 

   ٙ(سببا لقلة تورعه وخوله في الدنيا )حتل ال يكون الفقه للمجتهد  األخالقية
خالفممه أو ريممر ذلممك مممن  علمملأو لشممين   ةأو همموادلهممو، ) أو يخفممل عليممه الحممق 

وتفويض االجتهاد عموما  هللابد من الفليلة العملية وتقو، فال  4(العوارض النفسية 
الفلمالن المذين ال  الشمرائابحكممة  العلممانإلمل  )منه خصوصا  المصالحوما يتناول 

االشمتنال بممواهر  فمييتهمون بالحكم بها وبخاصة إذا فهم من أهمل ذلمك الزممان أن 
شمواهد  إلملأن ينممر ووجه عمل الفالل العالم ممن ذلمك ،الشرائا تطرق إلل الملم 

 . 6(الحال 
 
 فهم الخبلف: الثاني الهدف-ٕ

يقف موقفا وسطا بين ما كان عليه الناس إلل زمانه وبين  أنأن ابن رشد حاول  يبدو
كمان  نمم بمين وسمطاكمان فمي المماهر منخرطما فيمه ، المذيمشروا الدولمة الموحديمة 

يصدق علميهم  ،فوعلم الخال األصولمعرلين عن ،شعارهم بحسب ما عليه الفتيا 
أعنمي االقتصمار علمل مما  للفقمهفلميعلم أن همذا همو الملميا :)قول السبكي فمي طبقاتمه

يكمون فقيهما إلمل أن يلمج  العليه الفتيا،فون المرن إذا لم يعرف علمم الخمالف والمؤخمذ 
ال قدرة لمه علمل ، ريرهالجمل في سم الخياط،وإنما يكون ناقال مخبطا حامل فقه إلل 

و أكممر تمزاحم النلمط عليمه ، و  ،و ما أسرا الخطؤ إليه( …) جودتخريج حادث بمو
فحملوا الناس علل تمرك  التجديدو بين أولئك الذين أخذهم حماس  3(  لديهأبعد الفقه 

مهمر و كمؤن القصمد همو  تلحالفروا الفقهية و حرقوا كتبها و أوقعوا المحن بذويهم 
 . محو مذهب مالك من المنرب جملة واحدة 

                                 
 ٕٗٔص المستصفلمختصر   ٔ
                        .  .د.ط 4٘ص ٔالبداية    ٕ
 3ٙص المستصفلمختصر  ٖ
 6ٕٙص  ٕالبداية   ٗ
 36ص المستصفلمختصر  ٘
 6ٔفصل المقال ص  ٙ
 ٔٗٔص  المستصفلمختصر  4
 .   .د.ط 4ٗص ٕالبداية  6
 46ٔص ٕالفكر السامي    3
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األممر ممن فمي و مهمما يكمن . ال يعتممد األصمول و السمنن  لممنسيف برأسه و أطل ال
و يبدو أن الخالف بين نقلة األخبار ينحصمر . نار  بدونفال دخان ، تهويل و مبالنة 

علل المماهر ممن الكتماب و السمنة و تقويمة أهمل  الناسأهو حمل  ،في البديل المقترح
أم همو االجتهماد المطلمق و عمدم  ،" المعجمب"هذا الشؤن كما يذهب إلل ذلك صاحب 

أمما رلممة طريمق . ؟" خلكمان ابمن"يمرجح ذلمك  كمماتقليد أحمد ممن األئممة المجتهمدين 
المنصور  يعقوب" المعجب"فقد ذكر صاحب .  اتفاقالمعالجة و عنف المنهج فمحل 

و خافممه الفقهممان و أمممر بمموحراق كتممب ، علممم الفممروا  انقطمماإن فممي أيامممه : ) فقممال 
   ٔ..(الفروا 

 فممروا الفقممه بممرفضأمممر يعقمموب المنصممور الموحممدي : ) و كممذلك ذكممر ابممن خلكممان 
حكممما عممدال و قالمميا  رشممدأيمما كممان فقممد وقممف ابممن  و  ٕ..(أحممرق كتممب المممذهب و

طرفمما مممن  بممهو ال يتملممق ، و بممين ابتممدان أن كتابممه لمميس موجهمما لممد أحممد  .منصممفا
فيممه لنفسممي علممل جهممة  أن أمبممت)  مممن كتابمه فقممد بممين ممماهرا أن النممرض ،األطمراف
ررلمي فمي همذا  فمون" ) المستصمفل مختصمر"كما ذكمر فمي كتابمه  اتمام.ٖ(التذكرة 

 .  ٗ..(الكتاب أن أمبت لنفسي علل جهة التذكرة 
و علل رير عادتمه فمي .رشد البن" البداية"و تطابق العبارة هنا دليل هخر علل نسبة 

فممق عليهمما و المختلممف فيهمما األحكممام المت مسممائل سمميذكرمممم ذكممر أنممه .  ٘كتممب أخممر،
ما يجري مجر، )المعلن من ذلك ذكر  الهدفو . بؤدلتها و التنبيه علل نكت الخالف
ممن المسمائل المسمكوت عنهما فمي  المجتهمدرد علل ياألصول و القواعد لما عسل أن 

فال يبعد أن يكون من ورائه أهمداف تناسمب  ،هدفا رئيسا كانو هذا و إن   ٙ(الشرا 
سموان كمان ممن أهمل الحمل والعقمد فمي الدولمة  ،ل االجتهادلع القادر نيرال "المقتصد"

و نشمر الوئمام و الوفماق و  ،هدف فهم الخمالف :ممل،  زمانهمن متفقهة  أوالموحدية 
بممؤن الجميمما ينهممل مممن مممورد واحممد و  الشممعورو ، خلممق التسممامح و نبممذ التعصممب 

بحسب قوة اإلبصمار  المحصل اللونو إن اختلف مقدار ، يستلين بمشكاة واحدة 
ما يحقق همذا النمرض  "البداية"و ال شك أن في قوة . و القرب أو البعد من المشكاة 

 :ذلك بما يلي ه،وأو يقرب من
 
 : أدلتها بسطالمذاهب الفقهية و  نشر-أ
ذكمر  فيمهفليس الكتاب مختصا بالفقه المالكي المعمول به في ربموا األنمدلس و إنمما  

 لممدنالفقهممان اإلسممالميين مممن ) و ممما اشممتهر فيممه الخممالف بممين لممما وقمما االتفمماق عليممه 
اهبهم مشممهورة ذكانممت ممم سمموان  4(الصممحابة رلممي هللا عممنهم إلممل أن فشمما التقليممد 

                                 
                  4ٔٔ-4ٓٔص ٕالفكر السامي   ٔ
                (4ٔٔ-4ٓٔص ٕ  الساميالفكر  ٕ
 ٘٘ص ٔالبداية   ٖ
               ٖٗص المستشفلمختصر  ٗ
 "3ٖالرشدي ص  المتن"  3ٕٗم ص م" الترياق في مقالة"مملما سبق أن رأيناه في   ٘
  . .د.ط ٘٘ص ٔالبداية    ٙ

 
   ٔص  ٔالبداية  4 
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 اأو أهل الماهر أو أشخاص كالحنابلةكالمالكية أو الشافعية أو الحنفية أو أقل من ذلك 
بممن سممعد و سممفيان  الليممثمجتهممدين بنممض النمممر عممن حجممم أتبمماعهم كمماألوزاعي و 

أهل السنة بل  فقهانالموري و أبو مور و ابن أبي ليلل و الطبري و ريرهم كمير من 
  . ٔرة ذكر لبعض هران الخوار  و الشيعةدو في حاالت نا

ذهب قوم ) المذاهب بقوله  أصحابو يتعمد أحيانا كميرة إلل عدم ذكر أهل الرأي و 
تركيمز  همنمالفعمل و همذا  ٕ( كذام من رأ، منه)  و ( قال هخرون كذا ) و ( إلل كذا 

االهتمام بكيفية زيادة في و  ،بنض النمر عن قائله الدليللعين النامر و المطلا علل 
من رلوان  تخفيفو في ذلك .  ه وقالهصدرأمن لل عمجرد الوقوف صدورالدليل ال 

 تنبيه ه كما وفي. الهو، والهالة التي تحيط باألشخاص فتحجب النمر السديد لألمور 
كلهما  ،أن المذهب الذي يفلملونه لميس إال واحمدا ممن ممذاهب شمتلعلل ألهل زمانه 

 .فتصيبه مرة و تخطئه أخر،  ،الصواب إللتهفو 
                     

 :  مل الدليل حيث دار الدوراننبذ التعصب و  -ب
تمدافا عمن  و يترك اآلران، تبعا لما سبق فابن رشد ال يتخذ موقفا مسبقا من أي كان 

فمي همذه المسمؤلة همو  األسمعدو : ) فتارة يقمول . نفسها و تكافح عن أولويتها بالقبول 
و أخممر، يممرجح ممممال   ٗ(و مالممك فممي هممذه المسممؤلة أفقممه مممن الجميمما ) أو   ٖ(مالممك 

قمول ) و تارة   ٘(حسن جدا)مخففة و يقول عنه  وتقسيم الحنفية للنجاسة إلل منلمة 
و هممي : ) عقممب علممل رأي البممن حممزم مممن الماهريممة بقولممه و ي  ٙ( أمهممرالشممافعي 
فيما ذهب إليه الطبري  ير،و   4(جيدة مبنية علل أصول أهل الكالم الفقهي  طريقة
   3(علل شذوذه هو أبين ) مور  أبيبل و قول   6(قول حسن ) أنه 

  .ٓٔ( الئح و هللا أعلم  هذاالجمهور في ) و مذهب 
فؤمما تحديمد :فهمو يقمول ممن ريمر حمر  : أماممه سموان  مفهمو كذلك الشؤن في انتقماده 

) كمما أن   ٔٔ( أصمولو همو استحسمان مبنمي علمل ريمر : فلمعيف ) مالك للمسماقاة 
و هو أشبه بمذهب أهل المماهر و ، كمير  جمودتعليق الحكم في الحديث باالسم فقط 

عمراق للكموفيين و أهمل ال ةووصف قول، أي المالكي   ٕٔ(إن كان مرويا في المذهب 
و هممذا كلممه تخلمميط و إبطممال للمعقممول و ) بقولممه  الممرأيبؤهممل عممادة ممممن يوصممفون 

                                 
  ٕٙ٘ص  ٕ  ٖٖٗص  ٕ  ٓٗصٔ  البداية  ٔ
 43ص ٔالبداية    ٕ
 ٗٔ: ص ٔ: المجتهد   بداية ٖ
 ٖٔٗص ٕالبداية    ٗ
 ٖٔٗص ٕالبداية   ٘
 4٘ٔص ٕ البداية   ٙ
 43ٔص ٔالبداية    4
 ٕٓ٘ص ٔالبداية    6
 6٘ٗص ٔالبداية    3
 6ٕٗص ٔالبداية    ٓٔ
 ٔٓٗص ٕالبداية    ٔٔ
 4ٓٓص ٔ  البداية  ٕٔ
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 ووصمف  ٕ(مماهري محمض ) حنيفة في مولا بؤنه  يأبتحدث عن و   ٔ(المنقول 
   ٖالماهرية في كمير من الموالا بالشذوذ

أو   ٗ(كلمه تخمبط و شمين ريمر مفهموم )  بؤنمه" البسملة"و اعتبر اختالف الفقهان في 
أو   ٘(كل مجتهد مصيب ) الخالف أحيانا ال معنل له أو أن األمر فيه سعة فيقال  أن
كممما أن المخممالف وإن مهممر رأيممه معارلمما وبعيممدا قممد ال   ٙ(أقمل ذلممك ريممر مممؤموم ) 

،فهمو مالمك ررم علم ابن رشد برأي اإلمام ف ،يكون كذلك في البعد من جهة األصول
 ،فؤما من أحاط المدين بمالمه): ن أصوله يقوليبين أن الرأي المخالف له ليس بعيدا ع

ال يجموز  ،مالمك وريمره :فقال أكممر أهمل المدينمة ،فون العلمان اختلفوا في جواز عتقه
 .وبه قال األوزاعي والليث،ذلك 
وذلممك عنممد مممن يممر،  .وقممال فقهممان العممراق وذلممك جممائز حتممل يحجممر عليممه الحمماكم  

لجمواز قياسما علمل مما روي عنمه فمي وقد يتخر  عن مالمك فمي ذلمك ا .التحجير منهم
و ال  4(الممرهن أنممه يجمموز وإن أحمماط الممدين بمممال الممراهن ممما لممم يحجممر عليممه الحمماكم 

يمة فمي إواعتمدال الر تفهممممن األسلوب في التعامل ما الممذاهب يخفل ما يتركه هذا 
مممن الممنفس و  للخصممإنصمماف و  و بعممد عمن النممرور و التعصممب الممذموم، األحكمام 

 .األعذار لألئمة األعالم  تلمسو االحترام و حسن التقدير
 
 
 : الرفا و الحكمة في نزوع  إل  التجديد و العودة إل  االجتهاد -  
كما سبق أن رأينا في إزاحة ، العنفسلكت مسلك  الدولة الموحدية أنها ليإخذ عل ما

رط في رشد أن يكسب الجميا فانخ ابنبينما حاول ، الناس عما ألفوه و اطمؤنوا إليه 
أن يساير الموحدين في مشايعة  دونلكن ، ديدية و دعا بقوة إلل االجتهاد جالدعوة الت

 .بذلك المذهب الماهري علل الرأي القائل
واحمدا ممن سمائر عنمد ابمن رشمد  يكمونوال يعمدو أن  ،بشمين" البدايمة" فميفلم يميزه  

انه حيمث أشمار زم فيو هو إن كان يقر بتواجدهم . المذاهب يإخذ من كالمه و يرد 
فيمما  اآلنوعلل أصمول الماهريمة يجمب الرممل و همو قمولهم أو قمول بعلمهم ) مرة 
به في جزيرة األندلس هو  المعمولرير أنه أكد في مولا هخر أن المذهب  6(أمن 

القلموب و تمهمد  تإلمفو لهذا خصه ببعض األمور الشمكلية التمي .  3المذهب المالكي
رالبما عنمدما  بمهمممل البمدن ، س بجموهر المولموعية دون المسما، لها السبل للتنييمر 
بمل و  ،ريمرهمو اإلكمار من ذكر أعالم المذهب المالكي مقارنة ما ، يذكر المذاهب 

                                 
 4ٗ٘ص ٕ البداية   ٔ
   36ٔص  ٕالبداية   ٕ
 6ٔ٘ص   ٔ ،  3ٕ٘ص ٕ ، 6ٙص ٔالبداية    ٖ
 4ٖٕص ٔالبداية    ٗ
  6ٕٙص ٕ   6ٔٗ-64ٕ– ٖٖٔص ٔالبداية    ٘
  64ٕص ٔالبداية     ٙ
 4ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
  3ٕٗص  ٔالبداية    6
  33ٙص  ٕالبداية   3
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االقتصار أحيانما قليلمة علمل الخمالف فمي الممذهب و تخصميص مالمك دون ريمره ممن 
 . نادرة أحيانا" هللا عنه رلي" باألئمة 

و فمي همذا رد . كمما يفعمل مما ريمره  هرائمهعن بعض و كذلك االعتذار له و الدفاا  
عن أئمة المدين و علممان األممة ممن  الدفااو  ،اعتبار لفقهان المذهب المالكي من جهة

اسمتخفاف ممن طمرف أصمحاب  ممنجهة مانية أمام مما يمكمن أن تتعمرض لمه هراإهمم 
همإالن و كمؤن  ،و السنة الكتابالدعوة الجديدة بحجة الرجوا إلل األصول و اعتماد 

كاملة للنقد و  بحريةو يمهر من حكمته أيلا أنه ررم ممارسته  .ال يصدرون عنهما
العممام الممذي  والجممالتحليممل و التممرجيح و إبممدان عممدد مممن اآلران المسممتقلة فونممه يراعممي 

 .يسوده التقليد
الطمرح كاإلكممار ممن  بؤسملوبو يتلطف في طرح ما يراه صوابا سموان تعلمق األممر 

في إطالق األحكام  االحتياطأو ( هللا أعلم ) و (لعله يمكن ) و ( حسب فيما أ: ) قوله 
قمد يصمل بمه األممر  و( لمماذا ليمت شمعري ) ، ( في نمري ) ، ( لعمري ) فيستخدم 

ممن إبمدان رأيمه  ذلمكإلل نوا من المجاراة الماهرية لما يعتقده الناس دون أن يمنعمه 
ال يجوز إحمداث  أنهولوال ، ة محتملة والمسؤل) علل التحفم فيقول في مسؤلة خالفية 
[  كمذا]لقيمل ، و إن كانمت مسمؤلة فيهما خمالف ، قول لم يتقدم إليمه أحمد فمي المشمهور 

 .مم أبد، رأيه فيها    ٔ...(
 

 : إصبلح التعليم الفقهي: الثالث  الهدف
تحديمد االتجماه فمي مجتمما مما  فمييشك أحد في أن للمنماهج التعليميمة دورا حاسمما  ال

و مممل . و االجتمرار  التقليمدالرقي و االزدهار و اإلبداا و إمما نحمو التخلمف و نحو 
ممتمازا فمي حيماة مجتمعمه  مكاناهذا ال يمكن أن ينيب علل أممال ابن رشد الذي تبوأ 

و ربمما فمي وقمت ،  التنييمربل ومن المإكد أنه كان يحممل همم اإلصمالح و ، العلمية 
 به في  ليستعينمن األمير الموحدي  مبكر من حياته و الذي جعله عند حسن

مإلفاته  منو كما يمهر . اإلصالح التعليمي الذي يتوخاه كما سبق اإلشارة إلل ذلك 
مممن  بممؤكمر " البدايممة"الممذي كتبممه قبممل ( هٕ٘٘" )المستصممفل مختصممر" المبكممرة ممممل

النممافا تقممديمها ) و الممذي ذكممر فيممه أنممه عممرض فيممه جمممال رأ، مممن . عشممر سممنوات 
 .  فقهأي صناعة أصول ال ٕ(عند شروعه في الصناعة  للمتعلم

إليه الولا عند أهمل  هلكما ال يبعد أن تهزه رلبة أبي بكر بن العربي و ريره لما 
و ، هحمماد النمماس  عنممدإال ) زمانممه مممن فسمماد الطممرق التعليميممة حيممث ماتممت العلمموم 

يتبما  همممنو جعمل الخلمف ]...[ استمرت القمرون علمل مموت العلمم و مهمور الجهمل 
 قمد: ينمر في قول مالك و كبران أصمحابه و يقمال ال السلف حتل هلت الحال إلل أن 

و صمار الصمبي إذا ، قال في هذه المسؤلة أهل قرطبة و أهل طلمنكة و أهل طليطلة 
ممم نقلموه إلمل األدب ممم إلمل ، علمموه كتماب هللا ، سلكوا بمه أمممل طريقمة لهمم  وعقل 

لمه بؤحكمام ابمن  يختممونممم ، إلمل وممائق ابمن العطمار  ممم "المدونمة"إلمل  مم" الموطؤ"

                                 
  ٙٙٔص ٔ  البدايةٔ 
 4ٖص المستصفلمختصر  ٕ
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ال أرماث  المنيمثقال فالن الطليطلمي و فمالن المجريطمي و ابمن ، مم يقال له ، سهل 
   ٔ. (الوران  و ال يزال يمشي إلل، فيرجا القهقر، ، هللا مراه 

همم حفمما لمتونهما بنيمر تف حياتمهفتحجب عنه األصول التي تلقاها في وقت مبكر من 
فيتممرس علمل التقليمد و  البيئاتو يشتنل بؤقوال الرجال و أعمال المدن و ، لمعانيها 

 . يصعب لديه التجديد 
ابممن رشممد فممي المجممال التعليمممي مممن خممالل  عنممدويمكممن إجمممال النمممرة اإلصممالحية 

 :النقط التالية بسط" البداية"
  
 : الفقهياالهتمام باألصول ووضل اوانين لتنظيم القول -أ
و إنمما ، لميس المقصمود بمه التفريما " ) البدايمة"أن كتماب  ممرةابن رشد رير ما  رذك

و لممميس كتابنممما همممذا ) وال يسمممؤم ممممن تكمممرار  ٕ..( األصمممولالمقصمممود فيمممه تحصممميل 
األصول اللابطة للشريعة ال إحصان  هوقصدنا إنما ) و  ٖ(علل الفروا  مولوعا

ت مقصمودة سموان كانمت ممن سملي إذن فمالفروا )  ٗ(الفروا ألن ذلك رير منحصمر 
أو الفمروا التمي ،  الخمالفالمسائل المسكوت عنها في الشرا و التي لم يشتهر فيهما 

فمي األكممر  الكتمابو لميس قصمدنا فمي همذا ) يوجبها القياس و في همذا المعنمل يقمول 
فمي  عنهماذكر الخالف الذي يوجبه القياس كما ليس قصمدنا ذكمر المسمائل المسمكوت 

و إمما ممن ، و ذلك إما من حيث هي مشهورة و أصل لنيرهما ، ألقل الشرا إال في ا
ذكمر المشمهور و مما يجمري مجمر،  إذافوذا كمان القصمد   ٘(هي كميرة الوقوا  حيث

 بهذا المصطلح عند ابن  رشد؟:األصول فما النرض
 : معن  األصول

 ورد إذ" البدايممة"مهممما مممن المممادة المصممطلحية فممي كتمماب  حيممزا" أصممل"مممادة  تحتممل
و قد وردت عنمد ابمن رشمد بصميآ ال تبتعمد . مرة  3ٔٔحوالي ختلفة مذكرها بصيآ 

فؤصل الشين أسفله . عن المعنل اللنوي للكلمة التي تحيلنا علل معان متقاربة  كميرا
و مما فعلتمه أصمال أي ، هو المصدر أو مما تفمرا عنمه الشمين و همو يقابمل الفمرا  أو

من يتصرف عن نفسمه دون : و األصيل ، قلعه من أصله : الشين  استؤصلقطعا و 
و ممن خمالل تتبما . و القواعمد التمي يبنمل عليهما العلمم  القموانين: و األصمول . وكيمل 
 : فوننا نقف إجماال علل المعاني التالية  "البداية" في" أصل"كلمة 

إذا تعمارض حمديمان  :)،حيث يقمول أي البرانة األصلية الحكمبمعنل عدم : األصل -
خمر موافمق لألصممل المذي همو عمدم الحكمم ولمم يعلممم ه شمرا مولموا واآلأحمدهما فيم

  ٙ (المتقدم منهما من المتؤخر وجب أن يصار إلل الحديث الممبت للشرا
( وأصل هذا االختالف في االشتراك الذي في البان : )  مملبمعنل السبب : األصل -
ٔ 

                                 
 44ٔ-4ٙٔص ٕالفكر السامي    ٔ
 ٕٖٕص ٕالبداية    ٕ
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 ٖٖٓص ٕ  الهداية ٗ
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فمي وجموب الطهمارة األصمل  و: ) بمعنل الدليل من الكتاب و السمنة مممل : األصل -
 ٕ... ( وينزل عليكم من السمان مان ليطهركم به :بالمياه قوله تعالل 

هممو أن يحمممل الخمماص علممل  صمملاأل): بمعنممل القاعممدة األصممولية ممممل : األصممل -
 .ٖ(خصوصه حتل يدل الدليل علهنير ذلك

  ٗ( التسميةألنه يسمل صعيدا في أصل : ) بمعنل الجذور اللنوية ممل : األصل -
فممون سممفك الممدم بممالنكول حكممم تممرده ) :قولممهبمعنممل القاعممدة الفقهيممة ممممل : األصممل -

وبالجملة فقاعدة الدمان مبناها في الشرا علل أنها ال تراق إال  :إلل أن قال..األصول
  ٘(بالبينة العادلة أو باالعتراف

فقهممي معممين أو ممما  بممابأو أهممم المباحممث فممي ، بمعنممل القلممايا الكبممر، : األصممول -
و يعبر عنه بممل . أو ما يمكن أن يصنف إليه ذلك الباب . بني معرفته فيه إجماال ين

قوله  أو ٙ(وأما أحكامه فؤصولها راجعة إلل أجناس خمسة: )ما قاله في كتاب التدبير
أو قولمه . 4(الكالم المحيط بؤصوله يتعلمق بمالنمر فمي سمبا مسمائل :)في مسح الخفين
اب فروا كميرة لكن هذه المسائل األربما همي أصمول وفي هذا الب)...في باب اليمين 

 ...6(هذا الباب
مممل . عديمدة  نصموصالتي تشهد لهما  العامة المعاني و القواعد: بمعنل : األصول -
و كذلك قوله في إشارة ألبمي حنيفمة . 3(فؤصول الشرا تشهد بالمبادرة إلل الخير  ):

) و مممل  ٓٔ(رلمة األصمول لهما لمكان معا اآلحادعادته في رد أخبار  علل وهذا: )
  ٔٔ(أنه معفو عنه  الشراالناسي األصل فيه في  ألن
) :وكمذلك قولمه ٕٔ... (و المذي يجمين علمل أصموله) بمعنل المذهب ممل : األصل  -

حنيفمة أعنمي جاريما علمل أصموله ال علمل أصمول قمول  أبيفهذا كما تر، الزم لقول 
  ٖٔ(مالك 

: الطبيعمي ممممل  األممرلمعمروف عمادة أو هممو بمعنمل المطلموب ابتممدان أو ا: األصمل -
 .يتحدث عن طهارة التيمم  ٗٔ( الولونما ينقض األصل الذي هو  ينقلها)
القموانين والقواعمد التمي تبنمل عليهما الفمروا بحيمث يكمون عليهما  بمعنمل:  األصمول -

  ٘ٔ...(القواعد  األصولما جري مجر، ) : ممل قوله .  االرتكازاالستناد و 
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صمالة وجبمت فمي سمفر : )  مملمعنل أصل القياس أي الذي يقاس عليه ب:  األصل -
  ٔ(فجاز أن تجما أصله جما الناس بعرفة والمزدلفة 

األقموال  أصمول: )عليمه و سملم مممل قولمه  هللابمعنل ما داوم عليه صملل :  األصل -
  ٕ...صلل هللا عليه وسلم أعني األقوال الراتبة خطبهالتي نقلت من 

حوله و ما اختلمف فيمه و أسمباب الخمالف و مما  اتفقما : تعني أحيانا  و:  األصول -
منطوقما بهما فمي الشمرا أو قريبما ممن  كانمتسوان . يتفرا عنها من مشهور مسائلهم 

 ٖبين فقهان األمصار  فيهاو مسائل مسكوت عنها التي اشتهر الخالف أ، ذلك 
 "المستصمفلمختصمر "في  مفهوم األصول عنده إذا ارتبطت بالفقه فهي كما بينه أما
و هو عنده ممن العلموم . بما تبنل عليه الفروا من الكتاب و السنة و اإلجماا  العلم: 

و يمر، أن أصمول . التي رايتها العمل و إن كانت بعيدة في كونها مفيدة لمذلك  الكلية
األدلة المستعملة فمي اسمتنباط حكمم حكمم عمن أصمل أصمل و : علل الحقيقة هي  الفقه
يطلق تجوزا علل المباحث األخر، التي يدرجها أهل هذه الصناعة  عمالهاواستكيف 

الفقممه كممالنمر فممي األحكممام و أصممول األحكممام و النمممر فممي شممروط  أصممولفممي علممم 
 . ٗالمجتهد و ريرها 

فوما أن تكمون ممن األممور : و أما عن معرفة أهم الطرق التي تعرف بها األصول  -
بمل كميمر ممن : ) حيمث يقمول  االستقرانبطريقة  أو تعرف ٘بها في الشرا  المنطوق

باالستقران من فتمواهم فمي  صححتالمعاني الكلية المولوعة في هذه الصناعة إنما 
ألنمه و إن لممم يكمن لهممم ، يقصممد فتماو، الصمحابة رلممي هللا عمنهم  و ٙ(مسمؤلة مسمؤلة

 فمميفيممما بعممد لكممن كممانوا يسممتعملونه بممالقوة كشممؤنهم  عممرفمعرفممة بؤصممول الفقممه كممما 
 .و األوزان  قواعدإلل تعلم ال حاجةبنير ما  األشعارالعربية و 

عنمممد ابمممن رشمممد فهمممي ال تعمممارض  ،قصمممو أهميمممة" األصمممول"و تكتسمممي مسمممؤلة  -
المجتهممد عممن أصممل مابممت بممؤمر  ينتقمملكممما ال يجمموز أن  4المخالفممة لهمما باالحتممماالت

يكمون االتفماق  قدر ما علل و. بل إذا كان االحتمال وجب التمسك باألصل ، محتمل 
يمنما أن يكمون فمي  الو همذا ، و اإلجماا علل أصل معين علمل قمدر مما يكمون قويما 
 األصملو ليس يمنا ممن صمحة ، األصول االختالف و لكل مذهب و مجتهد أصوله 

مممن الكتمماب و السممنة أصممل  المموحيو لممما كانممت نصمموص . 6أال يوافقممه عليممه الخصممم
ال معنممل ) مممرة بعمد أخممر، بممؤن  كليهممماد  األصمول ينبممه ابممن رشممد الممتعلم و المجتهمم

ممن )...( يتبما  أنمماهر الكتماب أولمل ) و بؤن 3( من مذهب األمر  المابتللنمر ما 
  ٓٔ( القياس و كذلك ماهر الحديث و عليه أكمر الفقهان 
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لمم  لشمينو ليس يجمب أن يتمرك المنصموص عليمه ) و طالما علق علل قول الفقهان 
كما أن قياس الشبه المؤخوذ  ٕ(  لعيفبالقياس و ذلك  وردوا الخبر) ٔ(ينص عليه 
األممر  أنلكمن الحمق ) و في مولما هخمر .  ٖلألصول يلعف المفارقمن المولا 

و ممما دام العمممل بنصمموص  ٗ(فالواجممب أن ينلممب علممل القيمماس . إذا كممان نصمما مابتمما 
مما )  بمين الروايمات المختلفمة أولمل ممن التمرجيح فمالجماالوحي أمرا مقصمودا بذاتمه 

 . ٘(أمكن الجما عند أكمر األصوليين 
 :تتجلل أهمية التركيز علل األصول فيما يلي  و
 
 : وضل دساتير و اوانين للقول الفقهي -ٔ

ولما دسماتير و قموانين للقمول الفقهمي و نقلمه يفيد تعلم األصول والتركيز عليهما فمي 
و ، ر دون إحصمائهاو التمي ينقلمي العمم الالمتناهيةمن مستو، الجزئيات و الوقائا 
و ال يبقمل أممره خالمعا لمما يعطيمه بمادج  المجتهمدلبط النوازل بقانون يعمل عليمه 

مما من هذه المسمائل  )فهو يذكرو لهذا  تتناقضالرأي فتختلف أجوبته و تلطرب و 
يحصممل فممي ذلممك فممي نفممس الفقيممه يعممود  ممماالخممالف عليممه بممين الفقهممان ليكممون  راشممته

أو فيما لم يقف .نصا عمن تقدمه فيهيعمل عليه فيما لم يجد كالقانون و الدستور الذي 
يلمرب ممماال لنيماب همذا القمانون عنمد بعمض الفقهمان فمي  و ٙ(نيمره فيمه لعلل نص 

الربويات في معرفة ما يعد صنفا واحدا و مما  بابففي ، بعض الموالا االجتهادية 
المماهر و)...( جمنس أن الصنعة تنقلمه ممن ال منهافي كمير ) ال يعد كذلك ير، مالك 

 فيه أقواله  نحصرتحتل  هقانون من قول من مذهبه أن ليس في ذلك
  4(فيها 
 : القوانينهذه بعا النماذج لهذه و 
 القانون  مالكفي مسؤلة من يحرم الجما بينهن من النسان اختار أصحاب  -

و كمان لم أعنمي، إنمما يحمرم الجمما بمين كمل اممرأتين بينهمما قرابمة محرممة : ) التالي 
 .6...( ا أن يتناكحا مأحدهما ذكرا و اآلخر أنمل لم يجز له

 : معمول به عند الجميا قانون في مسؤلة العيوب التي لها تؤمير في العقد هناك  -
عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تؤمير في ممن البيا  ينقصما ) 
و األشمخاص  العوائدف األزمان و وهو يختلف كما يقول ابن رشد بحسب اختال 3( 
 ... 
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إعطمان فمروق بينمة  فميفي مسؤلة بيوا الشروط الحم ابن رشد الطراب الفقهان  -
ابن رشد أن  فحاول، بين األصناف األربعة بعد أن رام ذلك كمير منهم فعسر عليهم 

الشمروط  يتلممنو إنما هي راجعمة إلمل كممرة مما : ) يلا قانونا في ذلك حيث قال 
إلمل  وفي الفساد الذي يخل بصمحة البيموا و همما الربما و النمرر و إلمل قلتمه من صن

 وفمما كمان دخمول همذه األشميان أبطلمه . التوسط بين ذلك أو ما يفيد نقصما فمي الملمك 
 . ٔ(أبطل الشرط و ما كان قليال أجازه و أجاز البيا 

 . ٕ الطرفين منمن شؤن العقود أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا  -
 ٗأو بدليل من كتاب أو سنة أو إجماا  ٖال يخر  ملك أحد من يده إال برلاه -
 .٘العبادة ال تصح من رير العاقل  -
 ٙ.التوقيت في العبادة ال يكون إال بدليل سمعي -
 .4إال بدليل الشريعةفي هذه   لال يقل -
 . 6صها إال أن يقوم الدليل علل تخصي عبادةالمرأة في معنل الرجل في كل  -
 
  :األصول والقوانين و القواعد أهمية ضبط  -ٕ

األصول سهل لبط أجوبمة السمابقين الكميمرة لممن  وإذا عرفت القوانين و القواعد 
و بالتممالي . يمكممن أن تلحممق بهمما  التمميو سممهل تفصمميل الجزيئيممات ، لمموابط محممددة 

ابه بشمين إن لمم يصمرح أصمح و، سهولة االستنباط المطلق أو المقيمد بممذهب معمين 
 .و إمكانية قياس المسكوت عنه علل المنطوق به ، من ذلك 

إذا طلق عليه مم ارتجا فون رجعته تعتبر صحتها  بالنفقةالمعسر ) فممال عند مالك  -
كمل رجعمة ممن طمالق كمان لرفما لمرر فمون )  بهمافيقماس عليهما و يلحمق  3(بيساره 
  ٓٔ(معتبرة فيه بزوال ذلك اللرر  الرجعةصحة 

أصمحاب مالمك معرفمة الحمال فمي االعتمدال ممن الركموا إذ  حماولممال هخمر  و في -
يقتلي أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك  مذهبهاختلفوا هل ماهر 

أال تحتمل أفعاله عليه الصمالة و السمالم فمي سمائر : و هو  أصلهبعلهم إلل  فرجا.
د عنه في ذلك علل الوجوب حتل عليها في الحديث الوار ينصأفعال الصالة مما لم 
 ٔٔاألصل وجوب اإلطمئنان و اعتبمروا بنمان عليمه  عللفبنوا ، يدل الدليل علل ذلك 

كما أن القرانة أيلا ليسمت  أن رفا اليدين ليست فرلا ما عدا تكبيرة اإلحرام أيلا
  .فرلا
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 :التمكن من فهم سبب الخبلف بين الفقها  -ٖ

خالف بين الفقهان،والنفاذ إلل مناقشة تلك األصمول التمكن من فهم سبب الفالمقصود 
الجزيئات و الفروا بحيمث إذا حسمم الخمالف فمي  مناقشةعوض صرف الجهود إلل 

 :فممال ،  عنهاتلك األصول سهل حسمه فيما يتفرا 
و فمي ، حكمم السمجود علمل الجبهمة دون األنمف  :ممن مممل عديدةفي أمور  االختالف

االخمتالف فمي الممؤموم يمدرك اإلممام قبمل الرفما ممن  و، مقدار الجماعة ليوم الجمعة 
واالخمتالف فمي أصمناف ، سمد الميمت ج بعمضو فمي صمالة الجنمازة علمل ، الركوا 

هممل : إلممل أصمل واحممد هممو  ترجمماالموطن النمماقص و ريرهمما ممن أممممال هممذه القلمايا 
المذي ينطلمق عليمه  الشمينالواجب األخذ بمبعض مما ينطلمق عليمه االسمم أم بكمل ذلمك 

الميمت و  والوجمه و الجماعمة و الركعمة  :ق القاعمدة هنما علمل كمل ممنبيمسم ؟ فتطاال
 .أي هل هذه األسمان تتناول ما وقا منها أم ال ؟ .  ٔالنكاح

حكممم الذبيحممة التممي ذبحممت بالسممن و : أخممر، مممن ممممل  أممموركممذلك االخممتالف فممي  و
، الحر لنيره  و حكم الصيد الذي يصطاده السارقو التي ذبحها الناصب و ، المفر 

تمم  إذاو الصداق بمما ال يحمل . و في الخطبة علل الخطبة إذا انتهل إلل الدخول بها 
النبن الفاح  و البيا الواقا وقت نمدان  كذلكو حكم بيا النج  إذا وقا و . الدخول 
 المنهي عنها كالنلب  األحوالو في حكم قلان القالي في . الجمعة 

همل النهمي : ترجما إلمل أصمل واحمد و همو  أممالهاو  كل هذه القلايا ٕ...و العط  
 إنما يؤمم من فعله فقط ؟ ذلكيدل علل فساد المنهي عنه أو ال يدل علل 

 
  :تساعد عل  الترجيح معرفة األصول -ٗ

 تعمارض اآلممار و حالةتعتبر من أهم األمورالمساعدة علل الترجيح معرفة األصول 
و لممن  الشمافاذلك ما فعله مالك في مسمؤلة  و ممال. الجما بينها في صعوبة  وجود 

رأي  بمذلكمخالفما ، تكون له الشفعة فذهب إلل أن ال شفعة إال للشمريك مما لمم يقاسمم 
الحنفيممة الممذين وسممعوا فيهمما حتممل نالممت الجممار المالصممق واعتمممد كممل فريممق أحاديممث 

ر  و أمام تعارلها رأي المالكية أن األصول تقتلي أن ال يخ. في المسؤلة  وردت
 اآلماروقد تعارلت ) من يده إال برلاه حتل يدل الدليل علل التخصيص  أحدملك 

  ٖ(فوجب أن يرجح ما شهدت له األصول  البابفي هذا 
في ممال هخر رد الجمهور حديث المخزومية و خصوصا الروايمة التمي ذكمر فيهما  و

أنهما سمرقت و رجحموا روايمة أخمر، ذكمر فيهما ( تستعيد المتاا و تجحده ) فقط أنها 
و ذلك ألن األولل مخالفة لألصول و هي أن المعمار ممؤمون .  الجحودباإللافة إلل 

 .ٗفلال أن يؤخذ من حرز إذنو أنه لم يؤخذ بنير 
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  :معرفة األصول تمكن من التخريج -٘
 فمابن رشمد،معرفة األصول تمكن من التخريج علل مذاهب األئممة ومطلمق االجتهادف

والمذي تقتلميه أصمول مالمك أن ) ٔلصداق وفمق أصمول مالمكاتتعلق بيستنبط مسائل 
يفرق بمين الصمداق المحمرم العمين وبمين المحمرم لصمفة فيمه قياسما علمل البيما ولسمت 

فمررم أنمه لمم يقمف علمل قمول ل ممام مالمك ولمم يمذكر نصما فمي ( أذكر اآلن فيمه نصما
وفمق و في مولا هخر يخر   .المسؤلة استطاا إعمال أصوله في معرفة هذا الفرا

وأمما المنفموذة المقاتمل  :)ما يناسب المذهب بنان علل معرفة األصول وفي ذلك يقمول
فال خالف في المذهب المنقول أن الذكاة ال تعمل فيها وإن كمان يتخمر  فيهما الجمواز 

  ٕ)علل وجه لعيف 
ويتخممر  فممي هممذا قممول إن النكمماح مفسمموخ لمكممان النممرر  :)يقممول وفممي مولمما هخممر

وأما اختالفهم في الوقت فونه  :وقال أيلاٖ)فيها في المذهب   ولست أذكر اآلن نصا
يتصور في الكماللن والمذي يجمين علمل أصمل قمول مالمك فيمه فمي المشمهور عنمه أن 

ويقدر الحكم ررم أنه لمم يطلما عليمه  ٗ)القول في األجل قول النارم قياسا علل البيا 
ا فقيمل فمي الممذهب بوجموب المسؤلة المالممة وأمما اشمتراط النيمة فيهم :في ممل قوله في

ذلك وال أذكر فيها خار  المذهب في هذا الوقت خالفا في ذلك ويشمبه أن يكمون فمي 
ذلممك قمموالن قممول بممالوجوب وقممول بتممرك الوجمموب فمممن أوجممب قممال عبممادة الشممتراط 
الصفة فيها والعدد فوجب أن يكون من شرطها النية ومن لم يوجبها قال فعل معقول 

الذي هو المقصود منه فوجب أن ال تشمترط فيهما النيمة كمما يحصل عنه فوات النفس 
 ٘يحصل من رسل النجاسة إزالة عينها

وقمد  :وفي الربويات مما ليس بمطعموم يقمول ابمن رشمد بعمد عمرض لعمدد ممن اآلران
يمهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنا النسميئة فمي همذه ألنمه عنمده ممن بماب السملف 

   ٙ(الذي يجر منفعة
ومن هذا الباب بيما السممك  :أي الفقيه انطالقا من معرفة أصوله حيث يقولويتنبؤ بر

في الندير أو البركة اختلفوا فيه أيلا فقال أبمو حنيفمة يجموز ومنعمه مالمك والشمافعي 
وأما  :وفي شؤن البيا وقت ندان الجمعة يقول  4فيما أحسب وهو الذي تقتلي أصوله

وأمما علمل  :ويقمول أيلما  6ل بمائاأهمل المماهر فتقتلمي أصمولهم أن يفسم  علمل كم
 3أصمول الشممافعي فمال يتصممور علممل الممرتهن يمممين إال أن ينمماكره المراهن فممي إتالفممه

وقمال إبمراهيم النخعمي ال حمد عليمه إذا كانمت أم المقمذوف أممة أو  :وفي مولما هخمر
  ٓٔكتابية وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة 
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 : الستداللاالستنباط و حسن النظر و ا التدرب عل  -ب

ابن رشد هو الوصول إلل تكوين ملكة االجتهاد عنمد المتفقمه  دائماكما يإكد  النرض
فهمو (.من يرد هللا به خيرا يفقهه فمي المدين ) صدر به كتابه  الذيمصداقا للحديث ، 

الممذي تمممرس  ٔ(كالقممانون للمجتهممد النمممار ) المسممائل لتكممون  أشممهريعمممد إلممل ذكممر 
و منماط ،  القياسماتيعمرف بمه قموة األلفمام و ( ذوق عقلي  )بالنمر حتل تكون لديه 

المموزون  يمدرككمما ) االجتهاد و أوجه االختالف بين المتشمابهات و إدراك األممور 
و ، ألنممه مهممما ولممعت القمموانين للقممول الفقهممي . ٕ( مممن الكممالم مممن ريممر الممموزون 

ذي يرجما إليمه الم( ذوق المجتهمد ) إلمل  دائمماتبقل الحاجة ماسة ، األصول  لبطت
علل السوان أو عندما يكمون فمي األممر  اللدينعندما يتجاذب القول في األمور بين 

كما أن التمرس بالنمر إلل شواهد الحال و اعتبمار . أو ريرها من األحوال   ٖتخيير
يمممورث قممموة فمممي صمممناعة الفقمممه شمممبيهة بقممموة المهنمممة التمممي يحصممملها أهمممل  المصمممالح

يعمرض فيهما للصمناا الشمين ) بهمم المزمن فيهما حيمث  كلما تقمدم المختلفةالصناعات 
قوة مهنتهم إذ ال يمكمن أن يحمد فمي ذلمك حمد مإقمت صمناعي  منولده مما اكتسبوا 

 . ٗ(في صناعة الطب وريرها من الصنائا المختلفة  يعرض وهذا كميرا ما
ان و عند المجتهد و الفقيه عموما تمكنه من التنبمإ بمالحلول أو هر الفقهيةالحاسة  فقوة

و إن لممم  ،إذا عرفممت أصممولهم أو بومكممان الخممالف فممي مسممؤلة ممما المجتهممدينمواقممف 
وأما الوقت فالجمهور : ) فممال في وقت الفدية يقول ابن رشد  عليهايسبق له اطالا 
ال تكون إال بعد إماطة األذ، وال يبعمد أن يدخلمه الخمالف قياسما  الكفارةعلل أن هذه 
و كمذلك عنمد حديممه عمن . قا الخالف و إن لم يقف عليه فيتو ٘(  األيمانعلل كفارة 
فمالجمهور  ،واختلفوا في صفة الجماا الذي يفسد الحج وفي مقدماته) الحج  مفسدات
الختانين يفسد الحج ويحتمل ممن يشمترطه فمي وجموب الطهمر اإلنمزال  التقانعلل أن 
  ٙ(أن يشترط في الحج  الختانينما التقان 

تصممقل النمممر و تقمموي ملكممة االجتهمماد ممما دامممت األصممول ت االحتممماال هممذهتقممدير و 
وأكمد ابمن رشمد أن التمدرب فمي . الرجوا إليها للتمبت و التصمحيح  يمكنمحفومة و 

و يشمبه أن ) وذلك بقوله الطريق الصحيح لتسلق سلم االجتهاد  هوممل هذه المسائل 
 .4( يكون من تدرب في هذه المسائل 

 : رشد أمملة كميرة لهذا التدريب نذكر منها ابن  يعطيفي منايا الكتاب  و
ابمن القاسمم عمن مالمك حيمث أممر الحماقن بوعمادة الصمالة فمي  روايمةذكر ابمن رشمد  -

  6(علل أن صالة الحاقن فاسدة  وهذا يدل: )ابن رشد  قالو  ،الوقت و بعد الوقت
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صفة لمم ال يقا طالق ب) في الطالق المقيد باالستمنان بحيث  حزمو أورد رأي ابن  -
ألن الطالق ال يقا في وقت وقوعه إال بويقاا من يطلمق فمي  يقاتقا بعد وال بفعل لم 

وقمت لمم  فميوقموا طمالق  علمل إجمياعوال سمنة وال  كتمابذلك الوقت وال دليل ممن 
عنمد  يوقمفوإنما ألزم نفسمه إيقاعمه فيمه فمون قلنما بماللزوم لمزم أن  ،يوقعه فيه المطلق

قوله عنمدي وحجتمه وإن كنمت لسمت أذكمر فمي همذا  ياسق هذا .ذلك الوقت حتل يوقا
 ( الوقت احتجاجه في ذلك 

 قلل القالي و هو مشنول النفس ككونه رلبان بالصواب  إذاو كذلك  -
ويحتمل أن يقمال ال ينفمذ فيمما وقما عليمه المنص  حكمهفاتفق فيما أعلم علل أنه ينفذ ) 

 . ٔ(المنهي عنه  فسادوهو النلبان ألن النهي يدل علل 
إذا لمم يعلمم أن أهمل الكتماب سمموا هللا علمل :) الكتاب يقمول  أهلو في حكم الذبائح  -

ولست أذكمر فيمه فمي همذا الوقمت  ،تإكل وهو مروي عن علي الجمهورالذبيحة فقال 
بؤن يقال إن األصل هو أن ال يإكل ممن تمذكيتهم إال مما  االحتمالخالفا ويتطرق إليه 

ل علل هذا إن التسمية من شرط التذكية وجب أن ال قي فوذاكان علل شروط اإلسالم 
 .ٕ... (تإكل ذبائحهم بالشك في ذلك 

االجتهاد،ممما سمملكه ابممن رشممد فممي ملكممة وتكمموين تممدريب  الرائعممة فممينممماذ  ومممن ال -
حيث يمكن أن نختبر تقمدم الملكمة لمد، طمالب  ٖ(االنتفاع بجلد الميتة)مسؤلةعرض 

يديهم انطالقا من النصموص المواردة فمي المسمؤلة االجتهاد،بوعادة طرح المسؤلة بين أ
مم يطلب استنباط ما يمكن من األحكمام منهما مما تبريمر ذلمك واالسمتدالل عليمه،وبيان 

 :،فتعرض المسؤلة كما يلي أوجه الجما أو الترجيح بين اآلمار الواردة في المولوا
  :النصوص الواردة في الموضوع

هممال  :)ر بميتممة فقمال عليمه الصممالة والسمالممم   أنمه  حمديث ميمونممة:الحمديث األول
 .مطلقا  بجلد الميتة إباحة االنتفااماهره :الحكم (.انتفعتم بجلدها
كتب أال تنتفعوا  )حديث ابن عكيم أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم: الحديث الماني

 (وذلك قبل موته بعام :قال (من الميتة بوهاب وال عصب
 .بها مطلقا منا االنتفاا: ماهره:الحكم

بهمما  بعممد الممدبال والمنمما قبممل  باالنتفمماااألمممر  :األحاديممث فممي بعممض:الحممديث المالممث 
التمييز في االنتفماا بمين حالمة المدبال أو عدممه،حيث يبماح فمي :ماهره:الحكم. .الدبال

 .األول ويمنا في الماني
اب فقمد إذا دبمآ اإلهم :حديث ابن عباس أنه عليه الصمالة والسمالم قمال:الحديث الرابا

 .طهر
  .والطاهر يجوز االنتفاا به.ماهره طهارة كل جلد مدبول:الحكم

 
 :االستدالل وتبرير الحكم وتصور المذاهب الممكنة إزا  اختبلف هذه اآلثار
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ق فمي يمفرالعتبمار صمحته أي التمذهب الجما علل حديث ابن عبماس :المذهب األول
را عنه اعتبار الطهارة فمي مطلمق ويتف. بين المدبول ورير المدبول بالجلوداالنتفاا 

الحيموان علمل المماهر ولمو كمان جلمد خنزيممر، أو اعتبمار ذلمك فقمط فمي مما تعممل فيممه 
 .الذكاة من الحيوان
زيمادة علمل مما فمي ل هتلممن باعتبمارمذهب التمرجيح لحمديث ميمونمة  :المذهب الماني

المدبال وأن تحريم االنتفاا ليس يخر  من حديث ابمن عبماس قبمل  ،حديث ابن عباس
أي كل طاهر ينتفا به وليس يلزم عكمس همذا المعنمل أي  ،ألن االنتفاا رير الطهارة

   .أن كل ما ينتفا به هو طاهر
  (.قبل موته بعام :)بحديث ابن عكيم لقوله فيهأي األخذ مذهب النس  :المذهب المالث

  :ٔالحجامة للصائممسؤلة :النموذج الثاني-
 :النصوص الواردة في الموضوع

ما روي من طريق موبان ومن طريق رافا بن خديج أنه عليه الصالة :لحديث األولا
 .      وحديث موبان هذا كان يصححه أحمد "أفطر الحاجم والمحجوم :"والسالم قال

 .ماهره أن الحجامة تفطر وينسحب أمرها علل الفاعل والمفعول به :الحكم
ل هللا صلل هللا عليه وسلم أن رسو "حديث عكرمة عن ابن عباس: الحديث الماني

 وحديث ابن عباس هذا صحيح       "احتجم وهو صائم
 .ماهره أن الحجامة ال تؤمير لها في صحة الصيام:الحكم

 
 :االستدالل وتبرير الحكم وتصور المذاهب الممكنة إزا  اختبلف هذه اآلثار

ديث ابن وذلك أن هذا موجب حكما وح ،حديث موبانل مذهب الترجيح:المذهب األول
عباس رافعه والموجب مرجح عند كمير من العلمان علل الرافا ألن الحكم إذا مبت 

بطريق يوجب العمل برفعه وحديث موبان قد  بطريق يوجب العمل لم يرتفا إال
وجب العمل به وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا 

العلم الموجب للعمل وهذا علل طريقة والشك ال يوجب عمال وال يرفا  ،وذلك شك
 .من ال ير، الشك مإمرا في العلم

وحديث االحتجام  ،حمل حديث النهي علل الكراهةبمذهب الجما  :المذهب الماني 
 .علل رفا الحمر
مذهب اإلسقاط عند التعارض والرجوا إلل البرانة األصلية إذ لم :المذهب المالث

      .مباحاحتجام للصائم اال فيكون يعلم الناس  من المنسوخ
وحكم ذلك " تبرا بالدمبال" ما يعرف في زماننالنمر فييمكن حث طالب االجتهاد لو

 .، وهل يقاس علل الحجامة أم ال؟ الصائم في حق
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 :1مسؤلة حكم العقيقة:النموذج الثالث
  :النصوص الواردة في الموضوع

كل رالم مرتهن :) صالة والسالمحديث سمرة وهو قول النبي عليه ال :الحديث األول
       أخرجه أبو داود      ( بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه األذ،

ال أحب :) قوله عليه الصالة والسالم وقد سئل عن العقيقة فقال:  الحديث الماني
 أخرجه أبو داود  ( العقوق ومن ولد له ولد فؤحب أن ينسك عن ولده فليفعل

 
 :رير الحكم وتصور المذاهب الممكنة إزا  اختبلف هذه اآلثاراالستدالل وتب
رجممح حممديث سمممرة الممذي يفيممد ممماهره : مممن أوجممب العقيقممةمممذهب :المممذهب األول

 (.يوم سابعه:) الوجوب عن الصنير،ويحتمل الخالف في الكبير لقوله 
ه فهم ممن الحمديث المماني النمدب حيمث تعتبمر العقيقمة عنمد من مذهب  :المذهب الماني

وكؤنممه صممرف صممينة الوجمموب الممواردة فممي الحممديث األول إلممل النممدب بسممبب .سممنة
 .الحديث الماني كلون من ألوان الجما بينهما

مذهب من فهمم ممن الحمديث المماني مجمرد اإلباحمة حيمث لمم يعتبرهما : المذهب المالث
  .نما هي عنده تطواإفرلا وال سنة و

 
 : االستنباطنصائح في  -ج

ابمن رشمد الجتهمادات الفقهمان لمرورة مراعماة مجموعمة  تقماداتانمن بعض  يستنبط
 :أمور 
 : الوااعية -1
وشممذ بعلممهم فؤوجممب حرمممة للممبن : ) فممي الرلمماا بقولممه  شمماذعلممق علممل قممول  فقممد

يكون له حكم شرعي وإن وجد فليس لبنا إال  أنالرجل وهذا رير موجود فلال عن 
 يتناولهماالخمالف همل  وسمبب لميتمةلمبن ا فميواختلفوا من هذا البماب  ،باشتراك االسم

أن تكمون  ويكمادالعموم أو ال يتناولها وال لبن للميتمة إن وجمد لهما إال باشمتراك االسمم 
 . ٕ(مسؤلة رير واقعة فال يكون لها وجود إال في القول 

و عتممق النصممار، بعلممهم لممبعض و كممذلك  المموالنعلممق علممل مسممؤلة الخممالف فممي  و
لميس ممن  فونمهلها هي مفرولة في القمول ال تقما بعمد ك المسائل وهذه: ) اليهود فقال

ممن ديمن اليهمود فيمما يعتقدونمه فمي همذا  والدين النصار، أن يسترق بعلمهم بعلما 
 . ٖ( مللهمالوقت ويزعمون أنه من 

 
 
 :العقبلنية  -2
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علممق علممل رفممض الكمموفيين و أكمممر أهممل العممراق بالقافممة النسممب  إمبمماتففمي مسممؤلة  -
لمم  إذاإذا ادعل رجمالن ولمدا كمان الولمد بينهمما وذلمك  أنه) بهاالذين يرفلون الحكم 

يكن ألحدهما فمرا  مممل أن يكمون لقيطما أو كانمت الممرأة الواحمدة لكمل واحمد منهمما 
ممل األمة أو الحرة يطإها رجالن في طهر واحد وعند الجمهور ممن القمائلين  فراشا
ن فقمط وقمال محممد صماحب إنه يجوز أن يكون عندهم لالبمن الواحمد أبموا القولا ذبه

أن يكممون ابنما لمالمممة إن ادعمموه وهمذا كلممه تخلميط وإبطممال للمعقممول  يجموزأبمي حنيفممة 
 . ٔ( ..والمنقول

و ما احتجت به المالكية ) و احتجا  المالكية فيها بقوله  القسامةو علق علل مسؤلة  -
لخمارق ألن التصمديق هنماك أسمند إلمل الفعمل ا. فلعيف  إسرائيلمن قصة بقرة بني 

ممن بمين فقهمان األمصمار القمائلين بالقسمامة فجعمال قمول  ثالليمفانفرد مالك و . للعادة 
 .ٕ(يوجب القسامة  لومافالن قتلني : المقتول 

في ذبائح أهل الكتاب في مسؤلة أكل شحومهم و هل يإكل ما  عقليةو ناق  مناقشة  -
م أو حرمموا علممل والحمق أن مما حمرم علميه: ) رشممد  ابمنقمال  ،حرمموه علمل أنفسمهم

باطل إذ كانت ناسخة لجميا الشرائا فيجمب  أمرأنفسهم هو في وقت شريعة اإلسالم 
أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح  أيلاأن ال يراعي اعتقادهم في ذلك وال يشترط 
اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجمه  لواعتقاد المسلمين وال اعتقاد شريعتهم ألنه 

واعتقماد شمريعتنا ال يصمح ممنهم  منسموخان اعتقاد شريعتهم فمي ذلمك من الوجوه لكو
أعلم جائزة لنما علمل اإلطمالق وإال  وهللاوإنما هذا حكم خصهم هللا تعالل به فذبائحهم 
 . ٖ(وهللا أعلم  بينارتفا حكم هية التحليل جملة فتؤمل هذا فونه 

 :  الحرجالتيسير و رفل  -3
: ل من قال أن الفمرض همو عمين القبلمة ال جهتهما قمال ردا عل القبلةفي التوجه إلل  -
ومما جعمل }وقمد قمال تعمالل  ،واجبا قصد العمين لكمان حرجما كانوالذي أقوله إنه لو )

إصمابة العمين شمين ال يمدرك إال بتقريمب وتسمامح  فمون{ علميكم فمي المدين ممن حمر  
اد فكيمف بنيمر ذلمك ممن طمرق االجتهمم ذلمكواسمتعمال األرصماد فمي  الهندسمةبطريمق 

علمل األرصماد المسمتنبط منهما  المبنميونحن لم نكلمف االجتهماد فيمه بطريمق الهندسمة 
 .ٗ(طول البالد وعرلها

لقمد اختلممف : )ممن المالكيمة فممي شمروط إقاممة الجمعمة قمال  المتمؤخرينعمن تفصميل  و
من شرط المسجد السقف أم ال وهل من شرطه أن تكون  هلالمتؤخرون من أصحابه 

 .٘(تعمق في هذا الباب ودين هللا يسر  لعلهال وهذا كله  الجمعة راتبة فيه أم
في الذهاب بعيدا ما مبمدأ سمد المذرائا إلمل الحمد المذي يبطمل  االحتياطكما دعا إلل  -

بالرخص الشمرعية ففمي مسمؤلة إيقماا الطمالق بلفمم الممالث مالمما  األخذمعه الرفق و 
دا للذريعمة و لكمن تبطمل رلبموا حكمم التنلميط فمي الطمالق سم الجمهمورو كؤن : ) قال 
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لعمل : ) و الرفق المقصود في ذلك أعنمي فمي قولمه تعمالل ، بذلك الرخصة الشرعية 
 .ٔ(هللا يحدث بعد ذلك أمرا 

 : و رفا الجمود  المرونةالدعوة إل   -4
و : ) حول هيئات الجلموس فمي الصمالة رجمح قمول الطبمري  االختالفففي مسؤلة  -

هذه الهيئات كلها جائزة و حسن فعلها لمبوتها : قال و .  التخييرذهب الطبري مذهب 
وهو قول حسن فون األفعال : ) مم علق بقوله ( عليه و سلم  هللاعن رسول هللا صلل 
علممل التخييممر منهمما علممل التعممارض وإنممما يتصممور ذلمممك  تحممملالمختلفممة أولممل أن 

 .ٕ(أو في القول ما القول  القولالتعارض أكمر في الفعل ما 
و همو . لكن تعليق الحكم فيه باالسمم فقمط جممود كميمر ) .. األيمانفي كتاب و جان  -

عمن محممد بمن  اللخمميو إن كان مرويا في الممذهب حكماه  الماهرأشبه بمذهب أهل 
من كمان حالفما فليحلمف بماهلل ).. إلل الحديث النبوي الشريف  هنا شارةاإلو ( المواز 

 .        ٖفلوا الحلف بصفات هللا أو أفعالهجمدوا علل االسم فقط ور حيث...( أو ليصمت 
 :  التجربةاألخذ بالعادة و  -5
اختالف الفقهان في اعتبار وقت الرإية تمرك التجربمة فيمما  سببذكر ابن رشد أن  -

و ليس في ذلك أمر عن النبي صملل . األخبار في ذلك  إللسبيله التجربة و الرجوا 
: بممبعض اآلمممار عممن الصممحابة فقممال القالممي  فتشممبتوا. هللا عليممه و سمملم يرجمما إليممه 

 بعيمديقتلي القياس والتجربة أن القمر ال ير، والشمس بعد لم تنب إال وهمو  الذي)
منهما ألنمه حينئمذ يكمون أكبمر ممن قموس الرإيمة وإن كمان يختلمف فمي الكبمر والصممنر 

 وهللا أعلم أن يبلآ من الكبمر أن يمر، والشممس بعمد لمم تنمب ولكمن المعتممد فمي فبعيد
المعتبمر فمي  وإنمماكما قلنا وال فرق في ذلمك قبمل المزوال وال بعمده       التجربةذلك 

 .ٗ... ( ذلك منيب الشمس أو ال منيبها 
واختلفوا في أطول زمان الحممل المذي يلحمق بمه : ) يقول  ملحللو في أطول فترة  -

بما سمنين وقمال بعمض أصمحابه سمبا وقمال الشمافعي أر خممسالوالد الولد فقمال مالمك 
      أشممهرمحمممد بممن الحكممم سممنة وقممال داود سممتة  وقممالسممنين وقممال الكوفيممون سممنتان 

هو  والماهريةابن عبد الحكم  وقول،والتجربة  العادةالمسؤلة مرجوا فيها إلل  وهذه
يكممون  أنأقممرب إلممل المعتمماد والحكممم إنممما يجممب أن يكممون بالمعتمماد ال بالنممادر ولعلممه 

 .٘(مستحيال 
 : ي الترابط المنطق -6
و نفقتها فذهب الكوفيون أن لهما السمكنل و النفقمة  المبتوتةاختلف الفقهان في سكنل  -

أما المالكيمة و الشمافعية  ،إلل عدم وجوب شين من ذلك الماهريةو ذهب الحنابلة و 
 األولمل) فعقب ابن رشد علل هذا الرأي األخير بقوله  النفقةلها السكنل دون : فقالوا
أن يقممال إن لهمما األمممرين جميعمما مصمميرا إلممل ممماهر الكتمماب  هممذه المسممؤلة إممما فممي

 وأمماالسنة وإما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور       منوالمعروف 
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 وبالجملمة]...[  دليلمهالتفريق بين إيجاب النفقة والسكنل فعسير ووجه عسره لمعف 
 . ٔ(وجبت النفقة  الشرافحيمما وجبت السكنل في 

كمل حمديث لميس بموارد ) هذه من مممل قولمه  ريررا  نصائح أخر، و يمكن استخ -
 ممنهجو لمرورة اعتمماد  ٕ( لمعيففي النرض المذي يحمتج فيمه بمه فاالحتجما  بمه 

 .وريرهاٖ االستقران
  :التقو  وحسن الخلا-4

وكؤن ما سبق ال يكفي في االجتهماد المفيمد لألممة، فمهمما لمبطت األصمول وشمروط 
وواقمما النمماس وتمموفر ذوق المجتهممد ،إذا رابممت فلمميلة  االجتهمماد ومعرفممة المصممالح

الخلق والتقو، عن المجتهد والحاكم المجتهد في تنزيل األحكام فون الهو، قمد يمدخل 
فممي الخممط ويحممدث الملممم واالنحممراف وسممون التؤويممل وتحريممف الكلممم عممن موالممعه 

صمالح فلنفوض أمممال همذه الم:) يقول ابن رشد .واستخدام حجج الحق لخدمة الباطل
إلل العلمان بحكمة الشرائا الفلالن الذين ال يتهمون بالحكم بها وبخاصة إذا فهم من 

  ٗ(أهل ذلك الزمان أن في االشتنال بمواهر الشرائا تطرقا إلل الملم
 
 :التدرب عل  حسن الدفاع  -د

و  االسمتداللفال أقل من أن يحسمن الفقيمه .  االجتهادلم يكن في الهمة قدرة علل  فوذا
ر دو يعمرف األصمول التمي عنهما يصم. يعتنقمه  المذية و المدفاا عمن الممذهب حلمنافا

 . اإلقناااجتهاد إمامه حتل يستطيا الفهم و 
 : المالكية -ٔ

التميمم عنمد القيمام إلمل الصمالة المانيمة و احمتج  بوعمادةمالك عمن ريمره بمالقول  اختلف
أو التيمم عند القيام  التي تفيد و جوب الولون الولونأصحاب مالك له بماهر هية 

و بقي التيمم علمل أصمله و رفمض ابمن رشمد  الولونفخصصت السنة . لكل صالة 
يحممتج بهمذا مالمك فممون مالكما يمر، أن فممي  أنلكمن ال ينبنمي : ) همذا االحتجما  و قممال 

و يممر، أن األصمملح ( ه ئممموط فممياآليممة محممذوفا علممل ممما رواه عممن زيممد بممن أسمملم 
هو ألزم ألصمول  هذالب عند دخول وقت كل صالة و تكرار الط) لالستدالل له هو 

 .٘..( مالك أعني أن يحتج له بهذا 
 : الشافعية -ٕ
الذي تزال به النجاسة ذهب الحنفية إلل أن ما كان طاهرا  الشيناالختالف حول  في

و قمال الشمافعي ال تمزال . أو جاممدا فمي أي مولما كانمت  كمانيزيمل النجاسمة مائعما 
بحجة أن للمان في ذلك مزيمد خصموص ، االستجمار  فيمان إال النجاسة بما سو، ال

لجؤوا ، بذلك الخصوص المزيد الذي للمان  الشافعيةليس لنيره و لما طالبت الحنفية 
و طال الخطب )أن يعطوا في ذلك سببا معقوال  يقدرواإذ لم . في ذلك إلل أنها عبادة 

 .(و معنل معقول خلفا عن سلف بالمان عبادة أ النجاسةهل إزالة : و الجدل بينهم 
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رامموا االنفصمال  ولمو) بقولمه  الشمافعيةرأي  عمنوحاول ابن رشد أن يتولل الدفاا  
بؤنما نمر، أن للممان قموة إحالمة لألنجماس واألدنماس وقلعهما ممن الميماب واألبمدان  عنهم
لنيره ولذلك اعتمده الناس في تنميف األبدان والمياب لكان قموال جيمدا وريمره  ليست
ولمو ) الفقه جاريما علمل المعماني  ليكونو ير، أن هذا المسلك هو األنسب . ٔ(  يدبع

أدخل فمي ممذهب الفقمه الجماري علمل  هوكانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قوال 
لاق عليه المسلك ما الخصم فتؤمل  إذاالمعاني وإنما يلجؤ الفقيه إلل أن يقول عبادة 

 .ٕ(كمر الموالا ذلك فونه بين من أمرهم في أ
 : الحنفية -ٖ

فذهب مالك و الشمافعي إلمل كونمه سمنة و لميس  التالوةالفقهان في حكم سجود  اختلف
إن : و قممال أبممو المعممالي ) أنممه واجممب  إلمملبواجممب و ذهممب أبممو حنيفممة و أصممحابه 

. رأيمه يفنمد و اسمتمر ( ال معنمل لمه  السجودبي حنيفة باألوامر الواردة في أجا  حتا
حنيفمة أن يقمول قمد أجمما  وألبمي)  حنيفمةن رشد شخصية المدافا عن أبي فتقمص اب

الواردة في السمجود عنمد تمالوة القمرهن همي بمعنمل األممر  األخبارالمسلمون علل أن 
كان ذلك كذلك فقمد ورد األممر بالسمجود مقيمدا بمالتالوة  وإذاوذلك في أكمر الموالا 
و ... ( مممل المطلممق علممل المقيممد بممه مطلقمما فوجممب ح األمممرأعنمي عنممد الممتالوة وورد 

  ٖ..الجويني المعاليكالم أبي  يفنداستمر 
 : الظاهرية -ٗ

و رأ، ابن حزم أن الحر و ، مإمر في نقصان عدد الطالق  الرقالجمهور أن  ير،
باألصل في التكاليف إال ما أخرجه الدليل عن المساواة في  أخذا، العبد في هذا سوان 

 : ذلك علل الحدود فقال ابن رشد  مهورالجبينما قاس ، األحكام 
ألن المقصمود بنقصمان الحمد ، سمديدويشبه أن يكون قياس الطالق علمل الحمد ريمر ) 

نقصان  وأما ،من الحر قبحهارخصة للعبد لمكان نقصه وأن الفاحشة ليست تقبح منه 
بماب التنلميم ألن وقموا التحمريم علمل اإلنسمان بتطليقتمين أرلمم ممن  منالطالق فهو 

أن يقا في ذلك ممن النمدم والشمرا إنمما سملك فمي ذلمك سمبيل  عسلوعه بمالث لما وق
دائمة بيد الزوجة لعنتت المرأة وشقيت ولمو كانمت  الرجعةالوسط وذلك أنه لو كانت 
لعنت الزو  من قبمل النمدم وكمان ذلمك عسمرا عليمه  الواحدةالبينونة واقعة في الطلقة 

ولممذلك ممما نممر، وهللا أعلممم أن مممن ألممزم  ،المصمملحتينفجممما هللا بهممذه الشممريعة بممين 
 .ٗ(الموجودة في هذه السنة المشروعة  الحكمةالطالق المالث في واحدة فقد رفا 

                                 
 ٔٙ: ص ٔ:  : نفسه ٔ
 ٔٙ: ص ٔ:  : نفسه ٕ
 ٕٙٔ: ص ٔ:  : نفسه ٖ
  4ٗ: ص ٕ:   :نفسه ٗ



 
 

 ث  ـالـثـاب الـبـال
 

 

آيات وأحاديث األحكام 

 ودورها 

في تربية ملكة 

 االجتهاد
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 :تعريف آيات األحكام
 :اآلية لغة

هيمة، وهمي فمي اللنمة العالممة والمممل والجماعمة،ففي معنمل العالممة مما : مفرد اآليات
إن عالمة ملك طالوت التي سؤلتمونيها  :هوقوله إن هية ملك:) جان في تفسير الطبري

وما جان في النريب البن سمالم ٔ(داللة علل صدقي في قولي إن هللا بعمه عليكم ملكا
قموم يتفقهمون : في حديث النبي عليه السالم حمين ذكمر الخموار  فقمال: قال أبو عبيد)

ق موصوَمه عند صوِمه مفي الدين َيْحقِر أحدكم صالَته عند صالتِه ون ممن المدين َيْمر 
ق السهم من الِرميهة ألَه مْم  هيمة أو ! يا رسمول هللا: قيل: وفي حديث هخر  )...(كما َيْمر 
سؤلت أبا عبيدة : سبد قال أبو عبيد. التسبيد فيهم فا  ، نعم: عالمة يعرفون بها؟ قال

إنممما هممو الحلممق : وقممال ريممره، هممو تممرك التممدهن ورسممل الممرأس: عممن التسممبيد فقممال
 ٕ(لشعرواستئصال ا

، و هيممان  جممما  الممـجما )...( العالََمممة  : واآليممة  )وقممال ابممن منمممور والممـجما هيممات  و هي 
 ; وأَصل هية أََوَية ، بفتـح المواو، ومولما العمين واو، والنسمبة إِلمـيه أََوِوّي، )...( نادر 
د هَيَته  أَي َشْخَصه: و َتؤَيها الشينَ )...(. ه: و هية الرجل. َتَعمه  ٖ.(َشْخص 

ويكون الـَمَمل  بمعنل اآليِة; قال هللا :)وفي معنل الممل ما جان في لسان العرب أيلا 
وجعلنماه َممَمالً لبنمـي : وجل فـي صفة عيسل، علـل نبـينا وعلـيه الصالة والسمالم عز

 ٗ(إسرائيل أَي هيًة تدله علـل ن ب ّوتِه
عمرو الشهْياني أّنمه قمال بلََنني عن أبي )وفي معنل الجماعة يقول ابن قتيبة في رريبه

معنممل هيممة مممن كتمماب هللا أي جماعممة حممروف قممال ومنممه يقممال خممر  القمموم بممآيتهم أي 
  ٘(بجماعتهم

واآليمة العالممة المماهرة تسمتعمل :) وفصل مباركفوري فيما تستعمل كلممة هيمة بقولمه
في المحسوسات كعالممة الطريمق والمعقموالت كمالحكم الوالمح والمسمؤلة الوالمحة 

لكل ما تتفاوت فيه المعرفة بحسب التفكر فيه والتؤمل وحسب منازل الناس في فيقال 
 ٙ(العلم هية والمعجزة هية
 :اآلية في االصطبلح

وفمممي االصمممطالح مممما أورده القرطبمممي وهمممو يمممربط بمممين المعنمممل اللنممموي والمعنمممل 
وأما اآلية فهي العالمة بمعنل أنهما عالممة النقطماا الكمالم المذي قبلهما )االصطالحي 

وقيمل سمميت هيمة )...( أي همي بائنمة ممن أختهما ومنفمردة  ،من الذي بعمدها وانفصماله
وقمد تكمون الكلممة وحمدها هيمة تاممة،  )...(ألنها عجب يعجمز البشمر عمن المتكلم بمملهما

  4..(والفجر واللحل والعصر: نحو قوله تعالل

                                 
 4ٓٙ:ص ٕ: :تفسير الطبر، ٔ
 4ٕٙ-ٕ٘ٙ:ص ٔ: :النريب البن سالم ٕ
 ٔٙ:ص ٗٔ: :لسان العرب ٖ
 ٕٔٙ:ص ٔٔ: :لسان العرب ٗ
 ٕٕٗ:ص ٔ: :النريب البن قتيبة ٘
 ٖ٘ٗ: ص 4: تحفة األحوذي للمباركفوري أبو العال   ٙ
 ٙٙ:ص ٔ: :القرطبي  أحكام القرهن 4
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ب البحمر فاآلية عندهم ما استفيد منه حكم شرعي، قال صماح ،وأما عند أهل األحكام
كل جملة تامة أو جمل بينها رابطة ممن لممير أو عطمف أو  )الزخار عن اآلية بؤنها

نحوهممما صمميرتهما كالجملممة الواحممدة أفممادت بممماهر منطوقهمما حكممما عمليمما مجمممال أو 
مفصمممال ناسمممخا أو منسممموخا مبتمممدأ أو مكمممررا خاصممما بمممه صممملل هللا عليمممه وهلمممه أو 

بجملتمين أو أكممر : المقصمود بجملمة واحمدة بمل وربما لم تتم إفمادة الحكمم )...( متعديا
فعممدت هيممة واحممدة اعتبممارا بممالحكم إذ هممو المقصممود وربممما تلمممنت الجملممة الواحممدة 

 ٔ(حكمين أو أكمر
وجممما مبمماركفوري المعنممل المعممروف عنممد إطممالق اآليممة مممن القممرهن ومعناهمما عنممد 

وكمل كمالم منفصمل وكل جملة دالة علل حكم من أحكمام هللا هيمة ،:) اإلحكاميين بقوله
 ٕ(بفصل لفمي هية

 :األحكام لغة
المنممما :،ومعنممماه فمممي األصمممل  ٗالقلمممان:فجمممما حكم،وهمممو فمممي اللنمممة ٖوأمممما األحكمممام

حكمت عليه بكذا إذا : ويقال . والصرف ،وتطلق الَحَكَمة  علل الحديدة التي في اللجام
قلماإه بمؤمر ويقمال حكمم هللاه أي ، منعته من خالفه فلم يقدر علمل الخمرو  ممن ذلمك 

 . والمنا من مخالفتِِه 
 .٘تفريقا له عن العقلي والعادي وريرهما، ولتعريف الحكم اصطالحا يقيد بالشرعي 

ومممادة الحكممم مممن :) يقممول ابممن حجممر:ومممن معمماني األحكممام أيلمما اإلحكممام واإلتقممان
  ٙ(اإلحكام وهو اإلتقان للشين ومنعه من العيب

 :ينمعن  األحكام عند المفسرين والمحدث

،باعتبارها الممرة العلمية للعلم بالقرهن 4اعتبر بعض المفسرين األحكام بمعنل الحكمة
َوَمْن ي ْإَت اْلِحْكَمَة } :  -َعزه َوَجله  -َقاَل هللاه  ":)المبسوط"والسنة، يقول السرخسي في 

اْلِحْكَمة  َمْعِرَفة  اأْلَْحَكاِم  َقاَل اْبن  َعبهاُس رلي هللا تعالل عنه{ ، َفَقْد أ وتَِي َخْيًرا َكمِيًرا 
 6(ِمْن اْلَحاَلِل َواْلَحَرامِ 

                                 
"  البحمر الزخمار الجماما لممذاهب علممان األمصمار( "ه6ٗٓت)المهدي لدين هللا أحمد بن يحيل المرتلل الزيدي ٔ
 .ستة أجزان.طبعة دار الكتاب اإلسالمي ٖٔ-ٖٓالمقدمة  ٔ 
 ٖ٘ٗ: ص 4: مباركفوري أبو العال  تحفة األحوذي لل ٕ
األحكام من حيث إنها شمرعها هللاه تعمالل يقمال لهما شمريعة وممن حيمث :) )قال الخرشي في شرح مختصر خليل  ٖ

 ٖٖٔص  ٗ  ( إنها يتعبد بها يقال لها دين ومن حيث إنها تملل وتكتب يقال لها ملة
 ٕٙ:ص   ٔ: :مختار الصحاح ٗ
 ٘ٙ:ص 6ٔ: :الموسوعة الفقهية ٘
 ٓٔٔ: ص ٖٔ: فتح الباري   ٙ
وأما الحكمة ففيهما أقموال كميمرة ملمطربة قمد اقتصمر كمل ممن قائليهما علمل )يقول النووي في شرحه علل مسلم  4

بعض صفات الحكمة وقد صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف باإلحكام المشتمل علمل المعرفمة بماهلل 
صمميرة وتهممذيب الممنفس وتحقيممق الحممق والعمممل بممه والصممد عممن اتبمماا الهممو، تبممارك وتعممالل المصممحوب بنفمماذ الب

والباطل والحكيم من له ذلك وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعمتك وزجرتك أودعتك الل مكرممة أو نهتمك عمن 
( قبيح فهل حكمة وحكم ومنه قول النبل  صلل هللا عليه وسلم  ان ممن الشمعر حكممة وفمل بعمض الروايمات حكمما

 ٖٖ: ص ٕ: النووي علل صحيح مسلم  شرح 
 ٕص ٔالمبسوط للسرخسي    6
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وْا نِْعَمةَ :) ويقول صاحب تفسير الجاللين في قوله تعالل ر  مْ  َواْذك  ِ َعلَْيك   أَنمَزلَ  َوَمما هللاه
مْ  نَ  َعلَْيك  : ةالقرهن والحكمم: أنزل عليكم من الكتاب() ٖٕٔ:البقرة()َواْلِحْكَمةِ  اْلِكَتابِ  مق

 ٔ(ما فيه من األحكام
كتمب :)يقول القرطبي في قوله تعمالل فمي سمورة البينمة  ،باألحكام: كما فسرت الكتب

بمعنممل ( كتممب هللا ألرلممبن :) قممال هللا عممز وجممل .الكتممب هنمما بمعنممل األحكممام(:) قيمممة
ممم قلمل بمالرجم  "وهللا ألقلين بينكما بكتماب هللا :"وقال صلل هللا عليه وسلم ،حكم

)...( فالمعنل ألقلين بينكما بحكم هللا تعالل  ،ر الرجم مسطورا في الكتابوليس ذك
 ٕ(وقيل الكتب القيمة هي القرهن فجعله كتبا ألنه يشتمل علل أنواا من البيان

 
بابما  ٖ٘فؤدر   ،في صحيحه بمعنل القلان والحكم" األحكام"وقد استخدم البخاري 
ومسممؤلة  ،لممان والحكممم بممين النمماسوقصممد بممه ممما يحتمما  فممي الق ،فممي كتمماب األحكممام

 :باب قول هللا تعالل -كتاب األحكام : وبدأه بقوله  .الخالفة والبيعة وقلايا الحكم
وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ( أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم) 

 ممن :أنه سمما أبما هريمرة رلمي هللا عنمه أن رسمول هللا  صملل هللا عليمه وسملم  قمال
أطاعني فقد أطاا هللا ومن عصماني فقمد عصمل هللا وممن أطماا أميمري فقمد أطماعني 

  ٖ(ومن عصل أميري فقد عصاني
فؤورد بعض أبوابها في كتاب االعتصام  ،وأما األحكام كما اصطلح عليها المتؤخرون

ممممل بمماب أجممر الحمماكم إذا اجتهممد فؤصمماب أو :بابمما  6ٕوأورد فيممه  ،بالكتمماب والسممنة
 ،الحجة علل من قال إن أحكام النبي  صلل هللا عليه وسلم كانت ماهرة وباب ،أخطؤ

و بماب األحكمام   ..وباب من رأ، ترك النكير من النبي  صلل هللا عليه وسلم  حجمة
 . وريرها ٗ وكيف معنل الداللة وتفسيرها ،التي تعرف بالدالئل

 :قوله تعاللقال صاحب تفسير الجاللين في  واألحكام أيلا حدود هللا عز وجل،
:) وبعد بيان معنل الكفارة الواردة ومقمدارها( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) 

 ٘(وتلك أي األحكام المذكورة حدود هللا وللكافرين بها عذاب أليم مإلم
 

بالفريلمة كمل ) والفمرائض التمي أوجبهما هللا عمز وجمل فمالمراد، الفريلمة :واألحكام
  ٙ(عدل في القسمة بين الورمةحكم من األحكام  يحصل به ال
ررمم أن فيهما مما همو علمل سمبيل الوجوب،قمال ابمن  ،ويطلق علل األحكام أيلا سنن

 ،ن كان بعلها واجباإوفيه تسمية األحكام  سننا و)في سياق كالمه عن حديث  حجر
  4.(وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطالح حادث 

                                 
 ٓ٘: ص ٔ: تفسير الجاللين   ٔ
 ٖٗٔ: ص ٕٓ: تفسير القرطبي   ٕ
 ٕٔٔٙ: ص ٙ: صحيح البخاري   ٖ
 46ٕٙ - 44ٕٙ- 4ٕٙٙ  - ٕٔٔٙ: ص ٙ: صحيح البخاري  : وهي علل التوالي ٗ
 4ٕ٘: ص ٔ: تفسير الجاللين   ٘
 ٙٙ: ص 6: عون المعبود   ٙ
 ٙٔٗ: ص 3: فتح الباري   4
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بارتهممما ممممن احتممممال التؤويمممل يعنمممي مبينمممات مفصمممالت أحكممممت ع)وهيممات محكممممات 
كؤنه تعمالل أحكمهما فمنما الخلمق ممن التصمرف  ،واالشتباه سميت محكمة من اإلحكام

  ٔ(فيها لمهورها وولوح معناها إلل أولي األلباب
 :األحكام في اصطبلح األصوليين

حمد :) بقولمه ٕفقمد عمرف ابمن رشمد الحكمم فمي االصمطالح ،أما من الناحية األصمولية
السنة فهو عبارة عن خطاب الشرا إذا تعلق بؤفعمال المكلفمين بطلمب  الحكم عند أهل

خطماب الشمرِا المتعلمق : وفمي االصمطالح :) وقمال الزركشمي فمي البحمر ٖ(أو تمرك
 ٙ(٘أو التخيير ٗبفعل المكلف باالقتلان

 :أاسام األحكام وأركانها ومكونات أصنافها
. مما وهمو المسممل مباحماإلل طلب وترك أو تخييمر فيه)ينقسم الحكم حسب ابن رشد 

 4.(والطلب ينقسم إلل واجب وندب، والترك ينقسم إلل محمور ومكروه
 . 6والمحكوم فيه،والمحكوم عليه ،الحاكم :وهي مالمة ،و أركان الحكم 

نفموذ الحكمم علمل ،ما كونمه متكلمما ،و من شروطه .فالحاكم هو المخاطب باإليجاب 
وهمو تعمالل ،لمملموك و الخمالق والمخلموق و إنما يصح ذلمك بمين المالمك وا.اإلطالق 

وكمممل ممممن لزممممت طاعتمممه فونمممما لزممممت بويجممماب هللا تعمممالل كالسممملطان واألب ومممما .
إذ ال يتصور اإليجاب أو النهي من رير  ،و هو القادر علل العقاب والمواب.أشبههما

 .3قادر عليهما
ل حتمل يفهمم العقمل والبلمول ،أمما األو: و المحكوم عليه هو المكلف وله شرطان همما

الخطاب الوارد بؤمر أو نهي، إذ من ليس يفهم الخطاب ال يصح منه اقتلان وجوب 
فال يفهم خطاب الشرا إال من  يعمرف الشمارا ، وال يعمرف الشمارا إال ممن .الطلب

ومممن هنمما يتبممين سممقوط تكليممف . ، وهممذا الشممرط مدركممه العقممل عممز وجممليعممرف هللا 
وأمما الشمرط .ٔٔفمي بعمض تصمرفات السمكرانواختلفموا  ٓٔالناسي والنافل والمجنون

   ٕو هذا الشرط مدركه الشرا، ٔالماني فهو البلول

                                 
 ٕٕ٘: ص ٕٔ: عون المعبود   ٔ
خطماب الشمارا المتعلمق بؤفعمال : فمالحكم الشمرعي عنمد جمهمور األصموليين همو :) جان فمي الموسموعة الفقهيمة  ٕ

أو أممر خطماب هللا المتعلمق بؤفعمال المكلفمين اقتلمان : أما عند الفقهمان فهمو . المكلفين اقتلان أو تخييرا أو ولعا 
 ٘ٙ:ص 6ٔ: ( .تخييرا أو ولعا ، فالحكم عندهم هو األمر أي الوجوب ونحوه ، وليس الخطاب نفسه 

 ٔٗ:ص:اللروري في أصول الفقه ٖ
فمالمراد باالقتلمان فمي تعريمف الحكمم همو الطلمب ، ويسممل همذا النموا ممن أنمواا :) جان في الموسوعة الفقهيمة ٗ

ويتنماول كمال ممن طلمب الفعمل جازمما ، وهمو الوجموب ، أو ريمر . كلفمة الحكم التكليفي لمما فيمه ممن إلمزام : الحكم 
 6ٔ: (جممازم ، وهممو النممدب ، كممما يتنمماول طلممب التممرك جازممما ، وهممو التحممريم ، أو ريممر جممازم ، وهممو الكراهممة

 ٘ٙ:ص
 6ٔ: (اإلباحة ، وهي أن ال يكون الشين مطلوب الفعمل أو التمرك:والمراد بالتخيير)جان في الموسوعة الفقهية  ٘

 ٘ٙ:ص
 ٙ٘ٔ:ص ٔ: :البحر المحيط  ٙ
 ٗٗ:ص:اللروري في أصول الفقه 4
 ٔ٘:ص:اللروري في أصول الفقه 6
 ٔ٘:ص:اللروري في أصول الفقه 3
 ٔ٘:ص:اللروري في أصول الفقه ٓٔ
نمموادر األصممول فممي أحاديممث )يقممول الحكمميم الترمممذي فممي :العقممل حجممة هللا علممل العبممد فممي وجمموب األحكممام ف ٔٔ

فمن أجاز طالق السكران وفرق بينه وبمين المعتموه والمجنمون والصمبي فمألن السمكر :)ٕٔ٘: ص ٖ:   (الرسول
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للعبد باختياره أو ما جاز  ٖوالركن المالث هو المحكوم فيه و هو الفعل فونه المكتسب
 .أن يكون كذلك، ما اعتقاد اكتسابه بخصوص المؤمورات طاعة و امتماالً 

لها والصفات التمي تتصمف بهما إلمل  ٗب الممهرةوقسم األحكام أيلا من جهة األسبا
 .وما في حكمهما ٘الصحة والفساد: صنفين

والصحة حسب المتكلمين تطلق علل ما وقا علل وفق الشرا ، وجب القلان أو لم 
يجب ; وأما عند الفقهان فتطلق علل مما أجمزأ وأسمقط القلمان ، حتمل أن صمالة ممن 

 .ٙنمن أنه متطهر صحيحة في اصطالح المتكلمي

                                                                                             
سد والعقل وران السد قائم وهمو حجمة هللا تعمالل علمل العبمد لوجموب األحكمام عليمه والصمبي لمم يعمط عقمل الحجمة 

لل الصلب فيخر  منمه الممان وعالمته أنه إذا تم فحرارة ذلك النور تإدي إ ،وهو تمام العقد الذي به يقوم حجة هللا
الذي يوجب النسل إما بحلم أو بجمماا فلمذلك صميروا الحلمم عالممة اإلدراك وجمر، الحكمم عليمه ألن العقمل قمد تمم 

 ( وقبل ذلك كان صنيرا ال يحتمل دماره ذلك العقل
ا وأمما فالذي فرق بين طمالق السمكران وطمالق المعتموه والمجنمون والصمبي إنمما فمرق لهمذ:)قال وفي مولا هخر

اللذين لم يجيزوا طالقه فونما نمروا إلل افتقاد القلب العقل فوذا افتقمده لمم يلزمموه شميئا ممن األحكمام ألنمه إنمما تقموم 
 ٕٔ٘: ص ٖ:   "نوادر األصول في أحاديث الرسول"الحكيم الترمذي  (الحجة بالعقل

 
فمي همذه  (بلآ االطفال منكم الحلمم فليسمتؤذنواذا إو) :وقول هللا عز وجل:)،يقول ابن حجرباالحتالم تلزم األحكامف ٔ

اآلية تعليق الحكم ببلوره الحلم وقد أجما العلمان علل أن االحتالم في الرجال والنسان يلزم بمه العبمادات والحمدود 
فمتح البماري   (وسائر   األحكام  وهو إنزال المان الدافق سوان كان بجماا أو ريره سوان كان في اليقمة أو المنام

 44ٕ: ص ٘ : 
 
 ٕ٘:ص:اللروري في أصول الفقه ٕ
و ينبني أن يعلم أن األمور المتكسبة ل نسان همي التمي لمه أن يمؤتي :) يشرح ابن رشد المقصود بالمكتسبة بقوله ٖ

 ٖ٘-ٕ٘ص .(ممل أن القيام مكتسب له و له أن يقوم أو يقعد،منها أي اللدين شان 
ينقسم الحكم هنما إلمل :) ألحكام الولعية ،جان في الموسوعة الفقهيةبا -هذا القسم-ويسمي ريره من األصوليين  ٗ

خطمماب هللا تعممالل  -فممي تعريممف الحكممم  -والمممراد بالولمما )...( التكليفممي والولممعي ، وبعلممهم زاد التخييممري ،
فيمة أو بماطال علمل مما ذهمب إليمه الحن) المتعلق بجعل الشين سببا ، أو شرطا ، أو مانعا ، أو صحيحا ، أو فاسمدا 

ه شمرحفمي الزرقماني ،يقمول األحكمام تترتمب علمل األسمباب ف . ٘ٙ:ص 6ٔ: ( . من التفرقة بين الفاسد والباطمل 
والطمالق فيقما طمالق الالعمب إجماعما والعتمق  ،فمن زو  ابنته هازال انعقد النكاح وإن لمم يقصمده :) علل الموطؤ

وإن لممم يلتممزم حكمممه فترتممب  األحكممام  علممل فمممن أعتممق رقيقممه العبمما عتممق وإن لممم يقصممده ألن الالعممب بممالقول 
األسباب للشارا ال له فوذا أتل بالسبب لزمه حكمه شان أم أبل وال يعتبر قصده ألن الهازل قاصد للقمول مريمد لمه 
ما علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفم المتلمن للمعنمل قصمد لمذلك المعنمل لتالزمهمما إال أن يعارلمه قصمد هخمر 

 ٕٗٔ: ص ٖ:   (ر المعنل المقول وموجبه فلذا أبطله الشاراكالمكره فونه قصد ري
أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئال عمن طمالق السمكران فقماال إذا طلمق السمكران جماز )وفي مولا هخر

طالقه وإذا قتل قتل به قال مالك وعلل ذلك األمر عندنا وبه قال جماعة من التابعين وجما ممن الصمحابة واألئممة 
شممرح  (ة فيصممح عنممه ممما أنممه ريممر مكلممف تنليممما عليممه وألن صممحته مممن قبيممل ربممط  األحكممام  باألسممباباألربعمم

 6ٕٕ: ص ٖ: الزرقاني  
 
األحكمام ":)البحمر الرائمق"فمي ( ه34ٓت)يقول زين الدين بن نجيم الحنفي.  6٘:ص:اللروري في أصول الفقه ٘

لمبطالن والفسم  كمذا فمي رايمة البيمان وفمي السمرا  ولهذا توصف بالصحة والفساد وا، الشرعية لها حكم الجواهر 
العمين وهمي ماهيمة الشمين والمركن وهمو جمزن الماهيمة : مم اعلم أنمه يشمترط لمبموت الشمين سمتة أشميان ، الوها  

والحكم وهو األمر المابت بالشين ومحل ذلك الشين وشرطه وسببه فال يكون الشين مابتا إال بوجود هذه األشميان 
، والمحمل للشمين همو اآلدممي المكلمف ، والمركن القيمام والقمرانة والركموا والسمجود ، هنا الصالة فالعين ، الستة 

زيمن المدين ( والسمبب األوقمات، والحكم جواز الشمين وفسماده وموابمه ، والشرط هو ما تقدم من الطهارة وريرها 
 ٖٙٓص  ٔ  " الرائق شرح كنز الفائق"بن نجيم البحر 

 6٘:ص:اللروري في أصول الفقه ٙ
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وأما الفساد في العقود فيطلق علل كل حكم لم يتلمن أحد مما بمه يمتم الحكمم ، سموان 
كان ذلك شرطا أو سببا ، والصحة تكون مقابل هذا أي ما تحقق فيه الشرط والسبب 

إال ممما كممان مممن الحنفيممة، فممونهم يخصممون باسممم الفاسممد ممما كممان مشممروعا فممي أصممله . 
إنممما تتصممف بالصممحة إذا فعلممت بمماألمور  وبالجملممة فاألحكممام. ممنوعمما فممي وصممفه

 .ٔواألحوال التي اشترط الشرا في فعلها ، والفساد بخالف ذلك
نقف علل جملمة ممن تصمنيفات األحكمام،ففي المقدممة " البداية"ومن خالل تتبا ما في 

: أحكام منطوق بها ،وأحكام مسكوت عنها،وهذه جميعا بدورها تنقسم إلمل:أشار إلل 
 . ،وأحكام مختلف فيها أحكام متفق عليها

كمممما تنقسمممم إلمممل أحكمممام معقولمممة المعنمممل وأخمممر، ريمممر معقولمممة المعنل،فيقمممول عمممن 
األحكام  المعقولة المعاني في الشرا أكمرها هي من باب محاسن األخالق أو )األولل

:) ويتحدث عن المانية في ممل قولمه ٕ(من باب المصالح وهذه في األكمر هي مندوب
حدث فنير معقولة المعنمل مما مما اقتمرن ممن صمالتهم فمي النعمال وأما الطهارة من ال

ما أنها ال تنفعك من أن يوطؤ بهما النجاسمات رالبما ومما أجمعموا عليمه ممن العفمو عمن 
فمالجمهور علمل أن النيمة فيهما )ومممل القمول فمي التميمم ٖ(اليسير في بعمض النجاسمات

 ٗ(شرط لكونها عبادة رير معقولة المعنل
األحكمام  الشمرعية :) قلمي بهما الحكمام وأخمر، ليسمت كمذلك يقمولكما نجد أحكاما ي

تنقسم قسمين قسم يقلي به الحكام وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في همذا 
 ٘(القسم وقسم ال يقلي به الحكام وهذا أكمره هو داخل في المندوب إليه

يفيممة واألحكممام يميممز بممين األحكممام التكل "البداييية"ميين الناحييية العملييية فيييكممما أنممه 
يميز بين األركان والشروط واألحكام، فاألركان هي " الرهون"الولعية، ففي كتاب 

النمر في الراهن والمرهون والمرتهن والشين الذي فيه الرهن وصفة عقد المرهن، 
والشروط المنطوق بها في الشرا لربان شروط صحة وشروط فساد، والقمول فمي 

من الحقوق فمي المرهن، ومما عليمه ،وإلمل معرفمة مما معرفة ما للراهن : األحكام  يهم
للمرتهن وما عليه، وإلل معرفة اختالفهمما فمي ذلمك ،وذلمك إمما ممن نفمس العقمد وإمما 

 .ٙألمور طارئة علل الرهن
األركمممان أربعمممة الموصمممي والموصمممل لمممه والموصمممل بمممه " :الوصمممايا"وفمممي كتممماب 

كميمممة ، فممممن مسمممائلها لفميمممة ومنهممما حسمممابية ومنهممما ح: والوصمممية ، واألحكمممام منهممما
المشهورة الحكمية اختالفهم في حكم من أوصل بملث ماله لرجل وعين ما أوصل له 

 .  4به في ماله مما هو الملث فقال الورمة ذلك الذي عين أكمر من الملث

                                 
 3٘-6٘:ص:اللروري في أصول الفقه ٔ
 ٗ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
ونكماد ال نجمد ممماال لنيمر .وإن كمان يمكمن مالحممة مقصمد التيسمير ورفما الحمر  ٘٘: ص ٔ: بداية المجتهمد   ٖ

 .معقول المعنل باستحلار مختلف مقاصد الشرا
 6ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٖ٘٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 4ٕٓ -ٕٙٓ:ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 ٕٕ٘ -ٕٓ٘:ص ٕ: بداية المجتهد   4
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: المكاتب والمكاتب والكتابة واألحكام: من باب المكاتب فاألركان" الرق"وفي كتاب 
ل يعجز فيرق ،وكيف حاله إن ممات قبمل أن يعتمق أو يمرق، متل يعتق المكاتب، ومت

ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن ال يدخل، وتمييز ما بقمي عليمه ممن حجمر المرق 
 ...مما لم يبق عليه 

وأما شروط الكتابة فمنها شرعية وهي من شروط صحة العقد، ومنها شروط بحسب 
. مما إذا تمسمك بمه أفسمدت العقمد الترالي، وهذه الشروط منهما مما يفسمد العقمد ومنهما

 . ٔومنها شروط جائزة رير الزمة ومنها شروط الزمة. وإذا تركت صح العقد
كمممما أنمممه كميمممرا مممما يمممذكر األسمممباب متميمممزة عمممن األحكمممام مممممل قولمممه فمممي كفمممارة 

وسمبب اخمتالفهم همل يحممل المطلمق علمل المقيمد فمي األشميان التمي تتفمق فمي )األيمان
 ٕ(باب كحكم حال هذه الكفارات ما كفارة المهاراألحكام وتختلف في األس

 :ما يدخل في األحكام وما ال يدخل فيها
ممممما يمممدخل فمممي األحكمممام باإللمممافة إلمممل أواممممر ونمممواهي القمممرهن والسمممنة ومممما فمممي 
حكمهما،وما أجمعت عليه األمة، ما يبينه الشرا من األسمان أي من جهمة مما يعطيمه 

بيمان :)،يقول ابمن حجمران ممن جملمة األحكماملألسمم بيمان النبمي ف لها من ملامين،
ومممل  ٖ(وال سيما ليقطا تعلمق القصمد بهما ،األسمان من جملة األحكام  لمن ال يعلمها

لو لم يكن الفلي  خمرا وناد، المنمادي حرممت الخممر لمم يبمادروا إلمل :)لذلك بقوله
همذا  :إراقتها ولمم يفهمموا أنهما داخلمة فمي مسممل الخممر وهمم الفصمح اللسمن فمون قيمل

فمون الصمحابة عمرب فصمحان ،قلنما إنمما همو إمبمات اللنمة عمن أهل ،إمبات اسمم بقيماس
  ٗ(فهموا من الشرا ما فهموه من اللنة ومن اللنة ما فهموه من الشرا

ومممما ال يعتبممر فممي األحكممام حسممب بعممض العلمممان ممما أحدمممه بعممض الخلفممان مممن بعممد 
ذ أهمل المدينمة بممد هشمام تنليمما ففي مقدار اإلطعام في كفارة اإلمهمار أخم:الراشدين

قال ابن  ،علل المتماهرين الذين شهد هللا عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزورا
وقا الكالم هما هنما فمي ممد هشمام كمما تمرون، ووددت أن يهشمم :) العربي في أحكامه

فمون المدينمة التمي نمزل الموحي بهما واسممتقر  ،الزممان ذكمره ويمحمو ممن الكتمب رسممه
فهموه وعرفوا ( فوطعام ستين مسكينا)ل بها ووقا عندهم المهار وقيل لهم فيه الرسو

 .المراد به وأنه الشبا وقدره معروف عندهم متقرر لديهم

                                 
والشمروط التمي تفسمد العقمد بالجملمة همي الشمروط :) مم فصل في الشروط وبين قاعدتها فمي عمموم العقمود بقولمه ٔ

التمي هممي لمد شممروط الصممحة المشمروعة فممي العقممد والشمروط الجممائزة همي التممي ال تممإدي إلمل إخممالل بالشممروط 
ة للعقد وال تالزمها فهذه الجملة ليس يختلف الفقهان فيها وإنما يختلفون فمي الشمروط الخمتالفهم فيمما همو المصحح

منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخاللها بشروط الصمحة ولمذلك 
فسمد العقمد وإن لمم يتمسمك بهما جماز جعل مالك جنسا مالما من الشروط وهي الشروط التي إن تمسك بها المشمترط 

 63ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد  ( وهذا ينبني أن تفهمه في سائر العقود الشرعية
 ٖٙٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٓ٘: ص ٓٔ: فتح الباري   ٖ

 
النالب من النبي صلل هللا عليه وسملم أن يعرفنما األحكمام  الشمرعية :)يقول اآلمدي ٓ٘: ص ٓٔ: فتح الباري   ٗ
وأمما التفصميل فهمو  :)ويقمول أيلما ٕ٘ٗ: ص ٕ: اإلحكمام لرممدي  ( األمور اللنوية لكونها معلومة للمخاطبال

أنه صلل هللا عليه وسلم إنمما بعمث لتعريمف   األحكمام  الشمرعية التمي ال تعمرف إال ممن جهتمه ال لتعريمف مما همو 
 ٕٙ: ص ٖ: اإلحكام لرمدي   (البعمةمعروف ألهل اللنة فوجب حمل اللفم عليه لما فيه من موافقة مقصود 
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وقممد ورد ذلممك الشممبا فممي األخبممار كميممرا واسممتمرت الحممال علممل ذلممك أيممام الخلفممان  
ال يشمبعه  ي فرأ، أن مد النبم ،الراشدين المهديين حتل نف  الشيطان في أذن هشام

وال ممله من حواشيه ونمرائه، فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شمبعه فجعلمه رطلمين 
فنيمر السمنة وأذهمب محمل . فموذا ابتمل عماد نحمو المالممة األرطمال ،وحمل الناس عليمه

حممين دعمما ربممه ألهممل المدينممة بممؤن تبقممل لهممم البركممة فممي مممدهم  قممال النبممي  .البركممة
 ،فمي ممده اهيم بمكة فكانت البركة تجري بدعوة النبي وصاعهم ممل ما بارك إلبر

فسعل الشيطان في تنيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة فلمم يسمتجب لمه فمي ذلمك إال 
 . فكان من حق العلمان أن يلنوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم ينيروا أمره ،هشام

 ورسموله بعمد أن األحكام ويجعلوه تفسيرا لمما ذكمر هللا وأما أن يحيلوا علل ذكره في
ولذلك كانت رواية أشمهب . كان مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيم

 ،وبهمذا أقمول: )إلل أن قال ( في كفارة المهار أحب إلينا في ذكر مدين بمد النبي 
فممون العبممادة إذا أديممت بالسممنة فممون كانممت بالبممدن كانممت أسممرا إلممل القبممول وإن كانممت 

أمقل في الميزان وأبرك في يد اآلخد وأطيب في شدقه وأقل هفة في  بالمال كان قليلها
  ٔ(بطنه وأكمر إقامة لصلبه

 :أهمية األحكام والغرا منها
 :األحكام  الشرعية  مناط السعادة الدنيوية واألخروية

وأما راية علم األصول فالوصول إلمل معرفمة األحكمام الشمرعية التمي :)يقول اآلمدي
 ٕ(دنيوية واألخرويةهي مناط السعادة ال

 :إعمال األحكام سبب لئلعمار

استنباط األحكام الشرعية وتدوينها وتعليمها للناس سبب للعمل بها :)يقول ابن عابدين
وال شك أن االنقياد لألحكام الشرعية وعمل الحكام بها والرعية زين للبالد والعباد . 

فونمه شممين ودممار للممديار  ،وبلمده الجهمل والفسمماد ، ينمتمم بمه أمممر المعما  والمعمماد 
 ٖ(.واألعمار 

 :من مقاصد البعثة تطبيا األحكام
فالمقصمممود ممممن البعممممة المحمديمممة وإمهمممار المعجمممزة اتبممماا النبمممي عليمممه السمممالم فمممي 

المقصود من البعمة وإمهار المعجزة اتباا النبي عليمه السمالم :)األحكام،يقول اآلمدي
جماز عليمه الخطمؤ فمي حكممه ألوجمب  في األحكام الشرعية إقامة لمصمالح الخلق،فلمو

 ٗ(ذلك التردد في قوله والشك في حكمه وذلك مما يخل بمقصود البعمة

 :العبلاة الوثيقة بين األحكام واإليمان ومسائل االعتقاد
 :إعمال األحكام مكمل لئليمان

                                 
 ٙٙٔ-٘ٙٔ:ص ٗ: :أحكام القرهن ٔ
 ٕٗ: ص ٔ: اإلحكام لرمدي   ٕ
فممي شممرح تنمموير  رد المحتممار علممل الممدر المختممار( "هٕٕ٘ٔت )محمممد أمممين بممن عمممر المعممروف بممابن عابممدين  ٖ

 .دار الكتب العلمية – ٔٙص  ٔ  "األبصار
 ٖٕٕ: ص ٗ: اإلحكام لرمدي   ٗ
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كان هذا قبل أن تنمزل األحكمام  :فقال ،اإليمان كالم :إن قوما يقولون)قيل البن عيينة 
فلما علم  .فوذا قالوها عصموا دمانهم وأموالهم ،ال إله إال هللا :ؤمر الناس أن يقولواف،

فمذكر األركمان  ،ففعلوا ولمو لمم يفعلموا مما نفعهمم اإلقمرار ،هللا صدقهم أمرهم بالصالة
اليوم أكملت لكم  :قال ،فلما علم هللا ما تتابا عليهم من الفرائض وقبولهم :إلل أن قال
من ترك شيئا من ذلك كسال أو مجونا أدبناه عليه وكمان نماقص اإليممان ف .دينكم اآلية

  ٔ(ومن تركها جاحدا كان كافرا 
 

 :من أار باإليمان أجريت علي  األحكام 
هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعممل باألركمان وأرادوا )فالسلف قالوا عن اإليمان 

)...( قمول بالزيماده والمنقص لهمم ال ؤوممن هنما نشم ،بذلك أن األعمال شمرط فمي كمالمه
همو نطمق فقمط والمعتزلمة : همو اعتقماد ونطمق فقمط، والكراميمة قمالوا :والمرجئة قمالوا

والفارق بينهم وبين السملف إنهمم جعلموا األعممال . هو العمل والنطق واالعتقاد: قالوا
بمالنمر إلمل مما )...( شرطا في صحته والسلف جعلوها شمرطا فمي كمالمه وهمذا كلمه 

تعالل أما بالنمر إلل ما عنمدنا فاإليممان همو اإلقمرار فقمط، فممن أقمر أجريمت  عند هللا
ن اقتمرن بمه فعمل يمدل علمل كفمره إعليه األحكام  في المدنيا ولمم يحكمم عليمه بكفمر إال 

 ٕ(كالسجود للصنم

ال يجيوز بي   ميا كيان كيذلكمن األحكيام ميا يوجيب العميل وال يقطيل العيذر و
 :التكفير

فمون  .ولكنه يجهل ويخطمؤ ،فرض مبت بدليل لم يكفر صاحبه كل:)يقول ابن عبد البر
أال تمر، أنمه قمد قمام المدليل  .وإن لم يمبن لمه عمذر بالتؤويمل ،تماد، بعد البيان له هجر

وقد قام الدليل علمل تحمريم  ،الوالح علل تحريم المسكر ولسنا نكفر من قال بتحليله
درهم بالمدرهمين يمدا بيمد إلمل نكاح المتعة ونكاح السر والصمالة بنيمر قمرانة وبيما الم

األحكمام ولسمنا نكفمر  أشيان يطول ذكرها من فرائض الصالة والزكاة والحمج وسمائر
مممن قممال بتحليممل شممين مممن ذلممك ألن الممدليل فممي ذلممك يوجممب العمممل وال يقطمما العممذر 

 ٖ(واألمر في هذا والح لمن فهم
 

 :الفق  عل  الوج  األمثل ما كان في األحكام
ن الفقممه بممودراك األحكممام الشممرعية ، يقممول النممووي عممن الفقممه فؤهممل األصممول يخصممو

عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهان وأصحاب األصول علل :) بؤنه
ويقمول  ٗ(تخصيص الفقه بودراك  األحكام  الشرعية العملية باالستدالل علمل أعيانهما

فقهمون حمديما أي ال يفهممون، ال يكمادون ي: والفقه هو الفهم، قال هللا تعالل:)ابن حجر
والمذاهب الفقهية نفسها لم تتميز فيما بينهما إال . ٘(والمراد الفهم في األحكام الشرعية

                                 
 ٖٓٔ: ص ٔ: لباري  فتح ا ٔ
 ٙٗ: ص ٔ: فتح الباري   ٕ
 ٕٖ٘: ص ٗٔ: التمهيد البن عبد البر   ٖ
 ٖٖ: ص ٕ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٗ
 ٔٙٔ: ص ٔ: فتح الباري   ٘
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بسبب ما وقا من خالف بين أئمتها في األحكام،فالمذهب ما يصار إليه من األحكمام، 
المممذهب لنممة محممل الممذهاب وزمانممه والمصممدر واالعتقمماد :)يقممول صمماحب التعمماريف

 ٔ(يقة المتسعة مم استعمل فيما يصار إليه من األحكاموالطر

 :دوران أصول الفق  عل  األحكام
اعلم أنك إذا فهمت أن نمر األصولي في وجوه داللة  :)يقول النزالي في المستصفل

األدلممة السمممعية علممل األحكممام الشممرعية لممم يخممف عليممك أن المقصممود معرفممة كيفيممة 
ممم ، ممم فمي األدلمة وأقسمامها ، النمر في األحكام فوجب ، اقتباس األحكام من األدلة 

مممم فممي صممفات المقتممبس الممذي لممه أن يقتممبس ، فممي كيفيممة اقتبمماس األحكممام مممن األدلممة 
فمون األحكمام مممرات وكمل مممرة فلهمما صمفة وحقيقمة فمي نفسمها ولهما مممممر ، األحكمام 

مممر أعنممي الوجموب والح، والمممرة هممي األحكمام . ومسمتممر وطريممق فمي االسممتممار 
والنمممدب والكراهمممة واإلباحمممة والحسمممن والقمممبح والقلمممان واألدان والصمممحة والفسممماد 

وطممرق . وهممي مالمممة الكتمماب والسمنة واإلجممماا فقممط ، وريرهما والمممممر هممي األدلمة 
إذ األقموال إمما أن تمدل علمل الشمين ، االستممار هي وجوه داللة األدلمة وهمي أربعمة 

ا وباقتلممائها ولممرورتها أو بمعقولهمما أو بفحواهمما ومفهومهمم، بصممينتها ومنمومهمما 
 . ومعناها المستنبط منها 
فموذا جملمة . وال بد ممن معرفمة صمفاته وشمروطه وأحكاممه ، والمستممر هو المجتهد 

والبمدانة بهما أولمل ، في األحكمام : القطب األول : األصول تدور علل أربعة أقطاب 
وهمي الكتماب والسمنة واإلجمماا  ،فمي األدلمة : القطب المماني . ألنها الممرة المطلوبة 

القطب المالث . وبها التمنية إذ بعد الفرال من معرفة الممرة ال أهم من معرفة المممر 
، داللمة بمالمنموم : وهمي أربعمة ، وهمو وجموه داللمة األدلمة ، في طريق االستممار : 

لقطمب ا. وداللمة بمالمعنل المعقمول ، وداللة باللرورة واالقتلان ، وداللة بالمفهوم 
ويقابلمه المقلمد  المذي يلزممه ، في المسمتممر وهمو المجتهمد المذي يحكمم بمنمه : الرابا 
 ٕ(.فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما ، اتباعه 

 

 :المناظرة في األحكام من طرا تكوين ملكة االجتهاد

فائممدة المنمامرة ريممر منحصمرة فيممما ذكمروه بممل لهما فوائممد أخمر تجممب :)يقمول اآلممدي
منممامرة لهمما أو تسممتحب  فمماألولل كالمنممامرة لتعممرف انتفممان الممدليل القمماطا الممذي ال ال

يجوز معه االجتهاد أو لطلب تعرف الترجيح عند تساوي المدليلين فمي نممر المجتهمد 
حتممل يجممزم بممالنفي أو اإلمبممات أو يحممل لممه الوقممف أو التخييممر لكونممه مشممروطا بعممدم 

بها تذليل طرق االجتهاد والقوة علل استممار الترجيح والمانية كالمنامرة التي يطلب 
األحكام ممن األدلمة واسمتنباطها منهما وشمحذ الخماطر وتنبيمه المسمتمعين علمل ممدارك 

                                 
 ٙٗٙ: ص ٔ: التعاريف   ٔ

 
 4ص  ٔ : المستصفل  ٕ



 352 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

األحكمام  ومآخمذها لتحريمك دواعميهم إلمل طلممب رتبمة االجتهماد لنيمل الممواب الجزيممل 
 ٔ(وحفم قواعد الشريعة

 :المراد من آيات األحكام االمتثال واالنقياد
فمقصمود  ،االعتبمار وتعميمق هممار اإليممان: كان مقصود هيات القصمص والموعم فوذا

َفَمما َكماَن ِممْن :)هيات األحكام العمل واالمتمال واالنقيماد،يقول ابمن العربمي فمي أحكاممه
َراد  بِِه  َوَما َكاَن ِمْن هَياِت اأْلَْحَكامِ ، هَياِت ااِلْزِدَجاِر َوِذْكِر ااِلْعتَِباِر َفَفائَِدت ه  اْلَوْعم   َفاْلم 

أ ولَئِمَك } : َقماَل هللاه  َتَعمالَل : َقاَل اْبمن  َعبهماُس رلمي هللا عنمه . ااِلْمتَِمال  لَه  َوااِلْقتَِدان  بِِه 
ْم اْقَتِدْه  ْن أ ِمَر أَْن َيْقَتِدَي بِِهم{ الهِذيَن َهَد، هللاه  َفبِه َداه   ٕ(َفَنبِيهَنا صلل هللا عليه وسلم ِممه

 

 :لعب في أحكام الشرع ال

وال تتخذوا هيات هللا همزوا } والمراد باآليات في قوله تعالل :)يقول صاحب المبسوط
 ٖ(والهزن اللعب ففيه بيان أنه ال لعب في أحكام الشرا، األحكام { 

 

  :األحكام تنبئ عل  فعل العباد تحقيقا لمعن  االبتبل 

ممم علمما تسماويهما قبمل ، جنسمه مجازفمة أو الذهب ب، ولو باا الفلة :)يقول الزيلعي
ألن التساوي حق الشرا وقد وجد ; وقال زفر يصح . االفتراق صح وبعده ال يصح 

قلنا التسوية شرط واجب علينا فيجب تحصيله بفعلنا أما وجموده فمي علمم  ،حالة العقد
عنمل ألن األحكام تنب  علل فعمل العبماد تحقيقما لم; هللا تعالل ال يصلح شرطا للجواز 

 ٗ(.االبتالن 

 :وغيره إال ما خص  الدليل األصل في األحكام أن تعم النبي 
فونه صلل هللا عليه وسلم مساو لألمة في سائر األحكام  :)يقول الجصاص في أحكامه

} : إال ممما خصممه هللا تعممالل بممه وأفممرده مممن الجملممة بتوقيممف لألمممة عليممه بقولممه تعممالل 
:) ويقول ابن حجمر ٘(.{ في رسول هللا أسوة حسنة  لقد كان لكم} : وقوله { واتبعوه 

والحممق أن حكمممه حكممم جميمما )...( الخصوصمميه ال تمبممت اال بممدليل واألصممل عدمممه
   ٙ(المكلفين في األحكام التكليفيه اال فيما خص بدليل

اسمتوان المكلفمين فممي )وفمي مولما هخمر فمي اسمتعراض فوائممد أحاديمث أحمد األبمواب
في حق النبي صلل هللا عليه وسلم  مبت في حق أمته إال  وأن كل حكم مبت،األحكام 
الصحابة كانوا يرجعون إلل فعله المعلوم صفته ويبادرون إلمل  )...(بدليل يما استمن

                                 
 34ٔ: ص ٗ: اإلحكام لرمدي   ٔ
 3ٖص  ٔأحكام القرهن البن العربي   ٕ
  ٔٙص  4  سوط للسرخسي المب ٖ
دار  -ٖٙٔص  ٗ   "تبيمين الحقمائق شمرح كنمز المدقائق("ه4ٖٗت )فخر الدين عممان بن علي الزيلعي الحنفي  ٗ

 .الكتاب اإلسالمي
 4ٕٔ:ص ٔ: :أحكام القرأن للجصاص  ٘
 4ٕٕ: ص ٔ: فتح الباري   ٙ
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إلمل ريمره  ممن الرسمول  ٕفاألصل تعدي األحكمام ٔ(االئتسان به إال فيما نهاهم عنه
 .من المكلفين

 :أهمية تعلم األحكام وتبليغها
 :م بين فرا العين وفرا الكفاية علم األحكا

علم عاممة ال يسما منلموب :العلم علمان:)قولهباب العلم ذكر الشافعي في الرسالة في 
ممل الصلوات الخمس وأن هلل علل الناس صوم شمهر رملمان )...( علل عقله جهله
ذا استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم علميهم الزنما والقتمل والسمرقة إوحج البيت 

مممر وممما كممان فممي معنممل هممذا مممما كلممف العبمماد أن يعقلمموه ويعملمموه ويعطمموه مممن والخ
  ٖ(أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه

ينموب العبماد ممن فمروا الفمرائض ومما يخمص بمه ممن  :)وممل للقسم الماني منه بقوله
وإن كانمت فمي  ،كممر نمص سمنةاألاألحكام وريرها مما ليس فيمه نمص كتماب وال فمي 

وما كان منه يحتممل التؤويمل ،شين سنة فونما هي من أخبار الخاصة ال أخبار العامة 
  ٗ(ويستدرك قياسا

والتي تنتقل من فرض عمين الواجبمة فمي ،مم بين حكم هذه الدرجة من العلم باألحكام 
هذه درجة من العلم ليس تبلنها العامة ولم يكلفها كل  :)األولل إلل فرض كفاية،يقول

ذا قمام إيعطلوها و أنن احتمل بلورها من الخاصة فال يسعهم كلهم كافة وم ،الخاصة
بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحر  ريره ممن تركها إن شان هللا والفلمل فيهما 

وممما كممان المإمنممون  :)واحممتج بقممول هللا عممز وجممل ٘(لمممن قممام بهمما علممل مممن عطلهمما
الجهماد فمي سمبيل هللا مممل ذلمك  عاللرحمه هللا تاآلية وجعل الشافعي  ..(لينفروا كافة

 .عز وجل والصالة علل الجنازة ودفن الموتل ورد السالم
فما تبادر إلل األفهام معرفة معناه من النصوص المتلممنة شمرائا األحكمام ال يعمذر 

وأمما مما ال يعمذر أحمد بجهلمه فهمو مما :)أحد بجهله،يقول الزرقاني في مناهمل العرفمان
ة معنمماه مممن النصمموص المتلمممنة شممرائا األحكممام ودالئممل تبممادر إلممل األفهممام معرفمم

فهذا القسم ال يلتبس  ،وكل لفم أفاد معنل واحدا جليا يعلم أنه مراد هللا تعالل ،التوحيد
أنمه  "فمؤعلم أنمه ال إلمه إال هللا:"تؤويله إذ كل أحد يدرك معنل التوحيد من قوله تعمالل 

إال  مولممموعة فمممي اللنمممة للنفمممي ووإن لمممم يعلمممم أن ال  ،ال شمممريك لمممه فمممي األلوهيمممة
ويعلمم كمل أحمد باللمرورة أن  ،مولوعة ل مبات وأن مقتلمل همذه الكلممة الحصمر

مقتلل  وأقيموا الصالة وهتوا الزكاة ونحوه طلب إيجاب المؤمور به وإن لم يعلم أن 
   ٙ(صينة افعل للوجوب

 :ويقول ابن حزم فيما ال يسا عموم الناس جهله من األحكام

                                 
 ٕ٘ٓ: ص ٗ: فتح الباري   ٔ
 ٕٙٔ: ص ٖ: تفسير القرطبي   ٕ
 ٖٙ٘:ص ٔ: :الرسالة ٖ
 6ٖ٘:ص ٔ: :الرسالة ٗ
 ٖٓٙ:ص ٔ: :الرسالة ٘
 ٓٔ: ص ٕ: مناهل العرفان   ٙ
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عاقل بالآ من ذكر أو أنمل حر أو عبد يلزممه الطهمارة والصمالة والصميام  كل مسلم)
وتلمممزم الطهمممارة والصمممالة المرلمممل . فرلممما بمممال خمممالف ممممن أحمممد ممممن المسممملمين

واألصحان ففرض علل كل من ذكرنا أن يعرف فرائض صالته وصميامه وطهارتمه 
رم ممن وكيف يإدي كل ذلك، وكذلك يلزم كل من ذكرنما أن يعمرف مما يحمل لمه ويحم

المآكل والمشارب والمالبس والفرو  والمدمان واألقموال واألعممال فهمذا كلمه ال يسما 
جهله أحدا من الناس ذكورهم وإنامهم أحرارهم وعبيمدهم وإممائهم وفمرض علميهم أن 
يؤخذوا في تعلم ذلك من حمين يبلنمون الحلمم وهمم مسملمون أو ممن حمين يسملمون بعمد 

 ٔ(بلورهم الحلم 

ويجبر اإلمام أزوا  النسان :)حد إجبارية هذا النوا من التعليم يقول ويبلآ األمر عنده
وسادات األرقان علل تعليمهم ما ذكرنا إما بؤنفسهم وإما باإلباحة لهم لقان من يعلمهم 

      ٕ(وفرض علل اإلمام أن يؤخذ الناس بذلك وأن يراتب أقواما لتعليم الجهال

ل فمي شمؤن ممن شمإون الحيماة تعلمم حكممه وبعد هذا القاسم المشترك يلزم كل من دخم
مم فرض علل كل ذي مال تعلم حكم ما يلزمه من الزكاة وسوان الرجال ) قبل العمل

والنسان والعبيد واألحرار فمن لم يكمن لمه ممال أصمال فلميس تعلمم أحكمام الزكماة عليمه 
فرلا مم من لزمه فرض الحج ففرض عليه تعلم أعمال الحج والعمرة وال يلزم ذلك 

ن ال صحة لجسمه وال مال له، مم فرض علل قواد العساكر معرفمة السمير وأحكمام م
الجهاد وقسم الننائم والفين مم فرض علل األمران والقلاة تعلمم األحكمام واألقلمية 
والحدود وليس تعلم ذلمك فرلما علمل ريمرهم ممم فمرض علمل التجمار وكمل ممن يبيما 

م وليس ذلمك فرلما علمل ممن ال يبيما رلته تعلم أحكام البيوا وما يحل منها وما يحر
 ٖ(وال يشتري

وبعممد بيممان ممما يجممب علممل األفممراد بصممفتهم، انتقممل إلممل الواجممب الكفممائي الممذي يهممم 
مم فرض علل كمل جماعمة مجتمعمة فمي قريمة أو مدينمة أو دسمكرة :) الجماعات،يقول

وهي المجشرة عنمدنا أو حلمة أعمراب أو حصمن أن ينتمدب ممنهم لطلمب جميما أحكمام 
نة أولها عن هخرها ولتعلم القرهن كله ولكتماب كمل مما صمح عمن النبمي صملل هللا الديا

عليه وسلم من أحاديث األحكام أولها عن هخرها ولبطها بنصوص ألفامها ولمبط 
ومن يقوم بتعليمهم وتفقيههم ممن القمرهن .كل ما أجما المسلمون عليه وما اختلفوا فيه
هم أو كممرتهم باآليمة التمي تلونما فمي أول والحديث واإلجماا يكتفي بذلك علل قدر قلت
  ٗ(هذا الكتاب بحسب ما يقدر أن يعمهم بالتعليم

وما كان المإمنون لينفروا كآفة فلموال نفمر ممن :) قال تعالل:)وفي مولا هخر يقول 
كممل فرقممة مممنهم طآئفممة ليتفقهمموا فممي الممدين ولينممذروا قممومهم إذا رجعمموا إلمميهم لعلهممم 

                                 
 ٖٔٔ: ص ٘: اإلحكام البن حزم   ٔ
 ٖٔٔ: ص ٘: اإلحكام البن حزم   ٕ
 ٗٔٔ: ص ٘: اإلحكام البن حزم   ٖ
 ٗٔٔ: ص ٘: اإلحكام البن حزم   ٗ
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أحكام القرهن وأحكمام أواممر النبمي صملل هللا عليمه وسملم  فهذا إيجاب لتعلم( يحذرون
 ٔ(ألن هذين أصل الدين

 

 :السإال في األحكام التي يحتاجها المكلفون يستثن  من النهي عن كثرة السإال

لمما نزلمت يما أيهما المذين همنموا ال تسمؤلوا عمن : أخر  اإلمام أحمد عن أبي أماممة قمال
الحممديث ،علممق .. سممؤله صمملل هللا عليممه وهلممه وسمملمكنمما قممد اتقينمما أن ن. اآليممة.. أشمميان

والمراجح فمي تفسمير اآليمة أنهما نزلمت فمي النهمي :)الشوكاني علل هذا الحديث بالقول
ويحتمل أن النهي في اآليمة ال يتنماول ( …)عن كمرة المسائل عما كان وعما لم يكن 

   ٕ(ه المسائلما يحتا  إليه مما تقرر حكمه كبيان ما أجمل أو نحو ذلك مما وقعت عن

عمن زيمد بمن مابمت أنمه كمان إذا سمئل عمن الشمين )مم ساق من األدلمة مما يقموي رأيمه 
والتحقيق في : قال في الفتح.  دعوه حتل يكون: ال ،قال:هل كان هذا ؟ فون قيل:يقول

أن يبحث عن دخوله في  أحدهما: ذلك، أن البحث عما ال يوجد فيه نص علل قسمين
بمل ربمما كمان فرلما علمل ممن .. جوههما فهمذا مطلموب داللة النص علمل اخمتالف و

 .تعين عليه من المجتهدين

أن يدقق النمر في وجوه الفرق فيفمرق بمين متمماملين بفمرق لميس لمه أممر فمي  ثانيهما
الشرا ما وجود وصف الجما أو بالعكس بؤن يجمما بمين مفتمرقين لوصمف طمردي 

هلمممك :)سمممعود رفعمممه مممممال فهمممذا المممذي ذممممه السممملف ، وعليمممه ينطبمممق حمممديث ابمممن م
 .أخرجه مسلم فرأوا أن فيه تلييا الزمان بما ال طائل تحته( المتنطعون

وممله اإلكمار من التفريا علل مسؤلة ال أصل لها في الكتاب وال السمنة وال اإلجمماا 
وهي نادرة الوقوا جدا فيصرف فيها زمانا كان صرفه في ريرها أولل وال سيما إن 

 .ا في بيان ما يكمر وقوعهلزم من ذلك المقال التوس

وأشد من ذلك في كمرة السإال والبحث عن أمور منيبة ورد الشرا باإليمان بها ما 
 . ترك كيفيتها

ومنها ما ال يكون له شاهد في عالم الحمس كالسمإال عمن وقمت السماعة وعمن المروح 
بت فيمه وعن مدة هذه األمة إلل أممال ذلك مما ال يعرف إال بالنقل، والكمير منه لم يم

 . شين فيجب اإليمان به من رير بحث

وأشد من ذلك ما يوقا كمرة البحث عنه في الشك والحيرة كما صمح ممن حمديث أبمي 
ال يزال الناس يتسانلون هذا هللا خلق الخلق فمن :) هريرة رفعه عند البخاري وريره

 ( خلق هللا

لتمي يكممر وقوعهما فمن سد باب المسمائل حتمل فاتمه كميمر ممن األحكمام  ا: قال الحافم
فونه يقمل فهممه وعلممه، وممن توسما فمي تفريما المسمائل وتوليمدها وال سميما فيمما يقمل 

                                 
 ٙٔٔ: ص ٘: اإلحكام البن حزم   ٔ
 4ٖٕ: ص 6: نيل األوطار   ٕ
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وقوعه أو يندر وال سيما إن كان الحامل علمل ذلمك المباهماة والمنالبمة فونمه يمذم فعلمه 
 .وهو عين الذي كرهه السلف

سميره عمن ومن أمعن البحث عن معاني كتاب هللا تعالل محافمما علمل مما جمان فمي تف
رسول هللا صلل هللا عليه وهله وسلم وعن الصحابة المذين شماهدوا التنزيمل ،وحصمل 
من األحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة ومما دلمت عليمه كمذلك 

وعلمل ذلمك . مقتصرا علل ما يصملح للحجمة فيهما، فونمه المذي يحممد وينفما وينتفما بمه
بعين فمممن بعممدهم، حتممل حممدمت الطائفممة المانيممة يحمممل عمممل فقهممان األمصممار مممن التمما

فعارلتها الطائفة األولل فكمر بينهم المران والجدال وتولدت البنلان وهم من أهمل 
وإلل ذلك يشمير قولمه صملل هللا عليمه . والوسط هو المعتدل من كل شين. دين واحد

سمإالهم فونمما هلمك ممن كمان قمبلكم بكممرة : وهله وسلم في الحديث الممذكور فمي البماب
 ٔ.(واختالفهم علل أنبيائهم فون االختالف يجر إلل عدم االنقياد 

 :فرا من اليشتغل باستنباط األحكام أن يسؤل أهل الذكر في ذلك 
فممرض العممامي الممذي ال يشممتنل باسممتنباط األحكممام مممن أصممولها لعممدم :)قممال القرطبممي

ممن فمي زمانمه وبلمده أن يقصمد أعلمم  ،أهليته فيما ال يعلمه من أمر دينمه ويحتما  إليمه
فاسمئلوا أهممل الممذكر إن كنممتم ال  :"لقولممه تعممالل .فيسمؤله عممن نازلتممه فيمتمممل فيهما فتممواه

 ٕ("تعلمون
 :طلب العلم بواجبات األحكام ال يحتاج إذن الوالدين

هو طلب العلم الذي  إنما ،والطلب المفروض علل كل مسلم :)الخطيب البنداديقال 
لمم يكمن ببلمد الطالمب ممن يعرفمه  إذا ،األبموين إذننيمر فتجوز الرحلة ب،ال يسا جهله 

كان قد عرف علمم المفتمرض عليمه فتكمره  إذافؤما  .واجبات األحكام وشرائا اإلسالم
 ٖ(أبويهبوذن  إال الرحلةله 
 

 :ال حيا  في تعلم تفاصيل األحكام
وفي هذه الرواية جواز سإال )قال ابن حجر تعليقا علل حديث عائشة في فرك المني

 ٗ(منه لمصلحة تعلم األحكام لالنسان عما يستح
 

،وهمذا مما يمهمر أمير العيالمين بهيا تعليمهيا لغييرهموالشرا  كما أمر بمتعلم األحكمام 
حتممل أدخممل الممبعض التعلمميم مممن  ،علممل التعلمميم والتبليممآ جليمما مممن حممرص النبممي 

رة والحكممة فمي كمم)في تعدد زوجاته ،يقول ابن حجمر  صلل هللا عليه وسلم مقاصده
وقد جان عن عائشة من  ،أزواجه أن األحكام التي ليست ماهرة يطلعن عليها فينقلنها

:) وفي مولا هخر يقمول ٘(ومن مم فللها بعلهم علل الباقيات،ذلك الكمير الطيب 
تمرك التمزويج مرجموح إذ لمو كمان راجحما مما هممر النبمي صملل هللا عليمه وسملم ريممره 

                                 
 4ٕ٘-4ٕٗ-4ٖٕ: ص 6: نيل األوطار   ٔ
 ٕٕٔ: ص ٕ: تفسير القرطبي   ٕ
 6ٕٕ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٖ
 ٖٖٗ: ص ٔ: فتح الباري   ٗ
 43ٖ: ص ٔ: فتح الباري   ٘
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يكمر التزويج لمصلحة تبليآ   األحكمام  ،هم به وكان ما كونه أخشل الناس هلل وأعلم،
 ٔ(التي ال يطلا عليها الرجال

 ن مقاصمده،عموير، ابن حجر أن الخطيب بمدوره ال ينبنمي أن ينيمب تعلميم األحكمام 
رو، الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري 

ن أن يمنعموه فمؤبل حتمل فصملل المركعتين فمؤراد حمرس ممروا ،دخل ومروان يخطب
ما كنت ألدعهما بعمد أن سممعت رسمول هللا  صملل هللا عليمه وسملم   :مم قال ،صالهما
وأن للخطيممب أن يممؤمر فممي خطبتممه وينهممل :) ،وقممال ابممن حجممر تعليقمما عليممهيممؤمر بهما

 ٕ(ويبين األحكام المحتا  إليها
 :أحاديث األحكام من أفضل ما يملي  المحدث 

ملممل األحاديممث الفقهيممة التممي تفيممد معرفممة   ينفمما ممما أومممن :)ييقممول الخطيممب البنممداد
حاديث الصميام والزكماة وريمر ذلمك ممن أكسنن الطهارة والصالة و :األحكام السمعية

الترريمب  أحاديمث إممالن أيلماويسمتحب  )...(العبادات وما تعلق بحقموق المعمامالت
 ٖ(القرانة وريرها من األذكار في فلائل األعمال وما يحث علل

العتبيييارات  أحادييييث األحكيييام وغيرهيييابعيييا هيييل كيييان بعيييا المحيييدثين يكتميييون 
 : اجتهادية؟

 ،ما يستحب في اإلمالن روايته لكافة الناس وما يكره من ذلكالخطيب البندادي ذكر 
ينبنمي أن يملممل مممن األحاديمث ممما تعلممق  :)فقممال ،خموف دخممول الشممبهة فيمه واإللبمماس

( ...)دالئل علل صحة المذاهب واالعتقادات وتلمن ال ،بؤصول المعارف والديانات
ويتجنب المحدث في اماليه رواية ما ال تحتمله عقول العموام لمما ال يمإمن علميهم فيمه 

وأن يشبهوا هللا تعالل بخلقمه ويلحقموا بمه مما يسمتحيل فمي  ،من دخول الخطؤ واألوهام
 .وصفه

رح اوإمبات الجو حاديث الصفات التي ماهرها يقتلي التشبيه والتجسيمأوذلك نحو 
كانممت األحاديممث صممحاحا ولهمما فممي التؤويممل طممرق  ٗواألعلممان لألزلممي القممديم وإن

يلمل بهما ممن جهمل  أنخوفما ممن  ،ألهلهما إالأن ممن حقهما أن ال تمرو،  إال ،ووجوه
عمن ( ...)يستنكرها فيردها ويكذب رواتهما ونقلتهما أوفيحملها علل ماهرها  ،معانيها

حمدموا  ؟ يكذب هللا ورسموله أنأيها الناس تحبون  :يقولأبي الطفيل قال سمعت عليا 
 (...)الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون

ن يحدث أكفل بالمرن كذبا  :قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم :عن أبي هريرة قال
قممال ابممن  :عممن الزهممري عممن عبيممد هللا بممن عبممد هللا بممن عتبممة قممال(...)بكممل ممما سممما

ث بالحديث فيسمعه من ال يبلآ عقله فهم ذلك الحديث فيكون إن الرجل ليحد :مسعود
ال تحممدموا النمماس بممما ال يعلمممون  :أيمموبقممال  :نمما حممماد بممن زيممد قممال( ...)٘عليممه فتنممة

                                 
 ٗٔٔ: ص 3: فتح الباري   ٔ
 ٕٔٗ: ص ٕ: فتح الباري   ٕ
 ٓٔٔ: ص ٕ:  " الجماما ألخمالق المراوي وهداب السماما "يأبو بكر أحمد بن علمي بمن مابمت الخطيمب البنمداد ٖ

عممدد -ٖٓٗٔ:: سممنة النشممر -الريمماض:: مدينممة النشممر -مكتبممة المعممارف:: دار النشممر -محمممود الطحممان. د تحقيممق
 ٕ::  األجزان 

 4ٓٔ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٗ
 6ٓٔ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٘
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ليسممت  أشمميانبممن عيينممة عممن الزهممري اقيممل لمالممك ابممن انممس إن عنممد (...)فتلممروهم
 .عندك

ن الملهم أ أريمدأنما إذا  ؟ بمه النماس أحدثفقال مالك وأنا كل ما سمعته من الحديث  
ينبني للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق يعمل لكمل  :عن وهب بن منبه قال( ...)

ن يحدث كل قوم بما تحتمله قلموبهم أوكذلك ينبني للعالم  ،قوم ما يشتهون من الطعام
حاديث أ :وللأومما رأ، العلمان أن الصدوف عن روايته للعوام  .وعقولهم من العلم

 ٔ(وإن تعلقت بالفروا المختلف فيها دون األصول ،خصالر
وال شممك أن هممذه المواقممف االجتهاديممة تنممافي األصممل الممذي هممو التبليممآ وعممدم كتمممان 
العلم،فال يتوسا فيه ويبقل في حدود العوام رير المتفررين لطلب علوم الشمريعة،أما 

 .االت ومبهماتطلبة العلم الشرعي فال يحجب عنهم شين ما بيان ما هنالك من إشك
 :اناعات فقهية ورا  كتمان أحاديث األحكام عند البعا 

أنا محمد بن الحسين القطان أنا دعلج بن أحمد أنا أحمد بمن :)يقول الخطيب البندادي
شهدت مجلسا فيه  :سمعت الوليد بن مسلم يقول :علي األبار نا محمد بن الصباح قال

عيسممل بممن يممونس ومخلممد بممن الحسممين ابممو اسممحق الفممزاري وعبممد هللا بممن المبممارك و
فالل من بقمي ممن علممان المشمرق فمؤجما رأيهمم علمل كتممان الحمديث فمي أوهإالن 

 ٕ(الرخصة في النبيذ وإمهار الحديث في التشديد فيه والكراهية

 :موال األحكام من مجمل الشرع
ومتعلقممات النبمموة، و  التوحيممد:ذكمر ابممن حممزم أن محتويممات القممرهن الكممريم تتجلممل فممي

الشرائا المفترلة والمحرممة والمنمدوب إليهما والمكروهمة والمباحمة، وأخبمار سمالفة 
جانت علل معنل الوعم لنا ، ووعد أمرنا وحللنا علل العمل الستحقاقه، ووعيد 

 .حذرنا منه 
وعلمنا يقينا أنه لميس فمي القمرهن إال ،فلما علمنا أن كل ما ذكرنا ليس متشابها:)مم قال

ا أن الكل محكم، فلما أيقنا ذلك لرورة علمنا يقينا أن ما عدا ما محكم ومتشابه وأيقن
فنمرنا لنعلم أي شين هو فنجتنبمه وال نتتبعمه وإنمما طلبنماه لمنعلم  ،ذكرنا هو المتشابه

ماهيته ال كيفيتمه وال معنماه فلمم نجمد فمي القمرهن شميئا ريمر مما ذكرنما حاشما الحمروف 
األقسمام التمي فمي أوائمل بعمض السمور وحاشما  ،المقطعة التي في أوائل بعض السمور

فعلمنا يقينا أن هذين النوعين هما المتشابه الذي نهينا عن اتباعمه وحمذر النبمي  ،أيلا
 ٖ(صلل هللا عليه وسلم من المتبعين له

وإن فصل أكمر  -وأما ابن عبد السالم في قواعده فلم يجد في القرهن رير مالمة أقسام
، األحكمام : والمماني ، أحمدها المنمان علمل اإللمه : ) مما فعل ابن حزم في قسم التوابما

 :مم قسم هذه التوابا إلل األنواا التالية( توابا األحكام ومإكداتها: والمالث 
وتزهيدا في ممذمومها وهمذا لمرب ممن ، مدح األفعال وذمها ترريبا في ممدوحها  -

 . التؤكيد 

                                 
 3ٓٔ: ص ٕ: لجاما ألخالق الراوي وهداب الساما  ا ٔ
 ٓٔٔ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٕ
 ٕٓ٘: ص ٗ: اإلحكام البن حزم   ٖ
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العممالمين التممي هممي زيممن مممدح الفمماعلين ترريبمما للعبمماد فممي الممدخول فممي مدحممة رب  -
 . للطائعين 

 .ذم النافلين تنفيرا من الدخول في مذمة هللا التي هي شين للعاصين  -
 . الوعد بؤنواا المواب اآلجل ترريبا في تحصيل مصالح الطاعات  -
 .الوعيد بؤنواا العقاب اآلجل تنفيرا من المعاصي والمخالفات  -
لنفموس قمد جبلمت علمل حمب العاجلمة ، وكمذلك فمون ا، الوعد بؤنواا المواب العاجل  -

 . بيان ما في الفعل من المصلحة العاجلة 
فمون النفموس قمد جبلمت علمل الخموف ممن المكمروه ، الوعيد بؤنواا العقماب العاجمل  -

اآلجمل وكمذلك بيمان مما فممي الفعمل ممن المفسمدة العاجلمة ، فممون فمي بيمان مفسمدة الفعممل 
 . زجرا عنه وتزهيدا فيه 

أحممدهما مما ذكممر ترريبمما فمي الخيور،وممما ذكمر تنفيممرا مممن : وهممي لمربان األمممال  -
 .الشرور

ذكممره ، قصممص المرسمملين وممما فيهمما مممن ذكممر إنجممان المممإمنين وإهممالك الكممافرين  -
وكممذلك اللمموم والتقريمما ، وتنفيممرا مممن عصمميان النبيممين ، ترريبمما فممي اتبمماا المرسمملين 
 . والتوبي  علل بعض األفعال 

وكمل شمين . مما خلقمه ألجلنما لنشمكره علمل إحسمانه إلينما وإنعاممه علينماتمننه علينا ب -
: والمماني . شمكره علمل ذلمك: أحمدهما ، ذكره تمننا علينما كمان ذلمك مقتلميا ألممرين 

وقد تمنن علينا في كتابمه بالمآكمل ، إذ ال يصح التمنن علينا بما نهينا عنه ، إباحته لنا 
والتجممل والتمزين والتحلمي ، اكب والفواكه والمر، والمالبس والمناكح ، والمشارب 
وهو كمير ، والتتمات والتكمالت ، فذكر تمننه باللروريات والحاجيات ، بالجواهر 
 .ومنه ما هو دارج للمفاسد ، فمنه ما هو جالب للمصالح، في القرهن 

ومن مدح اإلله نفسمه مما ال يخمر  مخمر  الممدح بمل يخمر  مخمر  تؤكيمد األحكمام  -
وتنفيمرا ممن ، ذكمر ذلمك ترريبما فمي الطاعمات { ، وهللا بصير بما تعملمون  }: كقوله 

لقممد سممما هللا قمول الممذين قممالوا إن هللا فقيممر } : وكممذلك قولمه ..المعاصمي والمخالفممات 
وإنما ذكره تهديدا لقائليه بخالف قولمه ، لم يذكر ذلك تمدحا بسمعه { ، ونحن أرنيان 

إنما يتحقق الترريب والترهيمب بصمفة { ، ير ليس كممله شين وهو السميا البص} : 
فونهمما ال يمذكران إال ، السمما والبصمر والعلمم والقمدرة واإلرادة دون الحيماة والكمالم 

 . تمدحا 
وقد أوحل ، فمعمم حقوق العباد ترجا إلل الدمان واألموال واألعراض :)إلل أن قال

مممماإكم وأمممموالكم د} : بمممذلك عليمممه السمممالم فمممي حجمممة الممموداا وصمممية مإكمممدة بقولمممه 
 ٔ({ وأعرالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 

فالشممرا بحسممب بيممان هممذين اإلمممامين خبممر يسممتوجب التصممديق، وطلممب يسممتوجب 
االمتمال سوان في صورة فعل أو ترك ،ولم يبق رير أمور متشابهة بحسب ابن حزم 

لممعها الطلممب وكؤنهمما واألحكممام مو.كمالحروف واألقسممام التممي تبممدأ بهمما بعممض السممور
نصممف يقابممل نصممف االعتقمماد،وإن كممان مممن جهممة الكممم ال يصممل الطلممب عشممر ممما 

 .يستوجب التصديق

                                 
  ٙٙٔ-ٕٙٔص  ٔقواعد األحكام البن عبد السالم    ٔ
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 :مصادر األحكام والطرا التي تثبت بها
 :األحكام ال تثبت إال بشرع 

األحكام ال تمبت إال بالشرا خالفا للمعتزلة القمائلين بمؤن العقمل يقمبح :)يقول القرطبي 
ومما فمي معناهمما ومما  كتماب هللا وسمنة رسموله :والشرا  ٔ(مرويحسن ويبيح ويح

إما بنير واسطة : فون الشريعة كلها في كتاب هللا  :)يقول ابن دقيق العيد.كان بوذنهما
ومما هتماكم } : وإمما بواسمطة قولمه تعمالل ، كالمنصوصات في القمرهن ممن األحكمام ، 

:) و يقول ابن حجر في السنة ٕ({أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول } و { الرسول فخذوه 
 ٖ(المرجا في األحكام  إنما هو إلل النبي  صلل هللا عليه وسلم

 :األحاديث المسندة أصل الشريعة ومنها تستفاد األحكام 
فؤمما األحاديمث المسمندات إلمل النبمي صملل هللا عليمه وسملم :)يقمول الخطيمب البنمدادي

تصل منها سمنده ومبتمت عدالمة رجالمه األحكام وما ا فهي أصل الشريعة ومنها تستفاد
 ٗ(فال خالف بين العلمان أن قبوله واجب والعمل به الزم والراد له همم

ل االممام أبمو المعمالل اممام الحمرمين وقم، ياألحكام الشرعية تتلقل من مموارد الشمراف
أسممان هللا تعمالل وصمفاته أطلقنماه ومما  يطالقه فوما ورد الشرا ب :)رحمه هللا تعالل

ذن وال منما لمم نقمض فيمه بتحليمل وال إطالقه منعناه وما لم يمرد فيمه إالشرا من منا 
تحريم فان األحكام الشرعية تتلقمل ممن مموارد الشمرا ولمو قلمينا بتحليمل أو تحمريم 

 ٘(لكنا ممبتين حكما بنير الشرا
فممالعلم بطمرق مبمموت هممذه ، الكتمماب والسمنة واإلجممماا :أدلمة األحكممام:)ويقمول النزالممي

المالمة وشروط صحتها ووجموه داللتهما علمل األحكمام همو العلمم المذي يعبمر األصول 
فؤمما أدلمة شمرعية  :)ممم زاد ابمن عبمد السمالم فمي التمدقيق بقولمه ٙ(عنه بؤصول الفقمه 

 4(.واالستدالل المعتبر ، والقياس الصحيح ، واإلجماا ، والسنة ، فالكتاب :األحكام

األحكممام محصممورة شممرعا تتوقممف علممل فؤدلممة مشممروعية :) مممم وسمما القرافممي بقولممه
الكتاب والسنة والقياس واإلجماا والبرانة األصلية )...( الشارا وهي نحو العشرين 

وإجماا المدينة وإجماا أهل الكوفة علل رأي واالستحسان واالستصحاب والعصمة 
واألخممذ بمماألخف وفعممل الصممحابي وفعممل أبمممي بكممر وعمممر وفعممل الخلفممان األربعمممة 

جماا السكوتي وإجماا ال قائل بالفرق فيه وقياس ال فارق ونحو ذلك وإجماعهم واإل
ممما قمرر فمي أصمول الفقمه وهمي نحمو العشمرين يتوقمف كمل واحمد منهما علمل ممدرك 

  6(شرعي يدل علل أن ذلك الدليل نصبه صاحب الشرا الستنباط األحكام

                                 
 ٖٕٔ: ص ٓٔ: تفسير القرطبي   ٔ
  ٖٗٔص  ٕ   "إحكام األحكام شرح عمدة األحكام( "ه4ٕٓ)يدبن دقيق العا ٕ
 ٙٔ: ص ٓٔ: فتح الباري   ٖ
 63ٔ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٗ
 3ٓ: ص ٕ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٘
 ٙص  ٔالمستصفل   ٙ
  3ٗص  ٕقواعد األحكام البن عبد السالم    4
 6ٕٔص ٔأنوار البروق في أنواا الفروق للقرافي    6
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 هللا:)وبخصموص مما كمان فمي معناهممما وبوذنهمما،يقول الجصماص أيلما فمي أحكامممه 
وتارة بالداللة علل المعنمل الممراد ممن ، تعالل يذكر إيجاب األحكام تارة بالنصوص 

، وتممارة بلفممم يحتمممل للمعمماني وهممو فممي بعلممها أمهممر وبممه أولممل ، ريممر نممص عليممه 
وتارة بلفم مشترك يتناول معاني مختلفة يحتا  في الوصول إلمل الممراد باالسمتدالل 

  ٔ(القرهن وقد وجد ذلك كله في; عليه من ريره 

فالحكم ال : فون قيل :) وفي هذا المعنل يقول النزالي أيلا في سياق حديمه عن العلة
لكمن لميس ، ال يمبت الحكم إال توقيفا : قلنا . فلتكن العلة كذلك  ،يمبت إال توقيفا ونصا

والعممموم والفحممو، ، طريممق معرفممة التوقيممف فممي األحكممام مجممرد الممنص بممل الممنص 
فكمذلك إمبمات العلمة ، ن األحوال وشواهد األصول وأنواا األدلة ومفهوم القول وقرائ

 ٕ.(تتسا طرقه وال يقتصر فيه علل النص 
ويإكد اآلمدي أنه ما من حكمم ممن األحكمام إال وهلل تعمالل عليمه دالئمل وأممارات تمدل 

وأما احتمال عدم تؤدية االجتهاد إلل شين ممن األحكمام  فبعيمد أيلما ألن :)عليه،يقول
نه ما من حكم إال وهلل تعالل عليه دالئل وأممارات تمدل عليمه والمماهر مممن الماهر أ

 ٖ(له أهلية االجتهاد إنما هو االطالا عليها والمفر بها

وفي السياق نفسه يقول القرطبي تعليقا علمل فعمل البخماري فمي صمحيحه عنمدما عقمد 
م بالكتمماب قمال البخماري فممي كتماب االعتصما:) بابما فمي األحكممام التمي تعمرف بالممدالئل

ال عصمة ألحد إال في كتاب هللا أو سنة نبيه أو في إجماا العلممان إذا وجمد  ..والسنة
فيها الحكم، فون لمم يوجمد فالقيماس وقمد تمرجم علمل همذا بماب ممن شمبه أصمال معلومما 

وتمرجم بعممد هممذا بماب  األحكممام  التممي ،بؤصمل مبممين قمد بممين هللا حكمهمما لميفهم السممائل 
 ٗ(عنل الداللة وتفسيرهاتعرف بالدالئل وكيف م

 :يجوز االستدالل بالقرا ة الشاذة في األحكام

إجممماا العلمممان علممل أن القممرانة الشمماذة إذا صممح النقممل بهمما عممن )ذكمر ابممن عبممد البممر 
 ٘(فونه يجوز االستدالل بها في األحكام، الصحابة 

 :األحكام  مستندها إنما هو األاوال دون األفعال أكثر

ة بمين األقموال واألفعمال وبمين أن األحكمام تسمتند فمي أرلبهما إلمل ميز اآلمدي في السن
 ٙ(األحكام مستندها إنما هو األقوال دون األفعال أكمر:) األقوال،يقول

 :ليست فرضا إال ما كان بيانا ألمر أفعال النبي 
وأفعال النبي صلل هللا عليه وسلم ليست فرلا إال ما كان منها بيانا  :)يقول ابن حزم

برهمان ذلمك  ،فهو حينئذ أمر لكن االئتسان به عليه الصالة والسالم فيهما حسمن ،ألمر

                                 
 ٕٓٙص  ٔالجصاص أحكام القرهن    ٔ
  ٖ٘ٓص :المستصفل ٕ
 ٖٗٔ: ص ٔ: اإلحكام لرمدي   ٖ
 4ٕٔ: ص 4: تفسير القرطبي   ٗ
 3ٙٔص  ٖالفتاو، الكبر، البن تيمية    ٘
 ٕٔ٘: ص ٔ: اإلحكام لرمدي   ٙ
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هذا الخبر الذي ذكرنا هنفا من أنه ال يلزمنا شين إال ما أمرنا به أو نهانا عنه وأن ما 
 ٔ(لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة :)سكت عنه فعفو ساقط عنا وقال عز وجل

 : ال يكون في تشريل األحكام  بغير الوحي كبلم النبي صل  هللا علي  وسلم

كمالم النبمي صملل هللا عليمه وسملم ال يكمون فمي تشمريا األحكمام  بنيمر :)يقول اآلممدي
 ٕ(الوحي فكان في البيان كما لو كان ذلك بكالم هللا تعالل

 :األحكام تتلق  أيضا من السيرة 
 تمرجم الكتماب قمال رحممه هللا)كتماب السمير فمي " تلخميص الحبيمر"قال ابمن حجمر فمي

بالسير ألن األحكام المودعة فيه متلقاة من سير رسول هللا  صلل هللا عليه وسلم  في 
 ٖ(قلت فمقتلل هذا أن يتتبا ما ذكر فيه ويعز، إلل من خرجه إن وجد ،رزواته

 
 :األخذ بغلبة الظن والرأ  المحمود في األحكام

رالب الرأي دليل :)د إلل الشرافي الرأي المستن" بدائا الصنائا"يقول الكاساني في 
 ٗ.(واجب العمل، به بل هو في حق وجوب العمل في األحكام بمنزلة اليقين 

في بيان جلمب مصمالح المدارين ودرن   في قواعد األحكامفصالوعقد ابن عبد السالم 
االعتمممماد فممي جلمممب معمممم مصمممالح المممدارين ودرن :)فقمممالمفاسممدهما علمممل المنممون 
، وللممدارين مصممالح إذا فاتممت فسممد أمرهممما .فممي المنممونمفاسممدهما علممل ممما يمهممر 

  .ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما 

فمون عممال ; وتحصيل معمم هذه المصالح بتعاطي أسبابها ممنون ريمر مقطموا بمه 
وهمم مما ، اآلخرة ال يقطعون بحسن الخاتمة وإنما يعملون بنمان علمل حسمن المنمون 

والمذين } : وقمد جمان التنزيمل بمذلك فمي قولمه ، ذلك يخافون أال يقبل منهم ما يعملمون 
فكممذلك أهممل الممدنيا إنممما { ، يإتممون ممما هتمموا وقلمموبهم وجلممة أنهممم إلممل ربهممم راجعممون 

ألن النالب صدقها عند قيمام  ،وإنما اعتمد عليها، يتصرفون بنان علل حسن المنون 
واألكارون ، فون التجار يسافرون علل من أنهم يستعملون بما به يرتفقون ; أسبابها 

والجمممالون والبنممالون يتصممدرون ، يحرمممون ويزرعممون بنممان علممل أنهممم مسممتنلون 
والملوك يجندون األجناد ويحصنون البالد بنان علمل أنهمم ، للكران لعلهم يستؤجرون 

وكممذلك يؤخممذ األجنمماد الحممذر واألسمملحة علممل مممن أنهممم ينلبممون . بممذلك ينتصممرون 
 .هم يشفعون والشفعان يشفعون علل من أن، ويسلمون 

وكمذلك النمامرون فمي . والعلمان يشتنلون بالعلوم علل من أنهم ينجحون ويتميمزون 
يعتمدون في األكمر علل من أنهمم يمفمرون ، األدلة والمجتهدون في تعرف األحكام 

ومعمممم هممذه المنممون . والمرلممل يتممداوون لعلهممم يشممفون ويبممرنون ، بممما يطلبممون 

                                 
 ٘ٙ: ص ٔ: المحلل   ٔ
 3ٕٗ: ص ٕ: اإلحكام لرمدي   ٕ
 64: ص ٗ:   "أحاديمث الرافعمي الكبيمرتلخميص الحبيمر فمي "أحممد بمن علمي بمن حجمر أبمو الفلمل العسمقالني  ٖ

 ٗ::  عدد األجزان 3ٙٗٔ - 6ٖٗٔ -المدينة المنورة - هللا هاشم اليماني المدني السيد عبد تحقيق
 ٘ٓٔص  ٕالكاساني بدائا الصنائا    ٗ
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فممال يجمموز تعطيممل هممذه المصممالح النالبممة ، صممادق موافممق ريممر مخممالف وال كمماذب 
  ٔ(.وال يفعل ذلك إال الجاهلون ، خوفا من ندور وكذب المنون  ،الوقوا

 :ظن غالب فاإلمساك أول  إذا لم يكن من نص أو
 ٕ(وعلل أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتل يتبين له:)يقول ابن حجر

عممممممض األحكممممممام عممممممن ريممممممر وينبممممممه إلممممممل عممممممدم التسممممممرا الحتمممممممال خفممممممان ب
 ٖ(وعلل أن بعض األحكام  مبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلل:)الراسخين،يقول

 :تساهل بعا العلما  في التوابل والشواهد وما في  مزيد بيان
يبممين القرطبممي فممي مقدمممة أحكامممه مبممررا لممعف بعممض مروياته،بؤنممه مممن القصممص 

ن كمير من قصص المفسرين وألرب ع:)واألخبار ما يعين علل فهم األحكام،يقول 
البد منه وال رنل عنه للتبيين واعتلمت ممن ذلمك تبيمين هي  وأخبار المإرخين إال ما

 ٗ(األحكام  بمسائل تسفر عن معناها وترشد للطالب إلل مقتلاها
 

 :ال تشرع األحكام بالظنون المرجوحة والرأ  المذموم 
ون القول بالذرائا ويقولون ال وكانوا ينف)يقول ابن عبد البر عن بعض أوجه الذرائا 

يحكممم علممل مسمملم أو ريممره بمممن، وال تشممرا األحكممام  بممالمنون وال ينبنممي أن يمممن 
 ٘(بالمسلم إال الخير

المرأي المخمالف : أحمدها : فالرأي الباطمل أنمواا :)وقال ابن القيم عن الرأي المذموم
وال تحل الفتيما ، وهذا مما يعلم بااللطرار من دين اإلسالم فساده وبطالنه ، للنص 

همو الكمالم : النوا الماني . وإن وقا فيه من وقا بنوا تؤويل وتقليد ، به وال القلان 
مما التفممريط والتقصمير فمي معرفمة النصموص وفهمهمما ، فمي المدين بمالخرص والممن 

بمل ، فون من جهلها وقماس برأيمه فيمما سمئل عنمه بنيمر علمم ، واستنباط األحكام منها 
أو لمجممرد قممدر فممارق يممراه ، ن الشمميئين ألحممق أحممدهما بمماآلخر لمجممرد قممدر جمماما بممي

فقمد وقما فمي ; من رير نممر إلمل النصموص واآلممار ، بينهما يفرق بينهما في الحكم 
  ٙ(الرأي المذموم الباطل

 :ذم اتباع األهوا  في األحكام من الحكام وغيرهم

وال يتعد، الحمق  ،واهالحاكم ال ينبني له أن يتبا ه:) يقول البيهيقي في شعب اإليمان
يا داود إنا جعلناك خليفة في  :"كما قال هللا عز وجل لداود عليه السالم .إلل ما سواه

فمون الحماكم  "األرض فاحكم بين الناس بالحق وال تتبا الهو، فيلملك عمن سمبيل هللا
ليس رجال خص من بين الناس فقيل له احكم بما شئت فون هذا لم يكمن لملمك مقمرب 

                                 
 ٗص  ٔقواعد األحكام البن عبد السالم   ٔ
 3ٖ٘: ص ٖ: فتح الباري   ٕ
 3ٖ٘: ص ٖ: فتح الباري   ٖ
 ٖ: ص ٔ: لقرطبي  تفسير ا ٗ
 3ٔ: ص ٗ: التمهيد البن عبد البر   ٘
 ٗ٘ص  ٔإعالم الموقعين    ٙ
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سممل وإنممما ائممتمن علممل حكممم هللا تعممالل جممده ليفصممل بممين عبمماده ويحمممل وال نبممي مر
 ٔ(المختلفين عليه

 :األحكام الشرعية ال تثبت بالمجازات الشعرية 
وبالجملممة فممون األحكممام  الشممرعية ال تمبممت بالمجممازاة الشممعرية فممون :)يقممول القرطبممي

القمول  الشعران يتجماوزون فمي اإلسمتنراق حمد الصمدق إلمل الكمذب ويسترسملون فمي
حتممل يخممرجهم ذلممك إلممل البدعممة والمعصممية وربممما وقعمموا فممي الكفممر مممن حيممث ال 

 ٕ(يشعرون
 :األحكام ثبوت في والكشف والرإيا والخوارا والنسب مجال للفراسة  ال

فون مدارك األحكام معلومة شمرعا مدركمة قطعما وليسمت :)يقول القرطبي في أحكامه
خصموص الكشمف بؤنمه لميس بطريمق إلمل ويقول ابن رجب الحنبلمي ب ٖ(الفراسة منها
ذكمر طوائمف ممن الفقهمان ممن الشمافعية والحنفيمة المتكلممين فمي أصمول :)األحكام فقمد

وذكمروا فيمه اختالفما بيمنهم وذكمر طائفمة ممن ؟ الفقه مسؤلة اإللهام هل هو حجة أم ال 
وأخمذه القالمي أبمو يعلمل ممن كمالم  .أصحابنا أن الكشمف لميس بطريمق إلمل األحكمام

ي ذم المتكلممين فمي الوسماوس والخطمرات، وخمالفهم طائفمة ممن أصمحابنا فمي أحمد ف
وإنمما ذم أحممد  ،القلموب زوقمد ذكرنما نصما عمن أحممد ههنما بمالرجوا إلمل حموا .ذلك

وريره المتكلمين علل الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كالمهم في ذلمك 
 .ال يستند إلل دليل شرعي بل إلل مجرد رأي و ذوق

كممان ينكممر الكممالم فممي مسممائل الحممالل والحممرام بمجممرد الممرأي مممن ريممر دليممل كممما  
القلمموب فقممد دلممت عليمممه  زفؤممما الرجمموا إلممل األمممور المشممتبهة إلممل حمموا ،شممرعي

ال سميما وقمد  ،النصوص النبوية وفتاوي الصحابة فكيف ينكره اإلمام أحممد بعمد ذلمك
صمدق طمؤنينمة والكمذب وقمد سمبق الحمديث إن ال .نص علل الرجوا إليه موافقمة لهمم

ريبممة فالصممدق يتميممز مممن الكممذب بسممكون القلممب إليممه ومعرفتممه وبنفمموره عممن الكممذب 
كما قال الربيا بن خميم إن للحديث نمورا كنمور النهمار فيعمرف بمه وللكمذب  ،وإنكاره

 ٗ(ملمة كملمة الليل ينكره
كممما أن أخممذ األحكممام ممممن الممرإ، مسممؤلة تخممص األنبيمممان دون ريممرهم، يقممول ابمممن 

 ٘(وأن ممن الرإيما مما يقما تعبيمره مطابقما وترتمب األحكمام علمل رإيما األنبيمان:)جمرح
وقريب من ذلك ما يتعلق بالخوارق فهي عند الفقهان ال تتنير بها األحكمام،ففي قصمة 

وصحبه المان وأخذهم إياه ممن اممرأة بمما يشمبه العموض مما أن هللا عمز  فقد النبي 
ي كما كمان بعمد أخمذهم حماجتهم منمه،علق ابمن وجل بارك فيه إكراما لرسوله حتل بق

 ٙ(ةإن الخوارق ال تنير األحكام الشرعي:)حجر بالقول
و المعول في االجتهاد أيلا علل النمر واالستدالل ال علمل مما يتوهممه المبعض ممن 

أمما :) عالقة ما بذلك بالنسب والشرف وخصوصا في أئممة أهمل البيمت،يقول اآلممدي

                                 
 4ٔ: ص ٙ: شعب اإليمان   ٔ
 ٓٗ: ص ٖٔ: تفسير القرطبي   ٕ
 ٘ٗ: ص ٓٔ: تفسير القرطبي   ٖ
 ٕ٘٘: ص ٔ: جاما العلوم والحكم   ٗ
 3ٕ٘: ص ٗ: فتح الباري   ٘
 ٗ٘ٗ: ص ٔ: فتح الباري   ٙ
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ال أمر له في االجتهاد واستنباط األحكام  من مداركها اختصاصهم بالشرف والنسب ف
بممل المعممول فممي ذلممك إنممما هممو علممل األهليممة للنمممر واالسممتدالل ومعرفممة المممدارك 
الشممرعية وكيفيممة اسممتممار األحكممام منهمما، وذلممك مممما ال يممإمر فيممه الشممرف وال قممرب 

  ٔ(القرابة

 :مبرر تقديم رأ  الفقها  عل  النص الصحيح عند المقلدة

وهمو بعمد تسمليم  ،أقول بوجمال يقنما بمه عمن التفصميل:) قول بعض متؤخري الحنفيةي
صحة الحديث حملوه علمل المسملم الكاممل واألممة الكاملمة وهمو المذي يقتلميه قاعمدة 

وال شمك أن األممة الكاملمة وهمم المجتهمدون علمل منما  .انصراف المطلق إلل الكممال
قول المجتهد ال النصوص إذ استخر  ولذا كان دليل المقلد هو  ،وخالف في كل ذلك

األحكمام منهمما لمميس إال منصمب المجتهممد وقممد قممالوا إذا تعمارض الممنص وقممول الفقهممان 
يإخممذ بقمممول الفقهممان إذ يحتممممل كممون المممنص اجتهاديمما ولمممه معممارض قممموي وتؤويمممل 

 ٕ.(وتخصيص وناس  وريرها مما يختص بمعرفته المجتهد

دون النممر فيمما يمدرك بديهمة ممن الشمرا ال شك أن المبالنة فمي همذه االعتبمارات و 
انتهممل بؤصممحابه إلممل منطممق رريممب يجيممزون بممه كممل  ويسممتوي فيممه عممموم المسمملمين

قيمل عمن النيمر ( { وكمل لماللة فمي النمار } ): "البريقمة"صاحب  لاللة حيث يقول
ال } وحمديث { فما رهه المإمنون حسمنا فهمو عنمد هللا حسمن } بؤنه عام خصه  حديث 

فالمذي اجتمما علمل حسمنه المسملمون ورأوه حسمنا لميس { لل اللماللة تجتما أمتي ع
بلاللة بل مموبة كصالة القدر بالجماعة والتصلية والترلية حمال الخطبمة والقمرهن 

والمذكر عنمد الجنمازة والعمرائس والسمإال فمي المسماجد . باأللحان ودوران الصموفية 
المعتادة عند الناس إذ كل ذلك  والذبح عند القبر واتخاذ الطعام لروح الميت في األيام

 ٖ(مباح في أصله ومماب بنية خالصة 

 :األحكام واالجتهاد
 :االجتهاد في األحكام من مميزات أمة اإلسبلم عن بعا األمم السابقة

فممال فصلت جزئيات األحكام لليهود ولم يكن لهم االجتهاد شمؤن أممة اإلسمالم ،يقمول 
أي لكل شين أممروا (:) وتفصيال لكل شين موعمة:)القرطبي في تفسير قوله تعالل

به من األحكام  فونه لمم يكمن عنمدهم اجتهماد، وإنمما خمص بمذلك أممة محممد صملل هللا 
 ٗ(عليه وسلم فخذوا بقوة في الكالم حذف أي فقلنا له خذها بقوة أي بجد ونشاط

 :الة النصوص وكثرة الواائل توجب االجتهاد في األحكام

                                 
 6ٖٓ: ص ٔ: دي  اإلحكام لرم ٔ
 ٗٙص  ٔ   "بريقة محمودية" (ه6ٙٔٔت)الحنفي محمد بن المصطفل الخادمي ٕ
دار  ٗٙص  ٔ   "في شرح طريقة محمديمة بريقة محمودية" (ه6ٙٔٔت)الحنفي محمد بن المصطفل الخادمي ٖ

 . إحيان الكتي العربية
 6ٕٔ: ص 4: تفسير القرطبي   ٗ
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الوقممائا بممين أشممخاص :) فممي بعمض تبريممرات االجتهمماد" ةالبدايمم"يقمول ابممن رشممد فممي 
األناسي ريمر متناهيمة ، والنصموص ، واألفعمال ، واإلقمرارات متناهيمة ، ومحمال أن 

 ٔ(يقابل ما ال يتناهل بما يتناهل

النصوص الدالة علل كمون النبمي صملل هللا عليمه وسملم عليمه وسملم : )ويقول اآلمدي
تلمزم أن لمو توقمف مفهموم الرسمالة والبعممة إلمل كمل مبعوما إلل الناس كافمة أنهما إنمما 

النماس علممل المخاطبمة للكممل باألحكمام الشممرعية شمفاها، ولمميس كمذلك بممل ذلمك يتحقممق 
بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف البعض بنصب الدالئل واألمارات وقياس بعمض 
الوقمائا علمل بعمض ويممدل علمل ذلمك أن أكممر األحكممام  الشمرعية لمم يمبمت بالخطمماب 

 .فاها لقلة النصوص وندرتها وكمرة الوقائاش

وما لزم من ذلك أن ال يكون النبي صلل هللا عليه وسلم رسوال وال مبلنا بالنسبة إلل 
فون قيل والدالئل التي يمكن االحتجا  بها في .األحكام  التي لم تمبت بالخطاب شفاها

يمر الخطماب فيمما األحكام  الشرعية علل من وجد بعد النبمي صملل هللا عليمه وسملم ر
ذكرتمموه، إنمما يعلممم كونهما حجمة بالممدالئل الخطابيمة فموذا كممان الخطماب الموجمود فممي 
زممممن النبمممي صممملل هللا عليمممه وسممملم ال يتنممماول ممممن بعمممده فقمممد تعمممذر االحتجممما  بمممه 

أمكن معرفمة كونهما حجمة بالنقمل عمن النبمي صملل هللا عليمه وسملم أنمه حكمم :قلنا.عليه
 ٕ(باإلجماا المنقول عن الصحابة علل ذلك بكونها حجة علل من بعده أو

تكثر الحوادث التيي يصيعب ردهيا إلي  األحكيام  اإلسبلمعندما يبعد الناس عن هد  
 :المجملة 

صعوبة االجتهاد فمي مجتمما يبتعمد فيمه النماس عمن إلل يشير ابن رجب إشارة لطيفة 
وقمد يسمؤلون  ،هدي اإلسالم فيعملون قبل أن يستشيروا الشرا  فيما هم مقدمون عليه

واعلمم أن كمممرة :)إحمداث معمامالت رريبمة عمن أصمول األحكمام ،يقمولبعمد عمن ذلمك 
وقموا الحموادث التمي ال أصمل لهما فمي الكتماب والسمنة وإنمما همو ممن تمرك االشمتنال 

فلمو أن ممن أراد أن يعممل  .واجتناب نمواهي هللا ورسموله ،بامتمال أوامر هللا ورسوله
العممل فامتملمه وعمما نهمل عنمه فيمه فاجتنبمه وقعمت  عمال سؤل عما شرا هللا فمي ذلمك
فتقمما  ،وإنممما يعمممل العامممل بمقتلممل رأيممه وهممواه ،الحمموادث مقيممدة بالكتمماب والسممنة

وربمما عسمر ردهما إلمل   األحكمام الممذكورة  ،الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه هللا
 ٖ(في الكتاب والسنة لبعدها عنها

 :جتهادمعرفة نصوص األحكام شرط أساس في اال

يقول البيهقي في شعبه بخصموص مما يجمب فمي حمق المجتهمدين ممن علمم بؤحكمام هللا 
معرفمة مما يطلمب علمم األحكمام  :) وأقليته، وما يتوصل به إليها وكيفية التدر  فيها 

الكتمماب والسممنة نصوصممها ومعانيهمما وتمييممز مراتممب النصمموص والناسمم  :فيممه وهممو
وتمييمز وجموه القيماس وشمروطه ،ومعرفمة  والمنسوخ، واالجتهاد فمي إدراك المعماني

 .أقاويل السلف من الصحابة والتابعين ومن دونهم وتمييز االجتماا واالختالف

                                 
 ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٕ٘: ص ٕ: لرمدي   اإلحكام ٕ
 3٘: ص ٔ: جاما العلوم والحكم   ٖ
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ومنها معرفة ما به يمكن طلب األحكام  في الكتاب والسنة وهو العلم بلسان العمرب  
ا وعاداتها في مخاطباتها وتمييز مراتب األخبار لينزل كل خبر منزلته ويوفي بحسبه

وينبني لممن أراد طلمب العلمم ولمم يكمن ممن أهمل  :قالومم ساق الكالم في البيان .حقه
 .لسان العرب أن يتعلم اللسان أوال ويتدرب فيه 

مممم يطلممب علممم القممرهن الكممريم فلممن تتلممح لممه معمماني القممرهن إال باآلمممار والسممنن وال 
بممما جممان عممن  معمماني السممنن واآلمممار إال بؤخبممار الصممحابة وال أخبممار الصممحابة إال

إلينا فمن أراده فليتدر  إليمه بدرجمة فيكمون قمد أتمل  يالتابعين فون علم الدين هكذا أد
فوذا بلنه هللا درجة المجتهدين فلينممر فمي أقاويمل  .وقصده من وجهه ،األمر من بابه

ولميقس مما يحمدث وينموب علمل أشمبه  ،المختلفين وليختمر منهما مما يمراه أرجمح وأقموم
 ٔ(هاألصول وأوالها ب

 

 : من شروط المنفذين لؤلحكام والمفتين فيها حسب ابن حزم سماع جميل النصوص

: فصممح بممما ذكرنمما أن المممؤمورين بتنفيممذ األحكممام  والفتيمما فممي الممدين:)يقممول ابممن حممزم
الفقهممان الممذين قممد سمممعوا النصمموص كلهمما ،وعرفوهمما، وعرفمموا اإلجممماا واالخممتالف 

ؤمر قمط بقطما ممن سمرق جبماال ممن ذهمب ،وأن كل من كان بخالف هذه الصفة فلم يم
وكمل . وال بؤن يفتي في تحريم من أرلعت ألف رلعة وال بجلد زان حمرا أو عبمدا

متفقه فقبل أن يكمل تعلم النصوص واإلجماا فهمو ريمر ممؤمور وال مخاطمب بمالحكم 
في شين وال بالفتيا في شين، لكنه مؤمور بالطلب والتعليم فوذا فقه فحينئذ لزمه تنفيذ 

  ٕ(سما علل عمومه وماهره ما لم يؤت نص بنس  أو تخصيص أو تؤويل ما

أمما مما )بخصوص علم المجتهد بنصوص األحكام" اللروري"في  ويقول ابن رشد
يكفيه من معرفة الكتماب فمعرفمة اآليمات المتلممنة  لألحكمام ، ومعرفمة الناسم  منهما 

فيمف ، واألفلمل لمه خمس مئة هية ،  هذا علل وجمه التخ: من المنسوخ ، وهي نحو 
وقد رخمص  لمه  فمي حفمم اآليمات المتلممنة لألحكمام إذا كانمت . معرفة الكتاب كله 

.( موالعها معلومة عنده بحيث إذا وردت المسؤلة في أمر ما عالم أين يطلبها
ٖ

 

وأمما مما يكفيممه ممن معرفمة السمنة ، فمعرفمة األحاديمث التممي )ويقمول بخصموص السمنة
عنه في أن ال يحفمها ، بل يكفيه أن يكون عنمده أصمل وقد يخفف . تتلمن األحكام 

مصحح لجميا األحاديث المتلممنة لألحكمام يرجما إليمه وقمت الحاجمة إلمل الفتمو، ، 
وأما معرفمة صمحة  أسمانيدها، فمون همو عمول فمي صمحتها . واألفلل له أن يحفمها 

عمدل علل من يحسن منه به كالبخاري ومسلم كان مقلدا ، وان هو أيلما احتما  أن ي
الرواة ويتبا سيرهم  وأحوالهم وأوقاتهم طال عليه وتشعب جدا ، والسميما مما تباعمد 

                                 
 ٕٔ٘: ص ٕ: شعب اإليمان   ٔ
 ٖٗٙ: ص ٖ: اإلحكام البن حزم   ٕ
 4ٖٔ:ص: اللروري ٖ
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والتخفيف عنه في ذلك أن يكتفي بتعديل اإلمام فمي ذلمك إن علمم مذهبمه فمي . الزمان 
.(التجريح والتعديل ، وكان ذلك موافقا لمذهبه 

ٔ
 

 :الجتهاد ليس ببلزممن ير  من العلما  أن استحضار آيات األحكام جميعا أثنا  ا
ال خممالف بممين أهممل التحقيممق مممن علمممان األمممة وأكممابر :)يقمول صمماحب البحممر الزخممار

ويعمد صماحبه ممن جهابمذة ، أن القدر الذي يقتعد من أحمرزه تحمت االجتهماد ، األئمة 
والمعتبممر منممه معرفممة مواقمما هيممات ، الكتمماب : األول : هممي علمموم خمسممة ، االنتقمماد 

والمعتبمر منهما اآلممار المواردة ، السمنة : المماني . هيمة ال ريمر األحكام وهي خمسمائة 
والحمممر دون ، والكراهممة ، واإلباحممة ، والنممدب ، فممي األحكممام الشممرعية الوجمموب 

 .القصص وفلائل األعمال 
كماف واف فمي ( سمنن أبمي داود ) وقد نص كمير  من علمان األصول علل أن ممل  

المسمائل : المالمث . روايمة كماف فمي حفمهما القدر المعتبر من ذلمك وأن أحمد طمرق ال
علمم أصمول الفقمه وتحقيمق : الرابما . التي تواتر اإلجماا عليها من السملف والخلمف 

مسممائل أبوابممه فهممذه مجممما علممل اعتبارهمما وال مخممالف فممي انخممرام االجتهمماد األكبممر 
 علم أصول الدين فهو من أهم المعتبرات عندنا لتوقمف صمحة: الخامس . بانخرامها 

، فهمذه جملمة العلموم المعتبمرة بعمد علموم العربيمة . االستدالل بالسمعيات علل تحقيقه 
 ٕ(وإن كتابنا هذا قد انتمم هذه الخمسة انتماما شافيا

في التقرير والتحبير في شرح ( ه643) ويقول محمد بن محمد بن أمير حا  الحنفي 
شترط استحلاره جميا ما وال ي: ال جرم أن قال الشي  أبو بكر الرازي ف):التحرير 

، ولو تصور لما حلر ذهنه عند االجتهاد ، ورد في ذلك الباب إذ ال يمكن اإلحاطة 
وقد اجتهد عمر وريره من الصحابة في مسائل كميرة لم يستحلروا فيها النصوص 

(. حتل رويت لهم فرجعوا إليها
ٖ 

 :واجب المنتصبين للفق  والفتو  واالجتهاد في األحكام

وأما المنتصبون لطلب الفقمه وهمم النمافرون للتفقمه الحماملون لفمرض :)حزم يقول ابن
النفار عمن جمماعتهم المتمؤهبون لنمذارة قمومهم ولتعلميم الممتعلم وفتيما المسمتفتي وربمما 
للحكم بين الناس، ففرض عليهم تقصي علوم الديانة علل حسب طاقتهم، ومن أحكام 

تب النقل وصفات النقلة ومعرفمة السمند القرهن وحديث النبي صلل هللا عليه وسلم ور
فممون زاد إلممل ذلممك . الصممحيح مممما عممداه مممن مرسممل لممعيف، هممذا فرلممه الممالزم لممه

معرفممة اإلجممماا واالخممتالف، ومممن أيممن قممال كممل قائممل وكيممف يممرد أقاويممل المختلفممين 
 .المتنازعين إلل الكتاب والسنة فحسن

ق من الباطل وكيف يعممل فيمما وفرض عليه تعلم كيفية البراهين التي يتميز بها الح 
       ٗماهره التعارض من النصوص وكل هذا منصوص في القرهن 

                                 
قممال  :)جممان فممي البحممر المحمميط فممي شممؤن تقليممد أئمممة الحممديث فممي الحكممم علممل الروايممات -4ٖٔ:ص: اللممروري ٔ

، كؤحممد والبخماري ومسملم والمدارقطني وأبمي داود ، ل أئمة الحديث ويقول علل قو: الشي  أبو إسحاق والنزالي 
 ٖٕ٘:ص 6: (كما نؤخذ بقول المقومين في القيم، فجاز األخذ بقولهم ، ألنهم أهل المعرفة بذلك 

 ٖٔ-ٖٓالمقدمة  ٔالبحر الزخار  أحمد بن يحيل المرتلل   ٕ
 3ٖٕ:ص ٖ:لتحبير في شرح التحرير   في التقرير وا( ه643) محمد بن محمد بن أمير حا  الحنفي  ٖ
 ٘ٔٔ: ص ٘: اإلحكام البن حزم   ٗ
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أعلمم النماس أعلمهمم بماالختالف : لكن معرفة االختالف علم زائد قال سمعيد بمن جبيمر
 .وصدق سعيد ألنه علم زائد ،وكذلك معرفة من أين قال كل قائل

وقمالوا لمن يمدخل لجنمة إال ممن كمان :) للفؤما معرفة كيفية إقامة البرهمان فبقولمه تعما 
فلم نقل شيئا إال ما ( هودا أو نصار، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

 )...(.قاله ربنا عز وجل وأوجبه علينا والحمد هلل رب العالمين

ما ننس  من هية أو ننسها نؤت بخير منها أو مملهما ألمم تعلمم أن هلل علمل :) وقال تعالل
ففمرض علينما معرفمة الناسم  ممن المنسموخ وفمرض علمل ممن قصمد ( شين قمدير كل

التفقه في الدين كما ذكرنا أن يستعين علل ذلك من سمائر العلموم بمما تقتلميه حاجتمه 
 .إليه في فهم كالم ربه تعالل وكالم نبيه صلل هللا عليه وسلم

ل هلل ممن يشمآن وممآ أرسملنا ممن رسمول إال بلسمان قوممه ليبمين لهمم فيلم:) قال تعالل 
ويهدي من يشآن وهو العزيز الحكيم ففرض علل الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب 

 .ليفهم عن هللا عز وجل وعن النبي صلل هللا عليه وسلم

ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكالمهم الذي به نزل القمرهن وبمه يفهمم  
فمن جهل اللنة وهمي . ات وبنان األلفاممعاني الكالم التي يعبر عنها باختالف الحرك

األلفام الواقعة علل المسميات وجهل النحو الذي هو علم اختالف الحركمات الواقعمة 
الختالف المعاني فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنما هللا تعمالل ونبينما صملل هللا عليمه 

يدري، وقد نهاه وسلم ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه ألنه يفتي بما ال 
وال تقمف مما لميس لمك بمه علمم إن السمما والبصمر :"ٔهللا تعالل عمن ذلمك بقولمه تعمالل

وفرض علل الفقيه أن يكمون عالمما بسمير " )...( والفإاد كل أولئك كان عنه مسإوال
النبي صلل هللا عليه وسملم، لميعلم هخمر أواممره وأولهما وحربمه صملل هللا عليمه وسملم 

وحمرم . سالم وليعرف علل ماذا حارب ولماذا ولا الحربلمن حارب وسلمه لمن 
 .الدم بعد تحليله ،وأحكامه صلل هللا عليه وسلم التي حكم بها

فمن كانت هذه صفته وكان ورعا في فتياه مشفقا علل دينه صليبا في الحق حلت له  
ممام الفتيا و إال فحرام عليه أن يفتي بين امنين أو أن يحكم بمين امنمين وحمرام علمل اإل

أن يقلده حكما أو يتيح له فتيا وحرام علل الناس أن يستفتوه ألنه إن لم يكن عالما بما 
ذكرنا فلم يتفقه في الدين وإن لم يكن مشفقا علل دينه فهمو فاسمق وإن لمم يكمن صمليبا 
لم يؤمر بمعروف وال نهل عن منكر واألمر بالمعروف والنهي عمن المنكمر فرلمان 

ولممتكن مممنكم أمممة يممدعون إلممل لخيممر ويممؤمرون بممالمعروف :" علممل النمماس قممال تعممالل
 ٕ"(وينهون عن لمنكر وأولئك هم لمفلحون

                                                                                             
 
 4ٔٔ: ص ٘: اإلحكام البن حزم   ٔ
 6ٔٔ: ص ٘: اإلحكام البن حزم   ٕ



 320 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 :األحكام تإخذ من جميل األحاديث والسنن الواردة في الموضوع ال من بعضها
وليس كمل األحكمام  توجمد فمي خبمر واحمد وال تإخمذ ممن :)يقول ابن حزم في المحلل

 ٔ(.بعض ويإخذ بها كلها خبر واحد ولكن تلم السنن بعلها إلل
 : معرفة اواعد أصول الفق  من أعظم الطرا التي تعين عل  استنباط األحكام

وال بمد ممن معرفمة :) يقول الزركشي فيما ينبني لمفسر عموم القرهن وهيات األحكام 
 :قواعد أصول الفقه فونه من أعمم الطرق في استممار األحكام من اآليات

:)  وقوله(  وال يملم ربك أحدا:)ي سياق النفي من قوله تعاللفيستفاد عموم النكرة ف -
 (فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 

 (.هل تعلم له سميا:)وفي اإلستفهام من قوله -
وإن أحممد مممن المشممركين ( )فوممما تممرين مممن البشممر أحممدا:)وفممي الشممرط مممن قولممه -

 (     استجارك
 (.أحدوال يلتفت منكم :)وفي النهي من قوله -
 ٕ(علممت نفمس مما أحلممرت:)وفمي سمياق اإلمبمات بعممموم القلمة المقتلمل ممن قولممه -

 ( ونفس وما سواها)وقوله  
 (.وجانت كل نفس) وإذا أليف إليها كل نحو -
وسمميعلم ()إن اإلنسممان لفممي خسممر:)ويسممتفاد عممموم المفممرد المحلممل بممالالم مممن قولممه -

 (. ويقول الكافر( )الكفار
هذا كتابنا :)وقوله()وصدقت بكلمات ربها وكتبه:)اف من قولهوعموم المفرد المل -

 .والمراد جميا الكتب التي اقتلت فيها أعمالهم( ينطق عليكم بالحق
وإذ أخمذنا ممن :)وقولمه( وإذا الرسمل أقتمت:)وعموم الجمما المحلمل بمالالم فمي قولمه -

 إلل هخرها   ...( إن المسلمين والمسلمات:)وقوله(  النبيين ميماقهم
ومممن يعمممل مممن الصممالحات وهممو مممإمن فممال يخمماف ملممما وال :)والشممرط مممن قولممه -

ومما تفعلموا ممن خيمر يعلممه :)وقولمه( فمن يعمل ممقال ذرة خيمرا يمره:)وقوله( هلما
( وحيمممما كنممتم فولمموا وجمموهكم شممطره:)وقولممه( أينممما تكونمموا يممدرككم الممموت( )هللا

وإذا جمانك :) وقولمه( عمنهم يخولمون فمي هياتنما فمؤعرض ٖوإذا رأيت المذين:)وقوله
 .هذا إذا كان الجواب طلبا ممل هاتين اآليتين( الذين يإمنون بآياتنا فقل سالم عليكم

وإذا ( )وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفلوا إليها:)فون كان ماليا لم يلزم العموم وكقوله
 (.جانك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول هللا

(  وإذا كمالوهم أو وزنموهم يخسمرون:)ه للعمموم كقولمهوإن كان مسمتقبال فمؤكمر مموارد
إنهمممم كمممانوا إذا قيمممل لهمممم ال إلمممه إال هللا :)وقولمممه( وإذا ممممروا بهمممم يتنمممامزون:)وقولمممه

 (.يستكبرون
 (.   وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم:)وقد ال يعم كقوله

ويسمتفاد كممون األمممر المطلممق للوجمموب مممن ذمممه لمممن خالفممه، وتسممميته إيمماه عاصمميا  -
 .ترتيبه العقاب العاجل أو اآلجل علل فعلهو

                                 
 ٕٗٙ: ص 6: المحلل   ٔ
 ٙ: ص ٕ: البرهان في علوم القرهن   ٕ
 6: ص ٕ: البرهان في علوم القرهن   ٖ
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ويسممتفاد كممون النهممي مممن ذمممه لمممن ارتكبممه وتسممميته عاصمميا وترتيبممه العقمماب علممل  -
 .   فعله
ويستفاد الوجوب باألمر بالتصريح باإليجاب والفرض والكتب ولفمة علمل ولفممة  -

ط العممل حق علل العباد و علمل الممإمنين وترتيمب المذم والعقماب علمل التمرك وإحبما
 .   بالترك ورير ذلك

ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بمالتحريم والحممر والوعيمد علمل الفعمل وذم  -
الفاعل وإيجاب الكفارة، وقوله ال ينبني فونها في لنمة القمرهن والرسمول للمنما شمرعا 

الفعل ولفممة  ٔأو عقال، ولفمة ما كان لهم كذا وكذا و لم يكن لهم وترتيب الحد علل
ال يحل و ال يصلح ووصف الفعل بؤنه فساد أو من تزيين الشيطان وعمله وأن هللا ال 

 .   يحبه وأنه ال يرلاه لعباده وال يزكي فاعله وال يكلمه وال ينمر إليه ونحو ذلك
ويسممتفاد اإلباحممة مممن اإلذن والتخييممر واألمممر بعممد الحمممر ونفممي الجنمماح والحممر   -

يعفممو عنممه وبمماإلقرار علممل فعلممه فممي زمممن المموحي  واإلمممم والمإاخممذة واإلخبممار بؤنممه
وباإلنكار علل من حرم الشين واإلخبار بؤنمه خلمق لنما وجعلمه لنما وامتنانمه علينما بمه 

فمون اقتمرن بوخبماره ممدح دل علمل  ،وإخباره عن فعل من قبلنا له ريمر ذام لهمم عليمه
 .     رجحانه استحبابا أو وجوبا

والسمارق :)إلمل الوصمف المناسمب كقولمه تعمالل ويستفاد التعليمل ممن إلمافة الحكمم -
فكمما يفهمم منمه وجموب ( الزانيمة والزانمي فاجلمدوا)وقولمه( والسارقة فماقطعوا أيمديهما

وأن الوجموب كمان ألجلهمما مما أن . الجلد والقطا يفهم منه كون السمرقة والزنما علمة
 .   ماللفم من حيث النطق لم يتعرض لذلك بل يتبادر إلل الفهم من فحو، الكال

أي (  وإن الفجمار لفمي جحميم) أي لبمرهم ( إن األبمرار لفمي نعميم:)وكذلك قوله تعالل
لفجورهم ، وكذا كل كالم خر  مخر  الذم والمدح فمي حمق العاصمي والمطيما وقمد 

 ٕ(.يسمل هذا في علم األصول لحن الخطاب
 

 :دور العلم بمنهجية تفسير النصوص في سبلمة فهم آيات وأحاديث األحكام
تممرح عبممد العممميم الزرقمماني علممل النممامر فممي القممرهن لطلممب التفسممير مآخممذ كميممرة يق

 :أمهاتها أربعة
 .   ما التحرز عن اللعيف والمولوا النقل عن رسول ا هلل : األول
األخذ بقول الصحابي فقد قيمل إنمه فمي حكمم المرفموا مطلقما وخصمه بعلمهم : المانية

 .   فيه بؤسباب النزول ونحوها مما ال مجال للرأي
األخذ بمطلق اللنة ما االحتراز عن صرف اآليات إال ما ال يدل عليه الكمير : المالمة

 .   من كالم العرب
األخذ بما يقتليه الكالم ويمدل عليمه قمانون الشمرا، وهمذا النموا الرابما همو : الرابعة

   ٖ.اللهم فقهه في الدين وعلمه التؤويل :الذي دعا به النبي البن عباس في قوله

                                 
 3: ص ٕ: البرهان في علوم القرهن   ٔ
 3: ص ٕ: لبرهان في علوم القرهن  ا ٕ
 4ٖ: ص ٕ: مناهل العرفان   ٖ
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المآخمذ  فمن فسر القرهن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه:)مم قال بعد ذلك
معتممدا عليهمما فيممما يممر، مممن معمماني كتمماب هللا، كممان تفسمميره سممائنا جممائزا خليقمما بممؤن 

ومن حاد عن هذه األصول وفسر القمرهن . يسمل التفسير الجائز أو التفسير المحمود
ساقطا مرذوال خليقا بؤن يسمل التفسير رير الجائز أو رير معتمد عليها كان تفسيره 

 ٔ(التفسير المذموم
 :التمييز بين ما يقصد ب  الوعظ وبين ما يكون في تعليم األحكام

أن الخطبة شؤنها البسط واإليلاح واجتناب اإلشارات والرموز قال :)يقول الشوكاني
ا تكلمم بكلممة أعادهما مالمما ولهذا مبت أن رسول هللا صلل هللا عليه وهله وسملم كمان إذ

أن يكمون هللا ورسموله أحمب إليمه ممما : لتفهم عنمه، قمال وإنمما منمي اللممير فمي قولمه
 .سواهما ألنه ليس خطبة وعم وإنما هو تعليم حكم

فكممل ممما قممل لفمممه كممان أقممرب إلممل حفمممه بخممالف خطبممة المموعم، فونممه لمميس المممراد  
 ٕ.(حفمها وإنما يراد االتعام بها

 :األحكام ال يخرج من حقيقة اإليمانالتنازع في 

أهل اإليمان ال يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل األحكام عن حقيقة :)يقول ابن القيم
} : اإليمممان إذا ردوا ممما تنممازعوا فيممه إلممل هللا ورسمموله كممما شممرطه هللا علمميهم بقولممه 

ن الحكممم وال ريممب أ{ فممردوه إلممل هللا والرسممول إن كنممتم تإمنممون بمماهلل واليمموم اآلخممر 
 ٖ(.المعلق علل شرط ينتفي عند انتفائه 

 :طرا استنباط األحكام 

إذا رفعت إلل المجتهد واقعة فليعرلها علل نصموص :) فبحسب الشافعي رحمه هللا
الكتاب فون أعوزه فعلل األخبار المتواترة  مم علل اآلحاد فون أعموزه لمم يخمض فمي 

هرا نمممر فمي المخصصمات مممن القيماس بمل يلتفمت إلممل ممواهر القمرهن فممون وجمد مما
قياس أو خبر فون لم يجد تخصيصا حكم به وإن لم يعمر علل لفم من كتاب وال سنة 

فون لم يجد إجماعا خاض . نمر إلل المذاهب فون وجدها مجمعا عليها اتبا اإلجماا 
 .في القياس

قاعدة  ويالحم القواعد الكلية أوال ويقدمها علل الجزئيات كما في القتل بالممقل يقدم 
الردا والزجر علل مراعاة اآللة، فون عدم قاعدة كليمة نممر فمي النصموص ومواقما 
اإلجماا فون وجدها في معنل واحد ألحق به و إال انحدر إلل قياس مخيل فون أعوزه 

 ٗ(تمسك بالشبه وال يعود علل طرد إن كان يإمن باهلل ويعرف مؤخذ الشرا 

 :علي  دالئل وأمارات تدل علي ما من حكم من األحكام إال وهلل تعال  

                                 
 4ٖ: ص ٕ: مناهل العرفان   ٔ
 ٕٖٙ: ص ٖ: نيل األوطار   ٕ
 3ٖص  ٔإعالم الموقعين    ٖ
  6ٕٔ- 4ٕٔص  ٕ  " أنوار البروق في أنواا الفروق"القرافي  ٗ



 323 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

وأمما احتممال عمدم )يقول اآلمدي ردا علل المشككين في جدو، االجتهاد فمي األحكمام
تؤدية االجتهاد إلل شين من األحكام  فبعيد أيلا ألن الماهر أنه ما من حكم إال وهلل 
تعممالل عليممه دالئممل وأمممارات تممدل عليممه  والممماهر ممممن لممه أهليممة االجتهمماد إنممما هممو 

 ٔ(الطالا عليها والمفر بهاا

 :األحكام مصرح بها ومستنبطة

قسمان أحمدهما مما صمرح :) يقول صاحب البرهان في علوم القرهن عن األحكام،هي
به في األحكام، وهو كمير وسورة البقرة والنسان والمائدة واألنعام مشتملة علل كمير 

أحدهما ما يستنبط من : والماني ما يإخذ بطريق االستنباط وهو علل قسمين. من ذلك
  ٕ(والماني ما يستنبط ما لميمة هية أخر،)...( رير لميمة إلل هية أخر،

 :مم ممل لما يستنبط من رير لم اآلية محل االجتهاد إلل هية أخر،
إال علمل أزواجهمم أو مما :)باستنباط الشافعي تحريم االستمنان باليمد ممن قولمه تعمالل -

 (  بتنل وران ذلك فؤولئك هم العادونفمن ا:  )ملكت أيمانهم إلل قوله
امرأتممه حمالممة )و( امممرأة فرعممون:)واسممتنباط صممحة أنكحممة الكفممار مممن قولممه تعممالل-

 .ونحوه( الحطب 
 (.  ويتبا رير سبيل المإمنين:)واستنباطه حجية اإلجماا من قوله- 
حتمل :) إلمل قولمه( فماآلن باشمروهن:)واستنباطه صحة صوم الجنب من قوله تعمالل-

فمدل علمل جمواز الوقماا فمي ( ن لكم الخيط األبيض من الخيط األسمود ممن الفجمريتبي
جميا الليل ويلزم منه تؤخير النسل إلل النهار وإال لوجب أن يحرم الوطن إلمل هخمر 

 .جزن من الليل بمقدار ما يقا  النسل فيه
 : وممل لما يستنبط ما لميمة هية أخر،

ا أن أقممل الحمممل سممتة أشممهر مممن قولممه باسممتنباط علممي وابممن عبمماس رلممي هللا عنهممم-
واحمتج بهما (.وفصماله فمي عمامين:) ما قوله(  وحمله وفصاله مالمون شهرا:)  تعالل

 .   مالمون شهرا  :أبو حنيفة علل أن أكمر الرلاا سنتان ونصف
أفعصميت :)وممله استنباط األصوليين أن تارك األمر يستحق العقاب من قوله تعمالل-

 .ٖ(يعص هللا ورسوله فون له نار جهنم ومن:)ما قوله( أمري 
وتجدر اإلشارة إلل أنه يباح في هيات األحكام ممن االجتهماد والتؤويمل مما ال يبماح فمي 

تؤويل هيات الصفات وأخبارها بما يخرجها :) هيات الصفات،يقول ابن القيم رحمه هللا
إلسالم عليمه عن حقائقها هو أصل فساد الدنيا والدين وزوال الممالك وتسليط أعدان ا

إنما كان بسب التؤويل ويعرف هذا من له اطالا وخبمرة بمما جمر، فمي العمالم ولهمذا 
يحرم عقالن الفالسفة التؤويل ما اعتقمادهم لصمحته ألنمه سمبب لفسماد العمالم وتعطيمل 
الشرائا ومن تؤمل كيفية ورود هيمات الصمفات فمي القمرهن والسمنة علمم قطعما بطمالن 

                                 
 ٖٗٔ: ص ٔ: اإلحكام لرمدي   ٔ
 ٘- ٗ :ص ٕ: البرهان في علوم القرهن   ٕ
 ٘: ص ٕ: البرهان في علوم القرهن   ٖ
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ائقهمما فونهمما وردت علممل وجممه ال يحتمممل معممه التؤويممل تؤويلهمما بممما يخرجهمما عممن حق
  ٔ(بوجه

 
 :آيات األحكام ال يكاد يفهم معانيها إال الخاصة

لمم يتنمازعوا فمي تؤويمل هيمات الصمفات وأخبارهما فمي )أشار ابن تيمية إلل أن السلف 
مولا واحد بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم علل إقرارها وإمرارها ما فهمم 

وهذا يدل علمل أنهما أعممم النموعين بيانما وأن العنايمة ببيانهما  ،ا وإمبات حقائقهامعانيه
أهم ألنها ممن تممام تحقيمق الشمهادتين وإمباتهما ممن لموازم التوحيمد فبينهما هللا ورسموله 
بيانا شافيا ال يقا فيه لبس وال إشكال يوقا الراسخين في العلم في منازعة وال اشتباه 

ونور لها قلبه يعلم أن داللتها علل معانيها أمهر من داللمة  ومن شرح هللا لها صدره
كميممر مممن هيممات األحكممام علممل معانيهمما ولهممذا هيممات األحكممام ال يكمماد يفهممم معانيهمما إال 

  ٕ(الخاصة من الناس
 :بين آيات األحكام وآيات األسما  والصفات

فممي فهمهمما بممين ابممن تيميممة باألمملممة التولمميحية أن هيممات األسمممان والصممفات يشممترك 
الخماص والعممام أعنممي فهممم أصمل المعنممل ال فهممم الكنممه والكيفيمة وأن األمممر فممي هيممات 

ولهذا أشكل علل بعض الصحابة قولمه حتمل يتبمين لكمم )األحكام ال تكون دائما كذلك 
ولمم ( 64ٔالبقمرة)الخيط األبيض من الخميط األسمود حتمل بمين لهمم بقولمه ممن الفجمر 

وإذا سؤلك عبادي عني فوني قريب أجيب دعوة الداا يشكل عليه وال علل ريره قوله 
وأممالها من هيات الصفات وأشمكل علمل عممر بمن الخطماب (   6ٙٔالبقرة)إذا دعان 

هية الكاللة ولم يشمكل عليمه أول الحديمد وهخمر الحشمر وأول سمورة طمه ونحوهما ممن 
 ٖ(هيات الصفات

:) والصفات حيث يقمول وبين أن هيات األحكام يدخلها اإلجمال بخالف هيات األسمان
وأيلا فون بعض هيمات األحكمام مجملمة عمرف بيانهما بالسمنة كقولمه تعمالل ففديمة ممن 

فهمذا مجممل فمي قمدر الصميام واإلطعمام فبينتمه ( 3ٙٔالبقمرة)صيام أو صدقة أو نسك 
السنة بؤنه صيام مالمة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وكمذلك قولمه وليطوفموا 

مجمل في مقدار الطمواف فبينتمه السمنة بؤنمه سمبا ونممائره كميمرة كآيمة بالبيت العتيق 
السرقة وهية الزكاة وهية الحج وليس في هيات الصمفات وأحاديمهما مجممل يحتما  إلمل 
بيان من خار  بل بيانها فيها وإن جانت السنة بزيادة فمي البيمان والتفصميل فلمم تكمن 

      ٗ(ا إال بالسنة بخالف هيات األحكامهيات الصفات مجملة محتملة ال يفهم المراد منه
مممم تعممرض إلشممكال بعممض التصممنيفات التممي تصممف هيممات األحكممام بالمحكمممة وهيممات 

فمون قيمل همذا يمرده مما قمد عمرف أن هيمات األممر والنهمي :) الصفات بالمتشابهة بقوله
فكيف يكون المتشمابه أولمح ممن  ،والحالل والحرام محكمة وهيات الصفات متشابهة

تشابه وإحكام يعم الكتاب كله وتشابه وإحكام  :التشابه واإلحكام نوعان :قيل ؟ المحكم

                                 
 ٖٖ٘: ص ٖ: مدار  السالكين   ٔ
 ٕٓٔ: ص ٔ:  " الصواعق المرسلة علل الجهمية والمعطلة"ابن تيمية  ٕ
 ٕٔٔ: ص ٔ: الصواعق المرسلة   ٖ
 ٕٕٔ: ص ٔ: الصواعق المرسلة   ٗ
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هللا نممزل أحسممن الحممديث كتابمما :) فمماألول كقولممه تعممالل ،يخممص بعلممه دون بعممض
يمس والقمرهن :) وقولمه( ٔهمود( )كتاب أحكممت هياتمه:) وقوله(   ٖٕالزمر( )متشابها
أنمممزل عليممك الكتممماب منمممه هيمممات همممو المممذي :)والمممماني كقولممه (   ٔ  ٕيمممس( )الحكمميم

فمون أردتمم بتشمابه هيمات (   4هل عممران()محكمات همن أم الكتماب وأخمر متشمابهات 
الصفات النموا األول فمنعم همي متشمابهة ريمر متناقلمة يشمبه بعلمها بعلما وكمذلك 

فهمذا وإن كمان يعمرض  ،هيات األحكام وإن أردتمم أنمه يشمتبه الممراد بهما بنيمر الممراد
 .أمر نسبي إلافي فيكون متشابها بالنسبة إليه دون ريرهلبعض الناس فهو 

فون المراد قد يشتبه فيهما بنيره  ،وال فرق في هذا بين هيات األحكام وهيات الصفات 
علل بعض الناس دون بعض  وقد تنازا الناس في المحكمم والمتشمابه تنازعما كميمرا 

ات بل المنقول عمنهم ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات هيات الصف
يدل علل خالف ذلك فكيف تكمون هيمات الصمفات متشمابهة عنمدهم وهمم ال يتنمازعون 

  ٔ(في شين منها وهيات األحكام هي المحكمة وقد وقا بينهم
 :ما يكره من التعما في اضايا األحكام 

 أحيدهماالبحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام علل قسممين :) يقول ابن رجب 
عن دخوله في دالالت النصوص الصحيحة من الفتو، والمفهموم والقيماس أن يبحث 

فهذا حق وهو مما يتعين فعله علل المجتهدين فمي معرفمة األحكمام  ،الماهر الصحيح
 .الشرعية

فيفممرق بممين  ،أن يممدقق النممامر نمممره وفكممره فممي وجمموه الفممروق المسممتبعدة والثيياني 
مما وجمود األوصماف المقتلمية  ،متماملين بمجرد فمرق ال يمهمر لمه أممر فمي الشمرا

أو يجما بين متفرقين بمجرد األوصماف الطارئمة التمي همي ريمر مناسمبة وال  ،للجما
فهذا النمر والبحث رير مرلمي وال محممود مما  .يدل دليل علل تؤميرها في الشرا
 .أنه قد وقا في طوائف من الفقهان

م ومممن بعممدهم مممن وإنممما المحمممود النمممر الموافممق لنمممر الصممحابة رلممي هللا عممنه 
القممرون المفلمملة كممابن عبمماس ونحمموه ولعممل هممذا مممراد ابممن مسممعود رلممي هللا عنممه 

إيماكم والتعممق وعلميكم بمالعتيق، يعنمي مما كمان عليمه الصمحابة  ،إياكم والتنطما: يقول
ومن كالم بعض أعيان الشافعية ال يليق بنا أن نكتفي بالخياالت في . رلي هللا عنهم

رأي، والسر في تلك أن متعلق األحكام  فمي الحمال المنمون الفروق كدأب أصحاب ال
ورلباتهمما، فمموذا كممان اجتممماا مسممؤلتين أمهممر فممي المممن مممن افتراقهممما وجممب القلممان 

ومما .فافهموا ذلك فونه من قواعد الدين انتهل  ،باجتماعهما وإن انقدح فرق علل بعد
 ٕ(يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه أمور النيب الخبرية

 :االختبلف في األحكام ليس بمنكر 
ونحمن نقمول إنمه لميس بمنكمر أن :)هللا بن مسلم بن قتيبمة المدينوري عبدقال أبو محمد 

يخمالف ابممن الحنفيمة ابممن عبماس ويخممالف علمي عمممر وزيمد بممن مابمت بممن مسمعود فممي 
التفسير وفي األحكام وإنما المنكر أن يحكوا عن النبي  صلل هللا عليه وسملم خبمرين 

                                 
 ٖٕٔ: ص ٔ: الصواعق المرسلة   ٔ
 6ٕ٘: ص ٔ: جاما العلوم والحكم   ٕ
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لفين من رير تؤويل فؤما اخمتالفهم فيمما بيمنهم فكميمر فممنهم ممن يعممل علمل شمين مخت
 .سمعه ومنهم من يستعمل منه ومنهم من يجتهد رأيه

بن عباس قال في الحجر اولذلك اختلفوا في تؤويل القرهن وفي أكمر األحكام رير أن  
الجنمة  بقول سمعه وال يجوز ريمر ذلمك ألنمه يسمتحيل أن يقمول كمان أبميض وهمو ممن

بن الحنفيمة ألنمه رهه بمنزلمة ريمره ممن قواعمد البيمت فقلمل ابرأي نفسه وإنما المان 
بن عباس في الحجر وأنه ممن اعليه بؤنه أخذ من حيث أخذت واألخبار المقوية لقول 

 ٔ(الجنة كميرة منها أنه يؤتي يوم القيامة وله لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق
وأما مما ال يعلممه :) رأي والتؤويل واالجتهاد،يقول الزرقانيفاألحكام مما يسول فيه ال

إال هللا تعالل فهو ما يجري مجر، النيوب كاآليات التي تمذكر فيهما السماعة والمروح 
والحروف المقطعة وكل متشابه في القمرهن عنمد أهمل الحمق فمال مسمال لالجتهماد فمي 

الحديث أو إجماا األمة  تفسيره وال طريق إلل ذلك إال بالتوقيف بنص من القرهن أو
علمل تؤويلممه   وأمما مممما يعلممه العلمممان ويرجما إلممل اجتهمادهم فهممو المذي ينلممب عليممه 
إطالق التؤويل وذلك باستنباط األحكمام وبيمان المجممل وتخصميص العمموم وكمل لفمم 
احتمل معنيين فصاعدا فهمو المذي ال يجموز لنيمر العلممان االجتهماد فيمه اعتممادا علمل 

  ٕ(اهد دون مجرد الرأيالدالئل والشو
التفسير بالرأي الجائز منه ورير الجمائز الممراد بمالرأي هنما :)وفي مولا هخر يقول

االجتهماد فممون كممان االجتهمماد موفقمما أي مسممتندا إلمل ممما يجممب االسممتناد إليممه بعيممدا عممن 
 ٖ(إال فمذموم الجهالة واللاللة فالتفسير به محمود و
 :ي األحكامنماذج من اجتهاد السلف واختبلفهم ف

أن معاوية بن أبي سمفيان بماا } مالك عن زيد بن أسلم عن عطان بن يسار  ورد عن
سقاية من ذهب أو ورق بؤكمر من وزنها فقال أبو المدردان سممعت رسمول هللا صملل 
هللا عليه وسلم ينهل عمن مممل همذا إال مممال بمممل فقمال لمه معاويمة مما أر، بمممل همذا 

يعمذرني ممن معاويمة أنما أخبمره عمن رسمول هللا صملل هللا فقال أبو الدردان ممن  ،بؤسا
مم قمدم أبمو المدردان علمل  .ال أساكنك بؤرض أنت بها .عليه وسلم ويخبرني عن رأيه

عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بمن الخطماب إلمل معاويمة أن ال تبيما ذلمك 
 .{ إال ممال بممل وزنا بوزن 

هب إليه معاوية من بيا سقاية الذهب بؤكمر ممن ما ذ :)قال الباجي في المنتقل شارحا
وزنها يحتمل أن ير، في ذلك ما رهه ابن عباس من تجويز التفالل في الذهب نقمدا 

ولكنه جوز التفالل بين المصول منه وريره لمعنل  ،ويحتمل أن يكون ال ير، ذلك
ممل الصيارة وقول أبي الدردان سمعت رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم ينهمل عمن م

أنكر عليه فعلمه ممن تجمويزه التفالمل فمي المذهب واحتما  إلمل االحتجما  بنهمي  ،هذا
 .ألن معاوية من أهل الفقه واالجتهاد; النبي صلل هللا عليه وسلم عن ممل ذلك 

                                 
تحقيمق   66ٕ: ص ٔ:  " تؤويمل مختلمف الحمديث( "ه4ٕٙ ت) هللا بن مسملم بمن قتيبمة المدينوري أبو محمد عبد ٔ

 ٔ::  عدد األجزان -34ٕٔ - 3ٖٖٔ -بيروت -دار الجيل - محمد زهري النجار
 ٓٔ: ص ٕ: مناهل العرفان   ٕ
 ٖٙ: ص ٕ: مناهل العرفان   ٖ
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وقمد رو، . فليس ألبي الدردان صمرفه عمن رأيمه المذي روي إال بمدليل وحجمة بينمة  
أمير المإمنين معاوية مما أوتمر إال بواحمدة ابن أبي مليكة قيل البن عباس هل لك في 

وقول معاوية ما أر، بممل همذا بؤسما يحتممل أن يمر، :)مم قال (.قال أصاب إنه فقيه 
وذلممك لممما يجمموز علممل  ،القيمماس مقممدما علممل أخبممار اآلحمماد علممل ممما روي عممن مالممك

ألن السمهو والنلمط ; الراوي من السهو والنلمط والصمواب تقمديم خبمر الواحمد العمدل 
 )...(يجوز فيه علل النامر المجتهد أكمر مما يجوز علل الناقل الحافم الفقيه 

ويحتمل أن ير، تقديم أخبار اآلحاد إال أنه حمل النهي علل الملروب  :)وقال أيلا
بالملممروب دون المصممول بالملممروب ورأ، أن الصمميارة معنممل زائممد ويجمموز أن 

من باا مائة دينار في قرطاس يكون عولا للفلل علل حسب ما يقول أبو حنيفة في
 (.بمائتي دينار أن ذلك جائز ويجعل القرطاس عولا للمائة األخر، 

وقول أبي الدردان من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن  :)وقال في شؤن أبي الدردان
نكمار منمه علمل معاويمة التعلمق إ ،رسول هللا صلل هللا عليه وسلم ويخبرني عمن رأيمه

م يحمل ذلك من معاوية علل التؤويل وإنما حمله منه علمل رد برأي يخالف النص ول
الحديث بالرأي إما  ألنه لم يمرد بقولمه عمن مممل همذا إال المصمول بالملمروب وفيمه 

 .نقل النهي فيمتنا التؤويل والتخصيص
ألنممه حمممل قممول معاويممة ممما أر، بممممل هممذا بؤسمما علممل تجممويز التفالممل بممين ; وإممما  

وأما التؤويل فال خمالف فمي جموازه وفيمما قالمه أبمو . تفصيل الذهبين في الجملة دون 
الممدردان تصممريح بممؤن أخبممار اآلحمماد مقدمممة علممل القيمماس والممرأي وقولممه ال أسمماكنك 

مهار لهجمره والبعمد عنمه حمين لمم إبؤرض أنت فيها مبالنة في اإلنكار علل معاوية و
 .(لرجوا عما خالفهيؤخذ بما نقل إليه من نهي النبي صلل هللا عليه وسلم ويمهر ا

مم قدم أبو الدردان علل عمر بن الخطاب فذكر  :وقوله:)وبخصوص موقف عمر قال
 ،ذلك له علل معنل رفا ما ينكمر إلمل اإلممام إذا لمم يسمتطا علمل تنييمر المنكمر عنمده

فكتب عمر بن الخطاب إلمل معاويمة أن ال يبيما ذلمك إال وزنما بموزن علمل حسمب مما 
 .كامه بالحكم بالحق والتبصير لهم بصواب األحكاميجب علل اإلمام من أمر ح

ألن ممما حممرم فيممه  ،إال وزنمما بمموزن يقتلممي المنمما مممن الجممزاف فممي ذلممك  :وقولممه 
فالتسماوي كمالعلم  .ألنمه ال يعلمم معمه التسماوي والجهمل ،التفالل يحرم فيه الجمزاف 

ا جمرت وال يجوز التحري في هذا لم .والمنا من صحة العقد ،بالتفالل في التحريم
العادة من قلة التسامح بيسيره ولم ينكر عمر رلمي هللا عنمه علمل معاويمة مما راجما 

 ٔ(.به أبو الدردان لما احتمل من التؤويل علل ما قدمناه وهللا أعلم وأحكم 
 

 :جواز التقليد في األحكام دون العقائد

أدلمة يشمترك  التوحيد ال يجوز فيه تقليد العامي للعالم وإنما يرجما إلمل:)يقول اآلمدي
فيها الكل وهي أدلة العقل بخالف األحكام  الشرعية، فونمه يجمب علمل العمامي األخمذ 

 ٕ(بقول العالم فيها

                                 
 ٕٕٙص  ٗ  :المنتقل ٔ
 4ٕٓ: ص ٔ :اإلحكام لرمدي   ٕ
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 :عبلاة األحكام بالسلطان
 :عبلاة األحكام بالقضا  من حيث المعن  والمفهوم 

يشير النووي في شرحه لصحيح مسلم في كتاب األقلية  باب اليممين علمل الممدعل 
: القمة الموجمودة بمين األحكمام والقلمان ابتمدان ممن األصمول اللنويمة، بقولمهعليمه، للع

القلان في األصل إحكام الش  والفرال منه ،ويكون : قال الزهري رحمه هللا تعالل)
وسمي الحاكم ..( وقلينا إلل بني اسرائيل:) ومنه قوله تعالل. القلان إملان الحكم

ن قلل بمعنل أوجب، فيجوز أن يكمون ويكو.قاليا ألنه يملي األحكام  ويحكمها 
سمممي قالمميا إليجابممه الحكممم علممل مممن يجممب عليممه ،وسمممي حاكممما لمنعممه المممالم مممن 

وسميت حكمة الدابة لمنعها الدابة ممن . يقال حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته ،الملم
  ٔ(ركوبها رأسها وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها

 :القاضي لهاالغرا من األحكام تنفيذ 
ففي معرض حديث ابن العربي عن جواز تمولي الممرأة أممور القلمان اسمتعرض مما 
وقا من تنامر بين القالي أبي بكر بن الطيب الممالكي األشمعري مما أبمي فمر  بمن 

أن النمرض ممن )طرار شي  الشافعية، فمذكر أبمو الفمر  ممن أدلمة جمواز حكمم الممرأة
ينة عليهما ،والفصمل بمين الخصموم فيهما، وذلمك األحكام  تنفيذ القالي لها، وسماا الب
فاعترض عليه القالي أبو بكر ونقمض كالممه . ممكن من المرأة كومكانه من الرجل

باإلمامة الكبر، فون النرض منه حفم المنور وتدبير األمور وحماية البيلة وقبض 
 ( الخرا  ورده علل مستحقه، وذلك ال يتؤتل من المرأة كتؤتيه من الرجل

ولمميس كممالم الشمميخين فممي هممذه :)ل ابممن العربممي للفصممل بممين الممرجلين بممالقول و تممدخ
لة بشين فون المرأة ال يتؤتل منها أن تبرز إلل المجلس وال تخمالط الرجمال وال ؤالمس

تفاولهم مفاولة النمير للنمير ألنها إن كانت فتاة حمرم النممر إليهما وكالمهما وإن 
تمزدحم فيمه معهمم وتكمون منمامرة لهمم  كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلمس واحمد
 ٕ(ولن يفلح قط من تصور هذا وال من اعتقده

،أي ممما مممن األحكممام  تنفيممذ القالممي لهمماوالشمماهد مممن هممذا الممنص القممول بممؤن المقصممد 
يحتا  منها ذلك،وينسحب األمر في التنفيذ علل كل من تعينت عليه فردا أو إماما أو 

 .جماعة
 :كام الشرعية عل  من كان أميرا إاامة األح

علل ممن :) قال...( كلكم راا:) ففي تعليق ابن حجر علل قوله  صلل هللا عليه وسلم
الجمعمة :..قال الزين بن المنيمر)...( كان أميرا إقامة األحكام الشرعية والجمعة منها 

 ٖ..(تنعقد بنير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم
م وريمرهم ممن النماس يمر، البماجي وريمره ممن الفقهمان أن وحسما للتنازا بين الحكما

األحكممام العامممة التممي هممي مصممروفة إلممل األئمممة ال يملممل فيهمما إال ممما يممراه اإلمممام )
 ٗ(ويإديه إليه اجتهاده دون رأي المحكوم عليه

                                 
 ٕ: ص ٕٔ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٔ
 6ٖٗ:ص ٖ: :أحكام القرهن ٕ
 6ٖٔ: ص ٕ: فتح الباري   ٖ
  ٕٗٔص ٕالمنتقل للباجي    ٗ
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أن : قولممه:)وتبلممآ مسممإولية الحكممام درجممة قتممال الجاحممدين لألحكممام ،يقممول ابممن حجممر
حتل يشهدوا ،جعلت راية المقاتلة، وجمود مما ذكمر : قوله)...( اتل ، أي بؤن أق..أقاتل

: والجمواب. فمقتلاه أن من شهد، وأقام، وأتل، عصم دمه، ولمو جحمد بماقي األحكمام
أن الشهادة بالرسالة تتلمن التصديق بما جان به، ما أن نص الحديث وهو قوله إال 

ف بمه ونمص علمل الصمالة بحق اإلسمالم يمدخل فيمه جميما ذلمك، فمون قيمل فلمم لمم يكتم
مرهممما ألنهممما أممما العبممادات البدنيممه ؤوالزكمماة فممالجواب أن ذلممك لعممهممما واالهتمممام ب

 ٔ(والمالية
 :العدل في األحكام من فرائا الدين 

العدل بين الناس في األحكام  وعامة المعامالت ممن :)يقول البيهقي في شعب اإليمان
فالنمماس كلهممم مممؤمورون بممؤن ينصممف  ،فممرائض الممدين، فؤممما ممما اتصممل بنيممر الحكممم

بعلهم بعلا من نفسه، فال الطالمب يطلمب مما لميس لمه وال المطلموب يمنما مما عليمه 
 . بعد أن كان قادرا علل أن يعفو به

وأما مما اتصمل منمه بمالحكم فجملتمه أن الحماكم ال ينبنمي لمه أن يتبما همواه وال يتعمد، 
يما داود إنما جعلنماك :) يمه السمالمالحق إلل ما سواه، كمما قمال هللا عمز وجمل لمداود عل

فون ( خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق وال تتبا الهو، فيللك عن سبيل هللا
فمون همذا لمم يكمن  .احكمم بمما شمئت :فقيمل لمه ،الحاكم ليس رجال خص من بين النماس

ليفصمل بمين عبماده  ..وإنمما ائمتمن علمل حكمم هللا تعمالل ،لملك مقرب وال نبمي مرسمل
 ٕ(المختلفين عليه ويحمل

فون الجور في األحكام واتباا الهو، فيه من أعمم الذنوب وأكبر الكبمائر وتبعا لذلك 
: وقال صلل هللا عليمه وسملم { وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا } قال هللا تعالل ). 
إن أعتل الناس علل هللا وأبنض الناس إلل هللا وأبعد النماس ممن هللا رجمل واله هللا } 

 { من أمر أمة محمد شيئا مم لم يعدل بينهم 
القلماة مالممة قالميان فمي النمار وقماض فمي الجنمة } وأما قوله صلل هللا عليه وسملم 

قاض عمل بالحق في قلائه فهو في الجنة وقاض علم الحق فخان متعمدا فمذلك فمي 
أن فصمح { النار وقاض قلل بنير علم واستحيا أن يقول إني ال أعلم فهو في النمار 

وأما ممن ، والجاهل الذي لم يإذن له في الدخول في القلان ، ذلك في الجائر العالم 
إذا اجتهمد الحماكم } اجتهد في الحق علل علمم فؤخطمؤ فقمد قمال عليمه الصمالة والسمالم 

 ٖ({فؤصاب فله أجران وإن أخطؤ فله أجر 
لم فممي ودفعمما للجممور يممر، العلمممان نقممض الممكممن مممن األحكممام الباطلة،وقممد عقممد مسمم

أورد فيممه ،و بمماب نقممض األحكممام الباطلممة ورد محممدمات األمممور:صممحيحه بابمما سممماه 
من أحدث في أمرنما همذا  :قال رسول هللا  صلل هللا عليه وسلم :عائشة قالت) حديث

 ٗ(ما ليس منه فهو رد

                                 
 4ٙ: ص ٔ: فتح الباري   ٔ
 4ٔ: ص ٙ: شعب اإليمان   ٕ
دار الكتمب  – ٗٔص  ٔ  " تبصرة الحكام في أصول األقلية("ه433)إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري  ٖ

 .العلمية
 ٖٖٗٔ: ص ٖ: صحيح مسلم   ٗ
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ويذهب بعض العلمان إلمل حمد مجاهمدة الحكمام منيمري األحكمام متمل تموفرت القمدرة 
وقمد روي عمن مالمك فمي ذلمك مما  :)حاوي في مشمكل اآلممار قولمهعلل ذلك،أورد الط

يمدل علمل أن مذهبممه كمان فيممه علمل مممل ممما فمي حممديث ابمن عبماس الممذي روينماه مممن 
 .المخالفة بين االمني عشر ألفا وبين ما دونها من األعداد

كممما سمممعت محمممد بممن عيسممل بممن فلمميح بممن سممليمان الخزاعممي أبمما عبممد هللا يممذكر أن  
وهو عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا بمن عممر بمن الخطماب جمان ، ابد الع يالعمر

إلل مالك فقال له يا أبا عبد هللا قد نر، هذه األحكمام التمي قمد بمدلت أفيسمعنا مما ذلمك 
 ؟التخلف عن مجاهدة من بدلها

وإن لمم ، ألفا مملك لم يسعك التخلف عمن ذلمك  عشر مناإإن كان معك  :فقال له مالك 
وكممان هممذا  ،هممذا العممدد مممن أممالممك فؤنممت فممي سممعة مممن التخلممف عممن ذلممك يكممن معممك

وإنما أخذه عندنا وهللا أعلم من قول النبمي صملل هللا  .الجواب من مالك أحسن جواب
 ٔ("ألفا من قلة ولن يإتل امنا عشر"عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رويناه

 :الشور  من عزائم األحكام 
ل أقصل درجات العدل الممكنمة وتجنمب روائمل الجمور وحرصا من الشرا علل بلو

ابممن عطيممة  والملممم فممي األحكممام،أمر بالشممور، وجعلهمما مممن عممزائم األحكممام، يقممول
يستشمير أهمل العلمم والمدين  والشور، من قواعد الشمريعة وعمزائم األحكمام  ممن ال):

، وأممرهم شممور:) فعزلمه واجممب همذا ممماال خمالف فيممه وقمد مممدح هللا الممإمنين بقولممه
 ٕ((بينهم

 :؟يشاور في األحكام  هل كان النبي 
 ،المشاورة إنمما تشمرا عنمد عمدم العمزم:)عن هذا السإال بالقول يجيب صاحب الفتح

وقيل  ،فقيل في كل شين ليس فيه نص ،وقد اختلف في متعلق المشاورة.وهو والح
ا لميس نما كان يشاورهم في أممر الحمرب مممإ :وقال الداودي،في األمر الدنيوي فقط 

نمه كمان يشماورهم فمي أوممن زعمم  :قمال .ألن معرفة الحكم إنمما تلمتمس منمه،فيه حكم
 .األحكام  فقد رفل رفلة عميمة

وأممما فممي ريممر األحكممام  فربممما رأ، ريممره أو سممما ممما لممم يسمممعه أو يممره كممما كممان  
ن كممان عاممما لكممن المممراد بممه إاللفممم و :وقممال ريممره ،يستصممحب الممدليل فممي الطريممق

وفمي همذا : قلمت،نه لم يكن يشماورهم فمي فمرائض األحكمام أتفاق علل الخصوص لال
 :بن حبان من حمديث علمي قمالاخر  الترمذي وحسنه وصححه أفقد  ،اإلطالق نمر
اآليمة، قمال لمي النبمي  صملل هللا ..( يا أيها الذين همنموا إذا نماجيتم الرسمول)لما نزلت 
ال يطيقونمه  :قلمت ،نصمف دينمارف :قمال ،ال يطيقونمه:قلمت ؟ما تر، دينمار :عليه وسلم

فبمي خفمف  :قمال .اآليمة..( أأشفقتم)فنزلت  .نك لزهيدإ :قال ،شعيرة :تقل ؟ فكم :الق
ونقل السمهيلي عمن ،هللا عن هذه األمة، ففي هذا الحديث المشاورة في بعض األحكام 

 ٖ(بن عباس أن المشاورة مختصة بؤبي بكر وعمر ا

                                 
 ٓ٘ص  ٔمشكل اآلمار للطحاوي    ٔ
 3ٕٗ: ص ٗ: تفسير القرطبي   ٕ

 
 ٖٓٗ: ص ٖٔ: فتح الباري   ٖ
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راشدون فمال خمالف فمي اعتممادهم الشمور، فمي أما الصحابة وعلل رأسهم الخلفان ال
عن عممر بمن الخطماب رلمي هللا عنمه أنمه استشمار النماس فمي } :  األحكام ،فقد جان

شهدت النبي صلل هللا عليه وسلم قلمل فيمه : إمالص المرأة فقال المنيرة بن شعبة 
{ ة فشهد معه محمد بن مسملم، بمن يشهد معك  يلتؤتين: فقال  -أو أمة ، عبد  -بنرة 

. 
أصممل فممي : واستشممارة عمممر فممي ذلممك )قممال ابممن دقيممق العيممد تعليقمما علممل الحممديث

وفمي ذلمك دليمل أيلما علمل أن ، إذا لمم تكمن معلوممة ل ممام  ،االستشارة فمي األحكمام
وذلمك يصمد فمي وجمه . ويعلمه ممن همو دونهمم ، العلم الخاص قد يخفل علل األكابر 

لمو كمان صمحيحا لعلممه فمالن : فقمال  ،ثمن ينلو ممن المقلمدين إذا اسمتدل عليمه بحمدي
علممل ريممرهم  علمميهم فهممو وجمماز، علممل أكممابر الصممحابة  يفممون ذلممك إذا خفمم ،ممممال
 ٔ(.أجوز

وأما من يستشار ويستعان به في شور، األحكام فال بمد فيمه ممن شمروط يحصمل بهما 
قممال :)العلممم بالممدين وأحكامممه ،يقممول القرطبممي فممي أحكامممه:وعلممل رأسممها ،المقصممود
وقلمما يكمون ذلمك  ،األحكمام أن يكمون عالمما دينما إن كان في وصفة المستشار العلمان

 ٕ(ما كمل دين امر،ن ما لم يكمل عقله :قال الحسن .إال في عاقل

 
 
 
 
 

                                 
 3ٕٕص  ٕإحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد    ٔ
 ٕٓ٘: ص ٗ: تفسير القرطبي   ٕ
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 :في األحكام  خصائص النبي 
في خصائص رسول هللا  صلل  "األسمانتهذيب " كامال في كتابه فصالعقد النووي 

   :أربعة ألرب خصائصه   وريرها وبين أنهللا عليه وسلم  في األحكام 
صمالة اللمحل ومنمه األلمحية والموتر  :،من ذلمكمن الواجبمات ما اختص به  -ٔ

ن التهجد نس  وجوبه في أوالصحيح :)،وقال في التهجدوالتهجد والسواك والمشاورة 
 ( ه وسلم  كما نس  في حق األمة حقه صلل هللا علي

ومنه قلان دين ممن  ،ومنه وجوب مصابرته العدو وإن كمروا وزادوا علل اللعف
 :ن يقمولأإذا رأ، شميئا يعجبمه  وقيل يجب عليمه  ، مات وعليه دين لم يخلف وفان

عليه تخيير نسائه بين مفارقتمه  أوجبو في النكاح أنه ،ن العي  عي  اآلخرة إلبيك 
فلممما خيممرهن اخترنممه والممدار اآلخمرة فحممرم عليممه التممزو  علمميهن والتبممدل ،ه واختيمار

فاألصح انه لم يحرم وإنما حرم  :)قال النووي .مكافؤة لهن علل حسن صنيعهن ،بهن
      ٔ(التبدل وهو رير مجرد الطالق

 ،الشممعر والخمط ومنمه الزكمماة و صمدقة التطمموا ك :مما اخمتص بممه ممن المحرممات -ٕ
وكان يحرم عليه  ،ينزعها حتل يلقل العدو ويقاتل أنإذا لبس المته  وكان يحرم عليه

وحممرم عليمه خائنممة األعمين وهممي  ،مما متمما بمه النمماس ممن زهممرة المدنيا إلمملممد العمين 
نحوها علل خالف ما  أولرب  أومباح من قتل  إللريرهما  أويد  أواإليمان برأس 

 ،وعليمه ديمن ال وفمان لمه علمل ممن ممات أواليمهر ويشعر به الحال وكمان ال يصملي 
نكماح وتحمريم  إمسماك ممن كرهمت نكاحمه وتحمريم.ويؤذن ألصحابه في الصمالة عليمه

كمل المموم والبصمل والكمراث فكانمت أاألكل متكئا و وأما.نكاح األمة المسلمةوالكتابية 
    .مكروهة له رير محرمة في األصح 

ل في الصوم واصطفان الوصاكدون ريره  وما أبيح له  :التخفيفات والمباحات -ٖ
ومنه خمس الخمس في الفمين ،ما يختاره من الننيمة قبل القسمة من جارية وريرها 

وإباحمة القتمال فيهما سماعة  ،ودخول مكة بمال إحمرام ،وأربعة أخماس الفين ،والننيمة
ويحكم لنفسه وولده ويشهد  ،يقلي بعلمه وفي ريره خالف أنوله ،دخلها يوم الفتح 
وال ينمتقض ولموإه  ،ويحيمل المموات لنفسمه ،بل شهادة من يشهد لهلنفسه وولده ويق
  ٕ.وفي إباحة مكمه في المسجد ما الجنابة وجهان ،بالنوم ملطجعا

اليهمما  ليهمما إذا احتما  همو  إخذ الطعام والشراب من مالكيهما المحتا  أوأبيح له 
النبمي أولمل  ):قال هللا تعمالل  وصيانة مهجته   ويجب علل صاحبهما البذل له  

ن معمم هذه المباحاة لم أواعلم :)قال النووي  (األحزاب ٖٖ) (نفسهمأمنين من وبالم
       (.يفعلها  صلل هللا عليه وسلم  وإن كانت مباحة له وهللا اعلم

ومنمه انعقماد . المزوا  بمؤكمر ممن أربماإباحمة  :النكماحوفي هذا المجال أيلا في بماب 
وإذا عقد نكاحه بلفم الهبمة ال يجمب مهمر بالعقمد وال  ، نكاحه بلفم الهبة علل األصح

ومنه انعقاد نكاحه بال ولي وال شهود وفي حال اإلحرام علل ،بالدخول بخالف ريره 
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 ٕٙ: ص ٔ: تهذيب األسمان   ٕ

 



 384 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ،ة خلية لزمهما اإلجابمة علمل الصمحيحأوإذا ررب في نكاح امر ،الصحيح في الجميا
وأعتمق  .همانوج هزواجمه وإمائمأوفي وجموب القسمم بمين  .ويحرم علل ريره خطبتها

       .صفية بال عوض وتزوجها بال مهر
زواجه الالتي أن أما اختص به  صلل هللا عليه وسلم من الفلائل واإلكرام فمنه  -ٗ

مهمات الممإمنين سموان ممن أزواجه أن أومنه  .توفي عنهن محرمات علل ريره أبدا 
توفيمممت تحتمممه وممممن تممموفي عنهممما وذلمممك فمممي تحمممريم نكممماحهن ووجممموب احتمممرامهن 

علل سائر النسان وجعل موابهن وعقابهن لعفين  ومنه تفليل نسائه  ٔ.طاعتهنو
      .ال من وران حجاب ويجوز في ريرهن مشافهةإوتحريم سإالهن 

متمه أفلمل األممم أو ،خماتم النبيمين وخيمر الخالئمق أجمعمين نمه  أريمر النكماح وفي 
وشمريعته مإبمدة مته معصمومة ممن االجتمماا علمل لماللة أوأصحابه خير القرون و
وهمو حجمة  ،وكتابه معجزة محفوم عمن التحريمف والتبمديل ،وناسخة لجميا الشرائا
ونصمر بالرعمب مسميرة  ،ومعجمزات سمائر األنبيمان انقرلمت .علل الناس بعد وفاتمه

شهر وجعلت له األرض مسجدا وطهورا وأحلت له الننائم وأعطي الشفاعة والمقمام 
 .لل الناس كافةإالمحمود وأرسل 

ول مشمفا وأول ممن أول شمافا وأول ممن تنشمق عنمه األرض وأهو سيد ولمد هدم وو 
متمه فمي أوأعطمي جوامما الكلمم وصمفوف  ،يقرا بماب الجنمة وهمو أكممر األنبيمان تبعما

وكان ال ينمام قلبمه ويمر، ممن وران مهمره كمما يمر، ممن ،الصالة كصفوف المالئكة 
ناديمه ممن وران الحجمرات ن يأن يرفا صوته فموق صموته وال أقدامه وال يحل ألحد 

يما رسمول هللا ويخاطبمه  ،يما نبمي هللا :بمل يقمول ،يا محممد :ن يناديه باسمه فيقولأوال 
المصلي بقوله السالم عليك أيهما النبمي ورحممة هللا وبركاتمه ولمو خاطمب هدميما ريمره 

 ٕ.بطلت صالته ويلزم المصلي إذا دعاه
وكانمت الهديمة حمالال لمه بخمالف  ،أن يجيبه وهو في الصالة وال تبطل صالته ومنها

وال يجموز الجنمون علمل األنبيمان  ،ريره من والة األمور فال تحل لمه هديمة رعايماهم 
ويجمموز علمميهم اإلرمممان ألنممه مممرض بخممالف الجنممون واختلفمموا فممي جممواز االحممتالم 

ركعتان بعد المهر فقلاهما بعد العصر ووامب عليهمما  واألشهر امتناعه وفاته  
 إالكمل سمبب ونسمب منقطما يموم القياممة :)وقال  صملل هللا عليمه وسملم ،بعد العصر 
  (سببي ونسبي
وقيمل  إلميهمسمائر األنبيمان ال تنسمب  وأمميوم القيامة  إليهينسبون  أمته أنوقيل معناه 

ومن الخصائص انه  صملل هللا  .وال ينتفا بسائر األنساب إليهينتفا يومئذ باالنتساب 
وال يسمقط عنمه الصمالة وال ريرهمما  ،ا عنممد تلقمي الموحيعليمه وسملم  يإخمذ عمن المدني

من رهه في المنام فقد رهه حقا فون الشيطان ال يتممل بصورته ولكن ال يعمل  أنومنه 
بما يسمعه الرائي منه في المنام فيما يتعلق باألحكام إن خمالف مما اسمتقر فمي الشمرا 

ال من لابط مكلف والنائم لعدم لبط الرائي ال للشك في الرإية ألن الخبر ال يقبل ا
 .بخالفه
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ومنهمما قولممه  صمملل هللا  األرض ال تؤكممل لحمموم األنبيممان للحممديث المشممهور أنومنهمما  
عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككمذب علمل أحمد قمال أصمحابنا وريمرهم فتعممد الكمذب 

واعلم ان هذا اللرب ال :)حتل قال النوويعليه من الكبائر فون استحله المتعمد كفر 
  ٔ(صر ولكن نبهنا بما ذكرناه علل ما سواهينح

ربمممما رأ، جاهمممل بعمممض :)بقولمممه ممممم بمممين سمممبب تفصممميله فمممي خصمممائص النبمممي 
خذا بؤصل التؤسمي فوجمب بيانهما لتعمرف وال أالخصائص مابتا في الصحيح فعمل به 
  ٕ(مشاركة فيها وأي فائدة أعمم من هذه

 :النسخ في األحكام
 :األحكام معرفة الناسخ والمنسوخ ضرور  في

أن (:) ..مما ننسم  ممن هيمة أو ننسمها:) قال القرطبي في بيان سمبب نمزول قولمه تعمالل
اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلل الكعبة وطعنوا في اإلسالم بذلك وقالوا إن 
محمدا يؤمر أصحابه بشين مم ينهاهم عنه، فما كمان همذا القمرهن إال ممن جهتمه ولهمذا 

ممما ننسمم  مممن )وأنممزل ( وإذا بممدلنا هيممة مكممان هيممة:) فممؤنزل هللاينمماقض بعلممه بعلمما، 
   ٖ((هية

معرفة هذا البماب أكيمدة وفائدتمه :)مم بين فوائد وأهمية معرفة الناس  والمنسوخ بقوله
عميمة ال يستننل عن معرفته العلمان وال ينكره إال الجهلة األربيان لما يترتمب عليمه 

 .ل من الحراممن النوازل في األحكام ومعرفة الحال
. دخل علي رلي هللا عنه المسجد، فوذا رجمل يخموف النماس: رو، أبوالبختري قال

ليس برجل يذكر الناس، ولكنه يقول أنما : فقال. ما هذا؟ قالوا رجل يذكر الناس: فقال
. ال: أتعرف الناس  من المنسوخ ؟ فقال: فالن بن فالن فاعرفوني، فؤرسل إليه، فقال

وفي رواية أخر، أعلمت الناس  والمنسوخ . دنا، وال تذكر فيهفؤخر  من مسج: قال
 ٗ(هلكت وأهلكت: قال ال قال

وأن يعرف الناس  والمنسوخ من الكتاب )يقول ابن بدران وهو يعدد شروط االجتهاد
فمون لمم يعمرف الناسم   ،ألن المنسوخ بطل حكمه وصار العمل علمل الناسم  ،والسنة

فمي ونفمي الممبمت ويكفيمه أن يعمرف أن دليمل همذا من المنسوخ أفلل إلل إمبمات المن
فممال يشممترط عليممه أن يعممرف جميمما األحاديممث المنسمموخة مممن  .الحكممم لمميس بمنسمموخ

الناسخة وما هذا فاإلحاطة بمعرفمة ذلمك أيسمر ممن ريمره لقلمة المنسموخ بالنسمبة إلمل 
المحكم من الكتاب والسنة وقد صمنف فمي ناسم  القمرهن ومنسموخه جماعمة ممنهم أبمو 

عممراب ومممن ر النحمماس والقالممي أبممو بكممر وابممن العربممي ومكممي صمماحب اإلجعفمم
المتقدمين هبة هللا بن سالمة ومن المتؤخرين ابن الزارمواني وابمن الجموزي وريمرهم 
وألمف فممي ناسم  الحممديث ومنسموخه جماعممة مممنهم الشمافعي وابممن قتيبمة وابممن شمماهين 

       ٘(وابن الجوزي وريرهم
 :بتاال ناسخ إال ما نف  حكما ثا
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منسموخا ( فؤينمما تولموا فممم وجمه هللا:) بعد أن نفل الطبمري أن يكمون قولمه عمز وجمل
علمل أن ال ناسم  ممن هي  "كتاب البيان عن أصول األحكمام"وقد دللنا في كتابنا: )قال

القرهن وأخبار رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم إال مما نفمل حكمما مابتما، وألمزم العبماد 
وباطنه ريمر ذلمك، فؤمما إذا مما احتممل ريمر ذلمك ممن أن فرله رير محتمل بماهره 

يكممون بمعنممل االسممتمنان أو الخصمموص والعممموم أو المجمممل أو المفسممر فمممن الناسمم  
وال منسموخ إال المنفممي  ،والمنسموخ بمعمزل بمما أرنمل عمن تكريمره فمي همذا المولما

 :لتعمال لقولمه ،الذي كان قد مبت حكمه وفرله ولم يصمح واحمد ممن همذين المعنيمين
 ٔ(فيقال فيه هو ناس  أو منسوخ ،بحجة يجب التسليم لها "فؤينما تولوا فمم وجه هللا"

 :نسخ األحكام يإثر عل  المستقبل وال ينقا الماضي 
ودل نمزول همذه اآليمة علمل (:)يوصيكم هللا في أوالدكمم:)قال القرطبي في قوله تعالل

خمذ الممال لمم يكمن فمي صمدر وهو أن ما كانت عليه الجاهليمة تفعلمه ممن أ ،نكتة بديعة
ألنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلل  .اإلسالم شرعا مسكوتا مقرا عليه

هللا عليمه وسملم علمل عمم الصمبيتين بممرد مما أخمذ ممن مالهمما ألن األحكمام  إذا ملممت 
 ٕ(وجان النس  بعدها إنما يإمر في المستقبل فال ينقض به

 :ال نسخ بعد رسول هللا 
بعنا أمهمات األوالد : ولمن أجاز بيعهن أن يحتج بما رو، جابر قال:)ن قدامةيقول اب

علل عهد رسول هللا صلل هللا عليه وسلم وأبمي بكمر فلمما كمان عممر رلمي هللا عنمه 
وما كان جائزا في عهد رسول هللا صلل هللا عليه وسلم .رواه أبو داود . نهانا فانتهينا

ريمره وألن نسم  األحكمام  إنمما يجموز فمي  وأبي بكمر لمم يجمز نسمخه بقمول عممر وال
وأمما قمول . عصر رسول هللا صلل هللا عليه وسلم، ألن النص إنما ينسم  بمنص مملمه

الصممحابي فممال ينسمم  وال ينسمم  بممه، فممون أصممحاب النبممي صمملل هللا عليممه وسمملم كممانوا 
 يتركون أقموالهم لقمول رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم وال يتركونهما بمؤقوالهم وإنمما

 ٖ(تحمل مخالفة عمر لهذا النص علل أنه لم يبلنه، ولو بلنه لم يعده إلل ريره

 :األحكام الدنيوية هي التي تنسخ

قال السمبكي فمي سمياق الحمديث عمن مما فمي صمحيح مسملم عمن النبمي صملل هللا عليمه 
وذكره الدين، تنبيه علل ما : وقال القرطبي:){ينفر للشهيد كل ذنب إال الدين } وسلم 
نمماه مممن النصممب وأخممذ المممال بالباطممل وقتممل العمممد وجراحتممه وريممر ذلممك مممن فممي مع

أمما إذا لمم يجمد المخمر  ممن . التبعات، لكن هذا إذا امتنا من أدان الحقموق مما تمكنمه
ذلك سبيال، فالمرجو من كرم هللا تعالل إذا صدق في قصده وصحت نيته أن يرلي 

ألن األحكممام ; ل أنممه منسمموخ هللا تعممالل خصممومه عنممه وال يلتفممت إلممل مممن أشممار إلمم
 ٗ.(الدنيوية هي التي تنس  والحديث إنما تعرض لمنفرة الذنوب
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 :اواعد أخر  متفراة تهم األحكام
 :األصل تساو  الناس في األحكام

وقمد جمان :)يقول ابن حجر فقد جان الشرا بالتسوية بين المسلمين في معمم األحكام،
ألحكمام  وأن التفالمل الحقيقمي بيمنهم إنمما الشرا بالتسوية بين المسلمين فمي معممم ا

هو بالتقو، فال يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقو، وينتفا الولميا 
فاألصمل تسماوي األممة  ٔ(إن أكمرمكم عنمد هللا أتقماكم: النسب بالتقو،، كما قال تعمالل

ل الشموكاني في األحكام المشروعة فال يقبل التخصيص بقوم دون قموم إال بمدليل،يقو
يوسف قد قال مرة ال تصلي صالة الخوف بعد رسول هللا صلل هللا عليه وهله وسلم )

 .وزعم أن الناس إنما صلوها معه صلل هللا عليه وهله وسلم لفلل الصالة معه
وهذا القول عندنا ليس بشين انتهل  وأيلا األصل تساوي األمة في   األحكمام : قال

بقمموم دون قمموم إال بممدليل، واحممتج علمميهم الجمهممور المشممروعة فممال يقبممل التخصمميص 
بوجماا الصحابة علل فعل همذه الصمالة بعمد مموت النبمي صملل هللا عليمه وهلمه وسملم 
وبقول النبي صلل هللا عليه وهله وسلم صملوا كمما رأيتمموني أصملي وعمموم منطموق 

مهمر فمي األحكمام أ و مشماركة األممة النبمي  ٕ(هذا الحديث مقدم علل ذلك المفهموم
 .وأرلب

وإن كممان عليممه السممالم قممد اخممتص عممنهم بخصممائص ال :) يقممول اآلمممدي فممي اإلحكممام
يشاركونه فيها رير أنها نادرة بل أندر من النادر بالنسبة إلل األحكام  المشترك فيهما  
وعنممد ذلممك فممما مممن واحممد مممن هحمماد األفعممال إال واحتمممال مشمماركة األمممة للنبممي عليممه 

مال عدم المشاركة إدراجا للنادر تحت األعم األرلب فكانت السالم فيه أرلب من احت
وأنه قد يخص بعض أمته :) ويقول ابن حجر متحدما عن النبي  ٖ(المشاركة أمهر

بحكم ويمنا ريره منه، ولو كمان بنيمر عمذر وأن خطابمه للواحمد يعمم جميما المكلفمين 
 ٗ(حتل يمهر دليل الخصوصية

والنسان،الصممالح مممن النمماس والطممالح،إذ ال فاألصممل فممي األحكممام أن تشمممل الرجممال 
ال خمالف بمين :) يقول ابن تيميمة:خالف أن األحكام تشمل الجميا إال ما خصه الدليل

الفريقين أن هيات األحكام والوعد والوعيد التي في القرهن تشمل الفريقين وإن كانمت 
األممة  كما ندخل نحن فيما خوطب به الرسول وكما تمدخل سمائر)...( بصينة المذكر

النسمان وإن شماركن الرجمال فمي كميمر :)ويقول اآلمدي ٘(فيما خوطب به الواحد منها
مممن أحكممام التممذكير فيفممارقن الرجممال فممي كميممر مممن األحكممام  المابتممة بخطمماب التممذكير 

وأحكام الجمعة في قوله ( وجاهدوا في هللا حق جهاده )كؤحكام الجهاد في قوله تعالل 
إلل رير ( من يوم الجمعة فاسعوا إلل ذكر هللا وذروا البياإذا نودي للصالة :) تعالل

ذلك من األحكام ولو كمان جمما التمذكير مقتلميا لمدخول اإلنماث فيمه لكمان خمروجهن 

                                 
 6ٙٗ: ص ٓٔ: فتح الباري   ٔ
 ٗ: ص ٗ: نيل األوطار   ٕ
 ٖٕٓ: ص ٔ: اإلحكام لرمدي   ٖ
 ٙٔ: ص ٓٔ: فتح الباري   ٗ
 6ٖٗ: ص ٙ: كتب ورسائل وفتاو، ابن تيمية في العقيدة   ٘
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عن هذه األوامر علل خالف الدليل وهو ممتنا فحيث وقا االشتراك تارة واالفتراق 
 ٔ(قتلان اللفم لذلكتارة علم أن ذلك إنما هو مستند إلل دليل خار  ال إلل نفس ا

علل عبد هللا بن عمر رلي هللا عنه باليمين أنه ما كتم عيبما  يقلي وهذا عممان 
منه بالبرانة فيما لم يعلمم البمائا  منه لبيا اإلنسان عبده بالبرانة وإعماال اعلمه تجويز

وأبقل للمبتاا حكم المرد بالعيمب فيمما علمم بمه البمائا وكتممه  ،من العيوب دون ما علم
وإن كان عممان بن عفمان رلمي هللا عنمه  )يقول الباجي الذي أورد ذلك في المنتقل،

ال يشك في فلل عبد هللا بن عمر وأنه ال يرلمل بكتممان عيبمه والتمدليس بمه إال أن 
وإنمما ، األحكام في الحقوق والمعامالت جارية علل حد واحمد فمي الصمالح والطمالح 

التهمة وماهرها سالم ويحتممل أن يكمون عبمد يختلف حالهما في األحكام التي تتعلق ب
هللا بن عمر اعتقمد أن البمرانة المطلقمة تبرئمه فيمما علمم ممن العيموب ومما لمم يعلمم فلمم 

 ٕ(يسوره ذلك عممان رلي هللا عنه
وحتل في حالة االقتتال بين المسلمين فاألصل تساويهم في األحكمام،يقول السرخسمي 

 ٖ(المتقاتلتين بتؤويل الدين في األحكام أصلوالتسوية بين الفئتين :)في المبسوط 

فمون الشمارا يخصمص بعمض األعيمان )والقاعدة العامة ال تنفي بعمض الخصوصميات
 ٗ(وإن لم يمهر لنا موجب التخصيص، واألفعال واألزمان واألماكن ببعض األحكام 

 :ماال يعقل من األحكام يقتصر في  عل  المنصوص

وقممد مبممت باألحاديممث أن الولممون سممبب إلزالممة ):يقممول الكاسمماني فممي بممدائا الصممنائا
فيمتمكن فيمه نموا خبمث كالممال ، فينتقل ذلك إلل المان ، اآلمام عن المتول  للصالة 

فألنمه قمام ; ولهذا سميت الصدقة رسالة الناس وأما علل قول زفر ; الذي تصدق به 
سمتعمال ألن الممان عنمده إنمما يصمير م; به معنل مانا من جواز الصالة وهو الحدث 

ممم الخبمث والحمدث وإن كانما ، وقد انتقل الحدث من البدن إلل الممان . بوزالة الحدث 
والصممفات ال تحتمممل االنتقممال لكممن ألحممق ذلممك بممالعين النجسممة ، مممن صممفات المحممل 

، القائمة بالمحل حكما واألعيان الحقيقية قابلة لالنتقال فكذا ما همو ملحمق بهما شمرعا 
فيقتصمر ، همذين المعنيمين ال يكمون فمي معنمل الممان المطلمق  وإذا قام بهذا الممان أحمد

الحكم عليه علل األصل المعهود أن ما ال يعقل من األحكام يقتصر علل المنصوص 
  ٘(عليه وال يتعد، إلل ريره إال إذا كان في معناه من كل وجه

 :تنبني األحكام عل  ما يكون لنا طريا إل  معرفت 

ولو قال أنت طالق الساعة إن كان في علم هللا تعالل : )يقول السرخسي في المبسوط
وهمو دليمل لهمما ، أن فالنا يقدم إلل شمهر فقمدم فمالن لتممام الشمهر طلقمت بعمد القمدوم 

ألن علمم هللا تعمالل محمميط باألشميان كلهما كممما أن ; علمل أبمي حنيفمة رحمممه هللا تعمالل 

                                 
 66ٕ: ص ٕ: اإلحكام لرمدي   ٔ
 6ٙٔص ٗالمنتقل للباجي    ٕ
 6ٕٔص  ٓٔ   :المبسوط ٖ
 ٘٘ص  ٕإعالم الموقعين    ٗ
دار  – 4ٙص ٔ " بمدائا الصمنائا فمي ترتيمب الشمرائا( "ه64٘ت)أبو بكر مسعود بمن أحممد الكاسماني الحنفمي ٘

 .الكتب العلمية
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ألن ; قمدم فمالن إلمل شمهر معنل هذا الكمالم إن : ولكنا نقول ، الموت كائن ال محالة 
وإنما تنبني األحكام علمل مما يكمون لنما ، علم هللا تعالل ال طريق للحالف إلل معرفته 

إن قممدم فممالن إلممل شممهر فلهممذا  تممؤخر الوقمموا إلممل : طريممق إلممل معرفتممه فكؤنممه قممال 
 ٔ(القدوم

 :جعل هللا األحكام عل  الظاهر بين العباد 
جعمل هللا :) وقمال الطبمري ٕ(وهللا ولمي المنيمب األحكام  علل المماهر :)قال الشافعي

تعالل األحكام  بين عباده علل الماهر وتولل الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقه 
فليس ألحد أن يحكم بخالف ما مهر ألنه حكم بالمنون ولو كان ذلك ألحد كان أولل 

سمملمين بممما النمماس بممه رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم وقممد حكممم للمنممافقين بحكممم الم
وهللا يشممهد إن :) أمهممروا ووكممل سممرائرهم إلممل هللا وقممد كممذب هللا ممماهرهم فممي قولممه

 ٖ(المنافقين لكاذبون
ألسامة أفال شمققت عمن قلبمه حتمل تعلمم أقالهما أم ال ) وقال القرطبي في قول النبي 

فلمم يبمق إال أن  ،أخرجه مسلم أي تنمر أصادق هو في قوله أم كاذب وذلك ال يمكمن
عنممه لسممانه وفممي هممذا مممن الفقممه بمماب عممميم وهممو أن األحكممام  تنمماط بالممممان  يبممين

 ٗ(طالا السرائراوالمواهر ال علل القطا و

                                 
  ٕٓٔص  ٙالسرخسي المبسوط    ٔ
 ٗٔٔ: ص ٗ: األم   ٕ
 ٕٓٓ: ص ٔ: تفسير القرطبي   ٖ
 3ٖٖ: ص ٘: تفسير القرطبي   ٗ
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وممل هذا قلاإه لعبد بن زمعة بابن الوليدة فلما رأ، الشبه بينا :)وقال صاحب الفتح
ل قمول انما أنا بشر امتمما :ولعل السر في قوله .بعتبة قال احتجبي منه يا سودة انتهل

جران األحكام علل الماهر الذي يستوي فيه إنا بشر مملكم أي في أنما إقل  :هللا تعالل
جميا المكلفين فؤمر أن يحكم بممل ما أممروا أن يحكمموا بمه ليمتم اإلقتمدان بمه وتطيمب 

وقممال فممي  ٔ(نفمموس العبمماد لالنقيمماد إلممل األحكممام الممماهرة مممن ريممر نمممر إلممل البمماطن
علممل تسمممية المقتممولين فممي بممدر وأحممد وريرهممما شممهدان أطبممق السمملف )مولمما هخممر

وفي مولا ريره  ٕ(والمراد بذلك الحكم الماهر المبني علل المن النالب وهللا أعلم
وفيمه جمواز إطمالق اللفمم المشمترك ):ال يالم من حمل األحكام علمل المماهر أكد أنه 

محذور قمال المزين من بين الحقيقة والمجاز بنير قرينة وهو لفم أطولكن إذا لم يكن 
بمن المنيمر لمما كمان السممإال عمن هجمال مقمدرة ال تعلممم إال بمالوحي أجمابهن بلفمم ريممر 
صممريح وأحممالهن علممل ممما ال يتبممين إال بممآخر وسممال ذلممك لكونممه لمميس فممي األحكممام  
التكليفية وفيه أن من حمل الكالم علل ماهره وحقيقته لم يلمم وإن كمان ممراد الممتكلم 

ي صلل هللا عليه وسلم حملن طمول اليمد علمل الحقيقمة فلمم ينكمر مجازه ألن نسوة النب
 ٖ(عليهن 

األحكام تنبنمي علمل العمادة المماهرة وبقمان الولمد فمي :)ويقول السرخسي في المبسوط
 ٗ(بطن أمه أكمر من سنتين في راية الندرة فال يجوز بنان الحكم عليها

 :األحكام الظاهرة تابعة لؤلدلة الظاهرة

في حديث ورد فيه اتهام امرأة لرجل أدركه الناس وهو يشتد هربا بؤنه قال ابن القيم 
أمر برجمه رير أنه أفلمت ممن الحمد بسمبب  أجبرها علل الزنا،ولما رفا إلل النبي 

واألحكممام الممماهرة تابعممة لألدلممة الممماهرة مممن البينممات :) اعتممراف الجمماني الحقيقممي
ر قد تقا رير مطابقة وال تنلمبط وكونها في نفس األم، واألقارير وشواهد األحوال 

 ٘(أمر ال يقدح في كونها طرقا وأسبابا لألحكام

 :في األحكام امجرد النية ال عبرة به

} مجرد النية ال عبرة به في األحكام لقول النبي صلل هللا عليه وسلم :)يقول الكاساني
 ٙ({  إن هللا عفا عن أمتل ما تحدمت به أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يفعلوا: 

 :المسلمون كلهم مإمنون عندنا في األحكام وال ندر  من هم عند هللا
المسملمون كلهمم مإمنمون عنمدنا فمي األحكمام  :قمال المموري:)قال ابن قدامة في المننمي
وممن قتمل  :بقولمه تعمالل ،ولهذا تعلق حكم القتل بكمل مسملم ،وال ندري ما هم عند هللا

بوسالمه يرمه المسلمون ويرمهم ويدفن فمي والصبي محكوم  (3ٕالنسان )مإمنا خطؤ 

                                 
 4٘ٔ: ص ٖٔ: فتح الباري   ٔ

 
 3ٓ: ص ٙ: فتح الباري   ٕ
 66ٕ: ص ٖ: فتح الباري   ٖ
 ٘ٗص  ٙوط للسرخسي   المبس ٗ
 ٙٔص  ٖ  : إعالم الموقعين ٘
  ٔٔص  ٕ  بدائا الصنائا للكساني  ٙ
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مقابر المسلمين وينسل ويصلي عليمه وإن سمبي منفمردا عمن أبويمه أجمزأه عتقمه ألنمه 
محكمموم بوسممالمه وكممذلك إن سممبي ممما أحممد أبويممه ولممو كممان أحممد أبمموي الطفممل مسمملما 

 ٔ(واآلخر كافرا أجزأ إعتاقه ألنه محكوم بوسالمه

 :النادرة  األحكام تناط بالغالب ال بالصورة
األحكام إنما تناط بالنالمب ال بالصمورة النمادرة فينبنمي :وقال اليعمري:)قال ابن حجر

وهذا كما شرا القصر في صالة المسافر وعلل بالمشقة  :قال،لألئمة التخفيف مطلقا 
 ٕ(وهو ما ذلك يشرا ولو لم يشق عمال بالنالب

شمرعية الشمفعة :)ول الشموكانيوفي تؤكيد تعليق الشمارا األحكمام  بماألمور النالبمة،يق
إنما هي لدفا اللرر وهو إنما يحصل في األرلب ما المخالطة في الشين المملموك 
أو في طريقه وال لرر علل جار لم يشارك في أصل وال طريق إال نادرا واعتبمار 
هذا النادر يستلزم مبوت الشفعة للجار ما عدم المالصقة ألن حصول اللرر لمه قمد 

حاالت كحجب الشمس واإلطالا علل العورات ونحوهما من الروائح يقا في نادر ال
الكريهة التمي يتمؤذ، بهما ورفما األصموات وسمماا بعمض المنكمرات وال قائمل بمبموت 
الشفعة لمن كان كذلك واللرر النادر رير معتبر ألن الشارا علق األحكام باألمور 

 ٖ(النالبة
 :األحكام تترتب عل  األسباب 

، األحكام تمبت بؤسبابها فصارت كالعلمل الشمرعية  :)تبيين الحقائقيقول الزيلعي في 
ولهذا وجب اللمان علل . فونها أمارات في حق الشارا وفي حقنا لها حكم اإلمبات 

 ٗ(ألن الحكم يحال إلل شهادتهم إيجابا ; الشهود عند الرجوا 

كماح وإن لمم فمن زو  ابنته هازال انعقمد الن:)ويقول الزرقاني في شرحه علل الموطؤ
يقصده، والطالق فيقا طالق الالعب إجماعا، والعتمق فممن أعتمق رقيقمه العبما عتمق 
وإن لممم يقصمممده، ألن الالعمممب بممالقول وإن لمممم يلتمممزم حكمممه فترتمممب األحكمممام  علمممل 
األسباب للشارا ال له فوذا أتل بالسبب لزمه حكمه شان أم أبل وال يعتبمر قصمده ألن 

ا علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفم المتلممن للمعنمل الهازل قاصد للقول مريد له م
قصممد لممذلك المعنممل لتالزمهممما إال أن يعارلممه قصممد هخممر كممالمكره فونممه قصممد ريممر 

  ٘(المعنل المقول وموجبه فلذا أبطله الشارا
إذا طلمق  :عمن طمالق السمكران فقماال)وقد سئل سعيد بن المسيب وسمليمان بمن يسمار 

وبمه قمال  .وعلمل ذلمك األممر عنمدنا :قال مالمك ،قتل بهالسكران جاز طالقه وإذا قتل 
جماعة ممن التمابعين وجمما ممن الصمحابة واألئممة األربعمة فيصمح عنمه مما أنمه ريمر 

 ٙ(مكلف تنليما عليه وألن صحته من قبيل ربط األحكام باألسباب
 :اختبلف األسباب يقتضي اختبلف األحكام

                                 
 ٓٔ: ص ٓٔ: المنني   ٔ
 33ٔ: ص ٕ: فتح الباري   ٕ
 6ٖ: ص ٙ: نيل األوطار   ٖ
 3ٕ٘ص  ٗتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي    ٗ
 ٕٗٔ: ص ٖ: شرح الزرقاني   ٘
 6ٕٕ: ص ٖ: شرح الزرقاني   ٙ
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أبمو حنيفمة ألن اخمتالف األسمباب  وخمالف:)وفي السياق السابق يقول الزرقاني أيلما
يقتلممي اخممتالف األحكممام ألجممل إصممالح الحكمممة والقتممل مبمماين للمهممار وهممذا ممماهر 
بباد،ن الرأي لكن يرد ما في الصحيح في حديث السودان أن سيدها قال للنبي صلل 
هللا عليه وسلم علي رقبة ولم يذكر عمن مماذا أفؤعتقهما فلمم يمؤذن لمه حتمل قمال أيمن هللا 

 ٔ(فقالت في السمان قال ومن أنا قالت رسول هللا فقال أعتقها فونها مإمنة تعالل
وفي تبدل األحكام بتبمدل األسمباب يقمول ابمن حجمر عمن حكمم سمليمان بعمد حكمم داود 

وال يكون ذلمك ممن نقمض الحكمم األول ولكمن ممن بماب تبمدل األحكمام  :)عليهما السالم
لممما رأ، األمممر محممتمال فؤجمماد  بتبممدل األسممباب وقممال بممن الجمموزي اسممتنبط سممليمان

وكالهمما حكمم باالجتهماد ألنمه لمو كمان داود حكمم بمالنص لمما سمال لسمليمان أن يحكمم 
 ٕ(بخالفة

  :األصل أن األحكام تضاف إل  أسبابها ال إل  شروطها

إنها تجمب : واختلف أيلا في سبب وجوب هذه الكفارة قال بعلهم :)يقول الكاساني
والمذين يمماهرون } ن هللا تعمالل علقهما بهمما بقولمه تعمالل أل; بالمهار والعود جميعا 

سمبب الوجموب همو : وقمال بعلمهم { من نسائهم مم يعودون لما قمالوا فتحريمر رقبمة 
أال تممر، أن هللا تعممالل جعلممه منكممرا مممن . ألن المهممار ذنممب ; المهممار والعممود شممرط 

مابتممة فتجممب  القممول وزورا ؟ والحاجممة إلممل رفمما الممذنب والزجممر عنممه فممي المسممتقبل
ألنهمما رافعممة للممذنب وزاجممرة عنممه والممدليل عليممه أنممه تلمماف الكفممارة إلممل ; الكفممارة 

كفارة المهار واألصل أن األحكام تلاف إلل أسمبابها ال : المهار ال إلل العود يقال 
 ٖ(إلل شروطها

 :األحكام المترتبة عل  القرائن تدور معها كيفما دارت

ت هخر أنه اشتهر حلفهم ونمذرهم باالعتكماف والربماط لو اتفق في وق:)يقول ابن القيم
وإطعام الجائا وكسوة العريان وبنان المساجد دون هذه الحقائق المتقمدم ذكرهما لكمان 

; دون مما همو ممذكور قبلهما ، الالزم لهذا الحالف إذا حنث االعتكماف ومما ذكمر معمه 
، بطل معها إذا بطلت وت، ألن األحكام المترتبة علل القرائن تدور معها كيفما دارت 

فلو تنيرت ، كالعقود في المعامالت والعيوب في األعواض في المبايعات ونحو ذلك 
العادة في النقد والسكة إلمل سمكة أخمر، لحممل المممن ممن المبيما عنمد اإلطمالق علمل 

 ٗ(السكة والنقد المتجدد دون ما قبله 

 :عجم تعليا األحكام عل  الشهور العربية دون غيرها من شهور ال
العبممادات وريرهمما إنممما يكممون بالشممهور  ممن الواجممب تعليممق األحكممام:)يقمول القرطبممي

والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وإن لمم 
منها ما يزيد علمل مالممين ومنهما مما  ،تزد علل امني عشر شهرا ألنها مختلفة األعداد

د علمل مالممين وإن كمان منهما مما يمنقص والمذي يمنقص وشهور العرب ال تزي ،ينقص

                                 
 ٖٕٓ: ص ٖ: شرح الزرقاني   ٔ
 ٘ٙٗ: ص ٙ: فتح الباري   ٕ
 ٖٕٙص  ٖ  بدائا الصنائا  ٖ
 ٘ٙص  ٖ  : إعالم الموقعين ٗ
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ليس يتعين له شهر وإنما تفاوتها في النقصان والتمام علل حسب اختالف سير القمر 
 ٔ(في البرو 

 :الحين المعلوم هو الذ  تتعلا ب  األحكام ال المجهول 
لموم الحين المجهول ال يتعلمق بمه حكمم والحمين المع: قال ابن العربي:) يقول القرطبي

ومالمك يمر، فمي    ،هو الذي تتعلق به األحكام ويرتبط به التكليف وأكممر المعلموم سمنة
والشمافعي يمر، األقمل وأبمو حنيفمة توسمط  ،األحكمام واأليممان أعمم األسممان واألزمنمة

فقال ستة أشهر وال معنل لقولمه ألن المقمدرات عنمده ال تمبمت قياسما ولميس فيمه نمص 
 .عن صاحب الشريعة

ول علل المعنل بعمد معرفمة مقتلمل اللفمم لنمة فممن نمذر أن يصملي حينما وإنما المع 
فيحمل علل ركعة عند الشافعي ألنه أقمل النافلمة قياسما علمل ركعمة الموتر وقمال مالمك 

بمن خمويز منمداد فمي اوأصحابه أقل النافلة ركعتان فيتقدر الزممان بقمدر الفعمل وذكمر 
عممل كممذا حينمما أن الحممين سممنة قممال أحكامممه أن مممن حلممف أال يكلممم فالنمما حينمما أو ال يف

وأتفقوا في األحكام أن من حلمف أال يفعمل كمذا حينما أو ال يكلمم حينما أن الزيمادة علمل 
 ٕ(سنة لم تدخل في يمينه

 :أيام نزول الوحي( مثل الطيبات )يرجل في ألفاظ األحكام إل  المعهود عند العرب 

. وبالخبائمث مما تسمتخبمه ، ب وإنما المراد بالطيبات ما يسمتطيبه العمر:)يقول النووي
وينممزل كممل قمموم علممل ممما ، وال يرجمما فممي ذلممك إلممل طبقممات النمماس : قممال أصممحابنا 

ألنممه يممإدي إلممل اخممتالف األحكممام فممي الحممالل والحممرام ، يسممتطيبونه أو يسممتخبمونه 
فهم أولمل ، فيجب اعتبار العرب : قالوا ، وذلك يخالف قواعد الشرا ، والطرابها 

وهمم جيمل معتمدل ال ، باستطيابهم واستخبامهم ألنهم المخماطبون أوال األمم بؤن يإخذ 
ينلممب فمميهم االنهممماك علممل المسمممتقذرات وال العفافممة المتولممدة مممن التممنعم فيلممميقوا 

 .المطاعم علل الناس 

وإنما يرجا إلل العرب الذين هم سكان القر، والريف دون أجالف البوادي : قالوا  
ريمر تمييمز وتنييمر عمادة أهمل اليسمار والممروة دون  الذين يمؤكلون مما دب ودر  ممن

: وتنييممر حالممة الخصممب والرفاهيممة دون الجممدب والشممدة قممال الرافعممي ، المحتمماجين 
وذكمر جماعممة أن االعتبممار بعمادة العممرب الممذين كممانوا فمي عهممد رسممول هللا صمملل هللا 

  ٖ(عليه وسلم ألن الخطاب لهم

 :يها زمن التشريلاألحكام عل  مقتض  األسما  التي علقت عل

وإنممما بعممث هللا :)يقممول ابممن القمميم فممي معممرض استعرالممه حجممج الرافلممين للقيمماس
فموذا ، سبحانه محمدا صلل هللا عليمه وسملم بالعربيمة التمي يفهمهما العمرب ممن لسمانها 

نص سبحانه في كتابه أو نص رسوله علل اسمم ممن األسممان وعلمق عليمه حكمما ممن 
وال يتعمد، بمه ، حكمم إال علمل مما اقتلماه ذلمك االسمم األحكام وجمب أال يوقما ذلمك ال

                                 
 ٖٖٔ: ص 6: تفسير القرطبي   ٔ
 ٕٕٖ: ص ٔ: تفسير القرطبي   ٕ
 6ٕص  3  المجموا للنووي  ٖ



 394 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

وال يخر  عن ذلك الحكم شين ممما يقتلميه ، الولا الذي ولعه هللا ورسوله فيه 
 ٔ..(والنقص منه نقص في الدين، فالزيادة علل ذلك زيادة في الدين ; االسم 

 :اآلحاد االكتفا  في إثبات األحكام  الشرعية المستندة إل  األلفاظ اللغوية بنقل

ولهذا كان العلممان فمي كمل عصمر وإلمل زمننما همذا يكتفمون فمي إمبمات   :)يقول اآلمدي
األحكمممام  الشمممرعية المسمممتندة إلمممل األلفمممام اللنويمممة بنقمممل اآلحممماد المعمممروفين بالمقمممة 

 ٕ(والمعرفة كاألصمعي والخليل وأبي عبيدة وأممالهم

 :ب  األحكام  ترتبطاإذا حدد االصطبلح الشرعي 
قرطبي في قول رسول هللا صملل هللا عليمه وسملم إن وسمادك لعمريض إنمما همو قال ال

فهممذا الحممديث يقلممي أن النهممار مممن طلمموا الفجممر إلممل :) سممواد الليممل وبيمماض النهممار
 الأرروب الشمس وهو مقتلل الفقمه فمي األيممان وبمه تمرتبط  األحكمام  فممن حلمف 

ول ال يحنمث وقمول النبمي يكلم فالنا نهارا فكلممه قبمل طلموا الشممس حنمث وعلمل األ
 ٖ(صلل هللا عليه وسلم هو الفيصل في ذلك والحكم

 :األحكام تدور مل عللها 
أجمعوا علل أن عصير العنب قبل أن يشتد حالل وعلل أنه إذا أشتد :)قال المازري 

ورلل وقذف بالزبمد حمرم قليلمه وكميمره ممم لمو حصمل لمه تخلمل بنفسمه حمل باإلجمماا 
دل هممذه األحكممام عنممد هممذه المتخممذات فؤشممعر ذلممك بارتبمماط أيلمما فوقمما النمممر فممي تبمم

فاقتلل ذلمك أن كمل شمراب وجمد  اإلسكار بعلها ببعض ودل علل أن علة التحريم
 ٗ(فيه اإلسكار حرم تناول قليله وكميره

فممي مناسممبة العلممل ألحكامهمما وزوال األحكممام بممزوال )وعقممد ابممن عبممد السممالم فصممال 
والجنايات مناسبة ، ة المحمورات جلبا لمصالحها أسبابها فاللرورات مناسبة إلباح
وال مناسبة ، والنجاسات مناسبة لوجوب اجتنابها ، إليجاب العقوبات درنا لمفاسدها 
إذ كيف يناسب خرو  المني من الفر  أو إيال  أحد ، بين طهارة األحداث وأسبابها 

  ٘(نالفرجين في اآلخر أو خرو  الحيض والنفاس لنسل جميا أعلان البد

 :تؤكيد العلل أاو  في األحكام 
 (وما كان لكمم أن تمإذوا رسمول هللا :)قوله تعالليقول القرطبي في سياق حديمه عن 

 ٙ(هذا تكرار للعلة وتؤكيد لحكمها وتؤكيد العلل أقو، في األحكام :)اآلية
كمان حملمه علمل كونمه معقمول ، أو معقول المعنل ، متل دار الحكم بين كونه تعبدا و
، أو معقمول المعنمل ، متمل دار الحكمم بمين كونمه تعبمدا :)قال ابن دقيمق :عنل أوللالم

لندرة التعبد بالنسبة إلل األحكام المعقولة . كان حمله علل كونه معقول المعنل أولل 
 4(.المعنل

                                 
 64ٔص  ٔ إعالم الموقعين  ٔ
 3ٓ: ص ٖ: اإلحكام لرمدي   ٕ
 3ٗٔ: ص ٕ: ي  تفسير القرطب ٖ
 ٖٗ: ص ٓٔ: فتح الباري   ٗ
  ٘ص  ٕقواعد األحكام البن عبد السالم    ٘
 6ٕٕ: ص ٗٔ: تفسير القرطبي   ٙ
 4٘:ص ٔ:إحكام األحكام شرح عمدة األحكام   4
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 :الضرورات واألعذار ترفل األحكام 
ذا ممن حيمث وذلك أن اللرورات واألعذار ترفا األحكمام  فيصمير هم:)قال القرطبي

موالمما : )و قممال السرخسممي  ٔ(اللممرورة كمممن لممم يحلممف قالممه ابممن خممويز منممداد
 ٕ(اللرورة مستمنل في األحكام

 :اعتبار أحوال األشخاص في األحكام 
وفمي الحمديث اعتبمار أحموال األشمخاص فمي :)قال ابمن حجمر فمي تعليقمه علمل حمديث

 ٖ(األحكام  باختالفها وهو أصل مطرد رالبا
  :إثبات األحكام ال تخيير في 
أو ال ، بمل إمما أن يمهمر موجبهما فيجمب ، ال تخيير فمي إمبمات األحكمام :)قال النووي

 ٗ(فيحرم
 :يعني بالضرورة رفل األحكام  رفل اإلثم ال

واألمهر وهللا أعلم أن الناسي والمخط  إنما عفي عنهما بمعنل رفا :)قال ابن رجب
والناسممي والمخطمم  ال قصممد  ،النيمماتاإلممم عنهممما ألن األمممر مرتممب علممل المقاصممد و

وأما رفا األحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصموص فيحتما   .لهما فال إمم عليهما
 ٘.(في مبوتها ونفيها إلل دليل هخر

 :من األحكام ما يإخذ تؤصيبل ال تفصيبل 
وقال القرطبي قوله ليس في كتاب هللا أي ليس مشروعا في كتاب هللا :)قال ابن حجر

يال وال تفصمميال ومعنممل هممذا أن مممن األحكممام ممما يإخممذ تفصمميله مممن كتمماب هللا تؤصمم
كالولون ومنها ما يإخذ تؤصيله دون تفصيله كالصالة ومنها ما أصل أصله كداللة 
الكتاب علل أصلية السنة واإلجماا وكذلك القياس الصمحيح فكمل مما يقتمبس ممن همذه 

 ٙ(األصول تفصيال فهو مؤخوذ من كتاب هللا تؤصيال
 :التحريم المخفف مقدم عل  التحريم المثقل عند الضرورة في األحكام 

إذا وجممد الملممطر ميتممة وخنزيممرا ولحممم ابممن هدم أكممل الميتممة ألنهمما حممالل فممي حممال )
والخنزير وابن هدم ال يحل بحال والتحريم المخفف أولل أن يقتحم من التحريم الممقل 

جنبيممة ألنهمما تحممل لممه بحممال وهممذا هممو كممما لممو أكممره أن يطممؤ أختممه أو أجنبيممة وطمم  األ
 4(اللابط لهذه   األحكام  وال يؤكل ابن هدم ولو مات قاله علماإنا

 :األصل تعد  األحكام 
والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسمكا بالحمديث وحممال لمه علمل األصمل )

 6(الكلي من تعدي األحكام
 :األحكام نصوص في التعارا والترجيح بيناواعد 

                                 
 ٖٕٓ: ص ٗٔ: تفسير القرطبي   ٔ
  ٖ٘ٔص 4ٔالمبسوط للسرخسي    ٕ
 ٕ٘٘: ص ٓٔ: فتح الباري   ٖ
 3ٙٗ:ص ٓٔ المجموا شرح المهذب  ٗ
 4ٖ٘: ص ٔ: جاما العلوم والحكم   ٘
 66ٔ: ص ٘: فتح الباري   ٙ
 3ٕٕ: ص ٕ: تفسير القرطبي   4
 ٕٙٔ: ص ٖ: تفسير القرطبي   6

 ٕٙٔ: ص ٖ: تفسير القرطبي  
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يخلمو مما يممن بمه التعمارض منهمما ولميس تعارلما ممن أحمد  :)بؤنمه ال ل ابن حزم قا
اآلخممر أو يكممون  ٔأربعممة أوجممه ال خممامس لهمما إممما أن يكممون أحممدهما أقممل معمماني مممن
 .أحدهما حامرا واآلخر مبيحا أو يكون أحدهما موجبا والماني نافيا

ممل أمره عليمه السمالم فواجب ههنا أن يستمنل األقل معاني من األكمر معاني وذلك  
أال ينفممر أحممد حتممل يكممون هخممر عهممده بالبيممت وأذن للحممائض أن تنفممر قبممل أن تممودا 

  )...(ٕفوجب استمنان الحائض من جملة النافرين

والوجه الماني أن يكون أحد النصين موجبا بعض ما أوجبه المنص اآلخمر أو حمامرا 
وليس في شين ممن ذلمك  )...(بعض ما حمره النص اآلخر فهذا يمنه قوم تعارلا 

عليه السالم في سمائمة النمنم كمذا  :فنلط قوم في هذا الباب فمنوا قوله)...( تعارض 
معارلا لقوله في مكان هخر في كمل أربعمين شماة شماة ولميس كمما منموا بمل الحمديث 
الذي فيه ذكر السائمة هو بعض الحديث اآلخر وداخل في عمومه والزكاة واجبة في 

الذي فيه ذكر السائمة وبالحديث اآلخر معا والزكاة واجبة في ريمر السائمة بالحديث 
 )...( ٖالسائمة بالحديث اآلخر خاصة

والوجه المالث أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل مما معلمق بكيفيمة مما أو بزممان مما 
أو علل شخص ما أو في مكان ما ويكون في النص اآلخر نهي عن عممل مما بكيفيمة 

أو مكان ما أو عدد ما أو عذر ما ويكون في كل واحد من العملين  ما أو في زمان ما
المذكورين اللذين أمر بؤحدهما ونهل عن اآلخر شين ما يمكن أن يستمنل من اآلخر 
وذلك بؤن يكون علل ما وصفنا في كل نص من النصين المذكورين حكمان فصاعدا 

نص اآلخر وال شين فيكون بعض ما ذكر في أحد النصين عاما لبعض ما ذكر في ال
 .هخر معه

ويكون الحكم الماني الذي في النص الماني عاما أيلا لبعض ما ذكر في هذا المنص  
قمال علمي وهمذا ممن أدق مما يمكمن أن يعتمرض أهمل )...(  ٗاآلخر وال شيئا هخر معه

وهلل ) :..فمن ذلمك قمول هللا تعمالل)...( العلم من تؤليف النصوص وأرمله وأصعبه 
وقال  (لبيت من ستطاا إليه سبيال ومن كفر فون هلل رني عن لعالمينا علل لناس حج
ال يحل المرأة تإمن باهلل واليموم اآلخمر أن تسمافر إال مما زو  أو ذي  :)عليه السالم
ففي اآلية عموم الناس وإيجاب عمل خاص عليهم وهو السفر إلل مكان  (محرم منها

 .زها هللا فالبط هذا واحد نفسه بعينه من سائر األماكن وهو مكة أع

وفي الحديث المذكور تخصيص بعض الناس وهم النسان ونهيهن عن عمل عام وهو 
السفر جملة لم يخص بذلك مكان دون مكان فاختلف الناس في كيفيمة اسمتعمال همذين 

قال علي وأما نحن فونما ملنما إلمل اسمتمنان األسمفار الواجبمة والمنمدوب )...( ٘النصين
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سممفار المباحممة وأوجبنمما علممل المممرأة السممفر إلممل الحممج والعمممرة إليهمما مممن سممائر األ
الواجبتين والتنريب وأبحنما لهما التطموا بمالعمرة والحمج ومطالعمة مما لهما دون زو  

  )...( ٔودون ذي محرم

والوجه الرابما أن يكمون أحمد النصمين حمامرا لمما أبميح فمي المنص اآلخمر بؤسمره أي 
وجممب فممي هممذا الممنص بؤسممره  قممال علممي يكممون أحممدهما موجبمما واآلخممر مسممقطا لممما 

واحمد  ٕفالواجب في هذا النوا أن ننمر إلل النص الموافمق لمما كنما عليمه لمو لمم يمرد
 )...(  ٖمنهما فنتركه ونؤخذ باآلخر ال يجوز رير هذا أصال

من ذلك أمره عليه السالم أال يشرب أحد قائما وجان حديث بؤنمه عليمه السمالم شمرب 
قين من أنه كان األصل أن يشرب كل أحد كما شان من قيام أو قائما فقلنا نحن علل ي

قعود أو الطجاا مم جان النهي عن الشرب قائما بال شك فكان مانعما ممما كنما عليمه 
من اإلباحة السالفة مم ال ندري أنس  ذلك بالحديث الذي فيه إباحة الشرب قائما أم ال 

يكون منسوخا قال علي فمون صمح فلم يحل ألحد ترك ما قد تيقن أنه أمر به خوفا أن 
  ٗ..(النس  بيقين صرنا إليه ولم نبال زائدا كان علل معهود األصل أم موافقا له

 :ال تعارا بين األحاديث
ويلطر  هذا فن من أهم األنواا)معرفة مختلف الحديث وحكمه في  يقول السيوطي

ن فمي المعنمل ن يمؤتي حمديمان متلماداأ :إلل معرفته جميا العلمان من الطوائف وهو
وإنمما يكممل لمه األئممة الجمامعون بمين الحمديث .ماهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما

  ٘(واألصوليون النواصون علل المعاني،والفقه 
ابمن جريممر وابمن قتيبمة واإلممام الشمافعي  :همذا الفمن مممن مممل صمنف فميممم ذكمر ممن 
حتل قال ال أعرف  وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كالما فيه :)مم قالوالطحاوي 

 ٙ(حديمين متلادين فمن كان عنده فليؤتني به ألإلف بينهما
 : العمل عند التعارا

أحدهما يمكن الجما بينهما بوجه صمحيح فيتعمين :والمختلف قسمان :)يقول السيوطي
وال يصممار إلممل التعمممارض ومممن أمملممة ذلممك فممي أحاديمممث )...( ويجممب العمممل بهممما

خلق هللا المان طهورا ال )وحديث (قلتين لم يحمل الخبث إذا بلآ المان )حديث:األحكام
فون األول ماهره طهارة القلتمين تنيمر أم  (ينجسه إال ما رير طعمه أو لونه أو ريحه

ال والماني ماهره طهارة رير المتنير سوان كان قلتين أم أقل فخص عموم كل منهما 
  4(باآلخر

 :الجما بينهما بوجهال يمكن  :)بالقول القسم الثاني مم أشار إلل
 :إال عملنا بالراجح منهما كالترجيح و)...( فون علمنا أحدهما ناسخا  -
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ألن احتمال الكذب والموهم علمل )...( بحال الراوي وذلك بوجوه أحدها كمرة الرواة 
  .األكمر أبعد من احتماله علل األقل

الكمذب والموهم  أي علو اإلسناد حيث الرجمال مقمات ألن احتممال :قلة الوسائط :مانيها
 .فيه أقل
فقه الراوي سوان كان الحديث مرويا بالمعنل أو اللفم ألن الفقيمه إذا سمما مما  :مالمها

مما يمزول بمه اإلشمكال بخمالف  ٔيمتنا حمله علل ماهره بحث عنمه حتمل يطلما علمل
 .العامي
نه علمه بالنحو ألن العالم به يتمكن من التحفم عن مواقا الزلل ما ال يتمكن م:رابعها
 .ريره

أفلمليته :سمابعها ،حفمه بخالف ممن يعتممد علمل كتابمه:سادسها ،علمه باللنة:خامسها
في أحد المالمة بؤن يكونا فقيهين أو نحويين أو حافمين وأحدهما في ذلمك أفلمل ممن 

 .اآلخر
شهرته ألن الشمهرة  :تاسعها .زيادة لبطه أي اعتناإه بالحديث واهتمامه به :مامنها 

 .لكذب كما تمنعه من ذلك التقو،تمنا الشخص من ا
كونه ورعا أو حسن االعتقاد أي رير مبتمدا أو جليسما ألهمل  :عاشرها إلل العشرين

الحديث أو ريرهم من العلمان أو أكمر مجالسة لهم أو ذكرا أو حرا أو مشهور النسب 
أوال لبس في اسمه بحيث يشاركه فيه لعيف وصعب التمييز بينهما أو له اسم واحد 

 .ك أكمر ولم يختلط أو له كتاب يرجا إليهولذل
أن تمبت عدالته باإلخبار بخالف من تمبت بالتزكية أو العمل بروايته  :حادي عشريها

 .أو الرواية عنه إن قلنا بهما
أن يعمل بخبره من زكاه ومعارله لم يعمل به من  :ماني عشريها إلل سابا عشريها

ديلمه أو يكممر مزكموه أو يكونموا علممان أو زكاه أو يتفق علل عدالته أو يذكر سبب تع
  .كميري الفحص عن أحوال الناس

أن يكمون صماحب القصمة كتقمديم خبمر أم سملمة زو  النبمي صملل هللا  :مامن عشريها
عليه وسلم في الصوم لمن أصبح جنبا علل خبر الفلمل بمن العبماس فمي منعمه ألنهما 

 .أعلم منه
تمؤخر إسمالمه وقيمل عكسمه لقموة اصمالة  :نالمالممو .أن يباشر ما رواه :تاسا عشريها

المتقدم ومعرفته وقيل إن تؤخر موته إلل إسالم المتؤخر لمم يمرجح بالتمؤخير الحتممال 
تممؤخر روايتممه عنممه وإن تقممدم أو علممم أن أكمممر رواياتممه متقدمممة علممل روايممة المتممؤخر 

  .رجح
 ٕو أقممربكونممه أحسممن سممياقا واستقصممان لحديمممه أ :إلممل األربعممين الحممادي والمالمممون

أو سما من مشاي  بلده أو مشافها مشاهدا لشميخه حمال ،مكانا أو أكمر مالزمة لشيخه
األخذ أو ال يجيز الرواية بالمعنل أو الصحابي من أكابرهم أو علي رلي هللا تعالل 
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لية أو معاذ وهو في الحالل والحرام أو زيد وهو في الفرائض أو قعنه وهو في األ
  ٔمن بلد ال يرلون التدليس اإلسناد حجازي أو رواته

 :وذلك بوجوه :الترجيح بالتحمل القسم الثاني
الوقت فيرجح منهم من لم يتحمل بحديث إال بعد البلول علل ممن كمان بعمض  :أحدها

تحمله قبله أو بعله بعده الحتمال أن يكون هذا مما قبله والمتحمل بعده أقو، لتؤهله 
 .لللبط

  ..و مناولة أو وجادةأا واآلخر عرلا واآلخر كتابة أن يتحمل بحدمن:مانيها ومالمها
 :الترجيح بكيفية الرواية وذلك بوجوه القسم الثالث

تقديم المحكي بلفمه علل المحكي بمعنماه والمشمكوك فيمه علمل مما عمرف أنمه  :أحدها
 .مروي بالمعنل

بمه  ما ذكر فيه سبب وروده علل ما لم يذكر فيمه لداللتمه علمل اهتممام المراوي :مانيها
 .حيث عرف سببه

 .أن ال ينكره راويه وال يتردد فيه :مالمها
أن تكون ألفامه دالة علل االتصال كحدمنا وسمعت أو اتفق علل :رابعها إلل عاشرها

رفعممه أو وصممله أو لممم يختلممف فممي إسممناده أو لممم يلممطرب لفمممه أو روي باإلسممناد 
  .وعز، ذلك لكتاب معروف أو عزيز واآلخر مشهور

 :الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه بلالقسم الرا
والدال علل علو شؤن المصطفل عليه الصالة والسالم  ،تقديم المدني علل المكي ممل

اإلسممالم رريبمما مممم شممهرته فيكممون الممدال علممل العلممو  نعلممل الممدال علممل اللممعف كبممد
  ٕمتؤخرا
وسملم كمان ترجيح المتلمن للخفيف لداللته علل التمؤخر ألنمه صملل هللا عليمه  :مالمها

  .)...(ينلم في أول أمره زجرا عن عادات الجاهلية مم مال للتخفيف
ترجيح ما تحمل بعد اإلسمالم علمل مما تحممل قبلمه أو شمك ألنمه أمهمر تمؤخرا  :رابعها

ترجيح رير المإرخ علل المإرخ بتاري  متقدم وترجيح الممإرخ  :خامسها وسادسها
الممإرخ قمال المرازي والتمرجيح بهمذه بمقارب بوفاته صلل هللا عليه وسلم علل ريمر 

  .الستة أي إفادتها للرجحان رير قوية
 :الترجيح بلفم الخبر وذلك بوجوه القسم الخامس

والعمام المذي لمم يخصمص ،تمرجيح الخماص علمل العام :أحدها إلل الخامس والمالممين
والمطلمق علمل مما  ،علل المخصص للعف داللته بعد التخصيص علل باقي أفمراده

 ،والمجممماز المشمممبه للحقيقمممة علمممل ريمممره ،والحقيقمممة علمممل المجممماز ،سمممبب ورد علمممل
وما يقمل ،والمسمتننل علمل اإللممار،والعرفيمة علمل اللنوية ،والشمرعية علمل ريرهما

والمنطوق ومفهوم الموافقة ،للعلة   وما اتفق علل ولعه لمسماه والموم ،فيه اللبس
 .علل المخالفة

 ،والمسممتفاد عمومممه مممن الشممرط ،روالمنصمموص علممل حكمممه ممما تشممبيهه بمحممل هخمم
وذلمك  ،والجزان علل النكرة المنفية أو من الجما المعرف علل من وما أو ممن الكمل
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 ،ومما حكممه معقمول المعنمل ،وما خطابه تكليفي علمل الولمعي .من الجنس المعرف
ومما تهديمده  ،والمقمارن للتهديمد ،وما قمدم فيمه ذكمر العلمة أو دل االشمتقاق علمل حكممه

وممما دل علممل المعنممل المممراد  شممي،والفصمميح وممما بلنممه قري،مإكممد بالتكراروال ،أشممد
ككنممت نهيممتكم عممن زيممارة  :واسممطة وممما ذكممر معممه معارلممةٔوبنيممر،بمموجهين فممؤكمر 
والممنص والقممول وقممول قارنممه العمممل أو تفسممير الممراوي وممما قممرن  ،القبممور فزوروهمما

 حكمه بصفة علل ما قرن باسم وما فيه زيادة 
 :لترجيح بالحكم وذلك بوجوها :القسم السادس

 .تقديم الناقل علل البرانة األصلية علل المقرر لها وقيل عكسه :أحدها 
 .تقديم الدال علل التحريم علل الدال علل اإلباحة والوجوب :مانيها 
  .تقديم الدال علل نفي الحد :رابعها ،تقديم األحوط :مالمها 

 :الترجيح بؤمر خارجي :القسم السابل
أو القيماس أو عممل  ،أو ما قبل الشمرا ،أو سنة أخر، ،ما وافقه ماهر القرهنكتقديم 

األمة أو الخلفان الراشدين أو معه مرسل هخر أو منقطما أو لمم يشمعر بنموا قمدح فمي 
  .أو اتفق علل إخراجه الشيخان .الصحابة أو له نمير متفق علل حكمه

ذه أكممر ممن مائمة ممرجح فهم:)قال السيوطي بعد اسمتعراض مختلمف األقسمام السمابقة 
  :فوائد ،وممارها رلبة المن،ومم مرجحات أخر ال تنحصر

منما بعلمهم التمرجيح فمي األدلمة قياسما علمل البينمات وقمال إذا تعارلما لمزم  :األولل
التخيير أو الوقف وأجيب بؤن مالكا ير، ترجيح البينة علمل البينمة وممن لمم يمرد ذلمك 

  .دية ولهذا ال تقبل إال بلفم الشهادةيقول البينة مستندة إلل توقيفات تعب
  .إن لم يوجد مرجح ألحد الحديمين توقف علل العمل به حتل يمهر:المانية
رين إنمما همو لخلمل فمي اإلسمناد بالنسمبة إلمل ممن المجتهمد بمالتعارض بين الخ :المالمة

  .وأما في نفس األمر فال تعارض
 ٕما سلم من المعارلة فهو محكم :الرابعة
 :ائلين للحديث والسبلمة من النسخ من مرجحات األحكامكثرة الق

أخر  مسلم في صحيحه عن إبراهيم عن علقممة واألسمود أنهمما دخمال علمل عبمد هللا 
فقال أصلل من خلفكم قاال نعم فقام بينهما فجعل أحدهما عن يمينه واآلخر عن شماله 

بين فخذيه فلما صلل  مم ركعنا فولعنا أيدينا علل ركبنا مم طبق بين يديه مم جعلهما
 .قال هكذا فعل رسول هللا  صلل هللا عليه وسلم

بمن ماجمة عمن مالمك بمن أنمس عمن إسمحاق بمن عبمد هللا بمن أبمي اأخر  الجماعة إال و
طلحممة عممن أنممس بممن مالممك أن جدتممه مليكممة دعممت رسممول هللا  صمملل هللا عليممه وسمملم  

فقمت إلل حصير لنما قمد  :لطعام صنعته فؤكل منه مم قال قوموا فألصل لكم قال أنس
اسود من طول ما لبث فنلحته بمان فقام رسول هللا  صلل هللا عليه وسلم  وصففت 

 .أنا واليتيم ورانه والعجوز من ورائنا فصلل لنا ركعتين مم انصرف
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فماهر الحديمين المرفوعين التعارض بخصوص مولما اصمطفاف المؤمومين،علمل 
 ة ابمن مسمعودعلمل روايم أنمسروايمة لور الجمهمتمرجيح " نصمب الرايمة"الزيلعي في 

 ٔ(بكمرة العدد والقائلين به وبسالمته من األحكام المنسوخة)
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الممماني  النمموا)يقممول صمماحب البرهممان فممي علمموم القممرهن فيممما ينبنممي للمفسممر تعلمممه 
والمالمون معرفة أحكامه وقد اعتنل بذلك األئمة وأفردوه وأولهم الشافعي مم تاله من 
أصممحابنا ألكيمما الهراسممي،ومن الحنفيممة أبممو بكممر الممرازي ، ومممن المالكيممة القالممي 
إسماعيل ، وبكر بن العالن القشيري ، وابن بكير ومكي وابن العربي ، وابن الفرس 

فاألحكممام كانممت محممط عنايممة مختلممف  ٔ..(بممو يعلممل الكبيممر، ومممن الحنابلممة القالممي أ
 .المذاهب

 : األحكام وشيوخ نماذج من علما 
معرفمة الشميوخ المذين تمرو، علميهم األحاديمث الحكميممة يقمول الخطيمب البنمدادي فمي 

كان العلمان بعد نبيهم صملل هللا  :)عن مسروق قال فيما رواه بسندهوالمسائل الفقهية 
الذين يفتون فيإخذ بفتواهم ويفرلون فيإخذ بفرائلهم ويسنون  عليه وسلم ستة نفر

فيإخذ بسنتهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالمب وعبمد هللا بمن مسمعود وأبمي بمن 
موسممل األشممعري فممانفرد عمممر وانفممرد معممه عبممد هللا بممن  وأبمموكعممب وزيممد بممن مابممت 
  )...(مسعود وزيد بن مابت 

(  ...)بمو موسمل األشمعري أه أبمي بمن كعمب ووانفرد علي ابن أبي طالمب وانفمرد معم
النبي صلل هللا عليمه وسملم احمد لمه  أصحابقال علي بن عبد هللا المديني لم يكن من 

هللا ابمن مسمعود وزيمد بمن مابمت وابمن  مالممة عبمد إاله في الفقمه ليقومون بقو أصحاب
 ( ...)ٕصحاب يقومون بقوله ويفتون الناسأعباس كان لكل واحد منهم 

عن عبد هللا بن مسعود ستة علقمة بن قيس واألسود بن يزيد وعبيمدة السملماني وأخذ 
 إلملوالحارث بن قيس ومسروق وعمرو بن شرحبيل قمال علمي وانتهمل علمم همإالن 

أبممي اسممحق واألعممم  مممم  إلمملالنخعممي وعممامر الشممعبي وانتهممل علممم هممإالن  إبممراهيم
همذا  إلملل بمن سمعيد يميمل سفيان بن سعيد قال علي وكان يحيم إللانتهل علم هإالن 

اإلسناد ويعجبه قال علي وأخذ عن زيد بن مابت احد عشر رجال ممن كان يتبا رأيه 
بن ذإيب وخارجة بن زيد وعبيد هللا بن عبد هللا بمن عتبمة وعمروة  ةويقتدي به قبيص

بمو بكمر بمن عبمد المرحمن بمن الحمارث بمن أبمو سملمة بمن عبمد المرحمن وأبن الزبير و
ن محمممد وسممالم بممن عبممد هللا وسممعيد بممن المسمميب وأبممان بممن عممممان هشممام والقاسممم بمم
 .وسليمان بن يسار

إلل ابن شهاب وبكير بن عبد هللا بمن  ،مم صار علم هإالن كلهم إلل مالمة :قال علي 
مالك بن انس وكان عبد الرحمن بن  للإاألشج وأبي الزناد مم صار علم هإالن كلهم 

 إلملسمتة نفمر  إلملفؤما ابن عباس فصمار علممه  .ههذا اإلسناد ويعجب إللمهدي يميل 
سممعيد بممن جبيممر وعطممان بممن أبممي ربمماح وعكرمممة ومجاهممد وجممابر بممن زيممد وطمماوس 

وكممان سممفيان بممن عيينممة  :قممال علممي .عمممرو ابممن دينممار إلمملوصممار علممم هممإالن كلهممم 
 ٖ(إليهيعجبه هذا اإلسناد ويميل 

 :أبو هريرة من المكثرين من أحاديث األحكام

                                 
 ٖ: ص ٕ: البرهان في علوم القرهن   ٔ
 66ٕ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٕ
 
 63ٕ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٖ
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ال "):كشف األسرار"في ( ه4ٖٓ)حمد بن محمد البخاري الحنفيأالعزيز بن قال عبد 
نسملم أن أبمما هريممرة رلمي هللا عنممه لممم يكمن فقيهمما بممل كمان فقيهمما ولممم يعمدم شمميئا مممن 

وقد كان يفتي في زمان الصحابة وما كان يفتي في ذلك الزممان إال  ،أسباب االجتهاد
صلل هللا عليمه وسملم ورلمي عمنهم وكان من علية أصحاب رسول هللا  .فقيه مجتهد

فاسمتجاب هللا تعمالل لمه فيمه حتمل انتشمر فمي  ،وقد دعا النبي عليه السالم لمه بمالحفم.
مبمت عنمدنا فمي األحكمام مالممة هالف ممن  يوقمال إسمحاق الحنملم.العالم ذكمره وحديممه

األحاديث رو، أبو هريرة منها ألفا وخمسمائة وقال البخاري رو، عنه سبعمائة نفر 
أوالد المهاجرين واألنصار وقد رو، جماعة من الصحابة عنه فال وجه إلل رد  من

 ٔ(.حديمه بالقياس 
 :ال ينكر علي  تفرده بشي  من األحكام  الشرعية من كان بمنزلة أبي هريرة 

قمالوا ولممم يكممن كممابن  ،الطعممن فمي الحممديث بكممون راويمه أبمما هريممرة:)يقمول الشمموكاني
 ،فال يإخذ بما يرويه إذا كان مخالفا للقياس الجلي .ابةمسعود وريره من فقهان الصح

فون أبا هريرة رلمي هللا عنمه  .وبطالن هذا العذر أولح من أن يشتنل ببيان وجهه
من أحفم الصحابة وأكمرهم حديما عمن رسمول هللا صملل هللا عليمه وهلمه وسملم إن لمم 

هللا صملل هللا يكن أحفمهم علل اإلطالق وأوسعهم رواية الختصاصه بمدعان رسمول 
عليه وهله وسلم له بالحفم كما مبت في الصحيحين وريرهما في قصة بسمطه لردائمه 
بين يدي رسول هللا صلل هللا عليه وهلمه وسملم وممن كمان بهمذه المنزلمة ال ينكمر عليمه 

 .تفرده بشين من األحكام الشرعية
مما مبمت عنمه وقد اعتذر رلي هللا عنه عن تفرده بكمير ممما ال يشماركه فيمه ريمره ب 

إن أصمحابي ممن المهماجرين كمان يشمنلهم الصمفق باألسمواق  :في الصحيح ممن قولمه
 .وكنت ألزم رسول هللا صلل هللا عليمه وهلمه وسملم فؤشمهد إذا رمابوا وأحفمم إذا نسموا
وأيلا لو سلم ما ادعوه ممن أنمه لميس كنيمره فمي الفقمه لمم يكمن ذلمك قادحما فمي المذي 

ة بل أكمرها وارد ممن ريمر طريمق المشمهورين بالفقمه يتفرد به ألن كميرا من الشريع
 ٕ(من الصحابة فطرح حديث أبي هريرة يستلزم طرح شطر الدين

 :مالك وابن عيينة من أعلم الناس بؤحاديث األحكام 
 :وعنه قمال، لوال مالك وسفيان بن عيينه لذهب علم الحجاز :)جان عن الشافعي قوله

عيينه سمو، سمتة أحاديمث ووجمدتها كلهما عنمد  وجدت أحاديث األحكام  كلها عند ابن
فهذا يولح لك سعة دائرة سفيان في العلم وذلك ألنه لمم  ،مالك سو، مالمين حديما

 ،لقميهم مالمك وارتحل ولقي خلقا كميمرا مما ،أحاديث الحجازين إللأحاديث العراقيين 
قمال ،ريولكمن مالكما أجمل وأعلمل فعنمده نمافا وسمعيد المقب ،وهما نميران في اإلتقمان

 ٖ(كان ابن عيية من أعلم الناس بحديث الحجاز :الرحمن بن مهدي عبد
 :نماذج من كتب األحكام

                                 
  6ٖٖ:ص ٕ: "كشف األسرار شرح أصمول البمزدوي( "ه4ٖٓ)ن محمد البخاري الحنفيعبد العزيز بن احمد ب ٔ

 دار الكتاب اإلسالمي
 ٖٖٓ: ص ٘: نيل األوطار   ٕ
 4٘ٗ: ص 6: سير أعالم النبالن   ٖ
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كبيمر المفسممرين أبمو الحسممن يعتبممر :مصمنف مقاتممل بمن سممليمان البلخمي فممي األحكمام -
،من أوائمل للهجمرة( ومائمةنيمف وخمسمين )مات سمنة الذي  ،مقاتل بن سليمان البلخي
ممما أحسممن تفسمميره لممو كممان  :)قممال ابممن المبممارك.التصممنيفمممن أفممرد هيممات األحكممام ب

قال الزركشي  ٔ(أجمعوا علل تركه :قلت ،مقاتل ال شين البتة :قال البخاري )...(مقة
مقاتممل بممن سممليمان أول مممن أفممرد هيممات األحكممام فممي تصممنيف وجعلهمما ":)البحممر"فممي

 ٕ(خمسمائة هية
ت ) سعد بن منصور السممعاني ذكر أبو :هداب األحكام ألبي عبيد القاسم بن سالم  -

رريب  كتاب) صاحب النريب (هٗ٘ٔت)من كتب أبي عبيد القاسم بن سالم  (هٕٙ٘
 ٖ(وهداب األحكام ،كتاب القلان ،كتاب مقتل الحسين ،كتاب الشواهد ،الحديث

كتب عبد  فقد:عبد العزيز بن عبد هللا بن أبي سلمة الماجشونلفي األحكام  اتمصنف -
مصمنفة فمي  ه ٗٙٔببنمداد سمنة  لتموفالم بن أبي سلمة الماجشمون العزيز بن عبد هللا

لعبد العزيز كتب مصنفة في األحكام  يروي عنه ذلك  :)قال أحمد بن كامل األحكام،
 ٗ(بن وهب وعبد هللا بن صالح وريرهما
 ،يقمول( ه36ٔ)اب ابن عيينة فمي األحكمام توك( ه43ٔت)كتاب الموطؤ ل مام مالك -

األحكام  نيف وخممس مئمة  سمعت الشافعي يقول أصول :)شافعيصاحب ال البويطي
 ٘(ستة أحاديث إالمالمين حديما وكلها عند ابن عيينه  إالحديث كلها عند مالك 

مسمند الشمافعي فمي األحكمام وكدا ( هٕٗٓت)اإلمام الشافعي" أحكام القرهن"وكتاب  -
ث الشمافعي فعليمه جمعه أحد النيسابوريين ولمم يسمتوعب ولمم يرتمب وممن أراد أحاديم

  ٙبسنن البيهقي
يحيممل بممن عبممد هللا بممن بكيممر المخزومممي المصممري مممن وهممو :األحكممام البممن بكيممر -

قال أبو عمر أكمر أصحاب مالك علل أن اإلسالم واإليمان ()هٖٕٔت)أصحاب مالك
وقمد تكمون مجمرد روايمة ممن روايمات  4(شين واحد ذكر ذلك ابمن بكيمر فمي األحكمام

 .الموطؤ
قال الحافم أبو بكر الخطيمب : في األحكام(  ٕٓٗت )  مور الكلبي الفقيهكتب أبي  -
عن  إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو مور الكلبي الفقيه كان أحد المقات المؤمونين )

                                 
 ٕٕٓ-ٕٔٓ:ص 4: سير أعالم النبالن   ٔ
 ٖٕٓ-3ٕٕص  6البحر المحيط للزركشي   ٕ
منيمرة نماجي  تحقيمق 6٘ٔ: ص ٔ:  " التحبيمر فمي المعجمم الكبيمر( "ٕٙ٘ت ) أبو سعد بن منصور السممعاني  ٖ

 ٔ::  عدد األجزان  -سالم 
عممدد -األولممل:: الطبعممة  -36ٗٔ - ٗٓٗٔ-بيممروت -دار الفكممر - ٖٙٓ: ص ٙ: تهممذيب التهممذيب البممن حجممر   ٗ

 ٗٔ::  األجزان 
 3٘ٗ: ص 6: سير أعالم النبالن   ٘
ممن أراد الوقموف علمل حمديث الشمافعي :) " رجمال األئممة األربعمة تعجيمل المنفعمة بزوائمد"فمي بمن حجمر يقول ا ٙ

مسمتوعبا فعليممه بكتمماب معرفممة السممنن واآلمممار للبيهقممي فونممه تتبمما ذلمك أتممم تتبمما فلممم يتممرك لممه فممي تصممانيفه القديمممة 
دار - إكمرام هللا إممداد الحمق. د تحقيمق - ٘: ص ٔ:   (الجديدة حديما إال ذكره وأورده مرتا علل أبواب األحكمامو

 ٔ::  عدد األجزان -األولل:الطبعة-بيروت -الكتاب العربي
 4ٕٗ: ص 3: التمهيد البن عبد البر   4
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ومن األئمة األعالم في الدين وله كتب مصمنفة فمي األحكمام  جمما فيهما بمين الحمديث 
 ٔ(والفقه

وإن كمان فمي األحكمام وريمره ،يقمول ابمن بمدران وهمو ( هٕٔٗت)مسند األممام أحممد-
واعلممم أيهمما الطالممب للحممق أن البحممر الزاخممر فممي هممذا )يممذكر كتممب أحاديممث األحكممام

المولوا والمورد العذب والوابل الصيب إنما هو مسند اإلممام أحممد بمن محممد بمن 
 .مم تعقبه بذكر سبب صعوبة االستفادة منه ٕ(حنبل
ومعممه في األحكام، ويتجلل فقهه في تراجمه  ٖحيحهص( هٕٙ٘)وجما البخاري  -

حيممممث يسممممتنبط األحكممممام ويلمممما ذلممممك قبممممل إيممممراد الروايممممات ،يقممممول ابممممن حجممممر 
والمعروف الشائا عنه أنه هو الذي يستنبط األحكام في األحاديمث ويتمرجم لهما :)عنه

ولما بصمحيحه أصمول  كما أنمه رحممه هللا ٗ(ويتفنن في ذلك بما ال يدركه فيه ريره
أبو يعلل الخليلي الحافم في اإلرشماد مما ملخصمه رحمم هللا محممد بمن :)،يقولألحكاما

إسماعيل فونه ألف األصول يعني أصول األحكام  من األحاديث وبين للناس وكل من 
 ٘(عمل بعده فونما أخذه من كتابه

فمي تصمنيفهم فمي األحكمام خصوصما المناربمة وقد اعتممد ( هٕٔٙت)صحيح مسلم  -
كان أبو محمد بن حمزم يفلمل كتماب مسملم علمل  :)،قال ابن حجرلمعلل صحيح مس

                                 
بشمار . د تحقيمق 6ٕ: ص ٕ:  " تهمذيب الكممال( "ه 4ٕٗت )يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجا  الممزي ٔ

 ٖ٘::  ألجزان عدد ا-األولل:: الطبعة  -36ٓٔ - ٓٓٗٔ-بيروت -مإسسة الرسالة - عواد معروف
 4ٓٗ: ص ٔ: المدخل البن بدران   ٕ
شمرح ابمن حجمر فمي مقدممة فمتح البماري التطمور الممذي حصمل فمي تمدوين الحمديث ودواعمي البخماري فمي جممما   ٖ

أعلمم علمنمي هللا وإيماك أن هممار النبمي  صملل هللا عليمه وسملم  لمم تكمن فمي عصمر أصمحابه وكبمار :) الصحيح فقال
وال مرتبة ألمرين أحمدهما إنهمم كمانوا فمي ابتمدان الحمال قمد نهموا عمن ذلمك كمما مبمت فمي تبعهم مدونة في الجواما 

صحيح مسلم خشمية أن يخمتلط بعمض ذلمك بمالقرهن العمميم ومانيهمما لسمعة حفمهمم وسميالن أذهمانهم وألن أكممرهم 
انتشمر العلممان فمي كانوا ال يعرفون الكتابة مم حدث في أواخر عصمر التمابعين تمدوين اآلممار وتبويمب األخبمار لمما 

األمصار وكمر االبتداا من الخوار  والروافض ومنكر، االقدار فؤول ممن جمما ذلمك الربيما بمن صمبيح  وسمعيد 
بن أبي عروبة  وريرهما وكانوا يصنفون كل باب علل حدة إلمل أن قمام كبمار أهمل الطبقمة المالممة فمدونوا األحكمام  

حمديث أهمل الحجماز ومزجمه بمؤقوال الصمحابة وفتماو، التمابعين  فصنف اإلمام مالك الموطؤ وتوخل فيه القوي من
 .ومن بعدهم

وصنف أبمو محممد عبمد الملمك بمن عبمد العزيمز بمن جمريج بمكمة وأبمو عممر وعبمد المرحمن بمن عممر واألوزاعمي  
يمر بالشام وأبو عبد هللا سفيان بن سعيد الموري بالكوفة وأبو سلمة حماد بن سملمة بمن دينمار بالبصمرة ممم تالهمم كم

من أهل عصرهم في النسج علل منموالهم إلمل أن رأ، بعمض األئممة ممنهم أن يفمرد حمديث النبمي  صملل هللا عليمه 
وسمملم خاصممة وذلممك علممل رأس المممائتين فصممنف عبيممد هللا بممن موسممل العبسممي الكمموفي مسممندا وصممنف مسممدد بممن 

زاعي نزيل مصر مسمندا مسرهد البصري مسندا وصنف أسد بن موسل األموي مسندا وصنف نعيم بن حماد الخ
ممم اقتفممل األئمممة بعممد ذلممك امممرهم فقممل إمممام مممن الحفمام اال وصممنف حديمممه علممل المسممانيد كاالمممام أحمممد بممن حنبممل 
وإسحاق بن راهويه وعممان بن أبي شيبة وريرهم من النبالن ومنهم من صنف علل األبواب وعلل المسانيد معما 

 .كؤبي بكر بن أبي شيبة
لي هللا عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلل محياها وجدها بحسمب الولما البخاري ر ،فلما رأ 

جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسمين والكميمر منهما يشممله التلمعيف فمال يقمال لنممه سممين فحمرك همتمه 
لممإمنين فمي لجما الحديث الصحيح الذي ال يرتاب فيه أمين وقو، عزممه علمل ذلمك مما سممعه ممن أسمتاذه أميمر ا

لمو جمعمتم كتابما مختصمرا لصمحيح  :فقال )...(الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنملي المعروف بابن راهويه 
مقدممة فمتح  ...(سنة رسول هللا  صلل هللا عليه وسلم  قال فوقما ذلمك فمي قلبمي فؤخمذت فمي جمما الجماما الصمحيح

 4-ٙ:ص ٔ:الباري  
 
 6ٕ: ص ٔ: فتح الباري   ٗ
 ٔٔ: ص ٔ: فتح الباري   مقدمة ٘
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وقممد رأيممت كميممرا مممن  )...(الحممديث  إالكتمماب البخمماري ألنممه لمميس فيممه بعممد خطبتممه 
 معهيوجمم ،أحكاممهالمناربة ممن صنف في األحكام بحذف األسمانيد كعبمد الحمق فمي 
جودها عنمد مسملم يعتمدون علل كتاب مسلم في نقل المتون وسياقها دون البخاري لو

 ٔ(تامة وتقطيا البخاري لها
اختص مسلم بجما طرق الحديث في مكان واحمد بؤسمانيده المتعمددة :)وقال السيوطي

وألفامممه المختلفممة فسممهل تناولممه بخممالف البخمماري فونممه قطعهمما فممي األبممواب بسممبب 
  .مم أورد قولة ابن حجر السابقة في شؤن المناربة ٕ(استنباطه األحكام منها

.. ":يقول أبو داود في رسالته التمي كتبهما إلمل أهمل مكمة  ٖ( ه4ٕ٘)نن أبي داود س -
ف والممان مائمة حمديث كلهما فمي األحكمام  أما بعد عافانا هللا وإياكم وهذه األربعة األال

فؤما أحاديث كميرة من الزهد والفلائل وريرها ممن ريمر همذا فلمم أخرجهما والسمالم 
 ٗ(لل محمد النبي وهلهعليكم ورحمة هللا وصلل هللا ع

أن يكمون عنمده أصمل مصمحح لجميما )يقول النزالي في باب تخفيف شروط المجتهمد
 (هٕٔٗ)كسممممنن أبمممي داود ومعرفممممة السممممنن ألحمممممد، األحاديمممث المتعلقممممة باألحكممممام 

 ٘(أو أصل وقعت العناية فيه بجميا األحاديث المتعلقة باألحكام،  (ه6٘ٗ)والبيهقي
 " األحاديث المختارة"،قال صاحب ( ه43ٕت)ي كتاب في األحكام للترمذ -

  ٙ(أخرجه الترمذي في األحكام( )لو أهدي إلي كراا لقبلت) في حديث
" طبقمات المفسمرين"قال صماحب :كتب في أحكام القرهن من القرن المالث الهجري -

للشي  أبو الحسن علي المعروف بمابن حجمر و)كتب في أحكام القرهنلفي استعراض 
وللشمممي  أبمممي إسمممحاق إسمممماعيل بمممن إسمممحاق األزدي البصمممري ( هٕٗٗت)السمممعدي

والشمممممي  اإلممممممام أبمممممو جعفمممممر أحممممممد بمممممن محممممممد الطحممممماوي الحنفمممممي (ه6ٕٕت)
  4((هٖ٘ٓت)وللشي  أبو الحسن علي بن موسل ابن داود العمري الحنفي (هٖ٘ٓت)

                                 
 ٖٔ: ص ٔ: مقدمة فتح الباري   ٔ
 3٘: ص ٔ: تدريب الراوي   ٕ
بِميق صملل هللا عليمه وسملم َخْمَسمِماَئِة أَْلمِف َحمِديُث (: أبموداود )َوَقماَل :)جان في مقدمة سبل السالم  ٖ ، َكَتْبمت َعمْن النه

َنِن  َنه  ِكَتاب  السه ه  أَْرَبَعة  هاَلِف َحِديُث َوَمَمانِِماَئُة ، اْنَتَخْبت ِمْنَها َما َتَلمه لَْيَس فِيَها َحِديث  أَْجَمَا النهماس  َعلَمل ، َوأََحاِديم 
َنَنه  بَِبْنَداَد َوأََخَذَها أَْهل َها َعْنه  ، َتْرِكِه  مابِيه ، َوَعَرَلَها َعلَل أَْحَمَد َفاْسمَتَجاَدَها َواْسَتْحَسمَنَها ، َرَو، س  ِهمَي :  َقماَل اْلَخطه

ِحيَحْيِن  د لَمْم َيْحمَتْج إلَمل : َوَقاَل اْبن  اأْلَْعَرابِيق . أَْحَسن  َوْلًعا َوأَْكَمر  فِْقًها ِمْن الصه مَنن  أَبِمي َداو  ِ َوس  َمْن ِعْنَده  ِكَتاب  هللاه
َهما َتْكفِم، َشْيُن َمَعه َما ِمْن اْلِعْلِم  َح اْلَنَزالِميه بِؤَنه مة  َعلَمل َذلِمكَ َوِمْن َممه َصره ْجَتِهمَد فِمي أََحاِديمِث اأْلَْحَكماِم َوَتبَِعمه  أَئِمه ( ي اْلم 

 مقدمة سبل السالم للصنعاني
قلممت ال يصممح التمميممل بسممنن أبممي داود فونممه لممم يسممتوعب الصممحيح مممن   " :) رولممة الطممالبين" وقممال النممووي فممي

لمه أدنمل اطمالا  وكمم فمي صمحيح البخماري أحاديث األحكام  وال معممه وذلك ماهر بل معرفتمه لمرورية لممن 
ومسملم مممن حمديث حكمممي لمميس فمي سممنن أبممي داود  وأمما ممما فممي كتمابي الترمممذي والنسممائي وريرهمما مممن الكتممب 

 3٘: ص ٔٔ:  ( المعتمدة فكمرته وشهرته رنية عن التصريح بها
عممر . د تحقيق ٕٙٔ :ص ٔ:  "  معجم الشيوخ("ه ٕٓٗت )أبو الحسين محمد بن احمد بن جميا الصيداوي  ٗ

::  عدد األجمزان -األولل:الطبعة  -٘ٓٗٔ -طرابلس، بيروت  -دار اإليمان ،مإسسة الرسالة  - عبد السالم تدمري
ٔ 
 ٖٖٗ:ص:المستصفل ٘
 ٕٓ: ص 4:   ٖٗٙاألحاديث المختارة ألبي عبد هللا المقدسي ت  ٙ
 -مكتبمة العلموم والحكمم -ن صمالح الخمزيتحقيمق سمليمان بم ٕٙ: ص ٔ:    "طبقات المفسرين"أحمد األندروي  4

 . ٔ:ط-334ٔ -المدينة المنورة
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ذكره (  ه66ٕت)علي بن الحسين الحمصي بن معروف القصااكتاب في األحكام ل -
 ٔي الفتحابن حجر ف

وقال القابسي :) قال ابن حجر ٕ(هٖ٘ٓت)أحكام القرهن إلسماعيل القالي المالكي -
 3(وقد مبت ذلك في األحكام  إلسماعيل القالي يعني بوسناده إلل سفيان

محمممممد عبممممد هللا بممممن علممممي بممممن الجممممارود  يبممممأل ٗ"المنتقممممل مممممن السممممنن المسممممندة"-
المنتقمل فمي السمنن مجلمد واحمد فمي كتماب :)قال فيمه المذهبي  (ه4ٖٓ  ت)النيسابوري

األحكام  ال ينمزل فيمه عمن رتبمة الحسمن أبمدا إال فمي النمادر فمي أحاديمث يختلمف فيهما 
       ٘(اجتهاد النقاد

فممي موالمما  وقممد ذكممره  (هٖٓٔت)لطبممريل (البيممان عممن أصممول األحكممام )كتمماب  -
 ٙ (حكام القول اللطيف في البيان عن أصول األ)عديدة من تفسيره ويسميه تارة 

": الميممزان"جمان فمي ( هٖٓٔت)الطوسمي لحسمن بمن علمي بممن نصمرل كتماب األحكمام-
قمال لمي شميخنا أبمو  ،األحكمامكمان صماحب أصمول وممن تصمانيفه كتابمه المذي سمماه )

وأبوابمممه أبوابمممه وكالممممه علمممل  ،الفلمممل العراقمممي أحاديممممه أحاديمممث جممماما الترممممذي
 4(مستخر  عليهوربما شاركه في شيوخه وكؤنه  ،األحاديث كالمه

أحكممممام القممممرهن ألبممممي يحيممممل زكريمممما بممممن يحيممممل بممممن عبممممد الممممرحمن السمممماجي  -
الطبقمة المذين بقموا إلمل ذكر الذهبي في طبقات المحدمين أنه ممن  6(ه4ٖٓت)الشافعي

لسمان "ووجدت عند ابمن حجمر فمي  3بعد المالممائة وإلل حدود العشرين ومالممائةما 
 .تاري  الوفاة الذي أمبته ٓٔ"الميزان

 (ه6ٖٖت)علمي بممن حمشمماذ الحمافم الكبيممر أبمو الحسممن النيسممابوريكتماب األحكممام ل -
له المسند في أربا مائة جزن واألحكام في مائتين وستين جزنا  ،صاحب التصانيف 

 وقال ما رأيمت فمي مشمايخنا،والتفسير في عشر مجلدات رو، عنه أبو أحمد الحاكم 
 أمبت في الرواية والتصنيف منه 

                                 
 ٕٙٓص  3فتح الباري   ٔ
  ٓٙٔ:ص ٔ:االستذكار   ٕ
 4ٖٕ: ص ٔ: فتح الباري   ٖ
: سمنة النشمر -بيمروت: مدينمة النشمر  -مإسسمة الكتماب المقافيمة: دار النشمر -عبمدهللا عممر البمارودي  من تحقيمق ٗ

 ٔ: عدد األجزان-وللاأل: الطبعة -366ٔ - 6ٓٗٔ
 3ٖٕ: ص ٗٔ: سير أعالم النبالن  للذهبي   ٘
 ٘:  4ٔ:ص:ٖ: -ٖٙ٘-3ٗٗ-٘ٗٗ-ٓ٘:ص ٕ:  ٓٔ٘-6ٓ٘- ٘ٓ٘ -6ٖٗ:ص ٔ: تفسمممممممممير الطبمممممممممري   ٙ

 4ٕٔ:ص 6ٔ:  6ٕ:ص ٘ٔ:  ٔٗ:ص ٓٔ:  ٖٓٓ:ص:4:  ٕٙٗ:ص:ٙ:  3:ص
 
دائمرة المعمرف  تحقيمق ٖٖٕ:ص ٕ: "لسمان الميمزان"أحمد بن علي بمن حجمر أبمو الفلمل العسمقالني الشمافعي  4

 4:  عدد األجزان -المالمة: الطبعة  -36ٙٔ - ٙٓٗٔ -بيروت -مإسسة األعلمي للمطبوعات -الهند  -النمامية 
  ٓٙٔ:ص ٔ:االستذكار   6
 ٔ: " لمعممين فممي طبقممات المحممدمينا("ه4ٗ6  ت)محمممد بممن أحمممد بممن عممممان بممن قايممماز الممذهبي أبممو عبممد هللا 3

األولهعمدد األجمزان :: الطبعة  -ٗٓٗٔ -األردن -عمان  -دار الفرقان-همام عبد الرحيم سعيد .د تحقيق -4ٓٔ:ص
  ::ٔ 
 -مإسسممة األعلمممي للمطبوعممات -"لسممان الميممزان"أحمممد بممن علممي بممن حجممر أبممو الفلممل العسممقالني الشممافعي  ٓٔ

 -الهند  -النمامية دائرة المعرف  تحقيق - 4::  عدد األجزان -المالمة:: الطبعة -36ٙٔ - ٙٓٗٔ -بيروت
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ل مام العالمة المفتي المحدث شي  اإلسالم أبو بكر أحمد بن إسمحاق  حكامكتاب األ-
هذا حمل قد و(  ٕٖٗت)بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بالصبني 

 ٔ(إلل بنداد فكمر المنان عليه يعني هذا التؤليف )الكتاب 
) الممالكيالفلمل بكمر بمن محممد بمن العمالن القشميري البصمري  يبمأل كتاب األحكام-
 ٕ(صنف التصانيف في المذهب وسكن مصر ومإلفه في األحكام  نفيس ( )ٖٗٗت
الوليممد حسممان بممن محمممد بممن أحمممد بممن هممارون النيسممابوري  يبممكتمماب األحكممام أل -

صمنف ()3ٖٗت )الشافعي العابد الفقيه اإلمام األوحمد الحمافم المفتمي شمي  خراسمان 
  ٖ(األحكام علل مذهب الشافعي

صماحب  واسمه الفلل بن أحمد بن يعقوب أبو المعلمل  :لفربريكبر، لاألحكام ال -
كمانوا فمي حمدود العشمرين المذين طبقمة البخاري وراوي صحيحه ذكره المذهبي فمي ال

وقممد نقممل البياشممي أحممد :) قممال ابممن حجمر فممي الفممتح ٗومالممائمة وإلممل قريممب الخمسممين
كمل مما  :ربمري مما نصمهالحفام من المناربة في األحكام الكبر، التي جمعها عمن الف

وكل ما فيمه عبمد هللا ريمر منسموب  ،بن المباركافي البخاري محمد عن عبد هللا فهو 
بممن اوممما فيمه عممن إسمحاق كممذلك فهمو  ،بمن محمممد األسمدياأو ريمر مسممل األب فهممو 

ومما كمان فيمه محممد عمن أهممل العمراق مممل أبمي معاويمة وعبمدة بمن سممليمان  ،راهويمه
 ٘(م البيكندي وما فيه عن يحيل فهو بن موسل البلخيومروان الفزاري فهو بن سال

للشي  اإلمام أبو بكمر أحممد بمن علمي المعمروف بالجصماص المرازي أحكام القرهن  -
 ٙ(ه4ٖٓت)الحنفي 

بن أبي زمنين اإلمام القدوة الزاهد أبو عبد هللا محمد بن عبمد هللا ال منتخب األحكام -
اختصممر ()ه33ٖت)ي شممي  قرطبممةبممن عيسممل بممن محمممد المممري األندلسممي اإللبيممر

  4(المدونة وله منتخب   األحكام  مشهور
 ( هٙ٘ٗت )لشي  القالي أبو الحسن علي الماوردي ل" األحكام  السلطانية"كتاب  -
( هٓٙٗت)جعفمر محممد بمن الحسمن بمن علمي الطوسمي  يبمألكتاب تهذيب األحكام  -

ب تهذيب األحكام كبير له تصانيف كميرة منها كتا )شي  الشيعة وصاحب التصانيف 
 6(جدا
العالمة أبو األصبآ عيسل بن سهل بن عبدهللا األسدي :األصبآ يبكتاب األحكام أل -

صممنف فممي األحكممام كتابمما حسممنا وتمموفي مصممروفا عممن ( )ه6ٙٗت)الجيمماني المممالكي
 3(قلان ررناطة 

                                 
 6ٖٗ: ص ٘ٔ: سير أعالم النبالن   ٔ
 4ٖ٘: ص ٘ٔ: سير أعالم النبالن   ٕ
 3ٕٗ: ص ٘ٔ: سير أعالم النبالن   ٖ
 ٓٔٔ:ص ٔ: :طبقات المحدمين ٗ
 ٕٕٕ: ص ٔ: مقدمة فتح الباري   ٘
 ٕٙ: ص ٔ:    "طبقات المفسرين"أحمد األندروي  ٙ
 66ٔ: ص 4ٔ: سير أعالم النبالن   4
 ٖٖ٘:ص 6ٔ: :سير أعالم النبالن  6
 ٕ٘: ص 3ٔ: سير أعالم النبالن   3
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لمه  ٔ(ه36ٗت )محمد بمن فمر  ممولل ابمن الطمالا هو :كتاب األحكام البن الطالا -
حكامه أن سبيعة األسلمية أبن الطالا  في اوذكر  :)تاب في األحكام ،قال ابن حجرك

 ٕ(هاجرت فؤقبل زوجها في طلبها
الحسن علي بن محممد المعمروف بالكماهري الشمافعي البنمدادي  يبكتاب األحكام أل -
 (هٗٓ٘ت )
صمر لشي  اإلمام المقمرج المجمود المحمدث المعممر مسمند العاألربعين في األحكام ل -
علممي الحسممن بممن أحمممد بممن الحسممن بممن محمممد بممن علممي بممن مهممرة األصممبهاني  يأبمم

شممي  أصممبهان فممي القممرانات والحممديث جميعمما لممه األربعممين فممي () ٘ٔ٘ت)الحممداد
 ٖ(األحكام 

قممممال  :(ه٘ٔ٘ت)القاسممممم علممممي بممممن جعفممممر بممممن القطمممماا  يبممممكتمممماب األحكممممام أل -
طاا فمي األحكمام  أنهما خولمة قال الحافم لم أقف علل اسمها وقول ابن الق:)الزرقاني

بنت حكيم أو أم شريك أو ميمونة نقله من اسم الواهبة في قوله تعالل واممرأة مإمنمة 
 ٗ(إن وهبت نفسها للنبي 

بكمر محممد بمن عبمد هللا المعمروف بمابن العربمي الحمافم  يللقالي أبمأحكام القرهن  -
  ٘(هٖٗ٘ت)المالكي 

لعبممممد الحممممق بممممن عبممممد الممممرحمن كتمممماب األحكممممام الكبممممر، واألحكممممام الصممممنر،  -
قول مسملم بمن )يقول ابن حجر في سياق حديمه عن صحيح مسلم( ه6ٕ٘ت)اإلشبيلي

قاسم القرطبي وهو من أقران الدارقطني لما ذكمر فمي تاريخمه صمحيح مسملم قمال لمم 
يلا أحد ممله فهذا محمول علل حسن الولا وجودة الترتيب وقد رأيت كميرا ممن 

ألحكام  بحذف األسانيد كعبد الحق في أحكامه وجمميعهم المناربة ممن صنف في   ا
يعتمدون علل كتاب مسلم في نقل المتون وسياقها دون البخاري لوجودها عنمد مسملم 

  ٙ(تامة وتقطيا البخاري لها
عممن بعممض األشممياخ أن قممرانة ممممل هممذه )قممال ابممن عرفممة فممي شممؤن أحكممام عبممد الحممق
أحاديث األحكمام الكبمر، لعبمد الحمق ونحمو الجزولية والمعالم الفقهية واالطالا علل 

صمنف فمي )وقمال صماحب تمذكرة الحفمام  4..(ذلك يكفمي فمي تحصميل أدلمة االجتهماد
وممممن اهممتم بشممرح أحكامممه عبممد العزيممز بممن  6(األحكممام  نسممختين كبممر، وصممنر، 

بمصمممالح األفهمممام فمممي شمممرح كتممماب "فمممي كتابمممه المسممممل بزيمممزة المنربمممي التميممممي 
ابن القطان الحافم العالمة قالي الجماعة أبو الحسن علي  وشرحه أيلا 3"األحكام

                                 
 ٕٗٙ:ص ٔ: :الوفيات للقسنطي ٔ
 3ٔٗ:ص 3: :فتح الباري ٕ
 ٖٖٓ: ص 3ٔ: سير أعالم النبالن   ٖ
 ٙٙٔ: ص ٖ: شرح الزرقاني   ٗ
 4ٕ: ص ٔ: أحمد األندروي طبقات المفسرين    ٘
 ٖٔ: ص ٔ: مقدمة فتح الباري   ٙ
 3ٓص  ٙجليل في شرح مختصر خليل محمد الحطاب  مواهب ال 4
 ٗ:  (أطمراف أحاديمث كتماب المجمروحين البمن حبمان)( ه4ٓ٘ ت)تذكرة الحفام محمد بن طاهر بن القيسراني 6

عمدد -األولمل:الطبعمة-٘ٔٗٔ -الريماض -دار الصمميعي -حمدي عبد المجيد إسمماعيل السملفي :تحقيق ٖٔ٘ٔ: ص
 ٗ::  األجزان 

 ٕٔٔص  ٔن   إعالم الموقعي 3
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( ه6ٕٙت)بن محمد بمن عبمد الملمك بمن يحيمل بمن إبمراهيم الحميمري الكتمامي الفاسمي
 .ٔالوهم واإلبهام علل األحكام  الكبر، لعبد الحق"وسماه 

أحد المبرزين في أحاديث فهو  6ٗ٘محمد بن حازم الحازمي ت أحاديث األحكام ل -
صنف في الحديث عدة مصنفات وأملل عدة مجالس وكان كميمر المحفموم :)م األحكا

حلمو الممذاكرة ينلمب عليمه معرفمة أحاديممث األحكمام  أململ طمرق األحاديمث التمي فممي 
المهذب للشي  أبي إسحاق وأسندها ولم يتمه وقال أبو عبد هللا بن النجار فمي تاريخمه 

  ٕ(لحديث ومعانيه ورجالهكان الحازمي من األئمة الحفام العالمين بفقه ا
محممد  يتقمي المدين أبملاألحكام الكبمر، والصمنر، والجماما الصمنير فمي األحكمام  -

عبد النني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافا بمن حسمن بمن جعفمر المقدسمي 
صممماحب األحكمممام (  )ٓٓٙت ) الجمممماعيلي ممممم الدمشمممقي المنشمممؤ الصمممالحي الحنبلمممي

وله تؤليف في أحاديث األحكام   ٖ(ا الصنير في األحكامالكبر، والصنر، وله الجام
وسمماه مموارد األفهمام علمل  ٗ.المتفق عليهما بمين البخماري ومسملم شمرحه ابمن بمدران

 .سلسبيل عمدة األحكام
قمال أبمو بكمر المرازي فمي :) ،قمال ابمن حجمر( هٙٓٙت)كتاب فمي األحكمام للمرازي -

الكواكممب السممبعة ويسمممونها هلهممة ين يعبممدون بئاألحكممام لممه كممان أهممل بابممل قوممما صمما
 ٘(ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم

إسحاق إبراهيم بن عبمد الواحمد بمن علمي بمن سمرور  يعماد الدين أبكتاب األحكام ل -
صمنف ( ه ٗٔٙت ) المقدسي الجماعيلي نزيل سفح قاسيون وأخو الحافم عبد الننمي

 . كتابا في األحكام  لم يتمه
 ( ه ٖٔٙت )سيف الدين اآلمدّي علي بن أبي عليل"  صول األحكاماإلحكام في أ"-
المحاسن يوسف بن رافا بن تميم بن عتبة بن محمد بن عتماب  يبألدالئل األحكام  -

األسممدي الحلبممي األصممل والممدار الموصمملي المولممد والمنشممؤ الفقيممه الشممافعي المقممرج 
 ٙ(ي أربا مجلداتله كتاب دالئل األحكام ف( )  ٕٖٙت) المشهور بابن شداد 

يوسمف بمن رافما بمن تمميم بمن عتبمة بمن محممد بمن عتماب بمن شممداد لدالئمل األحكمام  -
   4(من تواليفه كتاب دالئل األحكام( )هٕٖٙت)الحلبي الشافعي

عبمد هللا محممد بمن عبمد الواحمد بمن أحممد بمن عبمد  يليان الدين أبكتاب األحكام ل  -
دسي الجماعيلي مم الدمشقي الصمالحي الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المق

صاحب التصانيف والرحلة الواسعة له كتماب األحكمام ولمم يمتم ( )هٖٗٙت) الحنبلي 
كتماب األحاديمث المختمارة وهمي األحاديمث التمي )ولهمذا الحمافم  6(في مالث مجلمدات

                                 
 36ٗ: ص ٔ: طبقات الحفام   ٔ
 6ٙٔ: ص ٕٔ: سير أعالم النبالن   ٕ
 ٗٗٗ: ص ٕٔ: سير أعالم النبالن   ٖ
 - ٕٗٓ: ص ٔ:  " المممدخل إلممل مممذهب اإلمممام أحمممد بممن حنبممل("هٖٙٗٔت) عبممد القممادر بممن بممدران الدمشممقي ٗ

 ٔ:  عدد األجزان -المانية:الطبعة-ٔٓٗٔ -بيروت -مإسسة الرسالة -عبد هللا بن عبد المحسن التركي. د تحقيق
  ٕٕٕ: ص ٓٔ: فتح الباري   ٘
 6ٖٗ: ص ٕٕ: سير أعالم النبالن   ٙ
 ٕٖٔ: ص ٕ:  " ذيمل التقييمد فمي رواة السمنن والمسمانيد( "ه6ٖٕت )محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب  4

 ٕ:  عدد األجزان -األولل: ةالطبع -ٓٔٗٔ -بيروت -دار الكتب العلمية - كمال يوسف الحوت تحقيق
 ٕٙٔ: ص ٖٕ: سير أعالم النبالن   6
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تصلح أن يحتج بها سو، ما في الصحيحين خرجها من مسموعاته قال بعلمهم همي 
 .ٕوالكتاب مطبوا ٔ(الحاكمخير من صحيح 

عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم الخلمر بمن محممد بمن علمي األحكام الكبر، ل -
لمه مصمنفات منهما  ()هٕ٘ٙت)بن تيمية الحراني الفقيه المقر،ن المفنن شمي  اإلسمالم

أحاديث التفسير و األحكمام الكبمر، والمنتقمل والمحمرر فمي الفقمه ومنتهمل النايمة فمي 
  ٖ(هداية وعممان بعلها والمسودة في األصولشرح ال

وأمما كتمب األحكمام فؤجلهما وأوسمعها وأنفعهما )ابمن تيميمة" منتقل"يقول ابن بدران في 
كتاب منتقل األحكام ل مام مجد الدين عبد السالم ابن تيمية فونه جمما فيمه األحاديمث 

لسممبعة صممحيحي التممي يعتمممد عليهمما علمممان اإلسممالم فممي األحكممام انتقاهمما مممن الكتممب ا
البخاري ومسلم ومسند اإلمام أحمد بن حنبل وجاما الترممذي وسمنن النسمائي وسمنن 
أبي داود وسنن ابمن ماجمه وتمارة يمذكر أحاديمث ممن سمنن المدارقطني وريمره ورتمب 
أحاديمه علل ترتيب أبواب كتب الفقه ورتب لمه أبوابما بمبعض مما دلمت عليمه أحاديممه 

كاف للمجتهد وقد اعتنل المحدمون بهذا الكتاب اعتنان من الفوائد وبالجملة فهو كتاب 
 ٗ(تاما واشتهر عندهم اشتهارا

وصل فيه إلل صالة المسافر ذكر فيه رالبا مما ( ) ه4ٙٙت)ل مام النووي  التحقيق-
قال . في شرح المهذب من األحكام والخالف علل سبيل االختصار،ومهمات األحكام

 ٘(مرة األحكام إال أنه لم يذكر فيه خالفااألسنوي وهو قريب من التحقيق في ك
اإلمام المحدث المفتي فقيه الحرم محب الدين أبمو العبماس  :لمحبلاألحكام الكبر،  -

مصنف ()ه4ٗٙت)أحمد بن عبد هللا بن محمد بن أبي بكر الطبري مم المكي الشافعي
 . ٙ(األحكام الكبر،

أنموار البمروق فمي )فمي مقدممةكتاب في األحكام ذكره  :(ه6ٗٙت)للقرافي األحكام  -
وتقدم قبل هذا كتاب لي سميته كتماب األحكمام فمي الفمرق :)حيث يقول( أنواا الفروق

بين الفتاو، واألحكام وتصرف القالي واإلمام، ذكرت في هذا الفرق أربعين مسؤلة 

                                 
 ٙٙٗ: ص ٔ: المدخل البن بدران   ٔ
 -مكمة المكرممة: مدينة النشمر  -مكتبة النهلة الحديمة: دار النشر  -عبد الملك بن عبد هللا بن دهي   من تحقيق ٕ

 ٓٔ:  عدد األجزان-األولل:الطبعة -ٓٔٗٔ:: سنة النشر 
عبممد  تحقيممق ٖٙٔ:ص ٕ: " المقصممد األرشممد فممي ذكممر أصممحاب اإلمممام أحمممد(" 66ٗت ) المفلممح محمممد بممن  ٖ

 ٖ:  عدد األجزان -األولل:الطبعة-33ٓٔ -الرياض -مكتبة الرشد للنشر والتوزيا -الرحمن بن سليمان العميمين
عبممد الهممادي وقممد شممرحه الكميممرون كممابن الملقممن ومحمممد بممن أحمممد  4ٙٗ-ٙٙٗ: ص ٔ: الممدخل البممن بممدران   ٗ

صاحب تنقيح التحقيق وصاحب األحكام الكبر، المرتبة علل أحكام ليان الدين المقدسي للحافم محمد ابمن أحممد 
المعروف بابن عبد الهادي لكنه لم يكمل بل تم منها سبا مجلدات،والشوكاني في نيمل األوطمار،يقول سمرا  المدين 

أحكمام الحمافم :) لكنمه لمم يكلممه " البمدر المنيمر"شمرحه  الذي كتمب قطعمة فمي( ه6ٓٗت)عمر ابن الملقن الشافعي 
مجد الدين عبد السالم ابن تيمية المسمل بالمنتقل هو كاسمه لوال إطالقه في كمير ممن األحاديمث العمزو إلمل كتمب 

 .األئمة دون التحسين والتلعيف
ممن ذلمك كمون الحمديث فممي يقمول مممال رواه أحممد رواه المدارقطني رواه أبمو داود ويكمون الحممديث لمعيفا وأشمد  

جاما الترمذي مبينا لعفه فيعزيه إليه بيان لعفه فينبني للحمافم جمما همذه الموالما وكتبهما علمل حواشمي همذا 
الكتاب أو جمعها في مصنف لتكمل فائدة الكتاب وقد شرعت في كتمب ذلمك علمل حواشمي نسمختي وأرجمو إتماممه 

 4ٙٗ: ص ٔ: المدخل البن بدران  ( هذا كالمه
ممن ترجممة السميوطي ل ممام النمووي التمي قمدم  3ٔ: ص ٔ:  " تهذيب األسمان"ي الدين بن حزام النووي محي ٘

 .بها الكتاب
 4ٗٗٔ: ص ٗ: تذكرة الحفام   ٙ
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جامعة  ألسرار هذه الفروق وهو كتاب مستقل يستننل به عن اإلعادة هنا فممن شمان 
لكتمماب فهممو حسممن فممي بابممه وعوائممد الفلممالن ولمما كتممب الفممروق بممين طممالا ذلممك ا

 ٕوله الفائق في األحكام ٔ(الفروا
عبيمممد هللا بمممن محممممد بمممن أحممممد بمممن عبمممد هللا بمممن أحممممد بمممن محممممد بمممن األحكمممام ل -

  ٖ(صنف في األحكام ):قال صاحب الوفيات( ه6ٗٙت)قدامة
صمماحب الممديبا  المممذهب ذكرهممما ( ه4ٓ4ت)كتممابين فممي األحكممام البممن دقيممق العيممد -

شرح العمدة فمي األحكمام أممالن علمل ابمن األميمر أبمان فيمه عمن علمم :)حيث أشار إلل
واسمما وذهممن ماقممب ورسمموخ فممي العلممم، وألممف كتمماب اإللمممام فممي أحاديممث األحكممام 

ومن تآليفه االقتراح في بيان االصطالح وما أليف  ،وشرحه شرحا عميما لم يكمل
اح ولمه ديموان خطمب ولمه أربعمون حمديما تسماعية ولمه إلل ذلك ممن األحاديمث الصمح

وقيل في كتاب اإلممام فمي األحكمام  لمو كممل تصمنيفه وتبييلمه لجمان فمي  4(رير ذلك
 .خمسة عشر مجلدا

الحسممن علممي بممن محمممد بممن رالممب ابممن النصممير األنصمماري  يبممكتمماب األحكممام أل -
   ٘(بير كاتب األحكاماإلمام الفقيه المحدث العدل الك( )هـ4ٕ٘ت )الدمشقي الشروطي 

يقمول ابمن ( ه4ٗٓت)عبد الرحمن بن محمود بمن عبيمدان البعلبكمي الحنبلمي مطالا  -
اطلعنا عليه من كتب األحكام ألصحابنا كتاب المطالا ويقمال لمه مطمالا  ومما:)بدران

ابممن عبيممدان جممما وتممؤليف الشممي  عبممد الممرحمن بممن محمممود بممن عبيممدان البعلبكممي 
  ٙ(الحنبلي

 ٗفمي ( ه 4ٕ٘ت )محممد بمن علمي بمن سمعيد بمن سمالم لأحاديمث األحكمام كتب فمي  -
 . 4مجلدات

يقمول صماحب الوفيمات ( ه4ٖ٘ت )بهمان المدين ابمن إممام المشمهد ل أحاديث األحكام -
مم تولل الحسبة بدمشق وجما مجلمدات علمل التمييمز فمي الفقمه للبمارزي وكتابما فمي )

 6(أحاديث األحكام في أربا مجلدات وناولني إياه
سمعيد خليمل بمن كيكلمدي بمن عبمد هللا  يبمألكتاب نهاية األحكام فمي درايمة األحكمام   -

كتمماب نهايممة األحكممام فممي درايممة األحكممام  )لممه  :(ه4ٙٔت)العالئممي الدمشممقي الشممافعي
  3(خمسة عشر جزنا

                                 
 ٔص  ٔأنوار البروق في أنواا الفروق للقرافي    ٔ
دار  -نمويهض عمادل  :تحقيمق 4ٖٗ: ص ٔ:  " الوفيمات( " 6ٓ3ت) أبو العباس أحمد بمن الخطيمب القسمنطي  ٕ

 ٔ::  عدد األجزان -المانية:الطبعة-346ٔ -بيروت -األفاق الجديدة 
  4ٖ: ص ٕ:  " المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد(" 66ٗت ) محمد بن المفلح  ٖ
 ٕٖ٘: ص ٔ: الديبا  المذهب   ٗ
 :تحقيمق 4ٔٔ: ص ٔ:  " دمينالمعجم المختص بالمح"أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عممان بن قايماز الذهبي  ٘
 ٔ:عدد األجزان -األولل:الطبعة -6ٓٗٔ -الطائف -مكتبة الصديق -محمد الحبيب الهيلة. د
 6ٙٗ: ص ٔ: المدخل البن بدران   ٙ
الحمافم . د تحقيمق ٘ٙص ٖطبقات الشافعية   ( ه6٘ٔت) أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قالي شهبة 4

 ٗ::  عدد األجزان -األولل:: الطبعة -4ٓٗٔ -بيروت -بعالم الكت - عبد العليم خان
. د، صممالح مهمدي عبمماس  تحقيمق ٗ٘ٔ: ص ٕ:  " الوفيمات("ه 44ٗت)محممد بمن رافمما السمالمي أبمو المعممالي 6

 ٕ::  عدد األجزان -األولل:الطبعة  -ٕٓٗٔ -بيروت -مإسسة الرسالة -بشار عواد معروف
دار -حسممام الممدين القدسممي  تحقيممق ٖٗ: ص ٔ:  "  رة الحفممامذيممل تممذك( "ه4ٙ٘ت)محمممد بممن علممي الحسمميني  3

 ٔ::  عدد األجزان -بيروت  -الكتب العلمية 
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قمال فممي ( ه4ٙٔت ) سممعيد بمن خليممل بمن كيكلمدي أبممو سمعيد العالئممي يبماألحكمام أل -
وهي مستوفاة فيمما عملتمه ممن مقدممة " :)حصيل في أحكام المراسيلجاما الت "كتابه 

 ٔ(نهاية األحكام
عبمد  يمنلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري الحنفي عالن المدين أبمكتاب األحكام ل -

له كتاب في األحكام  مما اتفق ( ه4ٕٙت)هللا اإلمام العالمة الحافم المحدث المشهور
  ٕ(عليه األئمة الستة

يوسف بمن محممد بمن التقمي عبمد هللا بمن محممد بمن محممود جممال يث األحكام لأحاد -
قممال البرهممان ابممن مفلممح فممي المقصممد وكتابممه هممذا سممماه ) :(ه4ٙ3ت)الممدين المممرداوي

 ٖ(االنتصار وبوبه علل أبواب المقنا في الفقه 
 (ه44ٓت )للشي  عبد المنعم بن محمد بمن فمرس النرنماطيمختصر أحكام القرهن  -
أحكام القرهن للشي  أبمي محممد مكمي بمن أبمي طالمب القيسمي وتلخميص  فيه اختصرو

أحكممام القممرهن للشممي  جمممال الممدين محمممود بممن أحمممد الشممهير بممابن السممرا  القونمموي 
وبعد ذلك شرحه الشي  أحمد بن الحسمين البيهقمي الحنبلمي شمرحا  (ه44ٓت)الحنفي 
 ٗ(عميما 

قممال السمميوطي فممي  ٘(م الكبيممر كتمماب األحكمما) سممماه  (ه44ٗت)كتمماب البممن كميممر -
 ٙ(وشرا في كتاب كبير في األحكام  لم يتمه":) طبقات الحفام"
عبمد هللا محممد بمن أحممد بمن ممرزوق التلمسماني  يبمألشرح عمدة األحكام الكبمر،  -

عمممدة األحكممام الكبممر، للمقدسممي الحنبلممي فممي خمممس فيممه شممرح  :(ه46ٔت)المممالكي 
 4دقيق العيد وابن العطار والفاكهاني وريرهم مجلدات شرحا جما فيه بين كالم ابن

بن الملقن عمر بن علي بن أحممد بمن محممد بمن عبمد هللا ال 6(شرح عمدة األحكام ) -
 ( ه6ٓٗت)عرف بابن النحوي 

 :هقال عن :(ه6ٓٗت )عمر بن علي بن أحمد الوادياشي األندلسي ل" تحفة المحتا " -
إتقان وإحكام عديم الممال لم ينسج ممله  و بعد فهذا مختصر في أحاديث األحكام  ذو)

 3(علل منوال
عبد الرحمن بن علي بن خلف الشي  زيمن المدين أبمي المعمالي لشرح عمدة األحكام  -

عممدة األحكمام للمقدسمي شمرحا دل علمل فيمه شمرح ( ه6ٓ6ت)الفارسكوري الشمافعي
 .ٓٔكمرة فلله

                                 
عممالم  - المجيممد السمملفي حمممدي عبممد تحقيممق ٙٔٔ: ص ٔ:  " جمماما التحصمميل( "ه4ٙٔت )أبممو سممعيد العالئممي  ٔ

 ٔ::  عدد األجزان -المانية:الطبعة -36ٙٔ - 4ٓٗٔ -بيروت -الكتب
 ٖٖٔ: ص ٔ:  " ذيل تذكرة الحفام"ي الحسيني محمد بن عل ٕ
 4٘ٗ: ص ٔ: المدخل البن بدران   ٖ
 4ٕ: ص ٔ: طبقات المفسرين   أحمد األندروي  ٗ
 ٖٓ-3ٕ:ص ٕ:  ٓ٘٘-4ٔٗ-6ٖٖ-6ٙ- ٖٔص  ٔ :تفسير ابن كمير ٘
 ٖٗ٘: ص ٔ: طبقات الحفام   ٙ
 3ٙٗ: ص ٔ: المدخل البن بدران   4
محممد أبمو حفيمده )ألافه إلل أصل الكتاب من ذيل عليمه بعمد وفماة المإلمف  34ٔ: ص ٔ: ذيل تذكرة الحفام   6

  ٕٗ٘:ص ٔ: "طبقات الحفام"وذكره السيوطي في ( ،والسيوطيالبقان بهان الدين
 3ٕٔ: ص ٔ:  " تحفممة المحتما  إلممل أدلممة المنهمما ( "ه6ٓٗت )عممر بممن علممي بممن أحممد الوادياشممي األندلسممي  3

 ٕ::  عدد األجزان -األولل:: الطبعة -ٙٓٗٔ -مكة المكرمة -دار حران - لحيانيعبد هللا بن سعاف ال تحقيق
 4ٓٗ: ص ٔ: المدخل البن بدران   ٓٔ
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شممرح ( )ه6ٓ3ت)يوسممف بممن الحسممن بممن محمممد مسممعود الحمممويل األحكممام كتمماب -
 . ٔمجلدات كبار ٙفي ( اإلمام في أحاديث األحكام

مجمد المدين محممد بمن يعقموب الفيروزهبمادي لعدة الحكام في شرح عممدة األحكمام  - 
 . ٕنيمجلدفي وهو (  ه6ٔ4ت)الشيرازي صاحب القاموس

حمممد بممن يحيممل المرتلممل الزيممدي المعممروف بالمهممدي صمماحب كتمماب األحكممام أل -
قال المهدي في كتاب تكملة األحكام  هو :) قال الصنعاني( ه6ٗٓت")البحر الزخار"

 ٖ(اعتقاد أنه يستحق من التعميم فوق ما يستحقه ريره ممن ال يعلم استحقاقه اإلهانة
المحاسممن يوسممف بمن محمممد بممن عبممد هللا بممن  يجمممال المدين أبممكتماب فممي األحكممام ل  -

جممما كتابمما فممي ) قممدف:(ه 6٘3ت)محمممد بممن محمممود المممرداوي الصممالحي الحنبلممي 
 ٗ(األحكام

يعلممل حمممزة بممن موسممل بممن أحمممد بممن الحسممين الدمشممقي  يعممز الممدين أبمماألحكممام ل -
 ٘(جما علل المنتقل في األحكام عدة مجلدات( )ه64ٖت )الحنبلي

( ه64٘ت)تا  الدين عبد الوهاب بن محمد بن حسن ابن أبي الوفان العلويل األحكام-
 .ه عدة الحكامشرح عمدة األحكام للمقدسي وسما

   ٙ(ه66٘ت)سماعيل  بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزويإلادارة األحكام  -
ويحسن ختم ذكر هذا التراث اللخم في اهتمام األمة بالتؤليف فمي األحكمام بمذكر مما 
أورده الخطيب البندادي في الجاما  ألخالق الراوي وهداب الساما من أمهات كتمب 

معمة للسمنن وممن لمممنها األحكمام أخمذا بسملم األولويمات والبممدن األممر واألصمول الجا
عجبمت )باألهم مم الذي يليه في األهمية،فؤورد قول أبمي عبيمد القاسمم بمن سمالم، قمال 

وأحقهما بالتقمديم كتماب الجماما والمسمند :)ممم قمال( لمن ترك األصول وطلب الفصول
 )...(يسابوريالصحيحان لمحمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجا  الن

ي وأبمي ائومما يتلمو الصمحيحين سمنن أبمي داود السجسمتاني وأبمي عبمد المرحمن النسم
عيسل الترمذي وكتاب محمد بن اسحق بن خزيمة النيسابوري الذي شرط فيمه علمل 
نفسه إخرا  ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلل النبي صلل هللا عليه وسملم ممم 

د أبمي عبمد هللا أحممد بمن محممد بمن حنبمل وأبمي يعقموب كتب المسانيد الكبار ممل مسن
إسحق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه وأبي بكر عبد هللا وأبي الحسن عممان ابني 
محممد بمن أبمي شميبة العبسمي وأبمي خيمممة زهيمر بمن حمرب النسمائي وعبمد بمن حميمد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4(الكشي وأحمد بن سنان الواسطي

                                 
 3ٙص ٗطبقات الشافعية ألبي بكربن أحمد قالي شهبة   ٔ
 3ٙٗ: ص ٔ: المدخل البن بدران   ٕ
 ٕٓٓ: ص ٗ: سبل السالم   ٖ
 ٕٖ٘: ص ٕ:  ( 44ٗت ) الوفيات للسالمي  ٗ
 4ٖٖ: ص ٕ: يات للسالمي  الوف ٘
كشف الخفان ومزيل اإللبماس عمما اشمتهر ممن األحاديمث  ( " ٕٙٔٔت)  إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ٙ

-الرابعمة:الطبعة -٘ٓٗٔ -بيروت -مإسسة الرسالة - أحمد القال  :تحقيق ٖٕٕ: ص ٔ:  "  اس علل ألسنة الن
 ٕ::  عدد األجزان 

 6٘ٔ: ص ٕ: داب الساما  الجاما ألخالق الراوي وه 4



 416 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

من مسند يعقوب بن شميبة السدوسمي وإسمماعيل بمن ) مم ذكر الطبقة التي بعد هإالن 
اسحق القالي ومحمد بن أيوب الرازي ومسند الحسن بن سفيان النسوي وأبي يعلل 

 ٔ(أحمد بن علي الموصلي 
كتب ابن جريج ) مم الكتب المصنفة في األحكام الجامعة للمسانيد ورير المسانيد ممل

عروبة وعبد هللا بن المبارك وسفيان بن عيينة وهشيم بن بشير وعبمد  وسعيد بن أبي
وكيما بممن الجمراح وعبممد الوهماب بممن عطمان وعبممد  هللا بمن وهمب والوليممد بمن مسمملم و

      ٕ(الرزاق بن همام وسعيد بن منصور وريرهم
نس فهو المقدم في هذا النوا ويجب أن يبتمدأ أوأما موطؤ مالك بن ) وقال عن الموطؤ

   ٖ(ره علل كل كتاب لنيرهبذك
كتماب أحممد بمن حنبمل وعلمي بمن الممديني :) مم ذكر الكتب المتعلقة بعلل الحديث ممل

وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأبي علي الحافم النيسابوري وأبي الحسن علي 
  ٗ(بن عمر الدار قطني وكتاب التمييز لمسلم بن الحجا  القشيري

كتاب يحيل بن معين ) ن وكالمهم في أحوال الرواة ممل مم ذكر في تواري  المحدمي 
الذي يرويه عنه عباس بن محمد الدوري وكتابه الذي يرويه عنه المفلل بن رسان 
النالبي وكتابه الذي يرويه عنه الحسين بن حبمان البنمدادي وتماري  خليفمة بمن خيماط 

بممن أبممي العصممفري وكتممب أبممي حسممان الزيممادي ويعقمموب بممن سممفيان الفسمموي وأحمممد 
 ٘...(خيممة النسائي وأبي زرعة الدمشقي 

 
 :مطبوعات حديثة في األحكام

أبممو محمممد عممز الممدين عبممد العزيممز بممن عبممد : قواعممد األحكممام فممي مصممالح األنممام  .ٔ
وطبعمة أخمر، ممن . 3ٓٓٔالمكتبمة التجاريمة الكبمر، : القماهرة-. السالم السلمي

 .3ٙ6ٔات األزهرية مكتبة الكلي: القاهرة-. طه عبد الرإوف سعد: تحقيق
وبهامشمه رنيمة ذوي األحكمام فمي بنيمة ، الدرر الحكمام فمي شمرح رمرر األحكمام  .ٕ

محممد بمن فرامموز ممنال : درر الحكام لحسن بمن عمماد بمن علمي نباللمي الحنفمي 
 .الشركة الصحافية العممانية: االستانة-. حنفي

بممن مطيمما مجممد الممدين أبممو الفممتح محمممد بممن علممي : اإللمممام فممي أحاديممث األحكممام  .ٖ
 .3ٓٗٔدار المقافة اإلسالمية ق : الرياض ق-. القشيري

المطبعمة : القماهرة-. أبمو بكمر احممد بمن علمي المرازي الجصماص: أحكام القرهن  .ٗ
 .3ٕ6ٔالبهية المصرية 

المكتبة : القاهرة-. لمحمد صديق حسن خان: نيل المرام في تفسير هيات األحكام  .٘
 .3ٕ3ٔالتجارية الكبر، 

شمهاب المدين أبمو الفلمل ، ابن حجمر العسمقالني : أدلة األحكام  بلول المرام من .ٙ
 .3ٖٕٔمصطفل البابي الحلبي : القاهرة-. احمد بن علي

                                 
 6ٙٔ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٔ
 6ٙٔ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٕ
 6ٙٔ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٖ
 6ٙٔ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٗ
 6ٙٔ: ص ٕ: الجاما ألخالق الراوي وهداب الساما   ٘
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-. محمد حامد الفقي، الحافم بن حجر العسقالني: بلول المرام من أدلة األحكام  .4
 .3ٖٖٔالمكتبة التجارية الكبر، : القاهرة

 .3ٖ٘ٔمحمد علي صبيح : القاهرة-. محمد علي السايس: تفسير هيات األحكام  .6
في معالم الحالل والحرام عن خير األنام محمد عليه الصالة : العمدة في األحكام .3

، تقممي المدين أبممي محممد عبممد الننممي بمن عبممد الواحمد المقدسممي الحنبلممي: والسمالم 
ومهمممممرت طبعمممممة . 3ٖ٘ٔدار المعمممممارف : القممممماهرة-، احممممممد محممممممد شممممماكر

مكتبممة المعممارف : الطممائفب: وأخممر،.3٘3ٔفية المطبعممة السممل: القمماهرةب:اخممر،
ٔ3ٙٓ. 

دار  هللا محمد بن أحممد األنصماري القرطبمي ألبي عبد الجاما ألحكام القرهن .ٓٔ
 3٘ٗٔـ4ٖٖٔ –الكتب المصرية 

علممي ، ألبممي بكممر محمممد بممن عبممد هللا المعممروف بممابن العربممي: أحكممام القممرهن  .ٔٔ
: وأخمممر، سمممنة 3٘4ٔدار إحيمممان الكتمممب العربيمممة : القممماهرة-. محممممد البجممماوي

دار الجيمممل : بيممروت-. مصمممطفل إبممراهيم المشمممني: وطبعممة ممممن تحقيممق.34ٕٔ
ٔ33ٔ. 

: شرح بلول المرام من جما أدلة األحكام البن حجر العسقالني : سبل السالم .ٕٔ
مصمطفل : القماهرة-، عز الدين أبو إبراهيم محمد بن اسماعيل الصنعاني األميمر

 .3ٙٓٔالبابي الحلبي 
: الريماض-. محممد سمعيد المولموي، ابن دقيق العيد: األحكام اإللمام بؤحاديث  .ٖٔ

 .3ٖٙٔدار المقافة اإلسالمية 
: اإلسمكندرية-. احممد الننمدور، عبد العميم معماني: أحكام من القرهن والسنة  .ٗٔ

 .3ٙ٘ٔدار المعارف 
محمممد البمماقر ، ردبيلمميحمممد بممن محمممد األأ: زبممدة البيممان فممي أحكممام القممرهن  .٘ٔ

 .3ٙٙٔمكتبة المرتلوية ال: طهران-. البهبودي
-. العالممة ابمن دقيمق العيمد: المنتقل من أحكام األحكام شمرح عممدة األحكمام  .ٙٔ

 .3ٙ6ٔكلية الدراسات اإلسالمية : بنداد
علمموي عبمماس ، حسممن سممليمان النمموري: شممرح بلممول المممرام : إبانممة األحكممام  .4ٔ

 .3ٙ3ٔمطابا شركة الشمرلي : القاهرة-. المالكي
 .34ٓٔمطبعة دار الكفاح : دمشق-. الجبار الراوي عبد: أحكام من القرهن  .6ٔ
-. عبد الهادي الفللي، نور الدين علي بن الحسين: طريق استنباط األحكام  .3ٔ

 .34ٔٔمكتبة الصادق : النجف
 .34ٔٔمطبعة دار الكفاح : دمشق-. عبد الجبار الراوي: أحكام من القرهن  .ٕٓ
-. علممي الصممابوني محمممد: تفسممير هيممات األحكممام مممن القممرهن : روائمما البيممان .ٕٔ

 .34ٔٔدار القرهن الكريم : الكويت
داللممة الكتمماب والسممنة علممل األحكممام مممن حيممث البيممان واإلجمممال أو المهممور  .ٕٕ

 .34ٕٔ: -. عبد هللا يوسف مصطفل عزام: والخفان 
: الكويت-. عبد هللا عبد الرحمن هل سند: األحكام المفيدة من األقوال السديدة  .ٖٕ

 .34ٖٔمطبعة حكومة الكويت 
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قحطمممان عبمممد المممرحمن : صمممفوة األحكمممام ممممن نيمممل األوطمممار وسمممبل السمممالم  .ٕٗ
 .34ٗٔمطبعة دار السالم : بنداد-. الدوري

مطبعممة المممدني : القمماهرة-. منمماا القطممان: المعممامالت : تفسممير هيممات األحكممام .ٕ٘
ٔ34٘. 

: دراسممات علميممة لمختممارات مممن األحاديممث : الممموجز فممي أحاديممث األحكممام .ٕٙ
 .34ٙٔجامعة دمشق : شقدم-. محمد عجا  الخطيب

محممد : أفعال الرسول صلل هللا عليه وسلم وداللتهما علمل األحكمام الشمرعية  .4ٕ
 .346ٔمكتبة المنار اإلسالمية : الكويت-. سليمان األشقر

أبي الوليد إبراهيم بن أبي الميمن محممد بمن : لسان الحكام في معرفة األحكام  .6ٕ
برهان الدين إبمراهيم الخمالفي  ،...أبي الفلل محمد بن محمد بن الشحنة الحنفي

 .66ٔٔمطبعة جريدة البرهان : اإلسكندرية-. العدوي
-. لعماد المدين بمن محممد الطبمري المعمروف بالكيما الهراسمي: أحكام القرهن  .3ٕ

 .36ٖٔدار الكتب العلمية : بيروت
جمممالل المممدين عبمممد : ولمممعهما فمممي نصممموص األحكمممام  اإلجممممال والبيمممان و .ٖٓ

 .36ٗٔالسعادة مطبعة : القاهرة-. الرحمن
محمممد محمممود ، أبممو زكريمما يحيممل بممن سممعيد: كتمماب اإليلمماح فممي األحكممام  .ٖٔ

 .36ٗٔوزارة التراث القومي والمقافة : مسقط ق-. اسماعيل
دراسممة مقارنممة لمنمماهج العلمممان فممي : تفسممير النصمموص فممي الفقممه اإلسممالمي .ٕٖ

: بيممروت-. محمممد أديممب صممالح: اسمتنباط األحكممام مممن نصمموص الكتمماب والسممنة 
 .36ٗٔلمكتب اإلسالمي ا
 .36٘ٔدار المنار : القاهرة-. دياب عبد الجواد عطا: مباحث األحكام  .ٖٖ
عبمد الننمي بمن عبمد الواحمد : العممدة فمي األحكمام فمي معمالم الحمالل والحمرام  .ٖٗ

 .36ٙٔدار الكتب العلمية : بيروت-. مصطفل عبد القادر عطا، الجماعيلي
جمالل : وفلائل األعمال والزهمد أربعون حديما في قواعد األحكام الشرعية  .ٖ٘

علمي رلما عبمد ، احممد البمرزة، الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي
 .36ٙٔدار المؤمون : دمشق-. هللا
محمد بن الحسين بن اإلمام القاسم بن : منتهل المرام في شرح هيات األحكام  .ٖٙ

 .36ٙٔالدار اليمنية للنشر والتوزيا : صنعان-. 4ٙٓٔ - ٓٓٓمحمد 
محممد : الساطا شرح كتاب الجاما من كتاب بلول الممرام ممن أدلمة األحكمام  .4ٖ

 .364ٔمكتبة بسام : الموصل-. بن ياسين بن عبد هللا
الحافم عمز المدين عبمد العزيمز بمن عبمد السمالم : اإلمام في بيان أدلة األحكام  .6ٖ

 .364ٔدار البشائر اإلسالمية : بيروت-. رلوان مختار بن رربية، السلمي
فممإاد عبممد ، بممدر الممدين بممن جماعممة: ر األحكممام فممي تممدبير أهممل اإلسممالم تحريمم .3ٖ

 .366ٔرئاسة المحاكم الشرعية والشإون الدينية : الدوحة-. المنعم احمد
خالصمة اإلسمالم و مموجز األحكمام : البدر الطالا في سمان المختصر النمافا  .ٓٗ

 .33ٓٔإسالم الكاممي : طهران ق-. هاشم الدبال_ في أربعين حديما
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. سميح عاطف الزين: وسوعة األحكام الشرعية الميسرة في الكتاب والسنة م .ٔٗ
 .33ٓٔدار الكتاب المصرية : القاهرة-
 .33ٔٔدار الجيل : بيروت-. حمد محمد الحصريأ: تفسير هيات األحكام  .ٕٗ
عبد العلي بن ، الحسن بن الحا  محمد العمارني: مجموعة األحكام الشرعية  .ٖٗ

 .33ٔٔمركز المقافي العربي ال: بيروت-. محمد العبودي
-. محممد بمن يحيمل بمن حسمن النجيممي، بهان الدين بن شمداد: دالئل األحكام  .ٗٗ

 .33ٔٔدار الكتب العلمية : بيروت
-. عمممر فممروخ: ابممن تيميممة المجتهممد بممين أحكممام الفقهممان وحاجممات المجتممما  .٘ٗ

 .33ٔٔدار لبنان : بيروت
فمإاد عبممد ، ابمن جماعمة بمدر المدين: تحريمر األحكمام فمي تمدبير أهمل اإلسممالم  .ٙٗ

 .33ٔٔالمحاكم الشرعية والشإون الدينية : الدوحة-. المنعم احمد
محمممد "رشممدي : الجصمماص ومنهجممه فممي التفسممير فممي كتمماب أحكممام القممرهن  .4ٗ

 .33ٕٔ: -. عبد الجليل عبد الرحيم، مصطفل احمد" رشيد
ن بهمان المدين أبمي المحاسم: دالئل األحكام من أحاديث الرسمول عليمه السمالم  .6ٗ

دار : دمشمق-. المدين األيموبي زيماد، محممد شميخاني، يوسمف بمن رافما بمن شمداد
 .33ٕٔقتيبة 

. فريد مصطفل سملمان: من سورتي األنعام واألعراف : تفسير هيات األحكام .3ٗ
 .33ٕٔدار النفائس : الرياض-
: دراسة اإلعجاز البياني فمي بعمض هيمات األحكمام : في إعجاز القرهن الكريم .ٓ٘

 .33ٕٔ: -. دك الباب جعفر، عمار ساسي
زهدي محممد ( : أحكام القرهن)الهراسي ومنهجه في التفسير من خالل كتابه  .ٔ٘

 .33ٖٔ: -. احمد فريد صالح، نعمة مطر أبو
أمرهممما فممي عمليممة اسممتنباط األحكممام مممن النصمموص  العممموم والخصمموص و .ٕ٘

مإسسممة المقافمممة : اإلسمممكندرية-. محمممد عبمممد اللطيممف جممممال الممدين: التشممريعية 
 .33ٖٔمعية الجا

 .33ٖٔنهلة مصر : القاهرة-. ياسين رشدي: من أحكام اإلسالم  .ٖ٘
مستخر  الطوسي علل جاما الترمذي  أنيس بن احمد بن : مختصر األحكام .ٗ٘

 .33ٗٔمكتبة النربان األمرية : المدينة المنورة-، طاهر االندونوسي
،  الذهبحسين بن سالم بن عبد هللا: مآالت األفعال وأمرها في تنيير األحكام  .٘٘

 .33ٗٔ: -. فتحي الدريني
تقي الدين ابو محمد عبد النني ، لجماعيليلشرح عمدة األحكام : تيسير العالم .ٙ٘

عبد هللا بن عبد الرحمن بن صالح ت .: هـ ٓٓٙ-ٔٗ٘، بن عبد الواحد المقدسي
 .33ٗٔمكتبة اإلرشاد : صنعان-، محمد صبحي حسن حالق، هل بسام

أبمي محممد : ث النبمي صملل هللا عليمه وسملم من حمدي: كتاب األحكام الوسطل .4٘
، حمممدي السمملفي، عبممد الحممق بممن عبممد الممرحمن ابممن عبممد هللا االزدي االشممبيلي

 .33٘ٔمكتبة الرشد : الرياض-. صبحي السامرائي
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أبمي الحسمن : القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بها ممن األحكمام الفرعيمة  .6٘
: بيمروت-. محممد شماهين، ابمن اللحمامعالن الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي 

 .33٘ٔدار الكتب العلمية 
طرابلس ليبيا -. عبد الحميد صالح الجيا : الوسيط في أحكام القرهن الكريم  .3٘

 .33ٙٔالمإلف ق : ق
أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهمب : شرح اإللمام بؤحاديث األحكام  .ٓٙ

 .334ٔدار أطلس : الرياض-. عبد العزيز بن محمد السعيد، القشيري
عبمد هللا ، اسماعيل منمولي: نصوص مختارة : بنان الجملة في هيات األحكام .ٔٙ

 .334ٔ: -. بوخلخال
دراسة مقارنمة : تقريرات الرسول صلل هللا عليه وسلم وداللتها علل األحكام .ٕٙ

 .334ٔ: -. قحطان عبد الرحمن الدوري، إياد محمد راشد صالح: 
تقي الدين أبو محمد عبد الننمي بمن ، لجماعيلي ل اإلعالم بفوائد عمدة األحكام .ٖٙ

أبممو حفممص عمممر بممن علممي بممن احمممد .: هممـٓٓٙ - ٔٗ٘، عبممد الواحممد المقدسممي 
دار : الريماض-، عبمد العزيمز بمن احممد بمن محممد المشميفا، األنصاري الشمافعي

 .334ٔالعاصمة 
أبمي الطيمب صمديق بمن حسمن بمن علمي : نيل المرام من تفسير هيات األحكام  .ٗٙ

 .334ٔرمادي : الدمام-. رائد بن صبري بن أبي علفة، يني القنوجيالحس
يحيمل بمن شمرف : كتاب خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعمد اإلسمالم  .٘ٙ

 .334ٔمإسسة الرسالة : بيروت-. حسين اسماعيل الجمل، بن مري النوري
عبممد هللا بممن عطيممة الممرداد ، تحقيممق عبممد، ابممن أبممي زمنممين : منتخممب األحكممام  .ٙٙ

 .336ٔالمكتبة المكية : بيروت-. امديالن
تنقيح الكمالم فمي األحاديمث اللمعيفة فمي مسمائل األحكمام وبيمان عللهما وكمالم  .4ٙ

دار ابممن حممزم : بيممروت-. زكريمما بممن رممالم قممادر الباكسممتاني: المحممدمين عليهمما 
ٔ333. 

: الريماض-. عبمد المرحمن بمن ناصمر السمعدي: اإلرشاد إلمل معرفمة األحكمام  .6ٙ
 .333ٔمكتبة المعارف 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثانً

 خصوصٌات آٌات وأحادٌث

 م ودورها فًاألحكا 

 تربٌة ملكة االجتهاد 
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 المـبـحـــــث األول

خصوصٌات آٌات األحكام ودورها 
 فً تربٌة ملكة االجتهاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عدد آيات األحكام
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 :من حصر آيات األحكام في خمسمائة آية
فمي وقمت ( نيمف وخمسمين ومائمة:ت)ا كيمف حصمرها مقاتمل بمن سمليمانسبق أن رأين

وهمو "البحر المحيط"مبكر في خمسمائة هية،وتبعه في ذلك جماعة،قال الزركشي في 
إشمممرافه علمممل  :)يسمممتعرض الشمممرط األول ممممن شمممروط المجتهمممد والمممذي يتمممممل فمممي

ط فمون قصمر فمي أحمدهما لمم يجمز لمه أن يجتهمد وال يشمتر: نصوص الكتماب والسمنة 
: قمال النزالمي وابمن العربمي : بل ما يتعلق فيه باألحكام  قمال ، معرفة جميا الكتاب 

وحكمماه الممماوردي عممن بعلممهم وكممؤنهم رأوا مقاتممل بممن ، وهممو مقممدار خمسمممائة هيممة 
  1(سليمان أول من أفرد هيات األحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة هية

: وهي نحو  ":)اللروري"د في وتبعهم علل هذا كمير من األصوليين،وقال ابن رش
.( خمس مئة هية ،  هذا علل وجه التخفيف ، واألفلل له معرفة الكتاب كله

وجمزم  ٕ
وهيمات  ":)ممدار  السمالكين"بعض المتؤخرين بؤنها ال تتعمد، ذلك،قمال ابمن القميم فمي 

  ٖ(األحكام ال تبلآ زيادة علل خمسمائة هية
عممن الشممرط األول مممن شممروط فممي معممرض حديمممه  "البحممر الزخممار"وقممال صمماحب 

والمعتبر منه معرفة مواقا هيات األحكام وهي خمسممائة ، الكتاب : األول  :)المجتهد
مم شرا فمي عمدها هيمة هيمة ممن البسمملة فمالبقرة إلمل سمورة الكومر،وقمد  ٗ(هية ال رير

أعدت إحصان ما أورد من اآليات،فوجدتها كذلك،رير أنه اعتمد المعنل والملممون 
 .وليس اآليات المعروفة في المصاحف بشكل رالب

وكؤن قصده بلول العدد الذي حدده األصوليون، فنجده أحيانا يجما اآليتين والممالث  
بل وصل ممال في سورة الفرقان إلل أن جما عشر هيات،ويفرق أحيانا أخمر، اآليمة 

 6ٕٔ أو أكمر، فؤوصلها ممال في سورة البقرة في اآلية ةالواحدة إلل مقطعين أو مالم
وإن كان في المحصلة لم يبتعد كميرا عن العدد الحقيقي كما هو في . إلل ست مقاطا

المصمممحف،وقد أعمممدت تعمممداد اآليمممات التمممي أوردهممما وفمممق المعهمممود فمممي المصممماحف 
 . هية ٙ٘٘فوجدتها

 
 
 
 
 
 
 
 

 :وفيما يلي جدول عدد هيات األحكام حسب كمرتها في السور
 

                                 
 3ٕٕص  6البحر المحيط للزركشي   ٔ
 4ٖٔ:ص: اللروري في أصول الفقه ٕ
 ٖٖ٘: ص ٖ: مدار  السالكين   ٖ
 ٖٔ-ٖٓالمقدمة  ٔالبحر الزخار  أحمد بن يحيل المرتلل   ٗ



 424 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

السور وهياتها كما عدها صاحب 
 "رالزخارالبح"

عممممممممدد 
 اآليات 

كما هي في " البحر"سور وهيات 
 مصحف المدينة برواية ور 

عممممممدد 
اآليمممممما

 ت
-ٕٗ-ٔٗ-3ٖ-6ٕ(:مدنية)البقرة
٘3-6ٕ-6ٖ-ٔٓٔ-ٖٔٓ-
(ٔٓ6-ٔٓ3)-ٖٔٔ-ٔٔٗ-

ٕٖٔ-ٕٔٗ-ٕٔٗ-ٖٔٗ-ٔٗ3-
ٔ٘4-(ٔ٘6-ٔ٘3)-ٔٙ4-

(ٔ4ٔ-ٔ4ٕ)-ٔ4ٖ-ٔ4ٙ-
ٔ44-(ٔ43-ٔ6ٓ)-ٔ6ٔ-

(ٔ6ٕ-ٔ6ٖ-ٔ6ٗ)-ٔ6ٙ-
ٔ6ٙ-ٔ64-ٔ66-ٔ63-ٔ3ٓ-

(ٔ3ٓ-ٔ3ٔ)-ٔ3ٖ-ٔ3ٗ-
ٔ3٘-ٔ3ٙ-(ٔ34-ٔ36-
ٔ33)ٕٓٔ-ٕٖٔ-ٕٔٗ-ٕٔ٘-
ٕٔ4-ٕٔ4-ٕٔ6-ٕٔ3-ٕٕٓ-
ٕٕٔ-ٕٕٕ-ٕٕٖ-ٕٕٗ-ٕٕٙ-
ٕٕٙ-ٕٕ4-ٕٕ4-ٕٕ6-ٕٕ3-
ٕٖٓ-ٕٖٔ-ٕٖٔ-ٕٖٔ-ٕٖٔ-
ٕٖٔ-ٕٖٕ-ٕٖٖ-ٕٖٖ-ٕٖٗ-
ٖٖ٘-(ٕٖٙ-ٕٖ4)-ٕٖ6-
ٕٖ3-ٕٕٗ-ٕٖٗ-ٕٕ٘-ٕٕٙ-
ٕٖٙ-ٕٙٙ-ٕ4ٓ-ٕ4ٗ-

(ٕ44-ٕ46)-ٕ43-ٕ6ٔ-
ٕ6ٔ-ٕ6ٔ-ٕ6ٔ-ٕ6ٔ-ٕ6ٔ-
ٕ6ٕ-ٕ6ٕ 

-ٕٗ-ٔٗ-3ٖ-6ٕ(:مدنيمة)البقمرة 3ٕ
٘3-6ٕ-6ٖ-ٔٓٔ-ٖٔٓ-ٔٓ6-
ٔٓ3-ٖٔٔ-ٔٔٗ-ٕٖٔ-ٕٔٗ-
ٖٔٗ-ٔٗ3-ٔ٘4-ٔ٘6-ٔ٘3-
ٔٙ4-ٔ4ٔ-ٔ4ٕ-ٔ4ٖ-ٔ4ٙ-
ٔ44-ٔ43-ٔ6ٓ-ٔ6ٔ-ٔ6ٕ-
ٔ6ٖ-ٔ6ٗ-ٔ6ٙ-ٔ64-ٔ66-
ٔ63-ٔ3ٓ--ٔ3ٔ-ٔ3ٖ-ٔ3ٗ-
ٔ3٘-ٔ3ٙ-ٔ34-ٔ36-ٔ33-
ٕٓٔ-ٕٖٔ-ٕٔٗ-ٕٔ٘-ٕٔ4-
ٕٔ6-ٕٔ3-ٕٕٓ-ٕٕٔ-ٕٕٕ-
ٕٕٖ-ٕٕٗ-ٕٕٙ-ٕٕ4-ٕٕ4-
ٕٕ6-ٕٕ3-ٕٖٓ-ٕٖٔ-ٕٖٕ-
ٕٖٖ-ٕٖٗ-ٖٖ٘-ٕٖٙ-ٕٖ4-
ٕٖ6-ٕٖ3-ٕٕٗ-ٕٖٗ-ٕٕ٘-
ٕٕٙ-ٕٖٙ-ٕٙٙ-ٕ4ٓ-ٕ4ٗ-
ٕ44-ٕ46-ٕ43-ٕ6ٔ-ٕ6ٕ-
ٕ6ٕ 

6٘ 

-4-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ(:مدنيممة)النسممان
6-3-ٔٓ-ٔٔ-ٔٔ-ٕٔ-ٕٔ-
ٕٔ-ٔ٘-ٔٙ-ٔ3-ٔ3-ٕٓ-ٕٕ-
ٕٖ-ٕٗ-ٕ٘-ٕ٘-ٕ٘-ٕ3-ٕ3-
ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٖ-ٖٗ-ٖٗ-ٖ٘-
ٖٙ-ٖٗ-٘4-٘6-٘6-4ٓ-4ٖ-
4ٗ-4٘-6ٕ-6ٖ-6ٗ-6٘-
(66-63)-3ٓ-3ٔ-3ٖ-3ٗ-

3ٙ-33-ٔٓٓ-ٔٓٔ-ٔٓٔ-
ٕٔٓ-ٕٔٓ-ٖٔٓ-ٔٓٗ-ٔٓٙ-
ٔٔٔ-ٖٔٔ-ٔٔٗ-ٕٔٙ-ٕٔ4-

-4-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ(:مدنيمممة)النسممان 4ٗ
6-3-ٔٓ-ٔٔ-ٕٔ-ٔ٘-ٔٙ-
ٔ3-ٕٓ-ٕٕ-ٕٖ-ٕٗ-ٕ٘-ٕ3-
ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-ٖ٘-ٖٙ-ٖٗ-
٘4-٘6-4ٓ-4ٖ-4ٗ-4٘-6ٕ-
6ٖ-6ٗ-6٘-66-63-3ٓ-3ٔ-
3ٖ-3ٗ-3ٙ-33-ٔٓٓ-ٔٓٔ-
ٔٓٔ-ٕٔٓ-ٕٔٓ-ٖٔٓ-ٔٓٗ-
ٔٓٙ-ٔٔٔ-ٖٔٔ-ٔٔٗ-ٕٔٙ-
ٕٔ4-ٕٔ6-ٖٔٗ-ٖٔ3-ٔٗٓ-
ٖٔٗ-ٔٗ4-ٔ4٘ 

ٖٙ 
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ٕٔ6-ٖٔٗ-ٖٔ3-ٔٗٓ-ٖٔٗ-
ٔٗ4-ٔ4٘ 
-ٖ-ٖ-ٖ-(ٕ-ٔ(:)مدنيمممة)المائممدة

ٗ-ٗ-٘-ٙ-4-3-ٖٖ-(ٖ٘-
ٖٙ)-ٗٓ-ٗٗ-ٗٙ-ٗ4-ٗ3-
٘ٓ-٘ٔ-ٖ٘-٘3-ٙ٘-ٙ3-6ٔ-
63-3ٔ-3ٔ-3ٕ-34-36-33-
ٔٓٔ-ٖٔٓ-ٔٓ٘-ٔٓ4-

(ٔٓ6-ٔٓ3-ٔٔٓ) 

-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ(: مدنيمة)المائدة ٖٙ
4-3-ٖٖ-ٖ٘-ٖٙ-ٗٓ-ٗٗ-
ٗٙ-ٗ4-ٗ3-٘ٓ-٘ٔ-ٖ٘-٘3-
ٙ٘-ٙ3-6ٔ-63-3ٔ-3ٕ-34-
36-33-ٔٓٔ-ٖٔٓ-ٔٓ٘-
ٔٓ4-ٔٓ6-ٔٓ3-ٔٔٓ 

ٖٙ 

-(ٗ-ٖ)-(ٕ-ٔ):(مدنيممممة)التوبممممة
٘-ٙ-4-ٔٔ-(ٕٔ-ٖٔ)-(ٔٗ-
ٔ٘)-ٔٙ-ٔ4-ٔ6-(ٕٖ-ٕٗ)-
ٕ6-ٕ3-ٖٗ-ٖٙ-ٖٙ-ٖ4-ٖ6-
ٗٔ-(ٗٗ-ٗ٘)-٘6-٘3)-ٙٓ-
4ٗ-6ٗ-6٘-(3ٕ-3ٖ-3ٗ)-
ٔٓٗ-ٔٓ3-ٕٔٔ-ٔٔٗ-ٕٔٔ-
ٕٖٔ-ٕٔٗ 

-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ :(مدنيممة)التوبممة ٖٗ
4-ٔٔ-ٕٔ-ٖٔ-ٔٗ-ٔ٘-ٔٙ-
ٔ4-ٔ6-ٕٖ-ٕٗ-ٕ6-ٕ3-ٖٗ-
ٖٙ-ٖ4-ٖ6-ٗٔ-ٗٗ-ٗ٘-٘6-
٘3-ٙٓ-4ٗ-6ٗ-6٘-3ٕ-3ٖ-
3ٗ-ٔٓٗ-ٔٓ3-ٕٔٔ-ٔٔٗ-
ٕٔٔ-ٕٖٔ-ٕٔٗ 

ٕٗ 

-ٙ)-(٘-ٗ)-ٖ-ٕ(:مدنيممة)النممور
4-6-3)-ٔ4-ٔ3-ٕٕ-ٕٖ-ٕ4-
ٕ6-ٕ3-ٖٓ-ٖٔ-ٖٔ-ٖٔ-ٖٕ-
ٖٖ-ٖٖ-ٖٖ-ٗ3-٘ٗ-(٘ٙ-
٘4)-٘6-٘3-٘3-ٙٓ-ٙٔ-ٙٔ 

-ٙ)-(٘-ٗ)-ٖ-ٕ(:مدنيمممة)النمممور 6ٕ
4-6-3)-ٔ4-ٔ3-ٕٕ-ٕٖ-ٕ4-
ٕ6-ٕ3-ٖٓ-ٖٔ-ٖٔ-ٖٔ-ٖٕ-
ٖٖ-ٖٖ-ٖٖ-ٗ3-٘ٗ-(٘ٙ-
٘4)-٘6-٘3-٘3-ٙٓ-ٙٔ-ٙٔ 

ٕ4 

-ٙ-ٙ-٘-٘-ٗ(:مدنيممة)األحممزاب
ٕٔ-(ٕ6-ٕ3)-(ٖٓ-ٖٔ)-
(ٖٕ-ٖٖ)-ٖ٘-ٖٙ-ٖ4-(ٗٔ-

ٕٗ)-ٗ3-٘ٓ-٘ٔ-ٕ٘-ٖ٘-
ٖ٘-ٖ٘-٘٘-٘ٙ-٘3-ٙٔ 

-ٕٔ-ٙ-٘-ٗ(:مدنيممممة)األحممممزاب ٕٗ
ٕ6-ٕ3-ٖٓ-ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖ٘-
ٖٙ-ٖ4-ٗٔ-ٕٗ-ٗ3-٘ٓ-٘ٔ-
ٕ٘-ٖ٘-٘٘-٘ٙ-٘3-ٙٔ 

ٕٗ 

-(ٙٔ-٘ٔ)-ٔ(:مدنيمممممة)األنفمممممال
ٕٗ-ٕ4-ٖ6-ٖ3-ٗٔ-ٗٙ-ٗ4-
٘4-٘3-ٙٔ-ٕٙ-ٙٙ-ٙ4-ٙ6-
4ٓ-4ٖ-4ٖ-4ٗ-4ٙ-4ٙ 

-ٕٗ-ٙٔ-٘ٔ-ٔ(:مدنيممة)األنفممال ٕٔ
ٕ4-ٖ6-ٖ3-ٗٔ-ٗٙ-ٗ4-٘4-
٘3-ٙٔ-ٕٙ-ٙٙ-ٙ4-ٙ6-4ٓ-
4ٖ-4ٖ-4ٗ-4ٙ 

ٕٔ 

-(ٕٗ-ٖٕ(:)مكيممممممممة)اإلسمممممممران
(ٕٙ-ٕ4-ٕ6)-ٕ3-ٖٔ-ٖٕ-

ٖٖ-ٖٗ-ٖٗ-ٖ٘-ٖٙ-ٖ4-46-
43-ٔٓ3-ٔٓ3-ٔٔٓ 

-ٕٙ-ٕٗ-ٖٕ(: مكيممممة)اإلسممممران ٙٔ
ٕ4-ٕ6-ٕ3-ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-
ٖٗ-ٖ٘-ٖٙ-ٖ4-46-43-
ٔٓ3-ٔٔٓ 

ٔ4 

-6ٗ-4ٙ-6ٕ(:مدنية)هل عمران
3ٔ-34-ٔٓٗ-ٔٔ6-ٖٔٓ-

-6ٗ-4ٙ-6ٕ(:مدنيمة)هل عمران ٘ٔ
3ٔ-34-ٔٓٗ-ٔٔ6-ٖٔٓ-

ٔ٘ 
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ٖٖٔ-ٔ٘3-ٔٙٔ-ٔ64-ٔ66-
ٔ3ٔ-ٕٓٓ- 

ٖٖٔ-ٔ٘3-ٔٙٔ-ٔ64-ٔ66-
ٔ3ٔ-ٕٓٓ- 

-ٙٙ)-(6-4-ٙ-٘(:)مكية)النحل
ٙ4)-ٙ3-6ٓ-3ٓ-3ٔ-3ٗ-
3٘-36-ٔٓٙ-ٔٔٓ-(ٔٔٗ-
ٔٔ٘)-ٔٔٙ-ٕٔ٘-ٕٔٙ 

-ٙٙ-6-4-ٙ-٘(: مكيممممة)النحممممل ٘ٔ
ٙ4-ٙ3-6ٓ-3ٓ-3ٔ-3ٗ-3٘-
36-ٔٓٙ-ٔٔٓ-ٔٔٗ-ٔٔ٘-
ٔٔٙ-ٕٔ٘-ٕٔٙ 

ٕٓ 

-ٖٕ(:مكيمممة وقيمممل مدنيمممة)الحمممج
ٕٖ-ٕٗ-(ٕ٘-ٕٙ-ٕ4-ٕ6)-
ٕ6-(ٕ6-ٕ3)-(ٖٓ-ٖٔ)-ٖٕ-
ٖٖ-ٖٗ-ٖ4-ٖ3-4٘-4ٙ 

-ٖٕ(: مكيممة وقيممل مدنيممة)الحممج ٗٔ
ٕٗ-ٕ٘-ٕٙ-ٕ4-ٕ6-ٕ3-ٖٓ-
ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-ٖ4-ٖ3-4٘-
4ٙ 

ٔٙ 

-4ٓٔ-6ٙ-ٖ٘(:مكيممممة)األنعممممام
ٔٓ3-(ٔٔ3-ٕٔٓ)-
ٕٔٔ=ٕٕٔ-ٕٔٗ-ٕٔٗ-ٔٗٙ-
ٔٗ4-(ٕٔ٘-ٖٔ٘) 

-4ٓٔ-6ٙ-ٖ٘(:مكيمممممة)األنعمممممام ٕٔ
ٔٓ3-ٔٔ3-ٕٔٓ-ٕٔٔ-ٕٕٔ-
ٕٔٗ-ٔٗٙ-ٔٗ4-ٕٔ٘-ٖٔ٘ 

ٖٔ 

-3ٕ-3ٕ-6ٕ(:مكيمممة)األعمممراف
ٖٓ-ٖٔ-6ٗ-ٕٓٗ-ٕٓ٘-

-3-ٙ-ٕ-ٔ(:مدنيمممممة)الحجمممممرات
ٔٓ-ٔٔ-ٔٔ-ٕٔ 

-3ٕ-3ٕ-6ٕ(:مكيممممة)األعممممراف 6
ٖٓ-ٖٔ-6ٗ-ٕٓٗ-ٕٓ٘-

-3-ٙ-ٕ-ٔ(:مدنيمممممة)الحجمممممرات
ٔٓ-ٔٔ-ٔٔ-ٕٔ 

4 

-3-(ٗ-ٖ)-ٕ(:مدنيممممة)المجادلممممة
ٔٔ-ٕٔ-ٖٔ-ٕٔ 

-ٔٔ-3-ٗ-ٖ-ٕ(:مدنيمة)المجادلة 4
ٕٔ-ٖٔ-ٕٔ 

6 

-(ٗ-ٖ-ٕ-ٔ(:)مدنيمممة)الممتحنمممة
(6-3)-ٔٓ-ٔٓ-ٔٔ-ٕٔ-ٖٔ 

-6-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ(:دنيمممةم)الممتحنمممة 4
3-ٔٓ-ٔٓ-ٔٔ-ٕٔ-ٖٔ 

ٔٓ 

 ٘ 4-ٙ-ٗ-ٕ-ٔ(:مدنية)الطالق ٙ 4-ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-ٔ(:مدنية)الطالق
-٘-ٗ-(ٖ-ٕ-ٔ(:)مكيمممة)الممممدمر

ٙ-4 
-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ(: مكيممة)المممدمر ٘

4 
4 

-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ(:)مكية)المومنون
4-6-3)-ٕٔ-34-(36-33) 

 

-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ(:)مكيمة)المومنون ٗ
4-6-3)-ٕٔ-34-(36-33) 

 

ٕٔ 

-(ٖٙ-ٖ٘-ٖٗ(:)مكيمة)الشور،
ٖ4-(ٖ6-ٖ3)-ٗٓ 

-ٖٙ-ٖ٘-ٖٗ(: مكيمممة)الشمممور، ٗ
ٖ4-ٖ6-ٖ3-ٗٓ 

4 

-ٓٔ)-ٗ-(ٖ-ٕ(:)مدنيممة)الصممف
ٔٔ)-ٔٗ 

-3-4-(ٖ-ٕ-ٔ(:)مكيممة)المزمممل
ٔ6 

-ٓٔ-ٗ-ٖ-ٕ(: مدنيمممممة)الصمممممف ٗ
ٔٔ-ٔٗ 

-3-4-ٖ-ٕ-ٔ(: مكيممممة)المزمممممل
ٔ6 

ٙ 

-ٕ٘-(3-6)-4(:مدنيممة)اإلنسممان
ٕٙ 

-ٕ٘-(3-6)-4(:مدنيمممة)اإلنسمممان ٗ
ٕٙ 

٘ 

 ٖ-ٗٔٔ-ٖٔٔ-6ٗ(:مكيممممممة)هممممممود ٖ-ٗٔٔ-ٖٔٔ-6ٗ(:مكيمممممة)همممممود
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-6ٕٔ(:مكيمممة وقيمممل مدنيمممة)طمممه
ٕٔ3-ٖٔٔ -

-6ٕٔ(:مكيمممة وقيمممل مدنيمممة)طمممه
ٕٔ3-ٖٔٔ- 

 ٗ ٖٙ-ٕٕ-ٕٔ-ٗ(:مدنية)محمد ٖ ٖٙ-(ٕٕ-ٕٔ)-ٗ(:مدنية)محمد
-ٔٔ-ٓٔ-4(:مدنيممممممممة)الحديممممممممد

-3-ٕ-ٔ(مدنيممممممممممممة)التحممممممممممممريم
 ٔٔ-ٓٔ-3(:مكية)اللحل

-ٔٔ-ٓٔ-4(:مدنيمممممممممة)الحديمممممممممد ٖ
-3-ٕ-ٔ(مدنيمممممممممممممة)التحمممممممممممممريم

 ٔٔ-ٓٔ-3(:مكية)اللحل

ٖ 

مكيمممممممممممممة عنمممممممممممممد )الفرقمممممممممممممان
-٘ٙ-ٗٙ-ٖٙ)-6ٗ(:الجمهمممممممور

ٙٙ-ٙ4-ٙ6-ٙ3-4ٓ-4ٔ-4ٕ) 

مكيمممممممممممممة عنمممممممممممممد )الفرقمممممممممممممان ٕ
-٘ٙ-ٗٙ-ٖٙ)-6ٗ(:الجمهممممممممور

ٙٙ-ٙ4-ٙ6-ٙ3-4ٓ-4ٔ-4ٕ) 

ٔٔ 

مكيممممممممممممة عنممممممممممممد )الشممممممممممممعران
 (6ٖٔ-6ٕٔ)-6ٔٔ(:الجمهور

مكيمممممممممممممة عنمممممممممممممد )الشمممممممممممممعران ٕ
 (6ٖٔ-6ٕٔ)-6ٔٔ(:الجمهور

ٖ 

 ٕ ٙٗ-٘ٗ(:مكية)العنكبوت ٕ ٙٗ-٘ٗ(:مكية)العنكبوت
-ٙٔ)-(ٗٔ-ٖٔ(:)مكيممممة)لقمممممان
ٔ4-ٔ6) 

-ٙٔ)-(ٗٔ-ٖٔ(:)مكيممممة)لقمممممان ٕ
ٔ4-ٔ6) 

٘ 

-ٖٗ-ٕ٘(:مكيمممممممممممممممممممممممممممممممة)ص
 4ٔ-ٓٔ(:مدنية)الفتح

-ٖٗ-ٕ٘(:مكيممممممممممممممممممممممممممممممممة)ص ٕ
 4ٔ-ٓٔ(:مدنية)الفتح

ٕ 

-(3ٔ-6ٔ-4ٔ(:)مكية)الذاريات
(٘ٗ-٘٘) 

-(3ٔ-6ٔ-4ٔ(:)مكيمة)الذاريات ٕ
(٘ٗ-٘٘) 

٘ 

 ٔ 4(:مدنية)الحشر ٕ 4-4(:مدنية)الحشر
-ٓٔ-3(: مدنيمممممممممة)المنمممممممممافقون

  ٙٔ-ٗٔ(: مكية)التنابن
-ٓٔ-3(: مدنيممممممممممة)المنمممممممممافقون ٕ

 ٙٔ-ٗٔ(: مكية)التنابن
ٕ 

-ٗ)-(ٖ-ٕ-ٔ(: )مكيممة)الممماعون
٘-ٙ) 

 ٙ ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ(: مكية)الماعون ٕ

-ٖٕ-ٕٕ(: مكيمة| مدنيمة )الرعد
ٕٗ- 

-ٖٕ-ٕٕ(: مكيممة| مدنيممة )الرعممد ٔ
ٕٗ- 

ٖ 

-6ٕ(: مكيمممممممممممممممممة)الكهمممممممممممممممممف
-4ٕ(: مكيممممممممممممممة)القصممممممممممممممص
-4ٖ(: مكيممممممممممممممممممة)الممممممممممممممممممروم

 ٖٖ(: مكية)فصلت

-6ٕ(: مكيمممممممممممممممممة)الكهمممممممممممممممممف ٔ
-4ٕ(: مكيممممممممممممممة)القصممممممممممممممص
-4ٖ(: مكيممممممممممممممممممة)الممممممممممممممممممروم

 ٖٖ(: مكية)فصلت

ٔ 

-ٓٗ-3ٖ(: مكيمممممممممممممممممممممممممممممممممة)ق
- 4ٗ-ٙٗ(: مكية)الطور

-ٓٗ-3ٖ(: مكيممممممممممممممممممممممممممممممممممة)ق ٔ
 -4ٗ-ٙٗ(: مكية)الطور

ٕ 

-ٖٔ(: مكيممممممممممممممممممة)الممممممممممممممممممنجم
– 4(: مكيمممممممممممممممة)المممممممممممممممرحمن
-6ٕ(: يممممممممممممممممةمك)الواقعممممممممممممممممة

 ٓٔ(: مدنية)الجمعة

-ٖٔ(: مكيمممممممممممممممممممة)المممممممممممممممممممنجم ٔ
– 4(: مكيممممممممممممممممة)الممممممممممممممممرحمن
-6ٕ(: مكيمممممممممممممممممة)الواقعمممممممممممممممممة

 ٓٔ(: مدنية)الجمعة

ٔ 

-ٕ٘-ٕٗ-ٖٕ(: )مكيممة)المعممار 
ٕٙ-ٕ4-ٕ6-ٕ3-ٖٓ-ٖٔ) 

-ٕ٘-ٕٗ-ٖٕ(: مكيممممة)المعممممار  ٔ
ٕٙ-ٕ4-ٕ6-ٕ3-ٖٓ-ٖٔ 

3 
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 ٖ ٖ-ٕ-ٔالمطففين ٔ (ٖ-ٕ-ٔ)المطففين
 ٔ ٕٔ(:   مكية)اقاالنشق ٔ  ٕٔ(:   مكية)االنشقاق

-٘ٔ-ٗٔ-ٖٔ-ٕٔ(: )مكيمة)البلد
ٔٙ-ٔ4) 

-٘ٔ-ٗٔ-ٖٔ-ٕٔ(: مكيمممة)البلمممد ٔ
ٔٙ-ٔ4 

ٙ 

(: مكيمة)الكمومر-٘(: مدنية)البينة
ٕ 

(: مكيممة)الكمومر-٘(: مدنيمة)البينمة ٔ
ٕ 

ٔ 

 ٙ٘٘  ٓٓ٘ :المجموا
 

% 6.ٗٔتليهما سممورة النسمان بنسممبة .ممن األحكممام% ٙ.6ٔوبهمذا تحتممل البقمرة نسممبة 
ممم سمورة النمور % 6.ٙتليها سورة التوبمة بنسمبة % ٕ.4رة المائدة بنسبة بعدها سو
ممم % ٕ.ٗممم سمورة األنفمال بنسمبة % 6.ٗمم سورة األحمزاب بنسمبة % ٙ.٘بنسبة 

مممم سممورة % ٖمممم سممورتا هل عمممران والنحممل بنسممبة % ٕ.ٖسممورة اإلسممران بنسممبة 
 %....ٗ.ٕمم سورة األنعام بنسبة % 6.ٕالحج بنسبة 
جمل هيات األحكام إلل عموم هي القرهن والبالنمة حسمب روايمة أبمي سمعيد أما نسبة م

عن نافا بن عبد الرحمن بمن أبمي (ه34ٔت)عممان بن سعيد المصري الملقب بور 
 %.ٗٓ.6ن وستة هالف هية،فهي يعشر ومائت ةأربع:ٔ(ه3ٙٔت)نعيم المدني

نهممما وقمممد تتبعمممت فمممي اآليمممات المممواردة وخصوصممما بالعمممد المصمممحفي نسمممبة المكمممي م
سممورة مكيممة  ٖٗوالمدني،فوجممدت عممدد السممور يتفمموق فيهمما المكممي علممل المممدني أي 

هيممة فممي السممور  43ٔأممما اآليممات فوجممدت .سممور ٓٔسممورة مدنيممة بفممارق  ٕٗمقابممل 
أي % 3ٔ.ٕٖبحيث تحتل هيات األحكام المكيمة .هية في السور المدنية 44ٖالمكية و

وهمذه النسمب وإن %.4.6ٓٙإلمل  وتصل اآليمات المدنيمة.قريبا جدا من ملث األحكام
فونهما تبمرز بشمكل الفمت الحجمم .كانت تقمرر مما همو شمائا بخصموص السمور المدنيمة

المهممم آليممات األحكممام المكيممة بخممالف الشممائا بممؤن السممور المكيممة ال يكمماد يممذكر فيهمما 
 .التشريا إنما هو بسط العقيدة والقصص واحوال الجنة والنار

 

                                 
وهمو مما رواه إسمماعيل بمن جعفمر عمن سمليمان بمن جمماز عمن شميبة بمن نصماح " الممدني األخيمر"عدد )بطريقة  ٔ

مجمما خمادم ) مباعمة-كر همذا فيمما ذيمل بمه مصمحف المدينمة النبويمة بروايمة ور  عمن نمافا الممدنيذ(وأبي جعفر
 هٓٔٗٔ( الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
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68%

32%

     

    

 
 
 

 :الرافضون لحصر آيات األحكام
، وإنمما أراد المماهرة ال الحصمر :)برر بعض العلممان حصمر هيمات األحكمام بمالقول 

فيخممتص بعلممهم بممدرك لممرورة فيهمما ، فمون داللممة الممدليل تختلممف بمماختالف القممرائح 
وما ينبني للرحمن أن } : ولهذا عد من خصائص الشافعي التفطن لداللة قوله تعالل 

علمل { اممرأة فرعمون } : علل أن من ملك ولده عتق عليه وقوله تعمالل { يتخذ ولدا 
  ٔ(ورير ذلك من اآليات التي لم تسق لألحكام، صحة أنكحة أهل الكتاب 

بمل همو مختلمف بماختالف ، همو ريمر منحصمر فمي همذا العمدد : )وقال ابن دقيق العيد
اط ولعلهم قصمدوا بمذلك القرائح واألذهان وما يفتحه هللا علل عباده من وجوه االستنب

  ٕ(اآليات الدالة علل األحكام داللة أولية بالذات ال بطريق التلمن وااللتزام

التقرير والتحبير فمي شمرح "في( ه643) وقال محمد بن محمد بن أمير حا  الحنفي 
تمييز هيات األحكام من :)مإكدا علل لرورة معرفة المجتهد لجميا القرهن" التحرير

ألن ; وتقليمد النيمر فمي ذلمك ممتنما ، ل معرفمة الجميما باللمرورة ريرها يتوقف علم
المجتهدين متفاوتون في استنباط األحكام من اآليات علل أن مما يتعلمق منمه باألحكمام 
رير منحصر في العدد المذكور بل هو مختلف باختالف القرائح واألذهان وما يفتحه 

قصمدوا بمذلك اآليمات الدالمة علمل  ولعلهمم، هللا تعالل علل عباده من وجوه االستنباط 
األحكام بالمطابقة ال بالتلمن وااللتمزام كمما ذكمره ابمن دقيمق العيمد وريمره إذ رالمب 

  ٖ(القرهن ال يخلو من أن يستنبط منه حكم شرعي

وبلممآ األمممر بممابن الجمموزي إلممل اعتبممار حصممر المطلمموب مممن تعلممم القممرهن فممي هيممات 
كمان الفقهمان فمي قمديم الزممان همم :)،يقمولٗاألحكام في حق المجتهد من تلبميس إبلميس

                                 
 3ٕٕص  6البحر المحيط للزركشي   ٔ
 ٖٕٓص  6البحر المحيط للزركشي   ٕ
 3ٖٕ:ص ٖ: "التحبير في شرح التحريرالتقرير و"في( ه643) محمد بن محمد بن أمير حا  الحنفي  ٖ
والنريب ما ذهب إليه بعض الكتاب المعاصرين حيث بالآ في حصر هيمات األحكمام حتمل أصمبحت عنمده عشمر  ٗ

أمما )هيمة فقط،جمان فمي موقما أقمالم أوناليمن ٓ٘هيمة إلمل  ٓٓ٘هذا العدد الذي انتقده العديد من العلممان، فانتقمل ممن 
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أهل القرهن والحديث فما زال األمر يتنماقص حتمل قمال المتمؤخرون يكفينما أن نعمرف   
هيات األحكمام ممن القمرهن وأن نعتممد علمل الكتمب المشمهورة فمي الحمديث كسمنن أبمي 

اهما داود ونحوها مم استهانوا بهذا األمر أيلا وصار أحدهم يحتج بآية ال يعمرف معن
وربما اعتمد علل قياس يعارله حديث صحيح  ،وبحديث ال يدري أصحيح هو أم ال

وال يعلم لقلة التفاته إلل معرفة النقل وإنما الفقه اسمتخرا  ممن الكتماب والسمنة فكيمف 
 ٔ(يستخر  من شين ال يعرفه

وكذلك ذهب ابن بدران إلل أن حصمر هيمات األحكمام فمي خمسممائة ريمر سمديد،يقول 
وليس هذا القمول بسمديد ولميس همذا التقمدير بمعتبمر وأن مقمدار أدلمة :) رأيعن هذا ال

األحكام في ذلك رير منحصرة فون أحكام الشرا كما تستنبط ممن األواممر والنمواهي 
كذلك تستنبط من األقاصيص والمواعم ونحوها فقل أن يوجد في القمرهن الكمريم هيمة 

  عمز المدين بمن عبمد السمالم فمؤلف إال ويستنبط منها شين وقد سلك هذا المسلك الشي
كتابمه أدلممة األحكمام لبيممان ذلممك وكمان هممإالن المذين حصممروها فممي خمسممائة هيممة إنممما 
نمروا إلل ما قصد منه بيان األحكام دون ما استفيدت منه ولمم يلتفتموا إلمل مما قصمد 

 ٕ(به بيانها
يمر، والذي يمهر لي أن الخالف بمين ممن يقمول بحصمر هيمات األحكمام وبمين ممن ال 

ذلمك،ويعتبر القمرهن الكمريم كلمه كتابما ربانيما مفتوحما للتؤممل والتمدبر واالسمتنباط،ليس 
ألن من يقول بالحصر ينطلق من استقران ما كان من اآليمات مسمرحا .خالفا جوهريا

للتوميف من طرف األئمة والفقهان ومما قد وقا بالفعل،وال يتصور منعهم لالستنباط 
أن الحصر جان في سمياق التخفيمف ممن شمروط ولمو   من ريرها لمن قدر عليه،كما

 . باب االجتهاد لحث الهمم وكسر حاجز الخوف من اقتحام العقبة
بينما ريرهم ينمر لمما ينبنمي أن يكمون ممن الناحيمة المبدئيمة حيمث يكمون القمرهن كلمه 

 .مولا تدبر واستممار

                                                                                             
كتاب العزيز ممن أولمه إلمل هخمره يتؤكمد لديمه بصمفة والمحة حسمب المدكتور الصمادق بالنسبة ل سالم فمن يقرأ  ال

ممن هيمات القمران الكمريم تتحمدث % 3ٓبالعيد ان هذا الكتاب كتاب هداية ودعموة إلمل الرجموا إلمل المدين الحمق فمـ
سممان أي فممي المائممة فقممط تتحممدث عممن عالقممة اإلنسممان باإلن ٓٔعممن النيبيممات والكونيممات وعالقممة اإلنسممان بربممه و

 .تتحدث عن التشريا
هذه العشرة بالمائمة قمام الكاتمب بنربلتهما ممن خمالل إزالمة اآليمات التمي همي فمي ماهرهما فقمط هيمات أحكمام أو همي 

ذلمك أن ابمن )...( حكمية من الناحيمة اللنويمة فقمط، وهمي اآليمات التمي تمؤتي بصمفة مباشمرة هو ريمر مباشمرة بمؤمر 
العديممد منهمما دون أن تكممون هيممات حكميممة مممن الناحيممة " هيممات األحكممام"عربممي كممما يممر، الباحممث قممد لمممن كتابممه 

 .التشريعية
أممما إذا طبقنمما التعريممف الممذي يقممول إن اآليممات الحكميممة هممي اآليممات التممي تتحممدث عممن موقممف وتقممدم جممزان لممذلك 

سمو، مما يزيمد هيمة  ٓٓٙفلمن يتبقمل لمدينا ممن المـ... الموقف كقولك ال تقتل جارك فوذا قتلته فانك تتعرض إلمل كمذا
فوذا أدخلنا في االعتبار أسباب نزول بعض اآليات وناسخها ومنسوخها باعتبار أن بعمض اآليمات . ٕٓٓقليال عن 

هيمة همي التمي يمكمن أن  ٓ٘نزلت لتعالج مسالة مرفية محددة وأخر، تم نسخها فلن يتبقل لدينا سو، ما يقارب الـ
المحالمر همو المدكتور الصمادق بالعيمد، : ملخص من محالرة.(تولا علل أنها هيات األحكام بالمعنل التشريعي

عميممد سممابق بممنفس الكليممة، أسممتاذ زائممر لعممدد مممن كليممات ارو ربمما وأمريكمما، دارس  ٕأسممتاذ بكليممة الحقمموق تممونس 
المذي كمان " اإلسمالم والتشمريا"وباحث في القانون له العديد من الدراسات والبحوث منها علل سبيل الممال كتابه 

 .بمقر منتد، الجاحم ٕ٘ٓٓ/ٔ/ٗٔحالرة التي ألقاها يوم السبت محور الم
 ٘ٗٔ: ص ٔ: تلبيس إبليس   ٔ
 6ٖٙ: ص ٔ: المدخل البن بدران   ٕ
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المبمات فمي  بمه فمي مجتمما سمكوني يطبعمه نموا ممن لوإذا كان المرأي األول قمد يكتفم
بنيته وعالقاته ومإسساته بحيث ال يعرف تنيرا يذكر عن مما كمان عليمه حمال النماس 
فممي السممابق يمموم صممينت االجتهممادات واسممتقرت المممذاهب،فون ممما يناسممب زماننمما هممو 

بحيث نكون أمام معمين ال .القول الماني بسبب التنيرات الهائلة التي تعرفها مجتمعاتنا
 .لمختلف المشاكل والنوازلينلب من الحلول الممكنة 

 :خصوصيات بعا آيات األحكام

 : آيات عظيمة من أمهات األحكام

ممما ننسمم  مممن هيممة أو ننسممها :) قولممه تعممالل القرطبممي فممي هقالممممما :فمممن سممورة البقممرة
لميس البمر أن : )وفي قوله تعمالل( وهذه هية عممل في األحكام( …( )ٙٓٔ:البقرة()

إنمما هممذه هيممة عميمممة مممن أمهممات األحكممام ألنهمما قممال علما(:)44ٔ:البقممرة..()تولمموا
 ٔ(تلمنت ست عشرة قاعدة

(  ٔٔ:النسمان()يوصميكم هللا فمي أوالدكمم:) قولمه تعمالل فميالقرطبمي قال : وفي النسان
وهذه اآلية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد األحكام وأم من أمهات اآليات فمون 

 ٕ(الفرائض عميمة القدر حتل أنها ملث العلم

هممذه اآليممة مممن ( 6٘:النسممان()إن هللا يممؤمركم أن تممإدوا األمانممات:) قولممه تعممالل وفممي 
لكل أمانة وهي )فاآلية شاملة بنممها  ٖ(أمهات األحكام تلمنت جميا الدين والشرا

أعممداد كميممرة كممما ذكرنمما وأمهاتهمما فممي األحكممام  الوديعممة واللقطممة والممرهن والعاريممة 
أد األمانة إلل :  صلل هللا عليه وسلم يقولورو، أبي بن كعب قال سمعت رسول هللا

  ٗ(من أئتمنك وال تخن من خانك أخرجه الدارقطني

هممذه هيممة مممن ( 3ٕ:النسممان()وممما كممان لمممإمن أن يقتممل مإمنمما إال خطممؤ:) وقولممه تعممالل
  ٘(أمهات األحكام

 :في كمير من األحكام ( وما جعل عليكم في الدين من حر  ) دخول قوله تعالل 
فيمه ) (46:الحمج()وما جعل عليكم في الدين من حمر  :)قوله تعاللقرطبي في ل الاق

أي ممن لمميق وقمد تقمدم فمي األنعممام  (ممن حمر  :)األولمل قولمه تعممالل :ممالث مسمائل
رو،  ،وهذه اآليمة تمدخل فمي كميمر ممن األحكمام  وهمي ممما خمص هللا بهما همذه األممة

إال نبمي كمان يقمال للنبمي اذهمب  معمر عن قتادة قال أعطيت هذه األمة مالما لم يعطها
والنبمي شمهيد  ،وقيل لهذه األمة وما جعل عليكم في الدين ممن حمر  ،فال حر  عليك

                                 
 ٕٔٗ: ص ٕ: تفسير القرطبي   ٔ
 ٘٘: ص ٘: تفسير القرطبي   ٕ
 ٕ٘٘: ص ٘: تفسير القرطبي   ٖ
 4ٕ٘: ص ٘: تفسير القرطبي   ٗ
 ٖٔٔ: ص ٘: تفسير القرطبي   ٘
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علل أمته وقيل لهذه األمة لتكونموا شمهدان علمل النماس ويقمال للنبمي سمل تعطمه وقيمل 
 ٔ(لهذه األمة ادعوني استجب لكم

 
 :أعضل ما في سورة المائدة من األحكام 

: قال عمر(4ٓٔ:المائدة( )فون عمر علل أنهما استحقا إمما:) قوله تعالل:قال القرطبي
أصممعب ممما فممي : همذه اآليممة أعلممل ممما فممي هممذه السممورة مممن األحكممام، وقممال الزجمما 

 ٕ((من الذين استحق عليهم األوليان:) القرهن من اإلعراب قوله
 
 
 

 :آيات األحكام محكمات غير متشابهات
هممو الممذي أنممزل عليممك الكتمماب منممه هيممات  :)لممه تعمماللجممان فممي تفسممير الجاللممين فممي قو

وأخر )أصله المعتمد عليه في األحكام ،: والحات الداللة هن أم الكتاب(:) محكمات
أحكمممت :)وجعلممه كلممه محكممما فممي قولممه. كؤوائممل السممور: ال تفهممم معانيهمما( متشممابهات

بمعنمل أنمه يشمبه ( كتابا متشمابها:) بمعنل أنه ليس فيه عيب، ومتشابها في قوله( هياته
ميممل عممن الحممق ( فؤممما الممذين فممي قلمموبهم زيممآ.) بعلممه بعلمما فممي الحسممن والصممدق

فيتبعممون ممما تشممابه منممه ابتنممان طلممب الفتنممة لجهلهممم بوقمموعهم فممي الشممبهات واللممبس 
تفسيره إال هللا وحمده والراسمخون الممابتون ( وما يعلم تؤويله)تفسيره ( وابتنان تؤويله)

 ٖ(المتمكنون في العلم
:) وقال ابمن حمزم بخصموص هيمات األحكمام فمي سمياق حديممه عمن المحكمم والمتشمابه

ومنها الشرائا المفترلة والمحرمة والمندوب إليها والمكروهة والمباحة، وذلك كله 
أفمال :) فؤيقنا أن ذلك مما أمرنا بالتفكير فيه، بقولمه تعمالل. مفترض علينا تتبعه وطلبه

الممذين يممذكرون هللا قياممما وقعممودا :) ولممه تعمماللوبق( ينمممرون إلممل اإلبممل كيممف خلقممت
وعلممل جنمموبهم ويتفكممرون فممي خلممق السممماوات واألرض ربنممآ ممما خلقممت هممذا بمماطال 

 ٗ(ممنيا عليهم فؤيقنا أنه ليس من المتشابه( سبحانك فقنا عذاب النار

                                 
 ٓٓٔ: ص ٕٔ: تفسير القرطبي   ٔ
 6ٖ٘: ص ٙ: تفسير القرطبي   ٕ
 ٘ٙ: ص ٔ: تفسير الجاللين   ٖ
 ٕٓ٘: ص ٗ: اإلحكام البن حزم   ٗ
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)...(  ٔومن أهم أنواا العلوم تحقيق معرفة األحاديث النبويات :)يقول اإلمام النووي
ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني علل الكتاب العزيز والسنن المرويات وعلل السمنن 

يات الفروعيات مجمالت وبيانهما فمي السمنن مدار أكمر األحكام الفقهيات فون أكمر اآل
المحكمات وقد اتفق العلمان علل أن من شرط المجتهد من القالي والمفتي أن يكون 

جمل العلموم أعالما باألحاديث الحكميات فيتؤتل بما ذكرناه أن االنشمنال بالحمديث ممن 
 ٕ(الراجحات وأفلل أنواا الخير وهكد القربات

 
وهمممو أفلمممل  مشمممتمل علمممل بيمممان حمممال النبمممي  -يحسمممب النممموو–فعلمممم الحمممديث  

حيممان السممنن واالهتمممام بهمما أحاديممث كميممرة معروفممة إالمخلوقممات ،وجممان فممي فلممل 
ومشممهورة،واالعتنان بعلممم الحممديث والتحممريض عليممه مممن النصمميحة هلل تعممالل وكتابممه 

حسمن أولقمد :)ورسوله صلل هللا عليه وسملم ولالئممة المسملمين وعمامتهم إلمل أن قمال
من جما أدوات الحديث استنار قلبمه واسمتخر  كنموزه الخفيمات وذلمك لكممرة  :ائلالق

نمه كممالم أفصمح الخلممق وممن أعطممي وفوائمده البممارزات والكامنمات وهممو جمدير بممذلك ف
 ٖ(جواما الكلمات  صلل هللا عليه وسلم صلوات متلاعفات

 فكان،فكممما قمميض هللا مممن يحفممم  كتابممه برسمممه ومعنمماه ،هيممؤ مممن يتممولل حفممم السممنن
،يقول صماحب اشتنال أهل الحديث بفنهم ال يساويه اشتنال سائر أهل الفنون بفنونهم

ومممن عممرف الفنممون وأهلهمما معرفممة صممحيحة لممم يبممق عنممده شممك أن ":)أبجممد العلمموم"
اشتنال أهل الحديث بفنهم ال يساويه اشتنال سائر أهل الفنون بفنونهم وال يقاربه بمل 

 ٗ(ال يعد بالنسبة إليه كمير شين
 : ضرور  لفهم آيات األحكامؤحاديث األحكام العلم ب

بمناسمبة حديممه علمل سمنن النسمائي  تهحاشميفي   (ه6ٖٔٔت )السنديقال أبو الحسن 
اآليمة سميقت لبيمان  ..( :)الصمالة  إلمليا أيها المذين همنموا إذا قممتم )  :قوله تعاللعن 

ممان وعمدم القمدرة علمل الولون والنسل والتميمم المذي يكمون نائبما عنهمما عنمد فقمد ال
هكمذا رالمب )...(استعماله فما ذكر من أحاديث هذه األبواب كلها بمنزلمة البيمان لريمة

أحاديث األحكام  بيان وشرح آليات من القرهن ويمهر امتماله صملل هللا تعمالل عليمه 
 ٘(وسلم لقوله تعالل لتبين للناس ما نزل إليهم

 
 :ةأحاديث األحكام والحديث عموما هو الحكم

أحاديث األحكام تجين موافقمة لكتماب هللا مما تفسميرها لمجملمه ومما :)يقول ابن تيمية
ما فيها من الزيادات التي ال تعارض القرهن، فون هللا سبحانه وتعالل أنزل علل نبيمه 

                                 
 ٖ: ص ٔ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٔ
 ٗ: ص ٔ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٕ
 ٗ: ص ٔ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٖ
 ٕٖٙ: ص ٔ: أبجد العلوم   ٗ
: ص ٔ:   "حاشممية السممندي علممل سممنن النسممائي" (ه6ٖٔٔت )الحسممن نممور الممدين بممن عبممدالهادي السممندي  وبممأ ٘

عمدد األجمزان -المانيمة:: الطبعة  -36ٙٔ - ٙٓٗٔ -حلب -مكتب المطبوعات اإلسالمية -الفتاح أبو ردة عبد 4ٖٔ
  ::6 
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الكتمماب والحكمممة وأمممر أزوا  نبيممه أن يممذكرن ممما يتلممل فممي بيمموتهن مممن هيممات هللا 
بمؤن بعمث فمميهم رسموال ممن أنفسمهم يتلمو علميهم هياتممه والحكممة واممتن علمل الممإمنين 

أال وانمي أوتيمت :)ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلل اله عليه وسملم
فالحكمة التي أنزلها هللا ( نه ممل القرهن أو أكمرإأال :) وفي رواية( الكتاب وممله معه

لدين من رير القرهن، من أنواا ما تكلم به في ا: عليه ما القرهن وعلمها ألمته تتناول
 ٕ(لخبر هللا وأمره موافق ألمر هللا  ٔالخبر واألمر فخبره موافق

 
 :أنواع السنن وموال أحاديث األحكام منها

يمكن التمييز في تقسيم أنمواا السمنن بمين تقسميم يراعمي جهمة الحكمم علمل نصوصمها 
ألخير هو المذي يهمم بالصحة أو ريرها،وتقسيم يراعي جهة الخطاب فيها،ولعل هذا ا

بشكل مباشر عمل الفقيه والمشتنل باستخرا  األحكام،أما األول فيهم باألساس عممل 
 .المحدث

فبخصوص القسم األول يتشعب فيه علم السنن إلل تفريعات عديدة، وقد ذكمر اإلممام 
العلموم تحقيمق  أنمواا أهمموممن  :)النووي طرفما منهما فمي مقدممة شمرحه لمسملم بقولمه

عني معرفة متونها صحيحها وحسمنها ولمعيفها متصملها أالنبويات  اديثاألحمعرفة 
همما رومرسمملها ومنقطعهمما ومعلمملعا ومقلوبهمما ومشممهورها ورريبهمما وعزيزهمما متوات

فرادهممما معروفهممما وشممماذها ومنكرهممما ومعللهممما ومولممموعها وممممدرجها أوهحادهممما و
لممك مممن وناسممخها ومنسمموخها وخاصممها وعامهمما ومجملهمما ومبينهمما ومختلفهمما وريممر ذ

 .المعروفات أنواعها
 أسممائهمعني معرفة حال رجالها وصمفاتهم المعتبمرة ولمبط أ األسانيدومعرفة علم  

ومواليدهم و وفياتهم ورير ذلمك ممن الصمفات ومعرفمة التمدليس والمدلسمين  وأنسابهم
وطممرق االعتبممار والمتابعممات ومعرفممة حكممم اخممتالف الممرواة فممي األسممانيد والمتممون 

والوقممف والرفمما والقطمما واالنقطمماا وزيممادات المقممات ومعرفممة  واإلرسممالوالوصممل 
تباعهم ومن بعدهم رلل هللا عنهم وعن سائر أتباا أو 3تباعهمأالصحابة والتابعين و
 ٗ(المإمنين والمإمنات

 
أما بخصوص القسم الماني الذي يهم عمل األحكاميين بشكل مباشمر،فير، ابمن حبمان 

فؤولها األوامر التي أمر هللا عبماده  )سة أقسام تنقسم خمفي مقدمة صحيحه أن السنن 
والمالممث إخبمماره عممما احتمميج إلممل  ،والممماني النممواهي التممي نهممل هللا عبمماده عنهمما ،بهمما

                                 
محممد  تحقيمقٙٗٔ: ص ٕ:  " ل والنقملدرن تعمارض العقم" أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبمو العبماس ٔ

 ٓٔ::  عدد األجزان  3ٖٔٔ:: سنة النشر  الرياض:: مدينة النشر  دار الكنوز األدبية:: رشاد سالم دار النشر 
 4ٗٔ: ص ٕ: درن التعارض   ٕ
 ٖ: ص ٔ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٖ
 ٗ: ص ٔ: شرح النووي علل صحيح مسلم   ٗ
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والخامس أفعال النبي  صلل هللا عليه  ،والرابا اإلباحات التي أبيح ارتكابها،معرفتها 
 ٔ(وسلم التي انفرد بفعلها

جميعمما باسمتمنان جممزن ممن األخبمار، تممدخل فمي مجممال والمماهر ممن هممذا التقسميم أنهما 
األحكام سوان من جهمة الوجموب أو النمدب أو التحمريم أو الكراهمة أو اإلباحمة إال مما 

 .من األفعال كان خاصا بالنبي 
لفم األمر بمختلف أنواعه المذي :،منها عشرة و مائة نوع القسم األولمم ذكر في  -

ألفمام  ،ألفام الوعد التي مرادهما األواممر بمعين،يستوي فيه المكلفون،األمر الخاص 
األممر بالشمين  ،إعالم مرادها األوامر التي هي المفسرة لمجمل الخطاب فمي الكتماب

أممر إيجماب علمل مماهره يشمتمل  ،الذي بيان كيفيته في أفعاله  صملل هللا عليمه وسملم
 عنمدله إال األمر الذي ورد بلفم البمدل حتمل ال يجموز اسمتعما ،علل الزجر عن لده

األمر بالشمين المذي خيمر الممؤمور بمه فمي أدائمه بمين  ،عدم السبيل إلل الفرض األول
  .مم ندب إلل األخذ منها بؤيسرها عليه ،صفات ذوات عدد

األمر الذي هو مقرون بشرط فمتل كان ذلك الشرط موجودا كان األمر واجبا ومتل 
لفممم  وامر مقرونممة بعلممل،،أوامممر مقرونممة بسممبب،أعممدم ذلممك الشممرط بطممل ذلممك األمر

فممرض علممل الكفايممة إذا قممام بممه الممبعض سممقط عممن  ،العممموم والمممراد منممه الخمماص
األمر بالشين الذي مراده التحمذير  ،والتشديد دون الحكم ممراده التنلي،أمر اآلخرين

 ،األوامممر التممي وردت مرادهمما اإلباحممة واإلطممالق دون الحكممم واإليجمماب ،ممما يتوقمما
 .مراده التعليم ال أنه أمر علل سبيل الحتم واإليجاب األمر بالشين الذي

األوامر التي أمر بها النسان في  ،ألفام األوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح 
 ،األوامر التي وردت بؤلفام التعريض مرادها األواممر ،بعض األحوال دون الرجال

ألفمام الممدح  ،ب لمدهممراده اسمتعماله علمل سمبيل العتماب لمرتكم ولفمة أمر بشين 
ألفمام أواممر منسموخة نسمخت بؤلفمام أخمر، ممن  ،لألشيان التمي مرادهما األواممر بهما

األممر باألشميان التمي نسمخت تالوتهما  ،ورود إباحمة علمل حممر أو حممر علمل إباحمة
 ...ٕاألوامر التي أمر قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب ،وبقي حكمها

 أيلا كما فعل في األوامر، وعشرة أنواع عاسم النواهي مائة نووذكر في -
الزجمر عمن أشميان  ،عن ارتكابهما شيان وكيفيتها مرادها الزجرألفام إعالم أل :ومنها 

الزجر عن الشين الذي ورد  ،تفسير تلك الجمل في أخبار أخر ،وردت بؤلفام مجملة
علمة  الزجر عن الشين بلفم العموم من أجل ،بلفم العموم وبيان تخصيصه في فعله

الزجر عمن الشمين بلفمم العمموم  ،لم تذكر في نفس الخطاب وقد ذكرت في خبر مان
الزجمر عمن  ،الذي استمنل بعض ذلك العموم فمؤبيح بشمرائط معلوممة فمي أخبمار أخمر

الزجمر .الشين المخصوص في الذكر الذي قمد يشمارك مملمه فيمه والممراد منمه التؤكيمد
ارتكابها فيما حممر  عندون المرن ال يقا عن األشيان التي قصد بها االحتياط حتل يك

 عنمدالزجمر عمن الشمين المذي همو منسموخ بفعلمه وتمرك اإلنكمار علمل مرتكبمه  ،عليه

                                 
 ٔ: " صمحيح ابمن حبمان بترتيمب ابمن بلبمان("هٖٗ٘:  ت)أبمو حماتم التميممي البسمتي  محمد بن حبمان بمن أحممد ٔ 
 ٗٔٗٔ:: سنة النشمر  بيروت:: مدينة النشر - مإسسة الرسالة:: شعيب األرنإوط دار النشر :: ق يحقت ٖٓٔ:ص
 6ٔ::  عدد األجزان  المانية:: رقم الطبعة 33ٖٔ -
 6ٔٔ-ٖٓٔ:ص ٔ: :صحيح ابن حبان ٕ
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الزجر عن الشمين المذي همو البيمان لمجممل الخطماب فمي الكتماب ولمبعض  ،المشاهدة
الزجمر عمن أشميان  ،الزجر عن أشيان معلومة بؤلفمام الكنايمات دون التصمريح ،عموم

الزجممر عممن أشمميان بمموطالق ألفممام  ،النممدب واإلرشمماد ال الحممتم واإليجممابقصممد بهمما 
 .بواطنها بخالف المواهر

ألفممام  ،األمممر بالشممين الممذي سممئل عنممه بوصممف مممراده الزجممر عممن اسممتعمال لممده 
شيان بلفم العموم الذي بيان تخصيصها في أخبار أخر قصد بها الزجر عن التمميل أل

جمواز أشميان معلوممة مرادهما الزجمر عمن إتيمان  اإلخبار عن نفي ،بعض ذلك العموم
الزجر عن الشين الذي هو البيان لمجمل الخطماب فمي  ،تلك األشيان بتلك األوصاف

 ،شميان بؤعيانهماألفام الوعيد علل أشيان مرادها الزجمر عمن ارتكماب تلمك األ ،الكتاب
ا وإن لمم األشيان التي كان يكرهها رسول هللا  صلل هللا عليمه وسملم يسمتحب مجانبتهم

 ...ٔيكن في ماهر الخطاب النهي عنها مطلقا
 :،أكتفمي بمذكر مما لمه عالقمة باألحكام،ممملاسيم األخبيار إلي  ثميانين نوعياوأوصل  -

إخباره  صلل  ،شيان التي أمره هللا جل وعال بهاإخباره  صلل هللا عليه وسلم عن األ
اره  صملل هللا عليمه وسملم  إخبم ،هللا عليه وسلم  عن األشيان التي أراد بهما تعلميم أمتمه

إخباره  صلل هللا عليه وسلم  عن الشمين  ،عن أشيان بنفي دخول الجنة عن مرتكبها
إخبماره  صمملل هللا عليممه  ،بلفمم التشممبيه مممراده الزجمر عممن ذلممك الشمين لعلممة معلومممة

إخبماره  صملل هللا  ،وسلم  عن األشيان التي قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب
 ،م  عمن أشميان بموطالق التنلميم علمل مرتكبهما مرادهما التؤديمب دون الحكمممعليمه وسمل

إخباره  صلل هللا عليه وسملم  عمن الشمين بموطالق اسمم العصميان علمل الفاعمل فعمال 
 ..ٕبلفم العموم

األشيان التي فعلها رسول هللا  صلل هللا  :،منهااسم المباح إل  خمسين نوعاوقسم  -
األشيان التي سئل عنهما  صملل هللا عليمه  ،استعمال مملهاعليه وسلم  تإدي إلل إباحة 
ألفمام تعمريض مرادهما إباحمة اسمتعمال األشميان التمي  ،وسلم  فؤباحهما بشمرط مقمرون

إباحة بعض الشين  ،ألفام األوامر التي مرادها اإلباحة واإلطالق ،عرض من أجلها
وسملم  مبماح لألئممة  األشيان التمي فعلهما  صملل هللا عليمه ،المزجور عنه لعلة معلومة

 ،لفمة زجر عن فعل مرادها إباحة استعمال لد الفعل المزجور عنه ،استعمال مملها
ناسخة ألشيان حمرت الاألشيان  ،اإلخبار عن األشيان التي مرادها اإلباحة واإلطالق

 .قبل ذلك
النبي  صلل هللا عليه وسلم وعلل علل الشين الذي هو مباح لهذه األمة وهو محرم  
الشمين المذي كمان مباحما فمي أول  ،ألفام إعالم مرادها اإلباحة ألشيان سئل عنها ،ههل

ألفممام اسممتخبار عممن أشمميان مرادهمما إباحممة  ،اإلسممالم مممم نسمم  بعممد ذلممك بحكممم مممان
استصموابه  صملل  ،األمر بالشين الذي هو مقرون بشمرط ممراده اإلباحمة ،استعمالها

تحسممانه إياهمما يممإدي ذلممك إلممل إباحممة هللا عليممه وسمملم األشمميان التممي سممئل عنهمما واس
األشمميان التممي  ،إباحممة الشممين بلفممم العممموم وتخصيصممه فممي أخبممار أخممر ،اسممتعمالها

أبيحت من أشيان محمورة رخص إتيانها أو شين منهما علمل شمرائط معلوممة للسمعة 

                                 
 ٖٓٔ-3ٔٔ: ص ٔ: حبان  صحيح ابن  ٔ
 3ٖٔ-ٖٔٔ:ص ٔ: صحيح ابن حبان   ٕ
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األشمميان التممي شمماهدها رسممول هللا  صمملل هللا عليممه وسمملم أو فعلممت فممي  ،والتممرخيص
 ..ٔعلل فاعليها  حياته فلم ينكر

الفعل الذي فرض عليه  صلل هللا  :إلل خمسين نوعا أيلا،منها وقسم أفعال النبي 
األفعال التي فرلت عليمه وعلمل أمتمه  صملل ، عليه وسلم  مدة مم جعل له ذلك نفال

بمه  اإلقتمداناألفعال التي فعلها صلل هللا عليه وسلم  يسمتحب لألئممة   ،هللا عليه وسلم
أفعمال فعلهما  ، بمه فيهما اإلقتمدانل فعلها  صلل هللا عليه وسلم  يستحب ألمته أفعا ،فيها

فعل فعله  صلل هللا عليه وسلم  لم تقم  ،صلل هللا عليه وسلم  فعاتبه جل وعال عليها
 . به اص الداللة علل أنه خ

 إلل أن قبض  صلل إليهفعل فعله  صلل هللا عليه وسلم  مرة واحدة للتعليم مم لم يعد 
 ،األفعال التي اختلفت الصحابة في كيفيتها وتباينوا عنمه فمي تفصميلها ،هللا عليه وسلم

نفمي  ،أفعال فعلها  صلل هللا عليمه وسملم  قصمد بهما مخالفمة المشمركين وأهمل الكتماب
فعمل فعلمه   ،الصحابة بعمض أفعمال النبمي  صملل هللا عليمه وسملم  التمي أمبتهما بعلمهم

أفعمال فعلهما   ،بب فلمما زال السمبب تمرك ذلمك الفعملصلل هللا عليه وسلم  لحمدوث سم
 ،صلل هللا عليه وسلم  والوحي ينزل فلمما انقطما الموحي بطمل جمواز اسمتعمال مملهما

فعمل فعلمه  صملل هللا عليمه  ،له  صلل هللا عليه وسلم  تفسر عمن أواممره المجملمةاأفع
 عليمه وسملم  فعلمه  صملل هللا ،وسلم  مدة مم حرم بالنس  عليه وعلل أمتمه ذلمك الفعمل

 .الشين الذي ينس  األمر الذي أمر به ما إباحته ترك الشين المؤمور به
فعله  صلل هللا عليه وسلم الشين الذي نهل عنه ما إباحته ذلمك الفعمل المنهمي عنمه  

فعله  صلل هللا عليه وسملم  الشمين نهمل عنمه مما تركمه اإلنكمار علمل  ،في خبر هخر
األفعممال التممي  ،صمملل هللا عليممه وسمملم  دون أمتممه  األفعممال التممي خممص بهمما ،مرتكبممه

 ،األفعال التمي تخمالف النمواهي فمي المماهر ،تخالف األوامر التي أمر بها في الماهر
تركمه  صملل هللا عليمه  ،األفعال التي فعلها صلل هللا عليه وسلم أراد بها االسمتنان بمه

عليه وسلم  األفعمال مخافمة تركه  صلل هللا  ،وسلم  األفعال التي أراد بها تؤديب أمته
 .أن تفرض علل أمته 

الفعل الذي فعله  صلل هللا عليه وسلم  لعلة معلومة فارتفعمت العلمة المعلوممة وبقمي  
قلماياه  صمملل هللا عليمه وسملم  التممي  ،ذلمك الفعمل فرلما علممل أمتمه إلمل يمموم القياممة

 عليمه وسملم  بتمه  صملل هللااكت ،قلل بهما فمي أشميان رفعمت إليمه ممن أممور المسملمين
فعمل  ،الكتب إلل الموالا بما فيها ممن األحكمام واألواممر وهمي لمرب ممن األفعمال

األشيان التي سئل  ،به فيه اإلقتدانيجب علل األئمة  بؤمتهفعله  صلل هللا عليه وسلم  
 ،األفعمال التمي رويمت عنمه مجملمة ،عنها  صلل هللا عليه وسلم فؤجاب عنها باألفعمال

األفعال التي رويت عنه مختصرة ذكر تقصيها في  ،بار أخرخفي أتفسير تلك الجمل 
 ...ٕأفعاله  صلل هللا عليه وسلم  في إمهاره اإلسالم وتبليآ الرسالة ،أخبار أخر

فجميما أنمواا السمنن أربما مائمة  :)قال ابن حبان بعد استعراض مختلف همذه األنمواا
واا التمي نوعناهما للسمنن نوا علل حسب ما ذكرناها ولمو أردنما نزيمد علمل همذه األنم

                                 
 ٗٗٔ-ٓٗٔ:ص ٔ: صحيح ابن حبان   ٔ
 3ٗٔ -٘ٗٔ:ص ٔ: صحيح ابن حبان   ٕ
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ومهما يكن من مبالنة ابن حبان في همذا التفريا،والمذي لمم أجمد  ٔ(أنواعا كميرة لفعلنا
مممن تابعممه فيممه، وكممذا ممما ينتمماب تفريعممه مممن تكرار،فونممه يبقممل تقسمميما مفيممدا للمشممتنل 
بمالنمر فمي األحكام،ويشمكل جسمرا عمليما بمين أهمل الفقمه وأهمل الحمديث،ويقرب فهممم 

 .ف الواقا بين أئمة مذاهب األمصارسبب الخال
قصمدنا فمي تنويما  :)فقد صرح ابن حبان بالدافا إلمل كممرة مما فمرا إليمه السمنن فقمال

واآلخمر عمموم  ،بر تنازا األئممة فيمه وفمي تؤويلمهخالسنن الكشف عن شيئين أحدهما 
 ٕ(خطاب صعب علل أكمر الناس الوقوف علل معناه

 :في االجتهاد عدد أحاديث األحكام المحتاج إليها
تفمماوت العلمممان فممي العممدد المطلمموب للمجتهممد منهمما بممين ملمميق وموسمما،جان عممن 

األحكممام  نيممف  أصممول :سمممعت الشممافعي يقممول :)البممويطي صمماحب الشممافعي قولممه
ال مالممين حممديما وكلهمما عنممد ابممن عيينممه اال سممتة إوخممس مئممة حممديث كلهمما عنممد مالممك 

 ٖ(أحاديث
وأصمول ، همي بحممد هللا تعمالل ملمبوطة محفوممة وسنة رسموله و :)قال ابن القيمو

وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة هالف ، األحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث 
 ٗ(حديث

: :)معرفمة مما يحتما  إليمه ممن السمنن المتعلقمة باألحكمامفي  وقال الزركشي في البحر
هي " : المحصول وقال ابن العربي في  ،وقيل إنها خمسمائة حديث: قال الماوردي 
كمم يكفمي الرجمل ممن : قلمت لمه : وقمال أبمو اللمرير ، وشدد أحمد ،مالمة هالف سنة 

: مائتما ألمف ؟ قمال : قلت ، ال : الحديث حتل يمكنه أن يفتي ؟ يكفيه مائة ألف ؟ قال 
خمسمائة : قلت ، ال : أربعمائة ألف ؟ قال : قلت ، ال : قلت مالممائة ألف ؟ قال ، ال 

لعله وكؤن مراده بهذا : قال : فمالممائة ألف : قلت : وفي رواية  ،أرجو:  ألف ؟ قال
 .العدد همار الصحابة والتابعين وطرق المتون 

من لم يجما طرق الحديث ال يحل له الحكم علمل الحمديث وال الفتيما بمه : ولهذا قال  
القدر  ماهر هذا أنه ال يكون من أهل االجتهاد حتل يحفم هذا: وقال بعض أصحابه 

أو يكمون أراد وصمف أكممل الفقهمان  ،وهو محمول علل االحتياط والتنلميم فمي الفتيما
األصول التي يدور عليها العلم عن النبمي صملل هللا : فؤما ما ال بد منه فقد قال أحمد 

والمختممار أنممه ال يشممترط اإلحاطممة بجميمما  ،عليممه وسمملم ينبنممي أن تكممون ألفمما ومممائتين
ب االجتهمماد وقممد اجتهممد عمممر رلممي هللا عنممه وريممره مممن إال النسممد بمما و، السممنن 

فرجعوا ، الصحابة في مسائل كميرة ولم يستحلروا فيها النصوص حتل رويت لهم 
 ٘(.إليها 

وكما ال تشترط اإلحاطة بجميا السنن كما قال الزركشي، ال بد ممن معرفمة مما يكفمي 
ن بعض،يقمول ابمن من السنن السمتنباط األحكمام ممن ريمر أن يتعمين ذلمك ببعلمها دو

ويشممترط أن يعممرف مممن السممنة ممما يكفيممه السممتنباط األحكممام وال يتعممين ذلممك :)بممدران

                                 
 3ٗٔ: ص ٔ: صحيح ابن حبان   ٔ
 3ٗٔ: ص ٔ: صحيح ابن حبان   ٕ
 3٘ٗ: ص 6: سير أعالم النبالن   ٖ
 6ٕٔ:ص ٕ: :إعالم الموقعين  ٗ
 ٖٕٔص 6البحر المحيط   ٘
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ببعض السمنة دون بعمض خالفما لممن حصمرها فمي خمسممائة حمديث ألنمه قمل حمديث 
يخلو عن الداللة علل حكم شرعي ومن نمر في كالم العلمان علمل دواويمن الحمديث 

والخطمابي والحمافم ابمن حجمر علمل كالقالي عيماض والنمووي علمل صمحيح مسملم 
 (صحيح البخاري وفي شرح سنن أبي داود وريرها عرف ذلك

محصمورة فمي الممدواوين والمعمول عليمه منهمما )ممم بمين أن أحاديمث السممنة وإن كممرت 
مشهور كالصحيحين وبقية السنن الستة ومما أشمبهها وقمد قمرب النماس ذلمك بتصمنيف 

ن سرور المقدسي وكتب الحافم عبمد الحمق كتب األحكام ككتابي الحفام عبد النني ب
المنربي وكتاب األحكام لمجد الدين عبد السالم ابن تيمية جمد شمي  اإلسمالم ونحوهما  
وأجما هذه الكتب كتاب األحكام لمحب الدين الطبري وبذلك صار الوقوف علمل مما 

 ( احتيج إليه سهل المرام قريب المؤخذ
وال يخفماك أن لفمم :)مد وما في معناه بقولهحأمم علق علل العدد الكبير المروي عن 

الحديث عند السلف أعم مما روي عن النبي صلل هللا عليه وسلم ومن همار الصحابة 
إال فاألحاديث المروية التصل إلل عشر هذا العدد وراية  والتابعين وطرق المتون و

ما لمه إليه  ما جمعه اإلمام أحمد في مسنده الذي أحاط باألحاديث مالمين ألفا وراية
  ٔ(ابنه عبد هللا عشرة هالف حديث فكان مجموعه أربعين ألفا فتنبه لذلك

وإذا جمعنممما بمممين قمممول ابمممن القممميم المممذي يجعمممل أصمممول أحاديمممث األحكمممام خمسممممائة 
وتفاصيلها أربعة هالف ،وقول ابن بمدران المذي ينممر إلمل مسمند أحممد باعتبماره ممن 

،يمكن أن نخر  بنسب تقريبية ألحاديث أعمم موسوعات الحديث المعتبر في مجمله
وإذا جمعمت إلمل تفاصميلها % ٔفنجمد أصمولها ال تتعمد، .األحكام إلل معمم الحمديث

وهممي نسممبة كمما تممر، قريبممة مممن نسمبة هيممات األحكممام إلممل مجمممل % ٓٔتصمل علممل 
 .اآليات كما سبق تحديدها

                                 
 4ٖٔ-4ٖٓ-3ٖٙ-6ٖٙ: ص ٔ:  (  3ٖٗٔت )المدخل البن بدران  ٔ
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 :من ير  حفظ أحاديث األحكام
فقد أردت : وبعد  )  "طرح التمريب"في مقدمة عبد الرحيم بن الحسين العراقي قال 

يكمون متصمل األسمانيد ، أن أجمما البنمي أبمي زرعمة مختصمرا فمي أحاديمث األحكمام 
باألئمة األعالم فونه يقبح بطالب الحديث بمل بطالمب العلمم أن ال يحفمم  بوسمناده عمدة 

وعمن مراجعمة األصمول ، ر في األسمفار ويستنني بها عن حمل األسفا، من األخبار 
، ويتخلص به من الحر  بنقمل مما ليسمت لمه بمه روايمة ، عند المذاكرة واالستحلار 

  ٔ(فونه رير سائآ بوجماا أهل الدراية
 

 :اواعد تخص أحاديث األحكام
 

 :األصل في التحدث باألحكام االتصال 
ا عمنهم بمممل مما ورد فمي وقيل المعنل حدمو:)تيقول ابن حجر في مسؤلة اإلسرائيليا

القرهن والحديث الصحيح وقيل المراد جمواز التحمدث عمنهم بمؤي صمورة وقعمت ممن 
انقطاا أو بمالل لتعمذر االتصمال فمي التحمدث عمنهم بخمالف األحكمام  اإلسمالمية فمون 
األصممل فممي التحممدث بهمما االتصممال وال يتعممذر ذلممك لقممرب العهممد وقممال الشممافعي مممن 

 عليه وسلم  ال يجيز التحدث بالكذب فالمعنل حمدموا عمن المعلوم أن النبي  صلل هللا
بني إسرائيل بما ال تعلمون كذبه وأما ما تجوزونمه فمال حمر  علميكم فمي التحمدث بمه 
عمنهم وهمو نميمر قولممه إذا حمدمكم أهمل الكتماب فممال تصمدقوهم وال تكمذبوهم ولمم يممرد 

 ٕ(اإلذن وال المنا من التحدث بما يقطا بصدقه

 

 :اد في األحكام ابول خبر اآلح

                                 
 ٗٔص ٔ  "طرح التمريب" (ه6ٓٙت)عبد الرحيم بن الحسين العراقي ٔ
 33ٗ: ص ٙ: فتح الباري   ٕ
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وقال قوم كمير من أهمل األممر وبعمض أهمل :)يقول ابن عبد البر في شؤن خبر الواحد
النمممر إنممه يوجممب العلممم الممماهر والعمممل جميعمما، مممنهم الحسممين  الكرابيسممي  وريممره 
وذكر ابن خوازبنداذ أن هذا القول يخر  علل مذهب مالك،قال أبو عمر الذي نقمول 

وعلمل ذلمك أكممر  .العلم كشهادة الشماهدين واألربعمة سموان أنه يوجب العمل دون: به
وكلهمم يمدين بخبمر الواحمد العمدل فمي االعتقمادات ويعماد، ويموالل  ،أهل الفقه واألممر

  ٔ.(عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده علل ذلك جماعة أهل السنة 

ه من الدين وقد فون قالوا فمن أين أجزتم فيهما خبر الواحد  قلنا ألن:)ويقول ابن حزم
صح في الدين قبول خبر الواحد فهو مقبمول فمي كمل مكمان، إال حيمث أممر هللا تعمالل 
بؤن ال يقبل إال عدد سماه لنما، وأيلما فقمد ذكرنما قبمل همذا قمول رسمول هللا صملل هللا 
عليه وسلم في أذان بالل كلوا واشربوا حتمل يمإذن ابمن أم مكتموم فمؤمر عليمه السمالم 

)...( ؤذان ابن أم مكتوم بالصبح وهو خبر واحد بمؤن الفجمر قمد تبمين بالتزام الصيام ب
عن ابن عمر قال تران، الناس الهالل فؤخبرت رسول هللا صلل هللا عليه وسملم أنمي 

 ٕ(رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وهذا خبر صحيح

وفيه قبول أخبار اآلحاد واالعتمماد :)وفي فتح الباري في بعض استنباطات ابن حجر
ليممه فممي األحكممام ولممو كممان شخصمما واحممدا رجممال أو امممرأة الكتفممان أم سمملمة بؤخبممار ع

وفيمه قبمول خبمر الواحمد فمي األحكمام  ولمو كانمت اممرأة :)وفي مولا هخمرٖ(الجارية
سممموان كمممان ذلمممك فيمممما تعمممم بمممه البلمممو، أم ألنمممه  صممملل هللا عليمممه وسممملم  قبمممل خبمممر 

 ٗ(األعرابية

بو الطيب صماحب عمون المعبمود شمرح سمنن محمد شمس الحق العميم هبادي أ:وقال
مبات السمنية أو السمتحاب فعمل ممن األفعمال يكفمي فيمه ورود حمديث واحمد :)أبي داود

بالسممند الصممحيح سمموان كممان قوليمما أو فعليمما أو سممكوتيا وال يلممزم مبممات السممنية كممون 
إال ال يمبت كمير من  الحديث مرويا من جماعة من الصحابة في الواقعات المختلفة و

 ٘(ألحكام الشرعية التي معمول بها عند جماعة من األئمةا

خبر الواحمد مقبمول فمي :)وميز الجصاص في أحكامه بين الشهادة وخبر الواحد فقال
األحكام وال تجوز شهادة الواحد فيهما ؟ وأنمه يقبمل فيمه فمالن عمن فمالن وال يقبمل فمي 

قمال ) خبمره إذا قمال  الشهادة إال علل جهة الشهادة علل الشمهادة ؟ وأنمه يجموز قبمول
وال تجوز شهادة الشماهد إال أن يمؤتي بلفمم الشمهادة ( رسول هللا صلل هللا عليه وسلم 

والسماا والمعاينة لما يشهد به ؟ فون الرجل والمرأة متساويان فمي األخبمار مختلفمان 

                                 
 6: ص ٔ: التمهيد البن عبد البر   ٔ
 ٖٕٙ: ص ٙ: المحلل   ٕ
 4ٓٔ: ص ٖ: فتح الباري   ٖ
 6ٖٓ: ص ٔ: فتح الباري   ٗ
 ٓٔ: ص 3:  " عون المعبود شرح سنن أبي داود" العميم هبادي أبو الطيب محمد شمس الحق ٘
 المانية:: الطبعة  -٘ٔٗٔ:: سنة النشر  - بيروت -دار الكتب العلمية -

 ٓٔ::  عدد األجزان 
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فال يجوز ، في الشهادة ألن شهادة امرأتين بشهادة رجل وخبر الرجل و المرأة سوان 
: قال محمد بن الحسن : قال أبو بكر . تدالل بقبول خبر العبد علل قبول شهادته االس
ألن ذلممك مممما أجممما ; لممو أن حاكممما حكممم بشممهادة عبممد مممم رفمما إلممي أبطلممت حكمممه ) 

 . ٔ(الفقهان علل بطالنه 

كالمما نفيسمما فمي التمييممز بمين أحكممام  "فمتح القممدير"فممي كممال المدين بممن الهممام وأورد 
واية،وأكد أن النسان في هذه األخيرة قد يكن ألبط من الرجال، ويعتبر الشهادة والر

تلممعيف العممدد فممي الشممهادة وعممدم قبممول شممهادة المممرأة أحيانمما إنممما هممو العتبممارات 
َبقَِي أهلية التحمل وهو بالمشاهدة واللبط :)شرعية ممل تجنيبهن كمرة الخرو ،يقول

 . ألحاديث األحكام الملزمة لألمة ولهذا قبلت روايتهن  ،والنسان في ذلك كالرجال

إن جعممل الشممارا المنتممين فممي مقممام رجممل لمميس : فعممن هممذا قممد يقممال وهللا تعممالل أعلممم 
ولقمد نمر، ، لنقصان اللبط ونحو ذلك بل إلمهار درجتهن عمن الرجمال لميس ريمر 

كميرا من النسان يلبطن أكمر من لبط الرجال الجتماا خاطرهن أكمر من الرجال 
دات علل خاطر الرجال  وشنل بالهم بالمعا  والمعاد وقلة األمرين فمي لكمرة الوار
سلمنا أنه لنقصان اللبط وزيادة النسيان في جنسهن وإن كمان بعمض . جنس النسان 

أن تلممل إحممداهما فتممذكر } أفممرادهن ألممبط مممن بعممض أفممراد الرجممال لقولممه تعممالل 
يبمق حينئمذ إال الشمبهة فلمم لكن ذلك انجبر بلم األخر، إليها فلمم { إحداهما األخر، 

وأممما عممدم قبممول ، وهممذه الحقمموق تمبممت ممما الشممبهات ، تقبممل فيممما ينممدرج بالشممبهات 
  ٕ(األربا فعلل خالف القياس كؤنه كي ال يكمر خروجهن

 : دون غيرها في أحاديث األحكامأكثر العلما  يتشددون 
فممي األحكممام  فبخصمموص مالممك ممممال ينقممل ابممن عبممد البممر فممي التمهيممد ممما يفيممد تشممدده

حدمنا عبد الوارث حمدمنا قاسمم حمدمنا أحممد بمن زهيمر قمال سممعت يحيمل بمن :)،يقول
محمد بن عمرو بن علقمة مقة،قال أبو عممر لمم يخمر  مالمك عمن محممد : معين يقول

بن عمرو بن علقمة في موطئمه حكمما واسمتننل عنمه فمي األحكمام  بمالزهري ومملمه، 
لمقممات وإنمما ذكمر عنمه فمي موطئمه ممن المسممند ولمم يكمن عنمده إال فمي عمداد الشميوخ ا

  ٖ(حديما واحدا
همذا حمديث رريمب ممن حمديث مالمك ولميس  :)أيلماقمال أبمو عممر وفي مولا هخر 

الننممي ال أعرفممه وأهممل العلممم مممازالوا  محفوممما عنممه إال مممن هممذا الوجممه وأبممو عبممد
ددون يسامحون أنفسهم في روايات الررائب والفلائل عن كل أحد وإنمما كمانوا يتشم

   ٗ(في  أحاديث األحكام
وتبعا لذلك أيلا فقد أسقط يحيل بن يحيل باختيار مالك عددا من أحاديث الجاما في 

قال أبو عمر لم يفت يحيل بن يحيل في الموطؤ حديث ):أحاديث األحكامالموطؤ دون 
الملمك همذا  من أحاديث األحكام  مما رواه ريره في الموطؤ إال حديث طلحة بمن عبمد

                                 
  44ٙص  ٔالجصاص أحكام القرهن    ٔ
 .دار الكتب العلمية:طبعة – 4ٖٔص 4  ("شرح الهداية)فتح القدير" (ه6ٙٔت)الحنفي كمال الدين بن الهمام ٕ
 6ٗ: ص ٖٔ: التمهيد البن عبد البر   ٖ
 ٕٓٗ: ص ٕ: تفسير القرطبي   ٗ
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ر ما رواه ريره من األحاديث في الموطؤ إنما هي أحاديث ممن أحاديمث الجماما وسائ
ليست في أحكمام وأكمرهما أو كلهما معلولمة مختلمف فيهما عمن مالمك وقمد توبما  ،ونحوه
تابعه جماعة من رواة الموطؤ علل سقوط كل ما أسقط من تلك األحاديث ممن  ،يحيل

تابعه علمل سمقوطه ممن الموطمؤ قموم الموطؤ إال حديث طلحة هذا وحده وما عداه فقد 
وخالفه هخرون وقد ذكرنا ذلك في هخر هذا البماب ويحيمل هخمرهم عرلما ومما سمقط 

 ٔ(من روايته فعن اختيار مالك وتمحيصه وهللا أعلم
 

 :كما أن البخاري يخر  في الرقائق لمن ال يخر  له في األحكام،يقول ابن حجر
أبمو يحيمل الممدني ممن طبقمة مالمك وهمو  بن سمليماناقوله فليح بصينة التصنير هو )

صدوق تكلم بعض األئمة في حفمه ولم يخر  البخاري ممن حديممه فمي األحكمام  إال 
فمراده وهمذا أما توبا عليه وأخمر  لمه فمي الممواعم واآلداب ومما شماكلها طائفمة ممن 

منها وإنما أورده عاليا عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط مم أورده نازال بواسطة 
حمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد ألنه أورده في كتاب الرقاق عن محممد م

بممن سممنان فقممط فمممؤراد أن يعيممد هنمما طريقمما أخمممر، وألجممل نزولهمما قرنهمما بالروايمممة 
 ٕ(األخر،

كما أنه ال يقبل في األحكام من المراسيل إال ما كان من صمحابي عمن صمحابي،يقول 
ما كان ذلمك سمبيله صمحة االحتجما  بمراسميل ويستفاد من الحكم بصحة :) ابن حجر

الصحابة ألن الواسطة بين النبي  صلل هللا عليه وسلم  وبمين ربمه فيمما لمم يكلممه بمه 
ممممل ليلممة اإلسممران جبريممل وهممو مقبممول قطعمما والواسممطة بممين الصممحابي وبممين النبممي  

دون  صلل هللا عليه وسلم مقبول اتفاقا وهو صحابي هخر وهذا في أحاديث  األحكام 
 ٖ(ريرها فون بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين ممل كعب األحبار

وهكذا بشكل عام كان دأب العلمان التشمديد فمي أحاديمث األحكمام ،وقمد عقمد الخطيمب 
بمماب التشممدد فممي   ) بابمما فممي المولمموا سممماه" الكفايممة فممي علممم الروايممة"البنممدادي فممي

قد ورد عن رير واحد من السلف انه  :مالالتجوز في فلائل األع أحاديث األحكام و
ال يجوز حمل األحاديمث المتعلقمة بالتحليمل والتحمريم إال عممن كمان بريئما ممن التهممة 
بعيدا من المنة وأمما أحاديمث الترريمب والممواعم ونحمو ذلمك فونمه يجموز كتبهما عمن 

  ٗ(سائر المشاي 
خذوا هذا العلم في الحالل ال تؤ:) مم أورد أقوال العلمان في ذلك كقول سفيان الموري 

والحرام إال من الرإسان المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان فال بؤس 
إذا روينا عن رسول هللا  صلل :) حمد بن حنبل أوقول  ٘(بما سو، ذلك من المشاي 

                                 
 ٓٓٔ: ص ٙ: التمهيد البن عبد البر   ٔ
 ٕٗٔ: ص ٔ: فتح الباري   ٕ
 ٗٗٔ: ص ٔ: فتح الباري   ٖ
 تحقيمق  ٖٖٔ: ص ٔ:  " الكفاية في علمم الروايمة("ٖٙٗت ) أحمد بن علي بن مابت أبو بكر الخطيب البندادي ٗ

 ٔ::  عدد األجزان -المدينة المنورة: -المكتبة العلمية -إبراهيم حمدي المدني، أبو عبدهللا السورقي 
 ٖٗٔ: ص ٔ: الكفاية في علم الرواية   ٘
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 هللا عليه وسلم  في الحالل والحرام والسنن واألحكام تشددنا فمي األسمانيد وإذا روينما
عن النبي  صلل هللا عليه وسملم فمي فلمائل األعممال ومما ال يلما حكمما وال يرفعمه 

  ٔ(تساهلنا في األسانيد
الخبممر إذا ورد لممم يحممرم حممالل ولممم يحممل حراممما ولممم :) وقممول أبممي زكريمما العنبممري 

يوجب حكما وكان في ترريب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب اإلرماض عنه 
 .ٕ(والتساهل في رواته 

ال تسممعوا ممن بقيمة مما كمان فمي :)ويقول يحيل بمن المنيمرة المرازي عمن ابمن عيينمة 
واسمعوا منه ما كان في مواب وريره،قلمت لهمذا أكممر األئممة علمل التشمديد فمي    ،سنة

أحاديث األحكام والترخيص قليال ال كل الترخيص في الفلائل والرقائق فيقبلون في 
فممون األحاديممث المولمموعة واألحاديممث  ،هذلممك ممما لممعف إسممناده ال ممما أتهممم رواتمم

الشديدة الوهن ال يلتفتون إليها بل يروونها للتحذير منها والهتك لحالها فمن دلسها أو 
رطل تبيانها فهو جان علل السمنة خمائن هلل ورسموله فمون كمان يجهمل ذلمك فقمد يعمذر 

 ٖ(أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ابالجهل ولكن سلو
ن عيينمة وريمره فقمد ميمز العلممان بهمذا الميمزان حتمل داخممل وكمما يالحمم فمي قمول ابم

روايات الراوي الواحد، يقبلون عنه مرة ويرفلون عنه أخر،،وممن اشمتهر فعلهمم 
رتبمة الصمحة فمي مجمال  دهم عمنتمنحط عنموالتمي أحاديمث ابمن اسمحاق معه في ذلك 

يث فونمه وأمما الحمد :)بينما هي حجة في المنمازي،يقول ابمن القميم فمي حمديث األحكام
  ٗ(انفرد به محمد بن إسحاق وليس هو ممن يحتج به في األحكام

بمن إسمحاق اوقمد أخرجهما أبمو داود وفمي إسمنادها  :)وقال ابن حجر أيلما فمي روايمة
" سير أعالم النبالن"وبين صاحب  ٘(وهو حجة في المنازي ال في األحكام إذا خالف

بمن إسمحاق اتجما  بروايمات وقد أمسك عن االح :)بعض أسباب هذا اإلعراض بقوله
ويمدلس فمي حديممه فؤمما  ،ونسب إلل القمدر ،هرير واحد من العلمان ألشيان منها تشيع
رأيت علي بن عبمد هللا يحمتج بحمديث ابمن  :الصدق فليس بمدفوا عنه وقال البخاري

 :وقمال إبمراهيم بمن المنمذر :قمال ،وذكر عمن سمفيان أنمه مما رأ، أحمدا يتهممه ،إسحاق
عممان أن الزهري كان تلقف المنازي من ابن إسحاق فيما يحدمه عن حدمنا عمر بن 

 ٙ(عاصم بن عمر والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق ال يكاد يتبين
وقد مار ابن حزم علل هذا التمييز بين روايمات الشمخص الواحمد والتفريمق فيهما بمين 

ا رلممط فيممه قممال علممي ومممم:)يقممول الرقممائق واألحكممام ،وكممذا التمييممز بممين عممدل وهخممر،
بعض أصحاب الحديث أنه قال فالن يحتمل في الرقائق وال يحتمل في  األحكام  قال 
أبو محمد وهذا باطل ألنه تقسيم فاسد ال برهان عليه بل البرهان يبطلمه وذلمك أنمه ال 
يخلو كل أحد في األرض من أن يكون فاسقا أو رير فاسق فون كان رير فاسمق كمان 

 .مالمة عدال وال سبيل إلل مرتبة

                                 
 ٖٗٔ: ص ٔ: الكفاية في علم الرواية   ٔ
 ٖٗٔ: ص ٔ: الكفاية في علم الرواية   ٕ
 ٕٓ٘: ص 6: سير أعالم النبالن   ٖ
 – ٕ:ط– ٘ٔٗٔ-بيروت-دار الكتب العلمية 3ٔ: ص ٔ:   "علل سنن أبي داود حاشية ابن القيم"ابن القيم  ٗ
 4ٔ: ص ٗ: فتح الباري   ٘
 3ٖ: ص 4: سير أعالم النبالن   ٙ
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فالفقيه العدل مقبول في كل شين والفاسمق  ،فالعدل ينقسم إلل قسمين فقيه ورير فقيه
ال يحتمل في شين والعدل رير الحافم ال تقبل نذارته خاصة فمي شمين ممن األشميان 
ألن شمرط القبمول المذي نمص هللا تعمالل عليمه لميس موجمودا فيمه وممن كمان عمدال فممي 

المحال أن يجموز قبمول بعمض خبمره وال يجموز  بعض نقله فهو عدل في سائره ومن
إال فهمو تحكمم  قبول سائره إال بنص من هللا تعالل أو إجماا فمي التفريمق بمين ذلمك و

 1(بال برهان وقول بال علم وذلك ال يحل
قال علي وقد رلط أيلا قوم هخرون منهم فقالوا فالن أعدل :)وقال في المسؤلة المانية

خبر األعدل علمل ممن همو دونمه فمي العدالمة قمال علمي من فالن وراموا بذلك ترجيح 
هللا عز وجمل بمين خبمر تفريق  بعدم مم استدل ببطالن هذا المذهب( وهذا خطؤ شديد 

وإنما أمر تعالل بقبول نذارة النافر الفقيه العدل ،عدل وخبر عدل هخر أعدل من ذلك 
األقمل بمؤن لما أيممن ريمر زيمادة علمل ذلمك ،واسمتدل فقط وبقبول شهادة العدول فقط 

بكمر  يأبم بعمدم اطمالا ومممل لمذلكعدالة قد يعلم ما ال يعلممه ممن همو أتمم منمه عدالمة 
وعلمه المنيرة بن شعبة ومحمد بمن مسملمة وبينهمما وبمين ،ميراث الجدة علل وعمر 

 .ٕأبي بكر وعمر بون بعيد إال أنهم كلهم عدول وقد رجا أبو بكر إلل خبر المنيرة
عبممد الممرإوف :كرون التسمماهل فممي أحاديممث األحكممام ،يقممولوال يممزال العلمممان يسممتن

فسممكوت :)عممن سممكوت المصممنف عممن حممديث لممعيف" فمميض القممدير"المنمماوي فممي 
المصنف عليه رير مرلي ألنه من أحاديث األحكام وهو شديد اللمعف فعمدم بيمان 

كيف هممر همذه الروايمة المطعمون فيهما علمل :)وفي مولا هخر ٖ(حاله ال يليق بكماله
ال تؤخممذوا الصمدقة إال ممن هممذه  يالمتصمل المابمت وهممو خبمر الحماكم والبيهقمالحمديث 

رواتممه مقمات وهمو متصممل  :قمال البيهقمي ،األربعمة الشمعير والحنطمة والزبيممب والتممر
  ٗ(والالئق في  أحاديث األحكام أن يتحر، منها ما تقوم به الحجة

عليممه ريممر هممذا مممن أحاديممث األحكممام ولممعفه شممديد فسممكوت المصممنف :)وقمال أيلمما
  ٘(سديد

 :الحسن محتج ب  في األحكام عند جمهور األمة 
وهاتان العلتان بعد صحتهما ال يخرجمان الحمديمين :)يقول ابن القيم في بعض تعليقاته

عن درجة الحسمن المحمتج بمه فمي األحكمام عنمد جمهمور األممة وقمد ذهمب إلمل القمول 
 ٙ(بهذين الحديمين اإلمام أحمد في إحد، الروايتين عنه 

 
 :يحتج في األحكام بما دون الصحيح اد 

وررمم وجممود مما يشممبه اإلجممماا حمول ممما سمبق ذكممره بممالتزام الصمحيح والحسممن فممي 
أَْهمَل :) األحكام،وتجويز الكميرين باألخمذ باللمعيف فمي ريمر ذلمك حتمل قمال النمووي

                                 
 ٖٖٔ: ص ٔ: اإلحكام البن حزم   ٔ
 ٖٖٔ: ص ٔ: اإلحكام البن حزم   ٕ
 -المكتبممة التجاريممة الكبمممر،-6ٕٗ: ص ٖ:   "نيرفممميض القممدير شممرح الجمماما الصممم"عبممد الممرإوف المنمماوي  ٖ

   ٙ:عدد األجزان األولل:الطبعةٖٙ٘ٔ: سنة النشر،مصر
 4ٕ: ص ٗ: فيض القدير   ٗ
 3ٕ٘: ص ٗ: فيض القدير   ٘
 33ٔ: ص 4: حاشية ابن القيم   ٙ
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ِعيِف فِي َرْيِر اأْلَْحَكاِم  فِق وَن َعلَل اْلَعَمِل بِالله ته وِل اْلَعَقائِدِ اْلِعْلِم م  يبقل االستمنان  ٔ(َوأ ص 
قمال البيهقمي لمم يصمح وجمان ممن أوجمه أخمر ريمر :)واردا،يقول ابن حجر في حمديث

قلت والحق أن مجموعها ال يقصر عن درجة الصحيح وقمد احتجموا فمي كميمر  ،قوية
من األحكام  بما هو دونها وقد بينت ذلك في كتابي المنحة فيما علمق الشمافعي القمول 

 .ٕ(علل الصحة به
 :التعامل مل الضعيف في األحكام وغيره 

ذكره بصينة الجزم ويقبح فيه صينة التمريض كما ؤأما الصحيح ف :)..قال السيوطي 
ويجمموز عنمد أهممل الحممديث وريممرهم التسمماهل فممي  ،يقمبح فممي اللممعيف صممينة الجممزم

بيمان  األسانيد اللعيفة ورواية ما سو، المولوا من اللعيف والعمل به من ريمر
لعفه في رير صفات هللا تعالل وما يجوز ويستحيل عليمه وتفسمير كالممه واألحكمام 
كالحالل والحرام و ريرهما وذلمك كالقصمص وفلمائل األعممال والممواعم وريرهما 

  )...(مما ال تعلق له بالعقائد واألحكام 
وذكر شي  اإلسالم له مالمة شروط أحدها أن يكون اللمعف ريمر شمديد فيخمر  ممن 

المماني أن ينمدر  تحمت )...( ٖنفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فح  رلطها
 )...(المالمث أن ال يعتقمد عنممد العممل بمه مبوتمه بمل يعتقمد االحتيمماط  ،صمل معممول بمهأ

قاله أبو بكر بن العربمي وقيمل يعممل بمه مطلقما وتقمدم  ،وقيل ال يجوز العمل به مطلقا
همما يريمان ذلمك أقمو، ممن رأي الرجمال وعبمارة نأداود وأحممد و أبميعزو ذلمك إلمل 

اللعيف مردود ما لم يقتض ترريبا أو ترهيبما أو تتعمدد طرقمه ولمم يكمن  :الزركشي
 ٗ..(المتابا منحطا عنه 

تعلمق بمه تخبمر المجهمول ال  :)وقال الخطيمب البنمدادي فمي لمون ممن ألموان اللمعيف
 ٘(األحكام وإمبات ذكره وإسقاطه سوان إذ ليس بمعروف

 
لعممل ممما تميممل إليممه الممنفس ويطمممئن إليممه اللمممير وينسممجم ممما مقاصممد الشممرا هممو و

االكتفان بالصحيح في األحكام وريرهما، ففيمه رنيمة وكفايمة،والمن بالشمرا المحفموم 
واللعيف وما ال تقوم به الحجة لميس بشمين كؤنمه لمم .أن ال يليا منه شين صحيح

العفو أو االجتهماد ،وأي توسما  وأما ما سكت عنه الشرا فمقصده توسيا دائرة. يكن
في اللعيف هو اعتدان عليهما،وكما ال يجوز القفز علل مما صمح تشمريعه ال يجموز 

وهللا أعلممم .تمبيممت ممما لممم يصممح تشممريعه ،والسممالمة مطلوبممة فممي النمممر والعمممل معمما
 .وأحكم

 :تحريم رواية الموضوع في األحكام وغيره 
هو الكذب المختلمق المصمنوا و همو المولوا :) "تدريب الراوي"قال السيوطي في

شر اللعيف وأقبحه وتحرم روايته ما العلم به أي بولعه في أي معنل كان سوان 

                                 
  ٕٙص  ٘المجموا للنووي   ٔ
 3ٓ: ص ٘: فتح الباري   ٕ
 36ٕ: ص ٔ: تدريب الراوي   ٖ
 33ٕ: ص ٔ: لراوي  تدريب ا ٗ
 46ٖ: ص ٔ:   "الكفاية في علم الرواية"لخطيب البندادي ا ٘
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األحكممام  والقصممص والترريممب وريرهمما إال مبينمما أي مقرونمما ببيممان ولممعه لحممديث 
 ٔ(مسلم من حدث عني بحديث ير، أنه كذب فهو أحد الكذابين

دث أخرجي  فييبلن وهيو يقصييد أصيل  ال تلييك احتيياط مسيتنبط األحكييام مين اييول المحي
 :األلفاظ بعينها فبل تكون حجة 

 (:)ابمدنوا بمما بمدأ هللا بمه) :السمالم بمناسبة قوله عليمه" نصب الراية"قال الزيلعي في
قلت اعلم أن همذا الحمديث ورد بصمينة الخبمر وهمي أبمدأ كمما رواه مسملم فمي حمديث 

ترمممذي وابممن ماجممة ومالممك فممي الموطممؤ جممابر الطويممل أو نبممدأ كممما رواه أبممو داود وال
والممماني بصمممينة األمممر فهمممي ابممدنوا وهمممذا همممو حممديث الكتممماب وهممو عنمممد النسمممائي 

البيهقي في سننهما وإنما ذكرت ذلك ألن بعض الفقهان عزا لفم األمر  ووالدارقطني 
 .لمسلم وهو وهم منه

تعلمق بمه وال وقد يحتمل هذا من المحدث ألن المحمدث إنمما ينممر فمي اإلسمناد ومما ي 
يحتمممل ذلممك مممن الفقيممه ألن وميفتممه اسممتنباط األحكممام  مممن األلفممام فالمحممدث إذا قممال 
أخرجه فالن فونه يريد أصل الحديث ال بتلك األلفمام بعينهما ولمذلك اقتصمر أصمحاب 
األطراف علل ذكر طرف الحديث فعلل الفقيمه إذا أراد أن يحمتج بحمديث علمل حكمم 

فيه حتل إن بعض الفقهان احتج بهذه اللفمة أعني قوله أن تكون تلك اللفمة موجودة 
 ٕ...(ابدنوا بما بدأ هللا به علل وجوب الترتيب في الولون 

 

  

 

 :أمهات أحاديث األحكام

عبممد هللا بممن أبممي داود السجسممتاني يقممول سمممعت أبممي :) أورد الخطيممب البنممدادي عممن
الل بمين والحمرام بمين الحم أحاديمثعلل خمسة  الفقه يدور :سليمان بن األشعث يقول

وأن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قال ال لرر وال لمرار وان رسمول هللا صملل 
األعمال بالنيات وإنما لكل امرج ما نو، وأن رسول هللا قمال  إنماهللا عليه وسلم قال 

بمه فمؤتوا  أممرتكمالدين النصيحة وان رسول هللا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ومما  إنما
 ٖ(ا استطعتم منه م

 :حديث إنما األعمال بالنيات ثلث العلم

وجممه البيهقممي كونممه ملممث العلممم بممؤن كسممب العبممد يقمما بقلبممه ولسممانه :)يقممول ابممن حجممر
ألنها قد تكمون عبمادة مسمتقلة وريرهما  وأرجحهاالمالمة  أقسامهاوجوارحه فالنية أحد 

ليهما كانمت خيممر يحتما  إليهما وممن مممم ورد نيمة الممإمن خيممر ممن عملمه فموذا نمممرت إ
وكممالم اإلمممام أحمممد يممدل علممل أنممه أراد بكونممه ملممث العلممم أنممه أحممد القواعممد  األمممرين

                                 
عبمد  تحقيمق  4ٕٗ: ص ٔ:   "تمدريب المراوي فمي شمرح تقريمب النمووي"عبد الرحمن بن أبي بكر السميوطي  ٔ

 ٕ::  عدد األجزان -الرياض -مكتبة الرياض الحديمة -الوهاب عبد اللطيف
 ٗ٘: ص ٖ: نصب الراية   ٕ
 ٕ:  " الجاما ألخالق المراوي وهداب السماما( "ه ٖٙٗ  ت)بو بكر أحمد بن علي بن مابت الخطيب البندادي أ ٖ

 ٖٓٗٔ -الرياض -مكتبة المعارف -محمود الطحان. د تحقيق 3ٕٓ: ص
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المالث التي ترد إليها جميا األحكام عنده وهي هذا و من عمل عمال ليس عليه أمرنا 
 ٔ(الحرام بين الحديثوفهو رد والحالل بين 

همذا ممن قواعمد ) (سمتطعتمفموذا أممرتكم بشمين فماتوا منمه ا :)حمديثقال النووي فمي و
المهمة ومن جواما الكلم التي أعطيها صلل هللا عليه وسلم ويدخل فيه مما ال  اإلسالم

  ٕ(يحصل من األحكام
وهمذا الحمديث  ":)من عمل عمال ليس عليه أمرنما فهمو رد"وقال الشوكاني في حديث

ا أصمرحه من قواعد الدين ألنه يندر  تحته من األحكام ما ال يؤتي عليمه الحصمر ومم
وأدله علل إبطال ما فعله الفقهان من تقسيم البدا إلل أقسام وتخصيص الرد ببعلها 

قال فمي الفمتح وهمذا الحمديث معمدود ممن أصمول )...( بال مخصص من عقل وال نقل
اإلسالم وقاعدة من قواعده فون معناه من اخترا من الدين مما ال يشمهد لمه أصمل ممن 

 .أصوله فال يلتفت إليه
ووي هذا الحديث مما ينبني حفممه واسمتعماله فمي إبطمال المنكمرات وإشماعة قال الن 

االستدالل به كذلك وقال الطموخي همذا الحمديث يصمح أن يسممل نصمف أدلمة الشمرا 
ألن الممدليل يتركممب مممن مقممدمتين والمطلمموب بالممدليل إممما إمبممات الحكممم أو نفيممه وهممذا 

منطوقمه مقدممة كليمة مممل الحديث مقدمة كبر، في إمبات كل حكم شرعي ونفيه ألن 
أن يقال في الولون بمان نجمس همذا لميس ممن أممر الشمرا وكمل مما كمان كمذلك فهمو 

 ٖ(مردود فهذا العمل مردود
واعلمم أن العلممان قمد  ")إن الحالل بين والحرام بمين"وقال الشوكاني أيلا في حديث

عمن أبمي عمموا أمر هذا الحديث فعدوه رابما أربعمة تمدور عليهما األحكمام  كمما نقمل 
 :داود وريره وقد جمعها من قال

 مسندات من قول خير البرية          عمدة الدين عندنا كلمات 
 ما ليس يعنيك واعملن بنيه          اترك الشبهات وازهد ودا 

قال القرطبمي ، وأشار ابن العربي أنه يمكن أن ينتزا منه وحده جميا األحكام  )...(
الحالل وريره وعلل تعلق جميا األعمال بالقلمب فممن ألنه اشتمل علل التفصيل بين 

       ٗ(هناك يمكن أن ترد جميا األحكام إليه
 
األيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستؤذن فمي نفسمها  )حديث قال ابن عبد البر في و

أصل من أصول  األحكام رواه عن مالمك جماعمة  ،هذا حديث رفيا (وإذنها صمتها 
 ٘.وسفيان الموري وابن عيينة ويحيل بن سعيد القطان من الجلة منهم شعبة

 :حديث في الحج جمل جميل أحكام الدين أولها عن آخرها بحسب ابن حزم
أبي هريرة أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم خطب فقال ) قال ابن حزم في حديث 

 أيها الناس إن هللا قمد فمرض علميكم الحمج فحجموا فقمال رجمل أكمل عمام يما رسمول هللا

                                 
 ٔٔ: ص ٔ: فتح الباري   ٔ
 4ٕٖ: ص 4: تحفة األحوذي   ٕ
 4ٓ: ص ٕ: نيل األوطار   ٖ
  ٖٕٖ- ٕٕٖ: ص ٘: نيل األوطار   ٗ
 4ٗ- 4ٖ: ص 3ٔ: التمهيد البن عبد البر   ٘
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فسممكت حتممل أعادهمما مالممما فقممال رسممول هللا صمملل هللا عليممه وهلممه وسمملم لممو قلممت نعممم 
لوجبممت ولممما اسممتطعتم ذرونممي ممما تممركتم فونممما هلممك مممن كممان قممبلكم بكمممرة سممإالهم 
واختالفهم عن أنبيائهم فوذا أمرتكم بشين فؤتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شين 

 .فدعوه
ميا أحكمام المدين أولهما عمن هخرهما ففيمه أن مما سمكت قال علي فجما هذا الحديث ج 

عنه النبي صلل هللا عليه وهله وسلم فلم يؤمر به وال نهل عنه فهو مباح وليس حراما 
وال فرلا وأن ما أمر به فهو فرض وما نهل عنه فهو حرام وأن ما أمرنما بمه فونمما 

وال يلزمنما تكمراره  يلزمنا منه ما نستطيا فقط وأن نفعل مرة واحدة تمإدي مما ألزمنما
فممؤي حاجممة بؤحممد إلممل قيمماس أو رأي ممما هممذا البيممان الوالممح ونحمممد هللا علممل عمممم 

 ٔ(نعمه
 :من استخرج ألف فائدة من حديث واحد من أحاديث األحكام

عن أبي هريرة رلي هللا عنه قال جان رجل إلمل النبمي صملل هللا :)ففي سبل السالم
ل ومما أهلكممك قمال وقعمت علممل امرأتمي فممي عليمه وسملم فقممال هلكمت يما رسممول هللا قما

رملممان فقممال هممل تجممد ممما تعتممق رقبممة قممال ال قممال فهممل تسممتطيا أن تصمموم شممهرين 
متتابعين قال ال قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قمال ال قمال ممم جلمس فمؤتي النبمي 
صلل هللا عليه وسلم بعرق فيمه تممر فقمال تصمدق بهمذا فقمال أعلمل أفقمر منما فمما بمين 

تيها أهل بيت أحو  منا فلحك النبي صلل هللا عليه وسلم حتل بدت أنيابه مم قال الب
  ٕ(اذهب فؤطعمه أهلك رواه السبعة واللفم لمسلم

واعلممم أن هممذا حممديث جليممل كميممر الفوائممد ،قممال المصممنف فممي فممتح :)قممال الصممنعاني
عليمه  إنه قد اعتنل بعض المتؤخرين مممن أدرك شميوخنا بهمذا الحمديث فمتكلم: الباري

 ٖ(في مجلدين جما فيهما ألف فائدة وفائدة 
 :حديث إذا لم تستح يتضمن األحكام الخمسة 

قال النووي في األربعين األمر فيه :باب إذا لم تستح فاصنا ما شئت :)قال ابن حجر
ل باحممة أي إذا أردت فعممل شممين فممون كممان مممما ال تسممتحي إذا فعلتممه مممن هللا وال مممن 

وعلل هذا مدار اإلسالم وتوجيه ذلك أن المؤمور بمه الواجمب  ،الإال ف الناس فافعله و
والمندوب يستحي ممن تركمه والمنهمي عنمه الحمرام والمكمروه يسمتحي ممن فعلمه وأمما 
المباح فالحيان من فعله جائز وكذا من تركه فتلمن الحمديث األحكمام الخمسمة وقيمل 

فافعمل مما شمئت فمون هللا  هو أمر تهديد كما تقدم توجيهه ومعنماه إذا نمزا منمك الحيمان
مجازيك عليه وفيه إشارة إلل تعميم أمر الحيان وقيل هو أممر بمعنمل الخبمر أي ممن 

 ٗ(ال يستحي يصنا ما أراد
 :من اواعد األحكام القسامة حديث 

خارجة بن زيد بن مابت قال قتمل رجمل ممن األنصمار رجمال ممن ) عنأخر  البيهقي 
النماس علمل أن يحلمف  يفمؤجما رأ ،ال لطم بني العجالن ولمم يكمن علمل ذلمك بينمة و

                                 
 ٗٙ: ص ٔ: المحلل   ٔ
 ٖٙٔ: ص ٕ: سبل السالم   ٕ
 ٘ٙٔ: ص ٕ: سبل السالم   ٖ
 ٖٕ٘: ص ٓٔ: فتح الباري   ٗ
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هممذا  :)فممي هممذا الحممديث قممال القالممي عيمماض ٔ(والة المقتممول مممم يسمملم إلمميهم فيقتلمموه
الحديث أصل من أصول الشرا وقاعدة من قواعد األحكام وركن من أركان مصالح 
العباد وبمه أخمذ كافمة األئممة والسملف ممن الصمحابة والتمابعين وعلممان األممة و فقهمان 

بممه  األخممذمصممار مممن الحجممازيين والشمماميين والكمموفيين وان اختلفمموا فممي صممورة األ
وروي التوقف عن األخذ به عن طائفمة فلمم يمروا القسمامة وال أمبتموا بهما فمي الشمرا 

 ٕ(حكما
 

 :اواعد تهم أحاديث األحكام

 :عل  ذلك  يإخذ باإلارار في األحكام شرط اطبلع النبي 
كنمما نعممزل والقممرهن ينممزل فيممه جممواز االسممتدالل  قولممه:)قممال صمماحب تحفممة األحمموذي

بالتقرير من هللا ورسوله علل حكم ممن األحكمام ألنمه لمو كمان ذلمك الشمين حرامما لمم 
يقررا عليه ولكن بشرط أن يعلمه النبمي صملل هللا عليمه وسملم وقمد ذهمب األكممر ممن 

ممن أهل األصول علل ما حكاه فمي الفمتح إلمل أن الصمحابي إذا ألماف الحكمم إلمل ز
النبي صلل هللا عليمه وسملم كمان لمه حكمم الرفما قمال ألن المماهر أن النبمي صملل هللا 
عليه وسلم اطلا علل ذلك وأقره لتوفر دواعيهم علل سإالهم إيماه عمن األحكمام  قمال 
 :وقد وردت عدة طرق تصرح باطالعه علل ذلك وأخر  مسلم من حديث جابر قال

عليه وسلم فبلآ ذلك نبي هللا صلل هللا عليمه كنا نعزل علل عهد رسول هللا صلل هللا 
 ٖ(وسلم

رد أحاديث األحكام بحجة عموم البلو  والحاجة إل  التواتر وكذا بحجة معارضتها 
 :ألصول األايسة أو مخالفة الراو  لما رو  اليستقيم

أنمه  بحجمة. يمة فحنالو يمةمالكالنفماه المذي حمديث إمبمات خيمار المجلمس فمي البيما ففي 
حمديث مخمالف أو أنمه . واحمد فيمما تعمم بمه البلمو،الخبمر أو أنمه  ،ه راويهحديث خالف

إذا مبمت الحمديث :)قال ابن دقيق العيد ،للقياس الجلي واألصول القياسية المقطوا بها
فممون  )...(.فمال يتممرك بمجمرد المموهم واالحتممال . بعدالمة هللا وجمب العمممل بمه ممماهرا 

وإنمما يكمون . لمم يتعمذر ممن جهمة أخمر، ، تعذر االستدالل به من جهة روايمة مالمك 
أعني أن مخالفة الراوي لروايته تقدح  -ذلك عند التفرد علل تقدير صحة هذا المؤخذ 

  ٗ(في العمل بها
وهو أن البيا بمما تعمم  -أما األولل . بمنا المقدمتين معا  )مم قال في االعتذار الماني 

ولميس الفسم  . إمبات خيار الفسم  ولكن الحديث دل علل . فالبيا كذلك  -به  البلو، 
الرربة ممن كمل : فون الماهر من اإلقدام علل البيا . مما تعم به البلو، في البياعات 

. فالحاجة إلل معرفة حكم الفس  ال تكون عامة . واحد من المتعاقدين فيما صار إليه 

                                 
 ٖٕٔ: ص ٕٔ: فتح الباري   ٔ
 ٖٕ٘: ص ٕٔ: فتح الباري   ٕ

 
: بشرح جماما الترممذي   تحفة األحوذي (هٖٖ٘ٔت)محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العال ٖ
 بيروت -دار الكتب العلمية- ٖٕٗ: ص ٗ

 ٓٔ::  عدد األجزان 
 ٘ٓٔص  ٕإحكام األحكام البن دقيق العيد    ٗ
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وقمد . ة فألن المعتممد فمي الروايمة علمل عدالمة المراوي وجزممه بالروايم: وأما المانية 
 . لجواز عدم سماعه للحكم ، وعدم نقل ريره ال يصلح معارلا . وجد ذلك 

وال يلزم تبليآ ، فون الرسول صلل هللا عليه وسلم كان يبلآ األحكام لرحاد والجماعة 
، فجائز أن يعرض ممانا ممن النقمل : وعلل تقدير السماا . كل حكم لجميا المكلفين 

نممما يكممون ممما ذكممر إذا اقتلممت العممادة أن ال يخفممي فو. أعنممي نقممل ريممر هممذا الممراوي 
 ٔ.(وليست األحكام الجزئية من هذا القبيل ، الشين عن أهل التواتر 

حممديث للقيمماس الجلممي واألصممول القياسممية ال ةمخالفممأي الوجممه المالممث  وأجمماب عممن
فممال نسمملم عممدم افتممراق الفممرا مممن األصممل إال فيممما ال يعتبممر مممن ). المقطمموا بهمما 
وقمد يحصمل النمدم بعمد الشمروا . ألن البيا يقا بنتة من ريمر تمرو ; ذلك المصالح و

فيمما لعلمه ، دفعا للمرر النمدم ، فيناسب إمبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين . فيه 
فونه رفا لحكمة العقمد . ولم يمكن إمباته مطلقا فيما بعد التفرق وقبله . يتكرر وقوعه 

 . د حريا العتبار هذه المصلحة فجعل مجلس العق، والوموق بالتصرف 
فال نسلم : وأما المانية . ال يستوي فيه ما قبل التفرق ما ما بعده . وهذا معنل معتبر 

والنصوص مابتة . فون األصل يمبت بالنصوص . أن الحديث المخالف لألصول يرد 
أن يكون  الشرا أخمر  بعمض الجزئيمات : وراية ما في الباب . في الفروا المعينة 

 ٕ(.أو تعبدا فيجب اتباعه ، ن الكليات لمصلحة تخصها ع
 

 : ضرب األمثالجا ت في سياا من األحاديث التي أيضا األحكام تإخذ من ير  أن 
قال ابن حجر في الحديث الذي شبه أمة اإلسالم بمؤجير عممل ممن وقمت العصمر إلمل 

ديث أن وقمال بمن المنيمر يسمتنبط ممن همذا الحم:)المنرب فحصل علمل أجمر اليموم كلمه
وأقرب األعمال المشهورة بهمذا الوقمت صمالة  ،وقت العمل ممتد إلل رروب الشمس

فهو من قبيل اإلشارة ال ممن صمريح العبمارة فمون الحمديث مممال ولميس  :قال ،العصر
المراد العمل الخاص بهذا الوقت بل هو شامل لسائر األعمال من الطاعات فمي بقيمة 

إممام الحمرمين إن األحكمام ال تإخمذ ممن األحاديمث وقد قال  ،األمهال إلل قيام الساعة
 ٖ(التي تؤتي للرب األممال

وهذا وإن كان مولا تجوز وتوسما كمما :)بقولهإمام الحرمين ورد ابن العربي قول 
 ٗ(.ال يقممول إال حقما تممممل أو توسمما  -صمملل هللا عليممه وسملم  -فممون رسمول هللا ، قمال 

ألن اللفمم لمم : ولمو قمال ، ألنه معصموم  ;والتعليل بالتوسا باطل  ): وقال الزركشي
 ٘(فيكون قرينة صارفة عن الحكم لم يبعد، يمهر منه قصد التشريا 

كاحتجما  بعمض األصمحاب )مم أعطل أمملة لما استنبطه الفقهان من أحاديث األممال 
لترين المعينة ترحل من الحيمرة حتمل } علل أن المحرم ال يشترط في الحج بحديث 

                                 
 ٙٓٔص  ٕإحكام األحكام البن دقيق العيد    ٔ
 4ٓٔص  ٕإحكام األحكام البن دقيق العيد    ٕ
 3ٖ: ص ٕ: فتح الباري   ٖ
 4ٕٙص  ٙركشي   البحر المحيط للز ٗ
 4ٕٙص  ٙالبحر المحيط للزركشي    ٘
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. رواه البخماري ومسملم . فرأيمت ذلمك : قال عمدي {  تخاف إال هللا تطوف بالكعبة ال
: ولم يقل ، يقا بعد  لم  وقدح بعلهم بؤن هذا خبر منه صلل هللا عليه وسلم بؤن ذلك

قمال رسمول : ويشهد لذلك أيلا ما في الصحيحين عن جابر قال )...( إن ذلك يجوز
أما إنها ستكون لكم : قال . ال : قلت هل لكم من أنماط ؟ } : هللا صلل هللا عليه وسلم 

: فتقمول لمه . أخري عنمي أنماطمك :  -يعني امرأته  -فؤنا أقول لها : قال . { األنماط 
واألنمماط لمرب . ألم يقل النبي صلل هللا عليه وسلم سمتكون لكمم األنمماط ؟ فؤدعهما 

أيلما ففهم الصحابي ممما أخبمر بمه عمن األشمراط الجمواز . من البسط له خمل رقيق 
.)ٔ 
 
 

 :اد يرد الحديث وليس هو السنة
واحتج من لم ير الرمل سنة بحمديث أبمي الطفيمل عمن ابمن عبماس قمال :)قال ابن رشد

قلت البن عباس زعم قومك أن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم حمين طماف بالبيمت 
قممال  ؟ ممما صممدقوا وممما كممذبوا :قلممت :قممال.رمممل وأن ذلممك سممنة فقممال صممدقوا وكممذبوا 

وكمذبوا لميس بسمنة  ،حين طاف بالبيمت  رمل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم صدقوا
إن قريشا زمن الحديبية قالوا إن به وبؤصحابه همزال وقعمدوا علمل قعيقعمان ينممرون 
إلل النبي صلل هللا عليه وسلم وأصحابه فبلمآ ذلمك النبمي صملل هللا عليمه وسملم فقمال 

ول هللا صلل هللا عليمه وسملم يرممل ممن رملوا أروهم أن بكم قوة فكان رسأألصحابه 
          ٕ(الحجر األسود إلل اليماني فوذا توار، عنهم مشل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 6ٕٙص  ٙالبحر المحيط للزركشي    ٔ
 3ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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 الفصل الثالث

تطبٌقٌة فً االجتهاد الخاص نماذج 

 "        بآٌات وأحادٌث أحكام

 "البداٌة
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 المـبـحـــــث األول

 " البداٌة " آٌات وأحادٌث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( اآلية)مما يمكن مالحمته بخصوص ما يورده ابن رشد من اآليات أنه يطلق أحيانا 
 اآلية في وللمالكية)وأيلا ممل قوله. ويريد اآليات ممل هيات الفين في سورة الحشر

 



 452 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

يولممون مممن نسممائهم تممربص أربعممة أشممهر  للممذين:)تعممالل:قولممهيقصممد ( أدلممة أربعممة
 (.4ٕٕالبقرة )عزموا الطالق فون هللا سميا عليم  وإن:) تعالل: قوله و (ٕٕٙالبقرة)

وفمي هيمات التوبمة .قال تعالل، فيجما بمين اآليتمين كمما فعمل فمي هيتمي التحمريم: ويقول
،ويقول أحيانا اآليمات بنيمر أن يمذكرها 3-6-4-ٙ،وكذا في هيات اللعان  4-4ٙ-44٘

ام ويممر، ينطلممق علممل ذوي األرحمم القرابممة واسممم: كمما فعممل فممي الميممراث حيممث قممال
 (.4ٙٔ-ٕٔ-ٔٔالنسان:)المواريث بآياتالمخالف أن هذه مخصوصة 

هية الرلاا، فقصد بهما : وأحيانا قد يشير إلل هيتين مختلفتين بعبارة واحدة ممل قوله
 :)وقصمد ممرة قولمه تعمالل ٔ(ٖٖٕ:البقمرة...() ي ْرِلمْعنَ  َواْلَوالَِدات  ) :مرة قوله تعالل

َمتْ  رق مْ  ح  َها َعلَْيك  ْم أ مه   ٕ(ٖٕ:النسان) ..(ت ك 
 بلفمم الطمالق فيقولمه فمي: ممن كمذا إلمل كمذا مممل: أو يجما بين هيتمين أو أكممر بقولمه

 المالممةقولمه فمي  إلملمرتان  الطالق  تعالل: قوله ماهر الواحدة حكم حكمه :)المالث
  ٖ(ريرهطلقها فال تحل له من بعد حتل تنكح زوجا  فون

 وعممدة:)هيتين، والحال أننا مما هيمة واحمدة مممل قولمه وأحيانا توهم عبارته أننا بصدد
موالي مما ترك الوالدان  جعلنا ولكل) : تعالل في إمبات الوالن بالمواالة قوله الحنفية

وهممي هيمممة عقممدت أيمممانكم فممآتوهم نصمميبهم  والمممذين: تعممالل وقولممه نواألقربممو
 ٗ(ٖٖالنسان)واحدة

 علمل همل يعتمق ،في مسمؤلةالعتمق ابكتم وقد يجما بين هيتين متتمابعتين مممل قولمه فمي
 تجتمماهي لد العبودية وأنه لميس  صفة من قال بؤن البنوة)؟اإلنسان أحد من قرابته

ممن فمي السمموات  كمل إن ولمدا يتخمذ أن للمرحمن ينبنمي ومما): تعمالل معهما لقولمه
 ٘(هتي الرحمن عبدا  إال واألرض

اآليممات مممل قولممه فممي أحيانما يممذكر الشمطر مممن اآليمة ،ويكممون مشممتركا بمين عممدد ممن 
فول   :قوله تعالل)وهل المقصود جهة الكعبة أو عينها؟  هللا الحرام بيت التوجه نحو

،وكمذا  ٓ٘ٔ-3ٗٔ-ٗٗٔفهي مشمتركة بمين هيمات البقمرة وجهك شطر المسجد الحرام
الرجل يريد الصالة فيسما اإلقامة هل يسرا المشي إلل المسجد أم ال مخافمة : )قوله

فهمي جمزن ممن ( فاسمتبقوا الخيمرات:) وكمذا قولمه تعمالل( الصمالةأن يفوتمه جمزن ممن 
 .من سورة المائدة 6ٗمن سورة البقرة و 6ٗٔاآلية 

هيمممممة بمممممين مممممما أورده صمممممريحا أو ألممممممح إليمممممه أو  6ٓ٘علمممممل " البدايمممممة"وتشمممممتمل
هيمة ومجمموا  3ٔ٘هيمة وبمالتكرار وصمل إلمل  ٕ٘ٔكرره،فالصريح من ريمر تكمرار

ت التي تم استممارها في الكتاب سوان بشكل صريح أو وعدد اآليا.هيةٕٗٔالتلميحات
 .هية ٖٕ٘:ما ألمح إليه إذا أزلنا مجمل التكرار هو

هيمممة  أي 6ٗٔوقمممد احتلمممت سمممورة البقمممرة فمممي الصمممريح منهممما النصممميب األوفمممر ب 
، تلتهما سمورة النسمان ب %6.46ٔهية أي  ٔٔٔ، تلتها سورة المائدة ب % ٗٓ.ٕ٘

هيمة  6ٔ،ممم التوبمة ب %4ٓ.٘هيمة أي  ٖٓنور ب،مم سورة ال%٘ٓ.٘ٔهية أي  63

                                 
 6ٕ: ص ٕ:  بداية المجتهد ٔ
 3ٕ: ص 2 : :بداية المجتهد ٕ
 ٙٗ: ص 2 : :بداية المجتهد ٖ
 4ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
   44ٕ: ص ٕ:  :بداية المجتهد ٘
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 ٖٔهيمة ممم األنعمام ب  ٙٔهية ممم سمورة الطمالق ب  4ٔ، مم األنفال ب %ٗٓ.ٖأي 
هيمات ممم كمل ممن هل عممران واألحمزاب ب 3هية ممم المجادلمة ب  ٕٔهية مم الحج ب 

هيممات مممم كممل مممن سممور الفاتحممة و مممريم ٙهيممات مممم كممل مممن األعممراف و النحممل ب 4
 ٗ٘هيات مم باقي السور بؤقل من ذلك والتي يصل عددها ما ما سبق  ٘ب والواقعة 
ويمهممر مممن خممالل هممذه النسممب أن السممور األربعممة  األولممل تحتمموي علممل ممما .سممورة

 . يقارب ملمي هيات األحكام

  بخصمموص عممدد هيممات األحكممام  " البحممر الزخممار"و"البدايممة"مقارنممة تقريبيممة بممين
 :الواردة فيها

كممما هممي  "البحممر"سممور وهيممات 
فممممي مصممممحف المدينممممة بروايممممة 

 ور 

عممممممممدد 
 اآليات 

كممما هممي " البدايممة"سممور وهيممات 
فممممي مصممممحف المدينممممة بروايممممة 

 ور 

عممممممدد 
اآليمممممما

 ت
-ٕٗ-ٔٗ-3ٖ-6ٕ(:مدنية)البقرة
٘3-6ٕ-6ٖ-ٔٓٔ-ٖٔٓ-
ٔٓ6-ٔٓ3-ٖٔٔ-ٔٔٗ-ٕٖٔ-
ٕٔٗ-ٖٔٗ-ٔٗ3-ٔ٘4-ٔ٘6-
ٔ٘3-ٔٙ4-ٔ4ٔ-ٔ4ٕ-ٔ4ٖ-
ٔ4ٙ-ٔ44-ٔ43-ٔ6ٓ-ٔ6ٔ-
ٔ6ٕ-ٔ6ٖ-ٔ6ٗ-ٔ6ٙ-ٔ64-
ٔ66-ٔ63-ٔ3ٓ--ٔ3ٔ-
ٔ3ٖ-ٔ3ٗ-ٔ3٘-ٔ3ٙ-ٔ34-
ٔ36-ٔ33-ٕٓٔ-ٕٖٔ-ٕٔٗ-
ٕٔ٘-ٕٔ4-ٕٔ6-ٕٔ3-ٕٕٓ-
ٕٕٔ-ٕٕٕ-ٕٕٖ-ٕٕٗ-ٕٕٙ-
ٕٕ4-ٕٕ4-ٕٕ6-ٕٕ3-ٕٖٓ-
ٕٖٔ-ٕٖٕ-ٕٖٖ-ٕٖٗ-ٖٖ٘-
ٕٖٙ-ٕٖ4-ٕٖ6-ٕٖ3-ٕٕٗ-
ٕٖٗ-ٕٕ٘-ٕٕٙ-ٕٖٙ-ٕٙٙ-
ٕ4ٓ-ٕ4ٗ-ٕ44-ٕ46-ٕ43-
ٕ6ٔ-ٕ6ٕ-ٕ6ٕ 

-4ٗٔ-ٗٔٔ-ٙٙ(: مدنيممة)البقممرة 6٘
ٔٗ6-ٔ٘4-ٔ44- ٔ46  
ٔ43-ٔ6ٕ-ٔ6ٖ-ٔ6ٗ-ٔ63- 
ٔ3٘-ٔ3ٙ-ٔ34-ٕٓٔ-ٕٔٗ-
ٕٔ4-ٕٔ3-ٕٕٓ-ٕٕٔ-ٕٕٗ-
ٕٕ٘-ٕٕٙ-ٕٕ4-ٕٕ6-ٕٖٓ-
ٕٖٔ-ٕٖٕ-ٕٖٗ-ٖٖ٘-ٕٖٙ- 
ٕٖ6-ٕ4ٗ- ٕ43-ٕ6ٔ-ٕ6ٕ 

ومممما ألمممح إليممه مممن اآليممات مممن 
 :رير ما سبق

ٔٗ3-ٔ٘ٓ-ٕٖٖ 

ٗٔ 

-4-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ(:مدنيممة)النسممان
6-3-ٔٓ-ٔٔ-ٕٔ-ٔ٘-ٔٙ-
ٔ3-ٕٓ-ٕٕ-ٕٖ-ٕٗ-ٕ٘-ٕ3-
ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-ٖ٘-ٖٙ-ٖٗ-
٘4-٘6-4ٓ-4ٖ-4ٗ-4٘-6ٕ-
6ٖ-6ٗ-6٘-66-63-3ٓ-3ٔ-
3ٖ-3ٗ-3ٙ-33-ٔٓٓ-ٔٓٔ-
ٔٓٔ-ٕٔٓ-ٕٔٓ-ٖٔٓ-ٔٓٗ-

-4-ٙ-٘-ٗ-ٖ-(: مدنيممممة)النسمممان ٖٙ
6-ٔٔ-ٕٔ-ٔ3-ٕٓ-ٕٔ-ٕٕ-
ٕٖ-ٕٗ-ٕ٘-ٕ3-ٖٖ-ٖ٘-ٖٗ-
ٙ٘-6ٙ-3ٔ-3ٗ-ٔٓٓ-ٔٓٔ-
ٕٔ4-ٕٔ3-ٖٔٗ-ٔٗٓ-ٖٔٗ-
ٔ4٘ 

ومممما ألمممح إليممه مممن اآليممات مممن 
 :رير ما سبق

ٖٖ 
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ٔٓٙ-ٔٔٔ-ٖٔٔ-ٔٔٗ-ٕٔٙ-
ٕٔ4-ٕٔ6-ٖٔٗ-ٖٔ3-ٔٗٓ-
ٖٔٗ-ٔٗ4-ٔ4٘ 

٘4-ٔ4ٙ 
 

-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ(: مدنيممممة)المائممممدة
ٙ-4-3-ٖٖ-ٖ٘-ٖٙ-ٗٓ-ٗٗ-
ٗٙ-ٗ4-ٗ3-٘ٓ-٘ٔ-ٖ٘-٘3-
ٙ٘-ٙ3-6ٔ-63-3ٔ-3ٕ-34-
36-33-ٔٓٔ-ٖٔٓ-ٔٓ٘-
ٔٓ4-ٔٓ6-ٔٓ3-ٔٔٓ 

-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ(: مدنيمة)المائدة ٖٙ
4-ٖٖ-ٖ٘-ٖٙ-ٗٓ-ٗٗ-ٗ4-
٘ٔ- 63-3ٔ-3ٖ-3ٙ-34-36-
ٔٓ6 
ممما ألمممح إليممه مممن اآليممات مممن وم

 ٘:رير ما سبق
 

 

ٕٕ 

-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ :(مدنيمة)التوبة
4-ٔٔ-ٕٔ-ٖٔ-ٔٗ-ٔ٘-ٔٙ-
ٔ4-ٔ6-ٕٖ-ٕٗ-ٕ6-ٕ3-ٖٗ-
ٖٙ-ٖ4-ٖ6-ٗٔ-ٗٗ-ٗ٘-٘6-
٘3-ٙٓ-4ٗ-6ٗ-6٘-3ٕ-3ٖ-
3ٗ-ٔٓٗ-ٔٓ3-ٕٔٔ-ٔٔٗ-
ٕٔٔ-ٕٖٔ-ٕٔٗ 

-ٓٙ-3ٕ-6ٕ-٘ :(مدنيممة)التوبممة ٕٗ
4ٙ-44-46-6٘-3ٕ-ٔٓٗ-
ٕٖٔ 

اآليممات مممن ومممما ألمممح إليممه مممن 
 4٘:رير ما سبق

ٕٔ 

-ٙ)-(٘-ٗ)-ٖ-ٕ(:مدنيممة)النممور
4-6-3)-ٔ4-ٔ3-ٕٕ-ٕٖ-ٕ4-
ٕ6-ٕ3-ٖٓ-ٖٔ-ٖٔ-ٖٔ-ٖٕ-
ٖٖ-ٖٖ-ٖٖ-ٗ3-٘ٗ-(٘ٙ-
٘4)-٘6-٘3-٘3-ٙٓ-ٙٔ-ٙٔ 

-ٖٔ-ٙ-٘-ٗ-ٕ(:مدنيمممممة)النمممممور 4ٕ
ٖٕ-ٖٖ-ٖٙ 

ومممما ألمممح إليممه مممن اآليممات مممن 
 3-6-4-ٖ: رير ما سبق

ٕٔ 

-ٕٗ-ٙٔ-٘ٔ-ٔ(:مدنيممة)األنفممال
ٕ4-ٖ6-ٖ3-ٗٔ-ٗٙ-ٗ4-٘4-
٘3-ٙٔ-ٕٙ-ٙٙ-ٙ4-ٙ6-4ٓ-
4ٖ-4ٖ-4ٗ-4ٙ 

-ٔٗ-3ٖ-ٔٔ-ٔ(:مدنيممة)األنفممال ٕٔ
ٕٙ-ٙ4-ٙ6-4ٙ 

6 

-ٙٙ-6-4-ٙ-٘(: مكيممممة)النحمممل
ٙ4-ٙ3-6ٓ-3ٓ-3ٔ-3ٗ-3٘-
36-ٔٓٙ-ٔٔٓ-ٔٔٗ-ٔٔ٘-
ٔٔٙ-ٕٔ٘-ٕٔٙ 

-ٗٙ-ٓ٘-ٗٗ-6(: مكيمممة)النحمممل ٕٓ
ٙ4-ٔٓٙ 

ومممما ألمممح إليممه مممن اآليممات مممن 
 3ٓ:رير ما سبق

4 

-ٖٕ(: يممة وقيممل مدنيممةمك)الحممج
ٕٗ-ٕ٘-ٕٙ-ٕ4-ٕ6-ٕ3-ٖٓ-
ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-ٖ4-ٖ3-4٘-
4ٙ 

 -6ٔ(:مكيمممة وقيمممل مدنيمممة)الحمممج ٙٔ
ومما ألمح  4ٙ-ٖٗ-ٖٔ-4ٕ-ٕٙ

إليمممه ممممن اآليمممات ممممن ريمممر مممما 
 4٘:سبق

4 

-4ٓٔ-6ٙ-ٖ٘(:مكيممممة)األنعممممام
ٔٓ3-ٔٔ3-ٕٔٓ-ٕٔٔ-ٕٕٔ-

-ٕٕٔ-ٕٓٔ-6ٓ(:مكيمممة)األنعمممام ٖٔ
ٕٔٗ-ٔٗٙ-ٔٗ4  

ٙ 
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ٕٔٗ-ٔٗٙ-ٔٗ4-ٕٔ٘-ٖٔ٘ 

-ٕٔ-ٙ-٘-ٗ(:مدنيمممة)األحمممزاب
ٕ6-ٕ3-ٖٓ-ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖ٘-
ٖٙ-ٖ4-ٗٔ-ٕٗ-ٗ3-٘ٓ-٘ٔ-
ٕ٘-ٖ٘-٘٘-٘ٙ-٘3-ٙٔ 

-3ٗ-ٕٔ-٘(: مدنيممممة)األحممممزاب ٕٗ
٘ٙ-٘3 

٘ 

-6ٗ-4ٙ-6ٕ(:مدنية)هل عمران
3ٔ-34-ٔٓٗ-ٔٔ6-ٖٔٓ-
ٖٖٔ-ٔ٘3-ٔٙٔ-ٔ64-ٔ66-
ٔ3ٔ-ٕٓٓ- 

-34-ٗٗ(:مدنيمممممممة)هل عممممممممران ٘ٔ
ٕٔ6-ٖٖٔ 

ٗ 

-3ٕ-3ٕ-6ٕ(:مكيمممة)األعمممراف
ٖٓ-ٖٔ-6ٗ-ٕٓٗ-ٕٓ٘ 

-4٘ٔ-3ٕ(: مكيممممممة)األعممممممراف 4
ومما ألمح إليه من اآليات  -ٕٗٓ

 ٕٙٓ:من رير ما سبق
 

ٗ  
 
 
 

 ٗ ٙ-ٗ-ٕ-ٔ(:مدنية)الطالق ٘ 4-ٙ-ٗ-ٕ-ٔ(:مدنية)الطالق 
 ٗ 3ٗ-3ٖ-ٗٙ-6٘(:مكية)مريم  

 ٗ 4ٖ-ٖٙ-ٕ٘-ٔ(: مكية)فصلت ٔ ٖٖ(: مكية)فصلت
 ٗ 6ٕ-44-ٖٔ-ٕٔ(:مكية)الواقعة ٔ- 6ٕ(: مكية)الواقعة

-ٕٙ-ٕٗ-ٖٕ(: مكيمممة)اإلسمممران
ٕ4-ٕ6-ٕ3-ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-
ٖٗ-ٖ٘-ٖٙ-ٖ4-46-43-
ٔٓ3-ٔٔٓ 

 ٖ 6ٓٔ-ٖٕ -٘ٔ(:مكية)اإلسران 4ٔ

-6ٓٔ-4ٓٔ(مكيممممممة)الصممممممافات  
ٔٗٔ 

ٖ 

 ٖ ٖٗ-٘-ٗ(:مدنية)محمد ٗ ٖٙ-ٕٕ-ٕٔ-ٗ(:مدنية)محمد
-ٔٔ-3-ٗ-ٖ-ٕ(:مدنية)المجادلة

ٕٔ-ٖٔ-ٕٔ 
ألممح ومما  ٖ-ٔ(:مدنية)المجادلة 6

إليمممه ممممن اآليمممات ممممن ريمممر مممما 
 ٕ:سبق

ٖ 

ومما ألممح  ٓٔ-ٙ(:مدنية)الحشر ٔ 4(:مدنية)الحشر
إليمممه ممممن اآليمممات ممممن ريمممر مممما 

 4:سبق

ٖ 

 ٕ 43-4ٕ(:مدنية)يوسف  
 ٕ ٖٓ-ٕٙ(:مكية)النمل  
 ٕ ٘ٔ-ٔ(:مكية)السجدة  
 ٕ ٕ٘-4ٔ(: مدنية)الفتح ٕ 4ٔ-ٓٔ(:مدنية)الفتح
 ٕ ٔٙ-ٔ(: مكية)النجم ٔ -ٖٔ(: مكية)النجم

-3-ٙ-ٕ-ٔ(:مدنيمممة)الحجمممرات-
ٔٓ-ٔٔ-ٔٔ-ٕٔ 

 ٕ ٖٔ-ٙ(: مدنية)الحجرات 6
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 ٕ ٓٔ-3(:مدنية)الجمعة ٔ ٓٔ(: مدنية)الجمعة
 ٕ ٕ-ٔ(: مدنية)المنافقون ٕ -ٓٔ-3(: مدنية)المنافقون
 ٕ ٕ-ٔ(مدنية)التحريم ٖ -3-ٕ-ٔ(مدنية)التحريم

ومممما ألمممح إليممه  ٔ(:مكيممة)العلممق  
 ٕٓ:ن رير ما سبقمن اآليات م

ٕ 

 ٔ ٗٙ(:مكية)هود ٖ ٗٔٔ-ٖٔٔ-6ٗ(:مكية)هود

-ٖٕ-ٕٕ(: مكيمة| مدنيمة )الرعد
ٕٗ- 

 ٔ ٙٔ(: مكية| مدنية )الرعد ٖ

 ٔ 44(:مكية)األنبيان  
-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ(:)مكية)المومنون

4-6-3)-ٕٔ-34-(36-33) 
 

 ٕٓ(:مكية)المومنون ٕٔ
 

ٔ 

مكيمممممممممممممة عنمممممممممممممد )الفرقمممممممممممممان
-٘ٙ-ٗٙ-ٖٙ)-6ٗ(:الجمهمممممممور

ٙٙ-ٙ4-ٙ6-ٙ3-4ٓ-4ٔ-4ٕ) 

 ٔ ٓٙ(:مكية عند الجمهور)الفرقان ٔٔ

 ٔ 4ٕ(: مكية)القصص ٔ 4ٕ(: مكية)القصص

 ٔ 4ٙ(:مكية)العنكبوت ٕ ٙٗ-٘ٗ(:مكية)العنكبوت
 ٔ ٖٕ(:مكية)ص ٕ -ٖٗ-ٕ٘(:مكية)ص
 ٔ 46(:مكية)رافر  

-6-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ(:مدنيممة)الممتحنممة
3-ٔٓ-ٔٓ-ٔٔ-ٕٔ-ٖٔ 

 ٔ ٓٔ(: مدنية)الممتحنة ٓٔ

 ٔ ٙ(:مكية)الحاقة  
-3-4-ٖ-ٕ-ٔ(: مكيممممة)المزمممممل

ٔ6 
 ٔ 6ٔ(: مكية)المزمل ٙ

-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ(: مكيمة)المدمر
4 

 ٔ ٗ(: مكية)المدمر 4

-ٕ٘-(3-6)-4(:مدنيممة)اإلنسممان
ٕٙ 

 ٔ 4(:مدنية)اإلنسان ٘

مكيمممممممممممة عنمممممممممممد )المرسمممممممممممالت  
 ٕ٘(:الجمهور

ٔ 

 ٔ ٕٔ(:   مكية)االنشقاق ٔ ٕٔ(:   مكية)االنشقاق

 ٔ ٔ(:مكية)قالطار  
 ٔ ٔ(:مكية عند الجمهور)األعلل  
 ٔ ٔ(:مكية)الناشية  

 ٔ ٘(: مدنية)البينة ٔ ٘(: مدنية)البينة

 ٔ 4(: مكية)الماعون ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ(: مكيممة)الممماعون
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ٙ 

 ٔ ٔ(:مكية)الكافرون  
مكيمممممممممممة عنمممممممممممد )اإلخمممممممممممالص  

 ٔ(:الجمهور
ٔ 

   ٔ 6ٕ(: مكية)الكهف

-6ٕٔ(:مكيمممة وقيمممل مدنيمممة)طمممه
ٕٔ3-ٖٔٔ- 

ٖ   

مكيممممممممممممة عنممممممممممممد )الشممممممممممممعران
 (6ٖٔ-6ٕٔ)-6ٔٔ(:الجمهور

ٖ   

   ٔ 4ٖ(: مكية)الروم

-ٙٔ)-(ٗٔ-ٖٔ(:)مكيممممة)لقمممممان
ٔ4-ٔ6) 

٘   

-ٖٙ-ٖ٘-ٖٗ(: مكيمممة)الشمممور،
ٖ4-ٖ6-ٖ3-ٗٓ 

4   

   ٕ -ٓٗ-3ٖ(: مكية)ق
-(3ٔ-6ٔ-4ٔ(:)مكية)الذاريات

(٘ٗ-٘٘) 
٘   

   ٕ- 4ٗ-ٙٗ(: مكية)الطور

   ٔ – 4(: مكية)الرحمن
   ٖ  -ٔٔ-ٓٔ-4(:مدنية)الحديد

-ٓٔ-ٗ-ٖ-ٕ(: مدنيمممممة)الصمممممف
ٔٔ-ٔٗ 
 

ٙ   

   ٕ ٙٔ-ٗٔ(: مكية)التنابن
-ٕ٘-ٕٗ-ٖٕ(: مكيمممة)المعمممار 

ٕٙ-ٕ4-ٕ6-ٕ3-ٖٓ-ٖٔ 
3   

   ٖ ٖ-ٕ-ٔالمطففين
-٘ٔ-ٗٔ-ٖٔ-ٕٔ(: مكيمممة)البلمممد
ٔٙ-ٔ4 

ٙ   

   ٖ ٔٔ-ٓٔ-3(:مكية)اللحل
   ٔ ٕ(: مكية)الكومر-
 ٘٘ٙ  ٕٖ٘ 
 

ممن % ٕٗتشتمل من ناحية العدد الماهر علل ما يقمارب " البداية"فالجدول يبين أن 
توميف سور وهيمات " البداية"ويالحم في ".البحر الزخار"هيات اآلحكام الواردة في 

فنجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممد "البحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممر"ريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممر واردة فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممي 
مريم،الصافات،يوسف،النمل،السجدة،األنبيان،رافر،الحاقة،المرسالت،الطارق،ا:سور
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هية زائدة علل ما  6ٔونجد .سورة ٘ٔاشية،العلق،الكافرون،اإلخالص أي ألعلل،الن
 ،وبنض النمر عن ملمون اآليات في كال المرجعين فون اإلحصان "البحر"في

 إذا ألفنا هذه الزيادة إلل مجموا  4ٖٙالماهر يفيد أن هيات األحكام قد تصل إلل 
االتجماه المذي يمر، أن وهذا أمر يقوي .هية ٓٓ٘عوض الحديث عن "الزخار"ما في 

تحديدها من طرف بعض العلمان ال يفيد الحصر،وأن االجتهاد في تدبر هيات الكتاب 
كما .العزيز كله والتفاعل ما مستجدات الناس يوسا من دائرة ما يعتبر هيات لألحكام

يفيد أن طالمب االجتهماد إنمما يجعمل هيمات األحكمام المتعمارف عليهما مرتكمزا ومنطلقما 
 .لقرهن كلهللنمر في ا

 
 :نماذج من توظيف آيات األحكام

 
 المسائل التي تم توميف اآليات فيها اآليات

ممالِة  َيما أَيهَهمما الهممِذيَن هَمن مموا إَِذا ق ْمممت ْم إِلَممل الصه
م إِلَممل اْلَمَرافِممِق  ْم َوأَْيممِدَيك  مموَهك  ج  َفاْرِسممل وا و 
ْم  ممممَلَ َ َ َ ك  ْم َوأَْرج  نوِسممممك  وا بِر  َواْمَسممممح 

وا َوإِْن إِلَل الْ  ههر  ن بماً َفماطه ْنت ْم ج  َكْعَبْيِن َوإِْن ك 
ْنممت ْم َمْرَلممل أَْو َعلَممل َسممَفُر أَْو َجمماَن أََحممد   ك 
َسمماَن َفلَممْم  ْم ِمممَن اْلَنممائِِط أَْو الَمْسممت م  النق ِمممْنك 
وا  م وا َصِعيداً َطيقبماً َفاْمَسمح  وا َماًن َفَتَيمه َتِجد 

م مِ  ْم َوأَْيِديك  وِهك  ج  َما ي ِريد  هللاه  لَِيْجَعَل . ْنه  بِو 
ْم  مممَرك  م ِمممْن َحممَرُ  َولَِكممْن ي ِريممد  لِي َطهق َعلَممْيك 
ونَ  ممممْم َتْشممممك ر  ْم لََعلهك  ( َولِي ممممتِمه نِْعَمَتممممه  َعلَممممْيك 

 (4:المائدة)

ب ( الممممدليل علممممل وجمممموب الولممممون) -أ
 - ( وجوبممه عنممد دخممول وقممت الصممالة )
عنمممد رسمممل )-د( معرفمممة فعمممل الولمممون)
عنممد )-و( عنممد رسممل المرافممق)-ه( لوجممها

دخممول الكعبممين فممي )-ز( رسممل الممرجلين
و اشمممتراك اسمممم اليمممد وممممن  -ح ( النسمممل

قولمممه تعمممالل إلمممل ( اشمممتراك حمممرف إلمممل
بمماب الميمماه، األصممل فممي )-المرافممق و ط

الممرد علممل )-ي( وجمموب الطهممارة بالميمماه
فمي ) -ك( من ير، جواز الولون بالنبيذ

ون ممممن الولمم) -ول(  نممواقض الولممون
ن (  الولون من لممس النسمان) -م( النوم
 -ص( األفعممال التممي تشممترط الولممون )-
-ا( األصمممممممل فمممممممي طهمممممممارة النسمممممممل)
الململممممممممممممة واالستنشمممممممممممماق فممممممممممممي )

 -ف( النسممل،حديث يفصممل مجمممل اآليممة
في معرفة الطهارة ) -م( نواقض النسل)

التممميمم )-ق( التمممي يعمممد التممميمم بمممدل منهممما
المممريض الممذي يخمماف مممن ) -ر( للجنممب

الحالر الذي يعمدم ) - ( استعمال المان
حممد األيممدي التممي   أمممر  هللا ) -س( المممان

توصميل التمراب ) -ت( بمسحها في التيمم
االشممتراك الممذي فممي  -إلممل أعلممان التمميمم

إرادة  تجديممد التمميمم عنممد)-ت( حممرف مممن
 ( الصالة المانية  
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القمدر المجمزج فمي )-:وألمح إلل اآلية في
) -و (البمممان االشمممتراك المممذي فمممي-المسمممح

ترتيب أفعال الولمون و االشمتراك المذي 
المممواالة فممي )وكممذا فمي ( فمي واو العطممف
فممممي المسممممح علممممل )و( أفعممممال الولممممون

عممممدد )وكممممذا(تمممميمم الجنممممب)، ( الخفممممين،
وكمممذا ( اللمممربات علمممل الصمممعيد للتممميمم

 ( تجديد التيمم لكل صالة)
 

 ِ ْمممَرَة هلِله مموا اْلَحممجه َواْلع  ْرت ْم َفمموِن أ ْحِصمم.َوأَتِمه
َوال َتْحلِق ممممموا .َفَمممممما اْسَتْيَسمممممَر ِممممممَن اْلَهمممممْديِ 

ْم َحتهل َيْبل َآ اْلَهْدي  َمِحلهه   ن وَسك  َفَمْن َكماَن .ر 
م َمِريلاً أَْو بِمِه أَذً، ِممْن َرْأِسمِه َففِْدَيمة   ِمْنك 

ممكُ  َفمموَِذا أَِمْنممت ْم . ِممن ِصممَياُم أَْو َصممَدَقُة أَْو ن س 
ْمَرِة إِلَمل اْلَحمجق َفَمما اْسَتْيَسمَر َفَمن َتَمتهَا بِاْلع  
َفَمْن لَمْم َيِجمْد َفِصمَيام  َمالَممِة أَيهماُم .ِمَن اْلَهْديِ 

تِْلممَك َعَشممَرة  .فِممي اْلَحممجق َوَسممْبَعُة إَِذا َرَجْعممت مْ 
ممْن أَْهل ممه  َحاِلممِري .َكاِملَممة   َذلِممَك لَِمممْن لَممْم َيك 

َ .اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  ق وا هللاه َ َواته موا أَنه هللاه َواْعلَم 
 (3٘ٔ:البقرة( )َشِديد  اْلِعَقابِ 

فمممي حمممج  القمممول) و( حكمممم العممممرة) –
انعقمممد  ممممن رأ، متمممل أحمممرم)و( التمتمما
يقا منمه التمتما أم  المكي هل) و( إحرامه

( عمرة  الحج في هل يجوز فس ) و( ال 
( فديمة األذ،) –(في اإلحصمار  القول) و
الهممدي ) –(كفممارة المتمتمما القممول فممي)–

الصممام سممبعة أيممام فممي ) –(والواجممب فيممه
العمممل فممي الحممج )-(  الطريممق بعممد الحممج

 ( يملي فيه المفسد له وال يقطعه: الفاسد

مْيَد َوأَْنمت ْم  َيا أَيهَها الهمِذيَن هَمن موا ال َتْقت ل موا الصه
م   ر  مداً َفَجمَزان ِمْممل .ح  َتَعمق م م  َوَمْن َقَتلَمه  ِممْنك 

ْم  َما َقَتَل ِمنَ  مم  بِمِه َذَوا َعمْدُل ِممْنك  النهَعِم َيْحك 
َهْدياً َبالَِآ اْلَكْعَبمِة أَْو َكفهماَرة  َطَعمام  َمَسماِكيَن 
وَق َوَبمماَل أَْمممِرهِ  . أَْو َعممْدل  َذلِممَك ِصممَياماً لَِيممذ 

مما َسمملَفَ  َوَمممْن َعمماَد َفَيْنممَتقِم  هللاه  .َعَفمما هللاه  َعمه
 (34:المائدة( )و اْنتَِقامُ َوهللاه  َعِزيز  ذ  . ِمْنه  

) –(محمممور االصممطياد علممل المحممرم) -
اشتراط ) –(الصيد القول في أحكام جزان

بعمممض ) –(فمممي وجممموب الجمممزان العممممد
الواجبممممممات مممممممن األممممممممال فممممممي بعممممممض 

 -فمي فديمة األذ، ما يجب) –(المصيدات 
القمول فيمما )–(الصيام عشرة أيمام من قال
محممل ) –(مممن الهممدي هممو الشمماة استيسممر

 الكعبمة ال) -( البيمت العتيمق همدي هموال
يجممموز ألحمممد فيهممما ذبمممح وكمممذلك المسمممجد 

 -اللممان- -النصمب كتماب) -( الحمرام 
ذلمك المممل وال  ممن يمر، أن الواجمب فمي

) –( تلممممزم القيمممممة إال عنممممد عممممدم الممممممل
وكمذلك ( محمور االصطياد علل المحرم

المحمرم إذا قتمل الصميد أن عليمه الجمزان )
 ( للنص في ذلك

رق  ْم ح  ْم َوأََخمَوات ك  ْم َوَبَنمات ك  َهمات ك  م أ مه َمْت َعلَمْيك 
ْم َوَبَنمممات  ااْلِخ َوَبَنمممات   ْم َوَخممماالت ك  مممات ك  َوَعمه

تحممممممريم )–(مممممممانا النسمممممب  -النكممممماح)–
تحممممممريم أمهممممممات )–(زوجممممممات األبنممممممان
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ْم  م  الهتِمممممممي أَْرَلمممممممْعَنك  َهمممممممات ك  ااْلْخمممممممِت َوأ مه
ْم  َهمات  نَِسمائِك  َلماَعِة َوأ مه م ِممَن الره َوأََخَوات ك 

ممورِ  ج  م  التِممي فِممي ح  م َوَرَبممائِب ك  م ِمممْن نَِسممائِك  ك 
التِي َدَخْلت م بِِهنه َفوِْن لَْم َتك ون وا َدَخْلت م بِِهمنه 
م  الهِذيَن ِمْن  ْم َوَحالئِل  أَْبَنائِك  َناَح َعلَْيك  َفال ج 
وا َبْيَن ااْلْخَتمْيِن إاِله َمما  ْم َوأَْن َتْجَمع  أَْصالبِك 

َ َكممماَن َرف ممموراً َرحِ . َقمممْد َسممملَفَ  ( يمممماً إِنه هللاه
 (ٖٕ:النسان)

همل ) –(تحريم بنمات الزوجمات)–(النسان
شمرط تحمريم بنمت الزوجمة أن تكمون  ممن

في حجر الزو  أم ليس ذلمك ممن شمرطه 
البنت بمباشرة األم فقط أو  هل تحرم) –(

األم همل تحمرم بمجمرد العقمد ) –(بالوطن 
مانا ) –(نت دخل بها أو لم يدخلعلل الب
هل ) –(من اللبن مقدار المحرم -الرلاا
الرجمل المذي لمه اللمبن أعنمي زو   يصير

ال  -الجممما مممانا) –(الممرأة أبمما للمرلما
الجمما ) –(بمين األختمين بعقمد نكماح يجما
الجمما  -الجمما مانا( )بملك اليمين بينهما

 ( بملك اليمين بين األختين 
 

م  هللاه   ممْ ي وِصيك  َكِر ِمْممل  َحممق . فِي أَْوالِدك  لِلمذه
ممنه نَِسمماًن َفممْوَق اْمَنَتممْيِن َفلَه ممنه .ااْلْنَمَيممْينِ  َفمموِْن ك 

َوإِْن َكاَنممممْت َواِحممممَدة َفلََهمممما .م ل َممممما َممممما َتممممَركَ 
س  .النقْصف   مد  َوأِلََبَوْيِه لِك لق َواِحُد ِمْنه َما السه

ا َتمَرَك إِْن َكماَن لَمه  َولَمد   من لَمه  .ِممه َفموِْن لَمْم َيك 
ل ث   ِه المه َفوِْن َكماَن لَمه  .َولَد  َوَوِرَمه  أََبَواه  َفأِل مق

س   ممممد  مممِه السه ِممممْن َبْعمممِد َوِصمممميهُة .إِْخمممَوة  َفأِل مق
ْم ال . ي وِصممي بَِهمما أَْو َدْيممنُ  ك  ْم َوأَْبَنمماإ  ك  هَبمماإ 

مْم َنْفعماً  وَن أَيهه مم أَْقمَرب  لَك  َن َفِريَلمًة ِمم.َتْدر 
 ِ َ َكمممممممممممماَن َعلِيممممممممممممماً َحِكيممممممممممممماً .هللاه ( إِنه هللاه
 (ٔٔ:النسان)

مممن يممر، -هممل تنممتقض القسمممة بالممدين)–
ميممممراث -الفممممرائض كتمممماب) -( ذلممممك

ميممممراث األوالد مممممن والممممدهم )–(البنتممممين
) –... (ووالممدتهم إن كممانوا ذكممورا وإناممما 

ما بنات االبمن ذكمر ابمن ابمن فمي  إذا كان
ميمممممراث )–( -ممممممرتبتهن أو أبعمممممد ممممممنهن

اإلخوة من الملث  األم يحجبها) –(األبوين
يحجمب األم ممن  أقمل مما) –(إلمل السمدس

ميراث ) –(الملث إلل السدس من اإلخوة 
 (المالعنة وولد الزنا ولد
ميممممراث ذوي –الفممممرائض  كتمممماب) –

الذكر واألنمل يدخالن تحت ) –(األرحام 
اسممم اإلخمموة فممي اآليممة فممي نقممل األم إلممل 

( نقلهما بماألخوات السدس ورفض بعلهم
يديمه رجمل همل يكمون  علمل فيمن أسلم )-

 والإه له
 
م  َولَْحم  اْلِخْنِزيمِر  م  اْلَمْيَتة  َوالده َمْت َعلَْيك  رق ح 
ْنَخنَِقة  َواْلَمْوق وَذة   ِ بِِه َواْلم  َوَما أ ِهله لَِنْيِر هللاه

ب ا  إِ  َية  َوالنهِطيَحة  َوَما أََكَل السه َتَردق اله َما َواْلم 
مممممِب َوأَْن  بِمممممَح َعلَمممممل النهص  ْيمممممت ْم َوَمممممما ذ  َذكه

مْم فِْسمق  .َتْسَتْقِسم وا بِااْلْزالمِ  اْلَيمْوَم َيمئَِس .َذلِك 
ْم  ْم َفمممال َتْخَشمممْوه  وا ِممممْن ِديمممنِك  الهمممِذيَن َكَفمممر 

ْم َوأَْتَمْممت  .َواْخَشْونِ  م ِديمَنك  اْلَيْوَم أَْكَمْلت  لَك 

ميتمة الحيموان المذي ال دم لمه )-(المقدمة) 
وفمممي ميتمممة الحيممموان البحمممري وعالقتممممه 

حكممممم كميممممر الممممدم وقليلممممه ) –( بالنجاسممممة
الحكمممم المنفممموذة ) -( اسمممةوعالقتمممه بالنج

 اتفق علل) –( ميتة الجراد ) –( المقاتل 
 ( منا تذكيته فالمشركون عبدة األصنام

أنهممم ذبحمموا ذلممك ألعيممادهم  إذا علممم) -
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ْم نِْعَمتِي وَ  مم  ااْلْسمالَم ِدينماً َعلَْيك  . َرِليت  لَك 
َتَجممانُِف  ره فِممي َمْخَمَصممُة َرْيممَر م  َفَممن اْلممط 

َ َرف ور  َرِحيم    ( ٗ:المائدة( )إلِْمُم َفوِنه هللاه
 

 ( وكنائسهم 
 ( حكم دم الحوت) –(حكم ميتة البحر) –
فمي األصمناف التمي نمص  تمؤمير المذكاة)–

تؤمير المذكاة ) –(التحريم   هية   عليها في
فممي األصممناف الخمسممة التممي نممص عليهمما 

حكم المنفوذة )–(في اآلية إذا أدركت حية
 ( الصيد بالممقل) –(المقاتل

 
وَن  ممود  وَن ِممْن نَِسمائِِهْم م ممه َيع  َوالهمِذيَن يَمهمر 
لَِممممما َقممممال وا َفَتْحِريممممر  َرَقَبممممُة ِمممممْن َقْبممممِل أَْن 

مممما مممموَن بِممممهِ .َيَتَماسه ممممْم ت وَعم  َممممما َوهللاه  بِ . َذلِك 
 (ٖ:المجادلة( )َتْعَمل وَن َخبِير  

شممروط وجمموب ) –(المهممار كتمماب) –
كفمممارة المهمممار دون  ال تجمممب -الكفمممارة
أن  لمميس يمكممن -معنممل العممود( )العممود 

المهممار ) –( يكممون العممود نفسممه هممو وطن
 -علمل الممماهر فيمما يحمرم) –(األممة من

وجميمممما أنممممواا  مممممن يحممممرم الجممممماا
ممذهب مما فمي ال ال يجز،ن) –(االستمتاا

فيممممه شممممركة أو طممممرف حريممممة كالكتابممممة 
 ( والتدبير

شمرط الرقبمة  همل ممن) –(معنل العمود)–
فمممي كفمممارة المهمممار أن تكمممون مإمنمممة أم 

شممرط الرقبممة أن تكممون  هممل مممن) –(ال
مممن يممر، بؤنممه  -سممالمة مممن العيمموب أم ال

من امرأته مم  إذا ماهر) –(تؤمير ليس لها
 مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحمدة

 ( أم ال
 

ِ َحمقه ِجَهماِدهِ  وا فِمي هللاه ْم .َوَجاِهد  مَو اْجَتَبماك  ه 
يِن ِمْن َحمَر ُ  ْم فِي الدق ِملهمَة . َوَما َجَعَل َعلَْيك 

م إِْبممَراِهيمَ  ْسمملِِميَن ِمممْن .أَبِمميك  م  اْلم  اك  ممَو َسمممه ه 
ْم  ول  َشِهيداً َعلَْيك  س  َقْبل  َوفِي َهَذا لَِيك وَن الره

ون ممموا مممماِس  َوَتك  َفممممؤَقِيم وا .ش ممممَهَداَن َعلَممممل النه
مَو  ِ ه  َكاَة َواْعَتِصمم وا بِماهلله الَة َوهت وا الزه الصه

مْ  ( َفممممنِْعَم اْلَمممممْولَل َونِْعممممَم النهِصممممير  .َمممممْوالك 
 (4ٙ:الحج)

-هممل المقصممود جهممة الكعبممة أو عينهمما)–
 همل ممن) –(رفا الحر  في قصد عينهما

شممرط المهممار كمممون المممماهر منهمما فمممي 
التعميم في المهار ممن ) -( لعصمة أم الا

 باب الحر  
 

 

 ":البداية"أحاديث أحكام 
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للشمي  الحمافم أبمي " الهدايمة فمي تخمريج أحاديمث البدايمة"لكتاب  ٔأوصل المحققون  
إلل "البداية"الفيض أحمد بن محمد بن الصديق النماري ترقيم المادة الحديمية لكتاب 

ل صمريح أو ألممح إليمه أو كمرره أو أورده كمامال بين ما أورده ابن رشد بشك 433ٔ
يورد بعمض األحاديمث الموقوفمة " الهداية"أو أورد جزنا منه، والحمت أن صاحب 

:) ررم التزامه في المقدمة باالكتفان بالحمديث المرفموا حيمث قمال فمي مقدممة الكتماب
  .(واقتصرت فيه علل األحاديث المرفوعة،ولم أتعرض لتخريج اآلمار الموقوفة

ونحو هذا حديث عمر الذي رواه :) لقول ابن رشد -لمن ما خرجه-ومن ذلك إيراده
يا صاحب الحوض ال تخبرنا فونا نرد علل السباا وترد : مالك في موطئه وهو قوله

واتفقوا في هذا الباب علل  :)وممال التلميح الذي أدر  في الترقيم واإلحصان.ٕ(علينا
 ٖ(ذلمك في ثارلصحة اآلوالريح والمذي والودي انتقاض الولون من البول والنائط 

التي ورد فيها األمر بتخليمل اللحيمة واألكممر  ثارصحة اآلاختالفهم في  :)وكذلك قوله
 . ٘(التي وردت في المسح ثارلآل :)وقوله أيلا  ٗ(علل أنها رير صحيحة
ولم أعتبمر  ٓٙٗٔ:من رير تكرار فوجدتها تصل إلل" البداية"وقد أحصيت أحاديث 

 ٙ(فلينسمملها مالممما)وفممي بعممض رواياتممه :)  مممن التكممرار اخممتالف الروايممة ممممل قولممه
وفمي بعمض طرقمه :) فؤعتبر األصل وهذه الرواية حمديمين أو قولمه فمي مولما هخمر

فمؤعتبر األصمل 6( وفي بعلها وعفروا المامنة فمي التمراب:)وقوله 4(أولهن بالتراب:
وحمديث واملمة بمن : )رواة مممل قولمهوهذين الطريقين مالمة أحاديمث وكمذا اخمتالف الم

األسقا عن النبي صلل هللا عليه وسلم قال المرأة تحوز مالمة أمموال عتيقهما ولقيطهما 
وولدها الذي العنت عليه وحديث مكحول عن النبي صلل هللا عليه وسملم بمممل ذلمك 

  3(خر  جميا ذلك أبو داود وريره
،وكذلك في قوله في حمديث  حولفؤعتبرهما حديمين مختلفين حديث واملة وحديث مك

وهو أشهر األحاديث الواردة في إيجاب الولمون (:) إذا مس أحدكم ذكره فليتولؤ )
من مس الذكر خرجه مالمك فمي الموطمؤ وصمححه يحيمل بمن معمين وأحممد بمن حنبمل 

وقد روي أيلا معناه من طريق أم حبيبة وكان أحمد بن حنبمل  ،ولعفه أهل الكوفة
معنمماه مممن طريممق أبممي هريممرة وكممان ابممن السممكن أيلمما يصممححه وقممد روي أيلمما 

حممديث بسممرة :مالمممة أحاديممث اعتبرتهمما ٓٔ(يصممححه ولممم يخرجممه البخمماري وال مسمملم

                                 
د الرحمن المرعشلي ، عدنان علي شالق،علي نايف بقاعي ،علي حسن الطويل ،محمد سمليم إبمراهيم يوسف عب ٔ

 .سمارة 
 ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
ل ممام الحمافم المحمدث أبمي الفميض " الهداية في تخريج أحاديث البداية"يقابله في  ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ

تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعمدنان علمي  6ٖٔص  ٔ:سني  أحمد بن محمد بن الصديق النماري الح
 م364ٔ-بيروت–عالم الكتب –ٔط –شالق 

 ٕٓٔ:ص ٔ: " الهداية"يقابله في  6: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 4ٗٔ:ص ٔ: "الهداية "يقبله في  ٖٔ: ص ٔ:  بداية المجتهد   ٘
 ٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 نفسه 6
 ٕٙٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   3
 6ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٓٔ
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وحديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة رلي هللا عنهم ، ولم أعتبر ما كرره كمامال أو 
 .4ٓٓٔوتبلآ ما التكرار حوالي .أورد جزنا منه إذا جرده من السند

علممي   33ٙٔطبعممة دار الكتممب العلميممة لسممنة " البدايممة"محققممان لكتمماب وقممد وصممل ال
ممن  ٕٕٗٔإلمل "البدايمة"محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود في تمرقيم أحاديمث

وررم أنهما خصصا األحاديث بتمرقيم متسلسمل  خماص يتميمز عمن بماقي .رير تكرار
يعطيان رقما واحدا  الهوام  إال أن اإلحصان ال يبدو مقصودا لهما فقد وجدت أحيانا

وذلمك أنمه ورد فمي ذلمك مالممة :) عنمد قمول ابمن رشمد العدد من األحاديث ممل فعليهمم
لمم يحصميا  مماكمما أنه.ولم يعمال علل إيرادها في فهرس أطراف الحمديث  ٔ(أحاديث

وفممي بعممض )فممي الممممال الممذي سممبق ذكممره أي  مممابعممض طممرق الحممديث ممممل قوله
 .( فلينسلها مالما:رواياته
اعتبمممرت فمممي إحصمممائي قمممول ابمممن :ث أحيانممما اخمممتالف فمممي االعتبمممارات فمممممالويحمممد
صح أنه صلل هللا عليه وسلم تولؤ ممرة ممرة وتولمؤ ممرتين ممرتين وتولمؤ :)رشد

إحالمممة علمممل األقمممل علمممل ممممالث أحاديث،بينمممما اعتبمممراه فمممي اإلحصمممان ( مالمممما مالمممما
اهيم هل عبمد اللطيمف وقريبا مما وجدته انتهل إليمه تمرقيم عبمد اللطيمف بمن إبمر.واحدا

 ٖٔ٘ٔحيث وصمل إلمل ( طريق الرشد إلل تخريج أحاديث بداية ابن رشد)صاحب 
حديث عائشة وحمديث أم :)3ٙرير أني وجدت فيه بعض التكرار ممل قوله عند رقم 

وكالهما في حديث فاطممة بنمت أبمي  3ٔو3ٓسلمة رلي هللا عنهما تقدما قريبا رقم 
  . ٕ(حبي 

حممديث حمنممة بنممت جحمم  تقممدم سممياقه بطولممه وذكممر :)ٕٔٔوكممذلك قولممه عنممد رقممم 
رو، )كما يورد أحيانا أحاديمث موقوفمة علمل الصمحابة مممل مما  ٖ(36مخرجيه رقم 

عن عائشة أن النسان كن يبعمن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة ممن 
  ٗ(لمممن حتممل تمممرين القصمممة البيلمممانجعتدم الحمميض يسمممؤلنها عمممن الصممالة فتقمممول ال 

أورده بدوره ررم رده علل الشوكاني في رفعمه إلمل " الهداية"والحمت أن صاحب 
وكؤنمه بمدوره يمراه ( وهو وهم إنمما همو قمول عائشمة:)النبي صلل هللا عيه وسلم بقوله

أممر ابمن عممر :) حيمث قمال 3ٖٔوممالمه أيلما مما أورده عنمد رقمم.في حكمم المرفموا
ن إذا رعمف رجما فتولمؤ ولمم يمتكلم ممم أنه كما)رواه مالك في الموطؤ رلي هللا عنه
إن هللا لمم :  رلمي هللا عنمهأممر عممر :)حيمث قمال 66ٗوكذا عند رقم ٘(يرجا ويبني

  ٙ(يكتب علينا السجود إال أن نشان
 

إلمل القيممة العلميمة لألحاديمث المواردة " البدايمة"وسبق أن أشرت في مبحث مصمادر 
ن الصممديق النممماري فممي فممي الكتمماب، وعولممت علممل عمممل الشممي  المحممدث أحمممد بمم

                                 
 ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
مطمابا –4ٗ:عبمد اللطيمف بمن إبمراهيم هل عبمد اللطيمف  ص"طريق الرشد إلل تخريج أحاديمث بدايمة ابمن رشمد" ٕ

 المدينة المنورة -ٕط-الجامعة اإلسالمية
 ٗ٘:ص:نفسه  ٖ
 3ٖ :ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٖٖٔ:ص" طريق الرشد" ٘
 ٔٙٔ: نفسه  ٙ
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والذي تتبما حالمة مما يقمارب ألفما وممانمائمة ( الهداية في تخريج أحاديث البداية:)كتابه
،فلم يخط  ابن رشمد إال فمي تسمعين منهما،وهي نسمبة علمل "البداية"حديث واردة في 

 .%٘فرض التسليم وصحة كل ما قاله في ذلك، تبقل لعيفة ال تتعد، 
مولمعا فمي لمبط رواة األحاديمث،وفي مالممة عشمر وقد خطمؤه فمي حموالي عشمرين 

وفمي امنتمي عشمر .مولعا بالقول بؤنمه لمم يقمف علمل الروايمة التمي أوردهما ابمن رشمد
مولعا بخطئه في صينة الحديث ، وبممل هذا العدد بالقول بؤن الحمديث لمم يخرجمه 
ة البخاري أو مسلم في الوقت الذي حكم فيه ابن رشد بؤنه أخرجه أحدهما، وفي تسع

موالا بؤن الحديث ال أصل له،وفي خمسة أخر، قال ابن رشد بعدم صحة الحديث 
وهو صحيح،وفي مملها حكم ابن رشد برفا الحديث وهو موقوف،وفي مالمة موالا 
قمممال بمممؤن الحمممديث متفمممق عليمممه ولممميس كمممذلك،وفي مولمممعين صمممحح الحمممديث وهمممو 

جمود، وفمي لعيف،وفي مولا هخر ذكر بؤن الحديث ليس في الصمحيحين وهمو مو
 .مولا حكم بتواتر الحديث وهو ليس كذلك

وأود التنبيمممه هنممما إلمممل أن ابمممن رشمممد قمممد يتمممابا فيمممما أورد عليمممه ابمممن الصمممديق ممممن 
مالحمات، من قبله من علمان همذا الشمؤن، فهمو لمم يمدا لنفسمه أنمه ممن أهمل صمناعة 

ابن  ه صاحب الهداية نفسه حيث ادعلدومن ذلك ما أور. الحديث ،ولم يدعها له أحد
ولم تنقل من أمره فمرد عليمه  صلل هللا عليه وسلمرشد أن الململة نقلت من فعله 

وذكمر أنمه ورد فمي ذلمك ( بل نقلت من أمره أيلا كما نقلت من فعله:)النماري بقوله
إال أن هذه اللفمة لما لمم يتفمق عليهما )وسنده صحيح ( إذا تولؤت فملمض:)حديث

عن الحديث ،لم ينتبه لهما أكممر الفقهمان فمؤنكروا  سائر الرواة،وذكرها أبو داود مفردة
وجود األمر بها كما فعل ابن حزم وابن عبمد البمر وتبعمه ابمن رشمد مما أن األممر قمد 

 .ٔ(ورد من وجوه أخر،
وقد سبقت اإلشارة إلل سالمة الممادة الحديميمة فمي الكتماب بحيمث لمم يخطم  صماحب 

،وقد أحصيت ما %٘نسبة ال تتعد، إال في " البداية"في تخريجه ألحاديث " الهداية"
ومتممل قلممت  :)مممرة، باعتبممار قمول ابممن رشمد 6ٕٙفوجمدت " مبممت"و" مابمت"قمال فيممه 

،وقمال فممي ٕ( مابمت فونمما أعنممي بمه ممما أخرجمه البخمماري أو مسملم أو ممما اجتمعما عليممه
مرة،وقال حسن في مالث أحاديث وحسمن صمحيح فمي  6ٖصحيح أو صح : الحديث

وأحمال .ممرة ولمم ألتفمت إلمل مما اختلمف فيمه ٕٙلحديث حديث واحد،وورد تلعيف ا
ممرة، وذكمر ٙٓٔممرة، وورد أبمو داود ٖٓٔ: مرة،وعلمل مسملمٖٕٔ: علل البخماري

مرة،وذكممر النسممائي عشممر  6ٖمممرة ،وأحممال علممل الترمممذي  3٘مالممك بصممفته محممدما 
مممرة  الممدارقطنيخمممس مرات،وذكممر  بكممر بممن أبممي شمميبة يأبمم مرات،وأحممال علممل

 ...واحدة
حديث صحيح يحتج به في األحكام أي بنسبة تقمارب  6ٖٙبشكل تقريبي أمام  فنكون
منهمما ال  ٕٙ،وبممين أيممدينا أيلمما "البدايممة"مممن مجممموا األحاديممث الممواردة فممي % ٓٙ

والباقي سكت عنه،رير أنه ممن السمياق يفهمم % ٗتصلح لالحتجا  أي بنسبة تقارب 
 .ن طرف رير القائلين بهاالحتجا  به إذ لو لم يكن كذلك لورد رده وتلعيفه م

                                 
 ٘ٔٔ:ص ٔ:الهداية في تخريج أحاديث البداية   ٔ
 ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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وبخصوص الطريقة التي يعتمدها في ذكر األحاديث فهو إما يذكر الحديث رأسا إلل 

قوله عليه الصالة والسمالم ال يقبمل هللا : )ممل قوله في دليل وجوب الطهارة النبي 
قوله عليه :)الولونوفيمن ال يجب عليهم  ٔ(صالة بنير طهور وال صدقة من رلول

 ٕ(الصالة والسالم رفا القلم عن مالث فذكر الصبي حتل يحتلم والمجنون حتل يفيق
  ٖ(قوله عليه الصالة والسالم في البحر هو الطهور ماإه الحل ميتته:)وفي حكم المياه

ولقولممه صمملل هللا عليممه وسمملم إنممما األعمممال بالنيممات :)أو يممذكر جممزنا منممه فقممط ممممل
وأممما أبمو حنيفممة :) أو يحيممل عليمه بممما همو مشممهور بمه ممممل قولمه ٗ(ورالحمديث المشمه

فحمل أحاديث النهي علل عمومها ورأ، أنهما ناسمخة لحمديث ذي اليمدين وأنمه متقمدم 
 ٘(عليها

 
حديث صفوان بن يعلمل مبمت فمي الصمحيحين :)أو يختصره ويذكر فقهه ومعناه ممل 

بجبممة ملمممخة بطيممب فقممال يمما وفيممه أن رجممال جممان إلممل النبممي صمملل هللا عليممه وسمملم 
رسمول هللا كيممف تممر، فممي رجممل أحممرم بعمممرة فممي جبممة بعممدما تلممم  بطيممب فممؤنزل 
الوحي علل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم فلما أفاق قال أين السائل عن العمرة هنفا 
فالتمس الرجل فؤتي به فقال عليه الصالة والسالم أما الطيب المذي بمك فارسمله عنمك 

 (ا الجبة فانزعها مم اصنا ما شئت في عمرتك كما تصنا في حجتكمالث مرات وأم
      ٙ(اختصرت الحديث وفقهه هو الذي ذكرت) قال ابن رشد بعده مباشرة

                                 
 ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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وخر  مسملم فمي صمحيحه عمن أبمي هريمرة أنمه :) وأحيانا يذكر من خرجه،ممل قوله
ل حتمل رسل يده اليمنل حتل أشرا في العلد مم اليسر، كذلك مم رسل رجله اليمن

أشرا في الساق مم رسل اليسر، كذلك مم قال هكذا رأيت رسول هللا صلل هللا عليه 
   ٔ(وسلم يتولؤ

 
 
 
 
 

                                 
 6: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ



 

 
 

 

 المـبـحــث الـثــانــــً

مبررات المجتهدٌن فً عدم إعمال 
 النص
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ممممن القلمممايا المشمممتركة بمممين هيمممات وأحاديمممث األحكمممام،اختالف الفقهمممان فمممي فهمممم 

،أو عممدم إعمالهمما واألخممذ بها،والتسمماا القممول فممي الجانممب األول نرجمم  نصوصممها
الحممديث فيممه إلممل المبحممث الخمماص بممتعلم دالالت األلفام،أممما المسممؤلة المانيممة،فيمكن 

 :الحديث فيها من خالل النقط التالية
 : لةؤعدم وجود نص في المس-أ

ي أرجعها ابمن رشمد إلمل نماذ  عديدة ،آلران الفقهان ومذاهبهم والت"البداية "نجد في 
 :عدم وجود نص من القرهن أو الحديث في المسؤلة

 :ففي الطهارة في تفريق بعض العلمان بين الخرق الكمير واليسير في الخف،قال
حكم ما عموم االبتالن بمه لبينمه صملل  هذه المسؤلة هي مسكوت عنها فلو كان فيها) 

 ٔ(زل إليهمهللا عليه وسلم وقد قال تعالل لتبين للناس ما ن
فهممذه همي مشممهورات المسمائل التممي فممي همذا البمماب وهممي :)وفمي مسممائل الحميض قممال

بالجملة واقعة فمي أربعمة موالما أحمدها معرفمة انتقمال الطهمر إلمل الحميض والمماني 
معرفممة انتقممال الحمميض إلممل الطهممر والمالممث معرفممة انتقممال الحمميض إلممل االستحالممة 

لحيض وهو الذي وردت فيمه األحاديمث وأمما والرابا معرفة انتقال االستحالة إلل ا
المالمممة فمسممكوت عنهمما أعنممي عممن تحديممدها وكممذلك األمممر فممي انتقممال النفمماس إلممل 

 ٕ(االستحالة
ومنهم من فمرق بمين أن يكمون فسمقه بتؤويمل أو يكمون بنيمر :) وفي اإلمام الفاسق قال

ة وران تؤويممل ممممل الممذي يشممرب النبيممذ ويتممؤول أقمموال أهممل العممراق فؤجممازوا الصممال
المتؤول ولم يجيزوها وران رير المتؤول وسبب اختالفهم في هذا أنمه شمين مسمكوت 

 ٖ(عنه في الشرا
قمد قاممت : واختلفوا متل يستحب أن يقام إلل الصالة هل في أول اإلقامة أوعند قولمه

وليس في هذا شرا مسموا إال حديث أبي :)الصالة ،فقال ابن رشد في هذا الخالف 
عليمه الصمالة والسمالم إذا أقيممت الصمالة فمال تقومموا حتمل ترونمي فمون قتادة أنه قال 

إال فالمسؤلة باقية علل أصلها المعفو عنه أعنمي أنمه لميس  صح هذا وجب العمل به و
 ٗ(فيها شرا وأنه متل قام كل فحسن

؟ وهل  وفي فريلة الجمعة اختلفوا هل من شرط المسجد الذي تقام فيه السقف أم ال
وهذا كله لعله تعمق في :) قال ابن رشد ؟ ون الجمعة راتبة فيه أم المن شرطه أن تك

هذا الباب ودين هللا يسر ولقائل أن يقول إن هذه لو كانت شروطا في صمحة الصمالة 
 ٘(لما جاز أن يسكت عنها عليه الصالة والسالم
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ووقمما اخممتالف كميممر فممي مسممؤلة المممدة التممي تسممتوجب مممن المسممافر اإلتمممام متممل يممتم 
وسبب الخالف :)قال ابن رشد ،افر حيث حكل أبو عمر نحوا من أحد عشر قوالالمس

 ٔ(أنه أمر مسكوت عنه في الشرا
فؤما من له أن يصلي جالسا فمون قومما قمالوا همذا المذي ال يسمتطيا القيمام أصمال وقموم 

وسمبب اخمتالفهم همو همل :)قالوا هو الذي يشق عليه القيام من المرض،قال ابن رشمد
    ٕ(يام ما المشقة أو ما عدم القدرة وليس في ذلك نصيسقط فرض الق

واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعمد أن أجمما علمل اسمتحبابه الجمهور،قمال 
وبالجملة فالخالف في ذلك كمير حكل ابن المنذر فيها عشرة أقوال وسبب :)ابن رشد

       ٖ(دوداختالفهم في ذلك هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول مح
فقمال قموم تقلمم ) وفي رسل الميت اختلفموا فمي تقلميم أمفمار الميمت واألخمذ ممن شمعره

 ٗ(أمفاره ويإخذ منه وقال قوم ال تقلم أمفاره وال يإخذ من شعره وليس فيه أمر
 :واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنسان إذا اجتمعوا عند الصالة،قال ابن رشد

لل المن باعتبار أحوال الشمرا ممن أنمه يجمب أن يكمون وسبب الخالف ما ينلب ع) 
في ذلك شرا محدود ما أنه لم يرد في ذلمك شمرا يجمب الوقموف عنمده ولمذلك رأ، 
كمير من الناس أنه ليس في أممال هذه الموالا شرا أصال وأنه لو كان فيهما شمرا 

       ٘(لبين للناس
هب أنمه لمم يمبمت فمي ذلمك وسبب اختالفهم فمي نصماب المذ:)وفي الزكاة قال ابن رشد

    ٙ(شين عن النبي صلل هللا عليه وسلم كما مبت ذلك في نصاب الفلة 
وفي لم الذهب إلل الفلة في الزكاة في شؤن االختالف الكبيمر الواقما بمين الفقهمان 

وسمبب همذا االرتبماك مما رامموه ممن أن يجعلموا ممن شميئين نصمابهما :) قال ابن رشمد
ولعمل ممن رام لمم أحمدهما  .وهذا كلمه ال معنمل لمه ،دامختلف في الوزن نصابا واح

إلل اآلخر فقد أحدث حكما فمي الشمرا حيمث ال حكمم ألنمه قمد قمال بنصماب لميس همو 
ويسممتحيل فممي عممادة التكليممف واألمممر بالبيممان أن يكممون فممي  ،بنصمماب ذهممب وال فلممة

أممال هذه األشيان المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارا حتل يكمون سمكوته 
با ألن يعرض فيه من االختالف ما مقداره هذا المقدار والشمارا إنمما بعمث صملل سب

 4(هللا عليه وسلم لرفا االختالف
علمل اشمتراط الحمول اختلفموا فمي وقمت جمهور الفقهان بعد اتفاق  في وقت الزكاة  و

 6(وسمممبب االخمممتالف أنمممه لمممم يمممرد فمممي ذلمممك حمممديث مابمممت )أدائهممما قمممال ابمممن رشمممد 
اعتبار وقت الرإية فونهم اتفقوا علل أنه إذا رئي من العشمي  في وبخصوص الصيام

قمممال ابمممن  أن الشممهر ممممن اليممموم الممماني واختلفممموا إذا رئمممي فممي سمممائر أوقمممات النهممار
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وسبب اختالفهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوا إلل األخبار :)رشد
  ٔ(يرجا إليه في ذلك وليس في ذلك أمر عن النبي عليه الصالة والسالم

وأرجا ابن رشد سبب اختالف الفقهمان فمي مسمائل ممن الصميام مممل الحقنمة وريرهما 
أما المسكوت عنها إحداها فيمما يمرد الجموف ممما لميس :)علل أنها مسكوت عنها،فقال

بمنذ وفيما يرد الجوف من رير منفذ الطعام والشراب مممل الحقنمة وفيمما يمرد بماطن 
       ٕ(ف ممل أن يرد الدمال وال يرد المعدةسائر األعلان وال يرد الجو

إذا أيسممر وكممان معسممرا فممي وقممت علممل مممن وجممب فممي الصمميام اإلطعممام  فممي مسممؤلةو
الوجوب فون األوزاعي قمال ال شمين عليمه إن كمان معسمرا وأمما الشمافعي فتمردد فمي 

والسبب في اختالفهم في ذلك أنه حكم المسكوت عنه فيحتمل أن يشمبه بالمديون )ذلك 
عود الوجوب عليه في وقت اإلمران ويحتمل أن يقال لو كان ذلك واجبما عليمه لبينمه في

 ٖ(له عليه الصالة والسالم
قيمل إنمه الصمالة وذكمر ، اخمتالفالعمل الذي يخصه ففيمه  بخصوصاالعتكاف في و

وقيمل جميما أعممال القمرب  .هللا وقرانة القرهن ال رير ذلك ممن أعممال البمر والقمرب
علل هذا المذهب يشهد الجنائز ويعمود المرلمل ويمدرس و .اآلخرةوالبر المختصة ب

وسبب اخمتالفهم أن :)،يقول ابن رشديؤتي شيئا من ذلك العلم وعلل المذهب األول ال
 ٗ(ذلك شين مسكوت عنه أعني أنه ليس فيه حد مشروا بالقول 

بمت األشميان التمي إذا قطعمت االعتكماف أوج في نمذر االعتكماف المتتمابا فميواختلفوا 
والسمبب فمي  :)قمال ابمن رشمد ،والجنمون واإلرمماناالستئناف أو البنان مممل الممرض 

اختالفهم في هذا الباب أنه ليس فمي همذه األشميان شمين محمدود ممن قبمل السمما فيقما 
  ٘(التنازا من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه بما اختلفوا فيه

ا همل يقصمر بمنمل الصمالة إذا كمان اإلممام مكيمفي بعض مسائل الحج مملما واختلفوا 
يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحمد همذه الموالما 

فقال مالك واألوزاعي وجماعة سنة هذه الموالا التقصير سوان أكان من أهلها أو )
لم يكن وقال الموري وأبو حنيفة والشافعي وأبمو ممور وداود ال يجموز أن يقصمر ممن 

صلل هللا  تلك الموالا وحجة مالك أنه لم يرو أن أحدا أتم الصالة معهكان من أهل 
عليه وسلم أعني بعد سالمه منها وحجة الفريق الماني البقان علمل األصمل المعمروف 

 ٙ(أن القصر ال يجوز إال للمسافر حتل يدل الدليل علل التخصيص
أهمل وي الشمي  فمي المجنمون وفمي المقعمد وفم اختلفوا في وجوبها وفي مسائل الجزية

وكمل همذه مسمائل  :)،قال ابمن رشمددينا متل أيسر أم الالفقير هل يتبا بها والصواما 
       4(اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي

                                 
 6ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 6ٕٕ: ص ٔ :بداية المجتهد   ٗ
 ٕٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٕٗ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 3ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   4



 426 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

في فرا مسكوت عنه وهو متل يذبح من ليس له إمام من ) اختلفوا في األلاحي  و 
فعي يتحمرون قمدر أهل القر، فقال مالك يتحرون ذبح أقمرب األئممة إلميهم وقمال الشما

الصالة والخطبة ويذبحون وقال أبو حنيفة من ذبح من هإالن بعد الفجر أجزأه وقال 
 ٔ(قوم بعد طلوا الشمس

اختلمف أصمحاب مالمك إذا لمم يمذبح في نفس سياق سكوت الشرا فمي همذا المجمال  و
 ٕاإلمام في المصلل فقال قوم يتحر، ذبحه بعد انصرافه وقال قوم ليس يجب ذلك

الحلقموم والودجمان والممرين ذكاة بخصوص االختالف فيمما يجمزج فمي قطما وفي ال
وسبب اختالفهم أنه لم يؤت في ذلك شرط منقول وإنما جان في ذلك  :)يقول ابن رشد

  ٖ(أمران أحدهما يقتلي إنهار الدم فقط واآلخر يقتلي قطا األودا  ما إنهار الدم 
ية هل هي شرط من شمروط صمحة وقال ابن رشد في شؤن اختالف العلمان في الوال

وسبب اخمتالفهم أنمه لمم تمؤت هيمة وال سمنة همي مماهرة فمي : ) النكاح أم ليست بشرط
اشتراط الوالية في النكاح فلال عن أن يكون في ذلك نص بل اآليمات والسمنن التمي 

وكممذلك اآليممات  ،مممن يشممترطها هممي كلهمما محتملممة عنممدجممرت العممادة باالحتجمما  بهمما 
بها من يشترط إسقاطها هي أيلا محتملة في ذلك واألحاديث مما والسنن التي يحتج 

كونها محتملة في ألفامها مختلف في صحتها إال حديث ابن عباس وإن كمان المسمقط 
       ٗ(لها ليس عليه دليل ألن األصل برانة الذمة

وفي الميراث اتفمق العلممان أن البنمات إذا انفمردن فمي الميمراث فكانمت واحمدة أن لهما 
فمذهب الجمهمور :) ف وإن كن مالما فما فوق فلهن الملمان واختلفموا فمي االمنتمينالنص

إلممل أن لهممما الملمممين وروي عممن ابممن عبمماس أنممه قممال للبنتممين النصممف والسممبب فممي 
( فون كن نسان فوق امنتين فلهن ملما مما تمرك:) اختالفهم تردد المفهوم في قوله تعالل

م المالممة أو بحكمم الواحمدة واألمهمر ممن هل حكم االمنتين المسمكوت عنمه يلحمق بحكم
باب دليل الخطاب أنهما الحقان بحكم المالمة أو بحكم الواحدة وقمد قيمل إن المشمهور 

       ٘(عن ابن عباس ممل قول الجمهور
فقال مالك والشمافعي همي  ،وفي الديات اختلف العلمان في أسنان اإلبل في دية الخطؤ

بالتخميس إال أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر ابن وقال أبو حنيفة وأصحابه  ،أخماس
وروي عمن ابمن مسمعود الوجهمان جميعما وروي عمن سميدنا علمي أنمه )مخاض ذكمرا 

جعلهمما أرباعمما أسممقط منهمما الخمممس والعشممرين بنممي لبممون وإليممه ذهممب عمممر بممن عبممد 
العزيز وال حديث في ذلك مسند فمدل علمل اإلباحمة وهللا أعلمم كمما قمال أبمو عممر بمن 

      ٙ(البر  عبد
 :عدم صحة النص كعدم 

ويلحق بفقدان النص عمدم قيمام الحجمة بقبولمه للمعفه عنمد المجتهمد،وفي ذلمك نمماذ  
 :كميرة جدا،نورد بعض األمملة منها
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وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الولون ) تخليل اللحية في مذهب مالك ليست واجبة
تالفهم فمي ذلممك اخمتالفهم فممي وأوجبمه ابمن عبممد الحكمم ممن أصممحاب مالمك وسممبب اخم

صحة اآلمار التي ورد فيها األمر بتخليل اللحية واألكمر علل أنها ريمر صمحيحة مما 
أن اآلمار الصحاح التي ورد فيها صفة ولوئه عليه الصالة والسالم ليس في شمين 

 ٔ(منها التخليل
شذ أبو حنيفة فؤوجب الولون من اللحك ) وفي الولون من اللحك قال ابن رشد

في الصالة لمرسل أبي العالية وهو أن قوما لحكوا في الصالة فؤمرهم النبي صلل 
ورد الجمهمور همذا الحمديث لكونمه مرسمال  ،هللا عليه وسلم بوعادة الولمون والصمالة

ولمخالفته لألصول وهو أن يكون شين مما يمنقض الطهمارة فمي الصمالة وال ينقلمها 
    ٕ(في رير الصالة وهو مرسل 

وقد شذ قوم فؤوجبوا الولون من حممل الميمت :) من حمل الميت قولهوفي الولون 
 ٖ(وفيه أمر لعيف من رسل ميتا فلينتسل ومن حمله فليتولؤ

رأ، أن في اآلية محذوفا أجماز الممرور للجنمب فمي )وفي مرور الجنب بالمسجد من 
المسجد وممن لمم يمر ذلمك لمم يكمن عنمده فمي اآليمة دليمل علمل منما الجنمب اإلقاممة فمي 

فال أعلمم لمه دلميال إال مماهر مما روي عنمه  ،لمسجد وأما من منا العبور في المسجدا
عليه الصالة والسالم أنه قال وال أحمل المسمجد لجنمب وال حمائض وهمو حمديث ريمر 

 ٗ(مابت عند أهل الحديث

اختلف الفقهان بمين االسمتنفار والتصمدق بمدينار  ،وفي حكم من يؤتي زوجته الحائض
وسممبب اخممتالفهم فممي ذلممك اخممتالفهم فممي صممحة :) ابممن رشممد قممال ،أو نصممف دينممار

األحاديث الواردة في ذلك أو وهيها وذلك أنه روي عن ابن عبماس عمن النبمي صملل 
هللا عليمه وسملم فمي الممذي يمؤتي امرأتمه وهمي حممائض أنمه يتصمدق بمدينار وروي عنممه 
بنصف دينار وكذلك روي أيلا فمي حمديث ابمن عبماس همذا أنمه إن وطملن فمي المدم 
فعليه دينار وإن وطلن في انقطاا الدم فنصف دينار وروي في هذا الحديث يتصدق 
بخمسي دينار وبه قال األوزاعي فمن صح عنده شين من هذه األحاديمث صمار إلمل 
العمل بها ومن لم يصح عنده شين منها وهم الجمهور عممل علمل األصمل المذي همو 

 ٘(سقوط الحكم حتل يمبت بدليل

المصلي والقبلة اتفق العلمان علل استحبابها إذا صلل منفردا وبخصوص السترة بين 
فقال الجمهمور لميس عليمه أن يخمط ) كان أو إماما واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة

اختالفهم في تصحيح األمر  ،وقال أحمد بن حنبل يخط خطا بين يديه وسبب اختالفهم
إذا صملل  :الة والسمالم قمالالوارد فمي الخمط واألممر رواه أبمو هريمرة أنمه عليمه الصم
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أحدكم فليجعل تلقان وجهه شيئا فمون لمم يكمن فلينصمب عصما فمون لمم تكمن معمه عصما 
فلمميخط خطمما وال يلممره مممن مممر بممين يديممه خرجممه أبممو داود وكممان أحمممد بممن حنبممل 
يصححه والشافعي ال يصححه وقد روي أنه صلل هللا عليه وسلم صملل لنيمر سمترة 

 ٔ(  له العنزةوالحديث المابت أنه كان يخر

 :بعا القواعد في غياب النص
 

 :ما لم يثبت في  أثر وجب أن يتمسك في  باإلجماع
اختلف العلمان في الزكاة في السائمة من اإلبل والبقمر والنمنم ممن ريمر السمائمة منهما 

وذهب أبو محمد بن حزم إلل أن المطلمق يقلمي علمل المقيمد وأن فمي النمنم سمائمة )
لميس فيمما دون  :لقولمه عليمه الصمالة والسمالم ،ذلك فمي اإلبملورير سائمة الزكماة وكم

خمس ذود ممن اإلبمل صمدقة وأن البقمر لمما لمم يمبمت فيهما أممر وجمب أن يتمسمك فيهما 
 ٕ(باإلجماا وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط 

 
 :من يلجؤ إل  فعل الصحابي في غياب النص

ال التمي يتجمرون بهما إلمل بمالد فمي األممو ل الكفارهل يجب العشر عل العلمان اختلف
،قمال ابمن المسلمين بنفس التجارة أو اإلذن إن كمانوا حمربيين أم ال تجمب إال بالشمرط 

وسبب اختالفهم أنه لم يؤت في ذلك عن رسول هللا صلل هللا عليه وسملم سمنة :) رشد
يرجا إليها وإنما مبت أن عمر بن الخطاب فعل ذلك بهم فمن رأ، أن فعل عمر همذا 

فعله بؤمر كان عنده في ذلك من رسول هللا صلل هللا عليه وسلم أوجب أن يكون  إنما
ذلك سنتهم ومن رأ، أن فعله هذا كان علل وجمه الشمرط إذ لمو كمان علمل ريمر ذلمك 

      ٖ(لذكره قال ليس ذلك بسنة الزمة لهم إال بالشرط
 :ما لم يرد في  نص يطلب حكم  من طريا القياس

وسمبب اخمتالف فقهمان األمصمار :)ف الفقهان فمي وقمص البقمرقال ابن رشد في اختال
في الوقص في البقر أنه جان في حديث معاذ هذا أنه توقف في األوقاص وقال حتمل 
أسؤل فيها النبي عليه الصالة والسالم فلمما قمدم عليمه وجمده قمد تموفي صملل هللا عليمه 

 ٗ(وسلم  فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس
 
 : صحابة ال يقيسون إال إذا عدموا النصال

سبب اختالف فقهان األمصار فمي الموقص فمي البقمر أنمه جمان فمي ذكر ابن رشد من 
أنه توقف في األوقاص وقال حتل أسؤل فيها النبي عليه الصالة والسالم معاذ حديث 

فلما قدم عليه وجده قد توفي صلل هللا عليمه وسملم فلمما لمم يمرد فمي ذلمك نمص طلمب 
ه من طريق القياس فمن قاسها علل اإلبل والننم لم ير في األوقاص شميئا وممن حكم
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قال إن األصل في األوقاص الزكاة إال ما استمناه الدليل ممن ذلمك وجمب أن ال يكمون 
 . ٔريره عنده في البقر وقص إذ ال دليل هنالك من إجماا وال

 
 :إذا فقد النص تم الرجوع إل  البرا ة من التكليف

قبال القبلة بالذبيحة فون قوما استحبوا ذلك وقوما أوجبوه وقوما كرهموا أن ال است ففي
والمنا موجودان في المذهب وهي مسؤلة مسكوت عنها )يستقبل بها القبلة والكراهية 

واألصل فيها اإلباحمة إال أن يمدل المدليل علمل اشمتراط ذلمك ولميس فمي الشمرا شمين 
 ٕ(لة إال أن يسمتعمل فيهما قيماس مرسمل يصلح أن يكون أصال تقاس عليمه همذه المسمؤ

وفي قول ابن رشد إشارة إلل العمودة إلمل أصمل عمدم التكليمف بالتوجمه بالذبيحمة إلمل 
 .جهة بعينها فتباح جميا الجهات،وال يتم التعيين إال بنص وقد عدم في هذه المسؤلة

 
 :من ال ير  تحريم ما لم يرد في  نص

كالحشممرات واللممفادا والسممرطانات  تسممتخبمه النفمموس ففممي األطعمممة بخصمموص ممما
من كرهها فقمط  الفقهان الشافعي وأباحها النير ومن حرمهاوالسلحفاة وما في معناها 

وسبب اختالفهم اختالفهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائمث فمي :)،قال ابن رشد
فمن رأ، أنها المحرمات بنص الشرا لم يحرم  (ويحرم عليهم الخبائث :)قوله تعالل

مممن ذلممك ممما تسممتخبمه النفمموس مممما لممم يممرد فيممه نممص ومممن رأ، أن الخبائممث هممي ممما 
تستخبمه النفوس قال هي محرمة وأمما مما حكماه أبمو حاممد عمن الشمافعي فمي تحريممه 
الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل زعم فوني لسمت أدري أيمن وقعمت اآلممار 

 ٖ(الواردة في ذلك ولعلها في رير الكتب المشهورة
 
 

 :ما هو مسكوت عن  في الشرع كثير يحتاج إل  اانون يضبط اجتهاد النظار
 

وأمما المسمائل المسمكوت عنهما فمي همذا البماب :)يقول ابن رشد في بعض أبواب الفقمه
المختلف فيهما بمين فقهمان األمصمار فكميمرة لكمن نمذكر منهما أشمهرها لتكمون كالقمانون 

   ٗ(للمجتهد النمار
ممل هذه المسائل يحسمم بومبمات وجمود نمص شمرعي معتبمر والشك أن االختالف في 

فمي المسمؤلة،فيكون سمبب الخممالف عندئمذ همو عمدم اإلطممالا علمل المنص ولميس عممدم 
 .وجوده

 
 :عدم االطبلع عل  الحديث-ب
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 :من أمثلة ذلكو
قال ابن رشد  ،في المسح علل الجوربين فؤجاز ذلك قوم ومنعه قوم العلمان فاختال 

من لم يصح عنده الحديث أو لم يبلنه ولم ير القياس علل الخف ف:)في سبب اختالفهم
قصر المسح عليه وممن صمح عنمده األممر أو جموز القيماس علمل الخمف أجماز المسمح 
علممل الجمموربين وهممذا األمممر لممم يخرجممه الشمميخان أعنممي البخمماري ومسمملم وصممححه 

       ٔ(الترمذي
) حبه وال يشمرعان معما أن يتطهر بفلل صا الزوجين لم يجز لواحد منقال فيمن و

فلعله لم يبلنه من األحاديث إال حديث الحكم النفاري وقاس الرجل علل المرأة وأمما 
من نهل عن سإر المرأة الجنب والحائض فقمط فلسمت أعلمم لمه حجمة إال أنمه ممروي 

 ٕ(عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر
يسمرا المشمي إلمل اختلف الصدر األول في الرجل يريد الصالة فيسما اإلقامة هل و

المسمجد أم ال مخافمة أن يفوتمه جمزن ممن الصممالة فمروي عمن عممر وابمن عممر وابممن 
مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا اإلقامة وروي عن زيد بن مابت وأبمي 
ذر وريممرهم مممن الصممحابة أنهممم كممانوا ال يممرون السممعي بممل أن تممإتل الصممالة بوقممار 

ألمصار لحديث أبي هريرة المابت إذا مموب بالصمالة وسكينة وبهذا القول قال فقهان ا
ويشبه أن  يكون سبب :)،قال ابن رشدفال تؤتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة

الخالف في ذلك أنه لم يبلنهم هذا الحمديث أو رأوا أن الكتماب يعارلمه لقولمه تعمالل 
  ٖ...(ستبقوا الخيراتاف
بممين الوجمموب علممل كممل حممال إلمممام يخطممب اختلفمموا فممي اإلنصممات يمموم الجمعممة وا و

وإنمما صمار :)قال ابن رشمدالتشميت ورد السالم ك وتجويز بعض القلايا االستمنائية
الجمهور لوجوب اإلنصات لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصالة والسالم قال إذا 
قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة واإلمام يخطب فقمد لنموت وأمما ممن لمم يوجبمه فمال 

لهم شبهة إال أن يكونوا يرون أن هذا األمر قد عارله دليل الخطاب فمي قولمه  أعلم
ستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أي أن ما عدا القمرهن االقرهن ف جوإذا قر :"تعالل

فليس يجب له اإلنصات وهذا فيه لعف وهللا أعلم واألشبه أن يكون هذا الحديث لمم 
      ٗ(يصلهم

فالسمبب فمي  :)ركعتمي الفجمر فمي المسمجد والصمالة تقمام هانقوقال عمن أجاز من الف
قمال أبمو بكمر بمن المنمذر  ،ذلك أحد أمرين إما أنه لم يصح عنده هذا األمر أو لم يبلنه

هممو أمممر مابممت أعنممي قولممه عليممه الصممالة والسممالم إذا أقيمممت الصممالة فممال صممالة إال 
  ٘(المكتوبة وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر

السن الذي فوق  المزكي وعندفي الزكاة لسن الواجب من اإلبل الواجبة اوفي مسؤلة 
فون مالكا قال يكلف شران ذلك السن وقال قموم بمل يعطمي السمن ) هذا السن أو تحته 

الذي عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن المذي عنمده أحمط أو شماتين وإن كمان 
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مابمت فمي كتماب الصمدقة فمال  أعلل دفا إليه المصدق عشرين درهما أو شماتين وهمذا
معنل للمنازعة فيه ولعل مالكا لم يبلنه هذا الحديث وبهذا الحديث قال الشافعي وأبمو 

       ٔ(مور
اتفق العلمان علل وجوب كفارة انتهاك حرممة رملمان بالجمماا للحمديث الموارد فمي 

ان فقط وشذ قوم فلم يوجبوا علل المفطر عمدا بالجماا إال القل:)ذلك،وقال ابن رشد
إما ألنه لم يبلنهم هذا الحديث وإما ألنه لم يكن األمر عزمة في هذا الحديث ألنمه لمو 
كممان عزمممة لوجممب إذا لممم يسممتطا اإلعتمماق أو اإلطعممام أن يصمموم وال بممد إذا كمممان 
صحيحا علل ماهر الحديث وأيلا لو كان عزمة ألعلمه عليمه الصمالة والسمالم أنمه 

       ٕ(لو كان مريلا إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن
ممن صمام رملمان ممم أتبعمه سمتا ممن  :)مبت أن رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم قمال

إال أن مالكا كره ذلمك إمما مخافمة أن يلحمق  :)قال ابن رشد( شوال كان كصيام الدهر
الناس برملان ما ليس في رملان وإما ألنه لعله لم يبلنه الحديث أو لم يصح عنده 

ذلك كره مالك تحري صيام النرر ما ما جان فيهما ممن األممر مخافمة وهو األمهر وك
أن يمن الجهال بها أنها واجبة ومبت أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم كمان يصموم 

 ٖ...(من كل شهر مالمة أيام
واختلمف العلمممان فممي ميمراث ولممد المالعنممة وولممد الزنا،فتشمبث بعلممهم بعممموم قولممه  

فقالوا هذه أم وكل أم لهما الملمث ( د وورمه أبواه فألمه الملثفون لم يكن له ول:) تعالل
مما روي ممن حمديث ابمن عممر عمن النبمي صملل هللا : فهذه لها الملث، واعتمد هخرون

عليه وسلم أنه ألحق ولد المالعنة بؤمه وحديث عمرو بمن شمعيب عمن أبيمه عمن جمده 
ولورمته وحديث واملة  قال جعل النبي صلل هللا عليه وسلم ميراث ابن المالعنة ألمه

بممن األسممقا عممن النبممي صمملل هللا عليممه وسمملم قممال المممرأة تحمموز مالمممة أممموال عتيقهمما 
ولقيطها وولدها الذي العنت عليه وحمديث مكحمول عمن النبمي صملل هللا عليمه وسملم 

 . بممل ذلك خر  جميا ذلك أبو داود وريره
خصصمت عمموم الكتماب همذه اآلممار المصمير إليهما واجمب ألنهما قمد :) قال ابمن رشمد

والجمهممور علممل أن السممنة يخصممص بهمما الكتمماب ولعممل الفريممق األول لممم تممبلنهم هممذه 
األحاديث أو لم تصح عندهم وهذا القول مروي عن ابن عباس وعممان وهو مشهور 
في الصدر األول واشتهاره في الصحابة دليل علل صمحة همذه اآلممار فمون همذا لميس 

 ٗ(يستنبط بالقياس وهللا أعلم
 
 : القول بؤن النص منسوخ-ج

 : ومن أمثلة ذلك
فمذهب اختالف العلمان في حكم مس الذكر من جهة نقله الولمون أو عمدم نقلمه، 

إمما ممذهب التمرجيح أو النسم  وإمما  )المواردة فمي البماب العلمان في تؤويل األحاديث 
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 :قممال ،فممن رجممح حمديث بسممرة أو رهه ناسممخا لحمديث طلممق بمن علممي ،ممذهب الجممما
اب الولممون مممن مممس الممذكر ومممن رجممح حممديث طلممق بممن علممي أسممقط وجمموب بويجمم

الولون من مسه ومن رام أن يجما بين الحديمين أوجب الولون منه في حمال ولمم 
 ٔ(يوجبه في حال

وقال قوم ال يجوز ذلك الجواز ذهب الجمهور إلل  وفي قرانة القرهن لنير المتول 
حممممديمان متعارلممممان مابتممممان      وسممممبب الخممممالف :)،قال ابممممن رشممممدلممممه إال أن يتولممممؤ

أحدهما حديث أبي جهم قال أقبل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم من نحمو بئمر جممل 
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتل أقبل علل الجدار فمسح بوجهه ويديه مم إنه 
رد عليه الصالة والسالم السالم والحديث الماني حديث علي أن رسول هللا صلل هللا 

فصار الجمهور إلل أن  ،يه وسلم كان ال يحجبه عن قرانة القرهن شين إال الجنابةعل
الحديث الماني ناس  لألول وصار من أوجب الولون لذكر هللا إلل تمرجيح الحمديث 

 ٕ(األول
 ذهمب العلمممان فمي الحممديمينوفمي النسمل مممن التقمان الختممانين ممن ريممر إخمرا  المنممي 

لنس  والماني مذهب الرجوا إلل ما عليمه االتفماق مذهبين أحدهما مذهب ا )الواردين
فمالجمهور رأوا أن حمديث أبمي  ،عند التعارض الذي ال يمكن الجما فيه وال الترجيح

هريرة ناس  لحديث عممان ومن الحجة لهم علل ذلك ما رو، عن أبي بن كعب أنمه 
م ممم قال إن رسول هللا صلل هللا عليه وسملم إنمما جعمل ذلمك رخصمة فمي أول اإلسمال

وأما من رأ، أن التعارض بين هذين الحمديمين همو ممما .أمر بالنسل خرجه أبو داود
ال يمكن الجما فيه بينهما وال الترجيح فوجب الرجوا عنده إلل ما عليه االتفاق وهو 
وجوب المان من المان وقد رجح الجمهور حديث أبي هريمرة ممن جهمة القيماس قمالوا 

أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو وذلك أنه لما وقا اإلجماا علل 
 ٖ(الموجب للنسل 

ممذهب النسم   :أربعة مذاهب )أحاديث العمل في االستحالة ذهب الفقهان في تؤويل
وأمما ممن ذهمب ممذهب النسم   )...(ومذهب الترجيح وممذهب الجمما وممذهب البنمان 

علل ذلك بما روي إن حديث أسمان بنت عميس ناس  لحديث أم حبيبة واستدل  :فقال
عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيلت وأن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم كان 
يؤمرها بالنسل عند كل صالة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمما بمين المهمر والعصمر 

 ٗ(في رسل واحد والمنرب والعشان في رسل واحد وتنتسل مالما للصبح
بين المليق والموسا أورد ابن رشمد االختالف في وقت صالة المنرب سبب عن و

قمالوا وحمديث بريمدة أولمل ألنمه  :)مستند كل واحد من األحاديث مم قال عن بعلمهم 
كان بالمدينة عند سإال السائل له عن أوقات الصلوات وحديث جبريل كمان فمي أول 

 ٘(الفرض بمكة
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رجمح  رجح حمديث أبمي هريمرة قمال بمالمنا وممن)منفي الصالة بعد صالة العصر و

حمديث عائشمة أو رهه ناسممخا ألنمه العمممل المذي ممات عليممه صملل هللا عليممه وسملم قممال 
وحديث أم سلمة يعارض حديث عائشة وفيه أنها رأت رسول هللا صلل هللا  ،بالجواز

عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسؤلته عن ذلك فقمال إنمه أتماني نماس ممن عبمد 
 ٔ(عد المهر وهما هاتانالقيس فشنلوني عن الركعتين اللتين ب

ذهب مذهب  )منف رأ، الجمهور جواز ذلك خرفي الرجلين يإذن أحدهما ويقيم اآلو
النس  قال حديث عبد هللا بن زيد متقدم وحمديث الصمدائي متمؤخر وممن ذهمب ممذهب 
الترجيح قال حديث عبد هللا بن زيد أمبت ألن حديث الصدائي انفرد به عبمد المرحمن 

 ٕ(ليس بحجة عندهمبن زياد اإلفريقي و
عمامر بمن ربيعمة احتج من لم ير إعادة علل من أخطؤ جهة القبلمة بماألمر الموارد عمن 

كنا ما رسول هللا صلل هللا عليه وسلم فمي ليلمة ملممان فمي سمفر فخفيمت علينما  :)قال
وعلمنا فلما أصبحنا فوذا نحن قد صلينا إلل ريمر  وجهالقبلة فصلل كل واحد منا إلل 

رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم فقممال ملممت صممالتكم ونزلممت وهلل  القبلممة فسممؤلنا
 (المشرق والمنرب فؤينما تولوا فمم وجه هللا

محكمة وتكون فيمن صلل فانكشف له أنه  اآليةوعلل هذا فتكون هذه  :)قال ابن رشد
ومن حيث خرجت فول  :)صلل لنير القبلة والجمهور علل أنها منسوخة بقوله تعالل

فمن لم يصح عنده هذا األممر قماس ميقمات الجهمة علمل  (مسجد الحراموجهك شطر ال
 ٖ(ميقات الزمان ومن ذهب مذهب األمر لم تبطل صالته

 
ومنهم من استمنل  ،من أجاز الصالة في كل مولا ال تكون فيه نجاسة العلمانمن و

المزبلممة والمجممزرة والمقبممرة وقارعممة الطريممق والحممممام  :مممن ذلممك سممبعة موالمما
إلبل وفوق مهر بيت هللا ومنهم من استمنل من ذلك المقبرة فقط ومنهم من ومعاطن ا

استمنل المقبرة والحمام ومنهم من كره الصمالة فمي همذه الموالما المنهمي عنهما ولمم 
 .،ولورود أحاديث في ذلك ماهرها التعارضيبطلها وهو أحد ما روي عن مالك 

مذاهب أحدها ممذهب التمرجيح  فذهب الناس في هذه األحاديث مالمة:) قال ابن رشد 
والنس  والماني مذهب البنان أعني بنان الخاص علل العام والمالث مذهب الجما فؤما 
من ذهب مذهب التمرجيح والنسم  فؤخمذ بالحمديث المشمهور وهمو قولمه عليمه الصمالة 
والسممالم جعلممت لممي األرض مسممجدا وطهممورا وقممال هممذا ناسمم  لنيممره ألن هممذه هممي 

  ٗ(ة والسالم وذلك مما ال يجوز نسخه فلائل له عليه الصال
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وفمي شممؤن حكمم الكممالم الممذي يصملح الصممالة والمذي يممر، الجمهممور جموازه قممال ابممن 
وأما أبو حنيفة فحمل أحاديمث النهمي علمل عمومهما ورأ، أنهما ناسمخة لحمديث :)رشد

 ٔ(ذي اليدين وأنه متقدم عليها
،وقمد ممريض يصملي قاعداإذا كان المؤموم صحيحا فصلل خلف إممام  اختلف العلمان

فممذهب النمماس فممي هممذين الحممديمين  :)ن فممي المولمموا وقمماليأورد ابممن رشممد حممديم
فؤما من ذهب ممذهب النسم  فمونهم قمالوا إن  ،مذهب النس  ومذهب الترجيح :مذهبين

ماهر حديث عائشة وهو أن النبي عليه الصالة والسالم كان يإم الناس وأن أبا بكمر 
أن يكمون إماممان فمي صمالة واحمدة وإن النماس كمانوا قيامما كان مسمعا ألنه ال يجوز 

وإن النبممي عليممه الصممالة والسممالم كممان جالسمما فوجممب أن يكممون هممذا مممن فعلممه عليممه 
وأما ممن ذهمب ممذهب ،الصالة والسالم إذ كان هخر فعلمه ناسمخا لقولمه وفعلمه المتقمدم

ت الروايمة الترجيح فونهم رجحوا حديث أنمس بمؤن قمالوا إن همذا الحمديث قمد المطرب
عن عائشة فيه فيمن كان اإلمام هل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم أو أبو بكمر وأمما 

  ٕ(مالك فليس له مستند من السماا ألن كال الحديمين اتفقا علل جواز إمامة القاعد
اختلف العلمان في جواز صالة الخوف بعد النبي عليه الصالة والسمالم وفمي صمفتها 

وقد ذهبت طائفة من فقهان الشام إلل أن )ن صالة الخوف جائزة فؤكمر العلمان علل أ
صالة الخوف تإخر عن وقت الخوف إلل وقت األمن كما فعل رسول هللا صملل هللا 
عليه وسلم يوم الخنمدق والجمهمور علمل أن ذلمك الفعمل يموم الخنمدق كمان قبمل نمزول 

   ٖ(صالة الخوف وأنه منسوخ بها
وإنمما صمار الجميما إلمل استحسمان الترتيمب فمي ):وفمي قلمان الصمالة،قال ابمن رشمد

المنسمميات إذا لممم يخممف فمموات الحالممرة لصممالته عليممه الصممالة والسممالم الصمملوات 
الخمس يوم الخندق مرتبة وقد احتج بهذا ممن أوجمب القلمان علمل العاممد وال معنمل 

     ٗ(لهذا فون هذا منسوخ وأيلا فونه كان تركا لعذر
وأكممر العلممان علمل أن القيمام إلمل الجنمازة منسموخ بمما :)وفي الجنمائز قمال ابمن رشمد

رو، مالك من حديث علي بمن أبمي طالمب أن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم كمان 
واختلف الذين رأوا أن القيام منسموخ فمي القيمام علمل  )...( يقوم في الجنائز مم جلس

أ، أنمه داخمل القبر في وقت الدفن فبعلهم رأ، أنه لم يدخل تحت النهي وبعلهم ر
تحت النهي علل ماهر اللفم ومن أخرجه من ذلك احمتج بفعمل علمي فمي ذلمك وذلمك 
أنه رو، النس  وقام علل قبر ابن المكفف فقيل له أال تجلس يما أميمر الممإمنين فقمال 

 ٘(قليل ألخينا قيامنا علل قبره 
بد رو، مسلم عن عوفي عدد تكبيرات صالة الجنازة ذهب الجمهور علل أنها أربا،

الرحمن بن أبي ليلل قال كان زيد بن أرقم يكبر علمل الجنمائز أربعما وأنمه كبمر علمل 
جنمازة خمسمما فسممؤلناه فقممال كممان رسممول هللا صملل هللا عليممه وسمملم يكبرهمما كممان النبممي 

                                 
 6ٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ

 
 ٓٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 4ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘



 485 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

صلل هللا عليه وسلم يكبر علل الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وممانيما حتمل ممات 
أربعما ممم مبمت صملل هللا عليمه وسملم علمل أربما النجاشي فصف النماس ورانه وكبمر 

  ٔ(وهذا فيه حجة الئحة للجمهور)،قال ابن رشدحتل توفاه هللا 
علممل أنهمما فممرض وذهممب بعممض المتممؤخرين مممن )زكمماة الفطممر فممون الجمهممور  وفممي

      ٕ(أصحاب مالك إلل أنها سنة وبه قال أهل العراق وقال قوم هي منسوخة بالزكاة 
فمذهب الجمهمور  المسافر هل يجزيه صمومه عمن فرلمه أم الالمريض و وفي صوم

أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما مبت ممن حمديث أنمس :) إلل إجزائه،قال ابن رشد
قال سافرنا ما رسول هللا صملل هللا عليمه وسملم فمي رملمان فلمم يعمب الصمائم علمل 

ب رسمول المفطر وال المفطر علل الصائم وبما مبت عنمه أيلما أنمه قمال كمان أصمحا
 .هللا صلل هللا عليه وسلم يسافرون فيصوم بعلهم ويفطر بعلهم

وأهمل الممماهر يحتجممون لممذهبهم بممما مبممت عممن ابمن عبمماس أن رسممول هللا صمملل هللا  
عليه وسلم خمر  إلمل مكمة عمام الفمتح فمي رملمان فصمام حتمل بلمآ الكديمد ممم أفطمر 

هللا صملل هللا عليمه  فؤفطر الناس وكانوا يؤخذون باألحمدث فاألحمدث ممن أممر رسمول
وسملم قممالوا وهممذا يممدل علممل نسمم  الصمموم قممال أبممو عمممر والحجممة علممل أهممل الممماهر 

  ٖ(إجماعهم علل أن المريض إذا صام أجزأه صومه
فالسبب في اختالفهم فيه ):قال ابن رشد تطوعا يوم السبت عن االختالف في صيام و

م قمال ال تصموموا يموم اختالفهم في تصمحيح مما روي عنمه أنمه عليمه الصمالة والسمال
السبت إال فيما افترض عليكم خرجه أبمو داود قمالوا والحمديث منسموخ نسمخه حمديث 
جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصمالة والسمالم دخمل عليهما يموم الجمعمة وهمي 
صممائمة فقممال صمممت أمممس فقالممت ال فقممال تريممدين أن تصممومي رممدا قالممت ال قممال 

  ٗ(فؤفطري
ما كان لنبي أن يكون  :)قوله تعاللفي من رأ، أن  ر ابن رشدوفي حكم األسر، ذك

لفعلمه قمال ال يقتمل األسمير وممن رأ، ) نسم   اآلية (له أسر، حتل يمخن في األرض
أن اآلية ليس فيها ذكر لقتل األسير وال المقصود منها حصر ما يفعمل باألسمار، بمل 

ويحمط العتمب المذي وقما  فعله عليه الصالة والسالم وهو حكم زائد علل ما في اآليمة
في ترك قتل أسار، بدر قال بجواز قتل األسير والقتل إنمما يجموز إذا لمم يكمن يوجمد 

 ٘(بعد تؤمين وهذا ما ال خالف فيه بين المسلمين
السمبب )وفي االختالف في قتمل مما عمدا النسمان والصمبيان فمي الحرب،قمال ابمن رشمد

وقماتلوا فمي سمبيل هللا ) :تعمالل األملك في االخمتالف فمي همذه المسمؤلة معارلمة قولمه
فموذا انسمل  األشمهر  :لقوله تعالل (الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين

فمممن رأ، أن هممذه ناسممخة لقولممه  .اآليممة(الحممرم فمماقتلوا المشممركين حيممث وجممدتموهم 
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يقاتمل قمال  تعالل وقاتلوا في سمبيل هللا المذين يقماتلونكم ألن القتمال أوال إنمما أبميح لممن
اآليممة علممل عمومهمما ومممن رأ، أن قولممه تعممالل وقمماتلوا فممي سممبيل هللا الممذين يقمماتلونكم 
 ٔ(وهي محكمة وأنها تتناول هإالن األصناف الذين ال يقاتلون استمناها من عموم تلك

 .مم أورد أدلة كل فريق من السنة
د قممال ابممن رشممفممي شممرط الحممرب هممل يجممب تكممرار الممدعوة عنممد تكممرار الحممرب  و
والسبب في اختالفهم معارلة القول للفعل وذلك أنه مبت أنه عليه الصالة والسالم :)

كان إذا بعث سمرية قمال ألميرهما إذا لقيمت عمدوك ممن المشمركين فمادعهم إلمل ممالث 
خصال أو خالل فؤيتهن ما أجابوك إليها فاقبل ممنهم وكمف عمنهم ادعهمم إلمل اإلسمالم 

دار   م ادعهممم إلممل التحممول مممن دارهممم إلممل فممون أجممابوك فاقبممل مممنهم وكممف عممنهم ممم
المهممماجرين وأعلمهمممم إن فعلممموا ذلمممك أن لهمممم مممما للمهممماجرين وأن علممميهم مممما علمممل 
المهاجرين فون أبوا واختاروا دارهم فؤعلمهم أنهم يكونون كؤعراب المسلمين يجري 
عليهم حكم هللا الذي يجري علل المإمنين وال يكون لهم فمي الفمين والننيممة نصميب 

ال أن يجاهدوا ما المسلمين فون هم أبوا فادعهم إلل إعطان الجزية فون أجابوا فاقبل إ
 .منهم وكف عنهم فون أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم

ومبت من فعله عليه الصالة والسالم أنه كان يبيت العدو وينير علميهم مما النمدوات  
ذلمك إنمما كمان فمي فمن الناس وهم الجمهور من ذهب إلمل أن فعلمه ناسم  لقولمه وأن 

أول اإلسمالم قبمل أن تنتشممر المدعوة بممدليل دعموتهم فيمه إلممل الهجمرة ومممن النماس مممن 
رجح القول علل الفعل وذلك بؤن حمل الفعل علل الخصوص ومن استحسمن المدعان 

   ٕ(فهو وجه من الجما
معارلة ماهر قوله )سبب اختالفهم  والصلح قال ابن رشد عنفي جواز المهادنة و

وذا انسل  األشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالل قاتلوا تعالل ف
الممذين ال يإمنممون بمماهلل وال بمماليوم اآلخممر لقولممه تعممالل وإن جنحمموا للسمملم فمماجنح لهمما 
وتوكل علل هللا فمن رأ، أن هية األمر بالقتال حتل يسلموا أو يعطوا الجزيمة ناسمخة 

   ال من لرورة ومن رأ،  آلية الصلح قال ال يجوز الصلح إ
  ٖ..(أن هية الصلح مخصصة لتلك قال الصلح جائز إذا رأ، ذلك اإلمام

واعلمموا أنممما رنممتم مممن  :فممن رأ، أن قولممه تعمالل:)وفمي حكمم النفممل قمال ابمن رشممد
شممين فممؤن هلل خمسممه ناسممخا لقولممه تعممالل يسممؤلونك عممن األنفممال قممال ال نفممل إال مممن 

وقال قوم إن نفل اإلمام السرية جميا ما رنمت جاز ) ٗ(الخمس أو من خمس الخمس
مصمميرا إلممل أن هيممة األنفممال ريممر منسمموخة بممل محكمممة وأنهمما علممل عمومهمما ريممر 

       ٘(مخصصة
وينبنمي أن تعلمم أن :)قمال ابمن رشمدالمسلمون من األرض عنموة  هحكم ما افتتحوفي 

وأن هيمة الفمين ناسمخة قول من قال إن هية الفين وهية الننيمة محمولتان علل الخيار 
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آلية الننيمة أو مخصصة لها أنه قول لعيف جدا إال أن يكمون اسمم الفمين والننيممة 
يمدالن علمل معنمل واحمد فمون كمان ذلمك فاآليتمان متعارلمتان ألن هيمة األنفمال توجمب 
التخميس وهية الحشر توجب القسمة دون التخميس فوجب أن تكمون إحمداهما ناسمخة 

م مخيممرا بممين التخممميس وتممرك التخممميس وذلممك فممي جميمما لألخممر، أو يكممون اإلممما
ويجب علل مذهب من يريد أن يستنبط من الجما بينهما ترك  )...(األموال المننومة

قسمممة األرض وقسمممة ممما عممدا األرض أن تكممون كممل واحممدة مممن اآليتممين مخصصممة 
بعض ما في األخر، أو ناسخة له حتمل تكمون هيمة األنفمال خصصمت ممن عمموم هيمة 

  ٔ...(ما عدا األرلين الحشر
هي فرض مما المذكر سماقطة مما  قال مالكفي حكم التسمية علل الذبيحة وفي الذكاة 

وال تؤكلوا ممما لمم يمذكر اسمم هللا عليمه وإنمه  :)النسيان فذهب مالك إلل أن قوله تعالل
لفسممق ناسمم  هشممام عممن أبيممه أنممه قممال سممئل رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم فقيممل يمما 

إن ناسا من البادية يؤتوننا بلحممان وال نمدري أسمموا هللا عليهما أم ال فقمال  رسول هللا 
وتؤول أن هذا الحديث كان  )رسول هللا صلل هللا عليه وسلم سموا هللا عليها مم كلوها

       ٕ(في أول اإلسالم
والحق أن ما حمرم علميهم أو  :قال القالي ) أهل الكتاب في أكل الشحوم من ذبائحو

ل أنفسهم هو في وقت شمريعة اإلسمالم أممر باطمل إذ كانمت ناسمخة لجميما حرموا عل
الشرائا فيجب أن ال يراعي اعتقادهم في ذلمك وال يشمترط أيلما أن يكمون اعتقمادهم 
في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين وال اعتقاد شريعتهم ألنه لو اشمترط ذلمك لمما جماز 

تهم فممي ذلممك منسمموخا واعتقمماد أكممل ذبممائحهم بوجممه مممن الوجمموه لكممون اعتقمماد شممريع
شريعتنا ال يصح منهم وإنما هذا حكم خصهم هللا تعالل به فذبائحهم وهللا أعلم جمائزة 

 ٖ(لنا علل اإلطالق وإال ارتفا حكم هية التحليل جملة فتؤمل هذا فونه بين وهللا أعلم
ف وفمي متعلقممات النبيمذ قممال أبمو حنيفممة وأصممحابه ال بمؤس باالنتبمماذ فمي جميمما المممرو

واألواني،ورو، مالك عن ابن عمر في الموطؤ أن النبي عليمه الصمالة والسمالم نهمل 
عممن االنتبمماذ فممي الممدبان والمزفممت وجممان فممي حممديث جممابر عممن النبممي عليممه الصممالة 
والسالم من طريق شريك عن سماك أنه قال كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدبان والحنتم 

فمن رأ، أن النهي المتقدم :)را، قال ابن رشدوالنقير والمزفت فانتبذوا وال أحل مسك
الذي نس  إنما كان نهيا عن االنتباذ فمي همذه األوانمي إذ لمم يعلمم ههنما نهمي ذلمك قمال 
يجوز االنتباذ في كل شين  ومن قال إن النهي المتقدم الذي نس  إنمما كمان نهيما عمن 

  ٗ(االنتباذ مطلقا قال بقي النهي عن االنتباذ في هذه األواني
 

وفي الرلاا في شؤن مقدار المحرم من اللبن فون قوما قالوا فيه بعدم التحديد وقالت 
والسمبب فمي اخمتالفهم فمي همذه المسمؤلة :)طائفة بتحديد القدر المحمرم ،قمال ابمن رشمد

معارلة عموم الكتاب لألحاديث الواردة في التحديمد ومعارلمة األحاديمث فمي ذلمك 
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تعمالل وأمهماتكم الالتمي أرلمعنكم اآليمة وهمذا  بعلها بعلا فؤما عموم الكتاب فقوله
يقتلي ما ينطلق عليمه اسمم اإلرلماا واألحاديمث المتعارلمة فمي ذلمك راجعمة إلمل 
حديمين في المعنل أحدهما حديث عائشة وما في معناه أنه قال عليه الصالة والسمالم 
ال تحممرم المصممة وال المصممتان أو الرلممعة والرلممعتان خرجممه مسمملم مممن طريممق 

ومن طريق أم الفلل وممن طريمق مالمث وفيمه قمال قمال رسمول هللا صملل هللا  عائشة
 .عليه وسلم ال تحرم اإلمالجة وال اإلمالجتان

والحممديث الممماني حممديث سممهلة فممي سممالم أنممه قممال لهمما النبممي صمملل هللا عليممه وسمملم  
أرلعيه خمس رلعات وحديث عائشة فمي همذا المعنمل أيلما قالمت كمان فيمما نمزل 

شمر رلمعات معلوممات ممم نسمخن بخممس معلوممات فتموفي رسمول هللا من القمرهن ع
صلل هللا عليه وسلم وهمن ممما يقمرأ ممن القمرهن فممن رجمح مماهر القمرهن علمل همذه 
األحاديث قال تحرم المصة والمصتان ومن جعل األحاديث مفسرة لرية وجما بينها 

م ال تحممرم وبممين اآليممة ورجممح مفهمموم دليممل الخطمماب فممي قولممه عليممه الصممالة والسممال
المصة وال المصتان علل مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال المالمة فمما فوقهما 

  ٔ..(هي التي تحرم
 
وفي المساقاة ورد حديث ابن عمر المابمت أن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم دفما  

إلل يهود خيبر نخل خيبر وأرلها علل أن يعملوها من أموالهم ولرسمول هللا صملل 
عليه وسلم شطر ممرها خرجه البخاري ومسلم وفي بعض رواياته أنه صملل هللا هللا 

عليممه وسمملم سمماقاهم علممل نصممف ممما تخرجممه األرض والممممرة ،فقممال الجمهممور بهممذا 
 .الحديث

ومما يدل علل نسم  ) وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فرأ، المساقاة مخالفة لألصول 
ممن حمديث رافما وريمره ممن النهمي عمن  هذا الحديث أو أنه خماص  بماليهود مما ورد

كران األرض بما يخر  منها ألن المساقاة تقتلي جواز ذلك، وهو خاص أيلا في 
بعض روايات أحاديث المساقاة ولهذا المعنل لم يقل بهمذه الزيمادة مالمك وال الشمافعي 
أعني بما جان من أنه صلل هللا عليمه وسملم سماقاهم علمل نصمف مما تخرجمه األرض 

 ٕ(وهي زيادة صحيحة وقال بها أهل الماهروالممرة 
 

وفي الشمهادة اتفقموا علمل أن اإلسمالم شمرط فمي قبمول الشمهادة وأنمه ال تجموز شمهادة 
يما أيهما :) الكافر إال ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر، لقوله تعمالل

عدل منكم أو  الذين همنوا شهادة بينكم إذا حلر أحدكم الموت حين الوصية امنان ذوا
اآليمة فقمال أبمو حنيفمة يجموز ذلمك علمل الشمروط التمي ذكرهما هللا ( هخران من ريركم

   ٖ(تعالل وقال مالك والشافعي ال يجوز ذلك ورأوا أن اآلية منسوخة
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أحمدها أنمه يقلمي بيمنهم إذا ترافعموا إليمه :) وفي الحكم علل المذمي ففيمه مالممة أقموال

نيفة والماني أنه مخير وبه قال مالك وعن الشافعي بحكم المسلمين وهو مذهب أبي ح
القممموالن والمالمممث أنمممه واجمممب علمممل اإلممممام أن يحكمممم بيمممنهم وأن لمممم يتحممماكموا إليمممه      

فمون جمانوك فماحكم بيمنهم أو أعمرض :) فعمدة من اشترط مجيئهم للحاكم قوله تعمالل
( أن احكم بينهمو:) وبهذا تمسك من رأ، الخيار ومن أوجبه اعتمد قوله تعالل( عنهم

ورأ، أن هذا ناس  آلية التخيير وأما من رأ، وجوب الحكم عليهم وإن لمم يترافعموا 
      ٔ(فونه احتج بوجماعهم علل أن الذمي إذا سرق قطعت يده

 
 

 :اواعد في الناسخ والمنسوخ
 

 :ال يجوز القول بالنسخ لمجرد الظن
موافممق  واآلخممرلمموا إذا تعممارض حممديمان أحممدهما فيممه شممرا مو:)يقممول ابممن رشممد

لألصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتؤخر وجب أن يصمار إلمل 
الحديث الممبت للشرا ألنه وقد وجمب العممل بنقلمه ممن طريمق العمدول وتركمه المذي 
ورد أيلا من طريق العدول يمكمن أن يكمون ذلمك قبمل شمرا ذلمك الحكمم ويمكمن أن 

شمرعا وجمب العممل بمه بممن ممن لمم نمإمر أن نوجمب يكون بعده فلمم يجمز أن نتمرك 
النسمم  بممه إال لممو نقممل أنممه كممان بعممده فممون المنممون التممي تسممتند إليهمما األحكممام محممدودة 
بالشرا أعني التي توجب رفعها أو إيجابها وليست هي أي من اتفمق ولمذلك يقولمون 

شمرا إن العمل ما لم يجب بالمن وإنما وجمب باألصمل المقطموا بمه يريمدون بمذلك ال
 ٕ(المقطوا به الذي أوجب العمل بذلك النوا من المن

 
 :ثبوت النسخ يرفل االحتماالت

قممال ابممن رشممد فممي الخممالف الواقمما فممي القممرانة الواجبممة فممي الصممالة بعممد اسممتعراض 
فالمسمممؤلة كممما تمممر، محتملمممة وإنمممما كمممان يرتفممما  :)مختلممف اآلران وأدلمممة كمممل فريمممق

 ٖ(االحتمال لو مبت النس 
 

 :لنزول أو الورود عامل حاسم لمعرفة الناسخ من المنسوخضبط تاريخ ا
ألحاديممث المسممح علممل أن هيممة الولممون ناسممخة مممن  ممما رهه بعممض الصممحابة:ممالممه 
بممما رواه مسمملم أنممه كممان  )واحتج القممائلون بجمموازه،وهممو مممذهب ابممن عبمماس الخفممين

ح علل يعجبهم حديث جرير وذلك أنه رو، أنه رأ، النبي عليه الصالة والسالم يمس
   ٗ(الخفين فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة فقال ما أسلمت إال بعد نزول المائدة
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ووردت أحاديمممث ماهرهممما التعمممارض بخصمممموص االنتفممماا بجلمممد الميتمممة،قال ابممممن 
اختلف الناس فمي تؤويلهما فمذهب قموم ممذهب الجمما  اآلمارلمكان اختالف هذه :)رشد

وا في االنتفاا بها بين الممدبول وريمر الممدبول علل حديث ابن عباس أعني أنهم فرق
           ٔ(وذهب قوم مذهب النس  فؤخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام

 
 
 
 

 :الخبر ليس يدخل  النسخ
 (إنمه ال يبمدل القمول لمدي )مبمت ممن قولمه تعمالل فمي حمديث اإلسمران :)قال ابمن رشمد

هما وإن كمان همو فمي النقصمان أمهمر والخبمر وماهره أنه ال يمزاد فيهما وال يمنقص من
   ٕ(ليس يدخله النس 

 :من ير  نسخ القرآن بالسنة المتواترة
وسبب اخمتالفهم فمي تحمريم لحموم السمباا )في جنس السباا المحرمة  العلمان اختلف

قمل ال أجمد فمي مما  :من ذوات األربما معارلمة الكتماب لرممار وذلمك أن مماهر قولمه
اعم يطعمه اآلية أن مما عمدا الممذكور فمي همذه اآليمة حمالل أوحي إلي محرما علل ط

وماهر حديث أبي معلبة الخشني أنه قمال نهمل رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم عمن 
أكل كل ذي ناب من السباا أن السباا محرمة هكذا رواه البخاري ومسملم      وأمما 

لمعارلة وهو أن مالك فما رواه في هذا المعنل من طريق أبي هريرة هو أبين في ا
 :رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قال

أكل كل ذي ناب من السباا حرام وذلك أن الحديث األول قد يمكن الجما بينه وبين  
الكراهية وأما حديث أبي هريرة فليس يمكن  لاآلية بؤن يحمل النهي المذكور فيه عل

رأ، أن الزيمادة نسم  وأن  الجما بينه وبين اآلية إال أن يعتقد أنه ناس  لرية عند من
القرهن ينس  بالسنة المتمواترة  فممن جمما بمين حمديث أبمي معلبمة واآليمة حممل حمديث 
لحوم السباا علل الكراهية  ومن رأ، أن حديث أبي هريرة يتلممن زيمادة علمل مما 

  ٖ(في اآلية حرم لحوم السباا
عارلممة اآليممة والسمبب فممي اخممتالفهم فممي الحممر اإلنسممية م:)وقمال فممي الحمممر األهليممة

المذكورة لألحاديث المابتة في ذلك من حديث جابر وريره قال نهل رسول هللا صلل 
هللا عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر األهلية وأذن في لحوم الخيل فمن جما بين 
اآلية وهذا الحديث حملها علل الكراهية ومن رأ، النس  قمال بتحمريم الحممر أو قمال 

 ٗ(جب عنده نسخابالزيادة دون أن يو
 :ال ينسخ القرآن بالسنة غير المتواترة
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مالك فونما اعتممد مرسمله فمي )ففي القلان باليمين ما الشاهد فونهم اختلفوا فيه ،فؤما 
ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول هللا صملل هللا عليمه وسملم قلمل بماليمين 

:) المخالف لها فقوله تعاللما الشاهد ألن العمل عنده بالمراسيل واجب وأما السماا 
قمالوا وهمذا يقتلمي ( فون لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترلون من الشهدان

الحصر فالزيادة عليه نس  وال ينس  القرهن بالسنة النير متواترة وعند المخالف أنمه 
 ٔ(ليس بنس  بل زيادة ال تنير حكم المزيد 

 
   

 :هل الزيادة عل  النص تقتضي النسخ
حديث ابن عباس أن ابن مسعود خر  ما جواز الولون بالنبيذ احتج األحناف ب ففي

رسول هللا صلل هللا عليه وسلم ليلة الجن فسؤله رسول هللا صلل هللا عليه وسلم فقال 
هل معك من ممان فقمال معمي نبيمذ فمي إداوتمي فقمال رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم 

أبي رافا مولل ابن عمر عن عبد هللا اصبب فتولؤ به وقال شراب وطهور وحديث 
ابن مسعود بممله وفيه فقال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم مممرة طيبمة وممان طهمور 

علي وابن عباس وأنه ال مخالف لهم من الصحابة  وزعموا أنه منسوب إلل الصحابة
 .فكان كاإلجماا عندهم

د روي من طرق أومق ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه للعف رواته وألنه ق
من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن ما رسول هللا صلل هللا عليه وسلم ليلمة الجمن 

قال  واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالل فلم تجدوا مان فتيمموا صعيدا طيبا
فلم يجعل هما هنما وسمطا بمين الممان والصمعيد وبقولمه عليمه الصمالة والسمالم الصمعيد 

لمسمملم وإن لممم يجممد المممان إلممل عشممر حجممج فمموذا وجممد المممان فليمسممه الطيممب ولممون ا
أن يقولوا إن همذا قمد أطلمق عليمه فمي الحمديث اسمم ) قال ابن رشد ولألحناف( بشرته

المان والزيادة ال تقتلي نسخا فيعارلها الكتاب لكن هذا مخمالف لقمولهم إن الزيمادة 
 ٕ(نس 

ماهر الكتماب وهمو )أصال وعمدته  وفي حد الزنا قال أبو حنيفة وأصحابه ال تنريب
مبني علل رأيهم أن الزيادة علل النص النس  وأنه ليس ينس  الكتاب بؤخبمار اآلحماد 
ورووا عن عمر وريره أنه حد ولم ينرب ورو، الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم 

 ٖ(رربوا
 

 :الزيادة المغيرة للحكم ناسخة
زو  الممرأة أبما للمرلما قمال ابمن  ففي مسؤلة هل يصير الرجل الذي له اللبن أعنمي

وسممبب اخممتالفهم معارلممة ممماهر الكتمماب لحممديث عائشممة المشممهور أعنممي هيممة )رشممد
قالت جمان أفلمح أخمو أبمي القعميس يسمتؤذن علمي بعمد أن  :الرلاا وحديث عائشة هو
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أنزل الحجاب فؤبيت أن هذن له وسؤلت رسول هللا صلل هللا عليه وسلم فقال إنه عمك 
يما رسمول هللا إنمما أرلمعتني الممرأة ولمم يرلمعني الرجمل فقمال إنمه  فؤذني لمه فقلمت

 .عمك فليلج عليك خرجه البخاري ومسلم ومالك
فمن رأ، أن ما في الحديث شرا زائد علل ما في الكتاب وهو قوله تعالل وأمهاتكم  

الالتي أرلعنكم وأخواتكم من الرلاعة وعلل قوله صلل هللا عليه وسلم يحرم ممن 
ما يحرم من الوالدة قال لبن الفحل محرم ومن رأ، أن هية الرلاا وقوله الرلاعة 

يحرم من الرلاا ما يحرم من الوالدة إنما ورد علل جهمة التؤصميل لحكمم الرلماا 
إذ ال يجوز تؤخير البيان عن وقت الحاجة قال ذلك الحديث إن عمل بمقتلاه أوجمب 

للحكم ناسخة ما أن عائشة لم يكن أن يكون ناسخا لهذه األصول ألن الزيادة المنيرة 
 ٔ(مذهبها التحريم بلبن الفحل وهي الراوية للحديث 

 
إذا واييل تعييارا األحاديييث بشييكل يصييعب الجمييل بينهييا وتعييذر القييول بالنسييخ تييم 

 :إسقاطها جميعا والعودة إل  استصحاب حال اإلجماع
همل المماهر وأمما أ:) قال ابن رشد في الخالف الواقما فمي نهايمة وقمت صمالة العشمان

فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متمؤخر عمن حمديث إماممة جبريمل فهمو 
يسممقط حكمهمما فيجممب أن يصممار إلممل  اآلمممارناسم  ولممو لممم يكممن ناسممخا لكممان تعممارض 

استصممحاب حممال اإلجممماا وقممد اتفقمموا علممل أن الوقممت يخممر  لممما بعممد طلمموا الفجممر 
اس أن الوقت عنده إلل طلموا الفجمر فوجمب واختلفوا فيما قبل فونا روينا عن ابن عب

أن يستصحب حكم الوقت إال حيث وقا االتفاق علل خروجه وأحسب أن به قال أبو 
  ٕ(حنيفة

وممله أيلا اختالف العلمان في الحجامة في الصيام هل تفسد الصوم أم ال وقمد ورد 
أفطمر  ممن طريمق موبمان أنمه عليمه الصمالة والسمالم قمالاألول روي :في ذلك حديمان

والحمديث المماني حمديث  ،الحاجم والمحجموم وحمديث موبمان همذا كمان يصمححه أحممد
عكرمة عن ابن عباس أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم احتجم وهو صائم وحديث 

فممذهب العلمممان فممي هممذين الحممديمين مالمممة مممذاهب أحممدهما )،ابممن عبمماس هممذا صممحيح 
هب اإلسمممقاط عنمممد التعمممارض ممممذهب التمممرجيح والمممماني ممممذهب الجمممما والمالمممث ممممذ

وحممديث ابممن  )...(والرجموا إلممل البمرانة األصمملية إذا لممم يعلمم الناسمم  مممن المنسموخ 
عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا وذلك شك والشك ال يوجمب 
عمال وال يرفا العلم الموجب للعمل وهذا علل طريقة ممن ال يمر، الشمك ممإمرا فمي 

 ٖ(العلم 
 

 : مخالفة عمل أهل المدينة للحديث يعتبر نوعا من النسخ مالك ير 
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استمنل مالك وقت الزوال في جمواز الصمالة ممن النهمي الموارد فمي الحمديث،قال ابمن 
أما مالك فألن العمل عنده بالمدينة لما وجده علل الوقتين فقمط ولمم يجمده علمل :)رشد

                ٔ(النهي منسوخ بالعمل الوقت المالث أعني الزوال أباح الصالة فيه واعتقد أن ذلك
 

 :ما وجب العمل ب  جاز نسخ  والنسخ اد يكون للبعا واد يكون للكل
فمي وجوبممه فمي هممذا الجمنس مممن مممال  العلمممان فمي نصمماب الحبموب والممممار اختلمفف 

الزكاة فصار الجمهور إلل خمسة أوسق وقمال أبمو حنيفمة لميس فمي الحبموب والمممار 
وسبب اختالفهم معارلة العموم للخصوص أما العموم فقوله :)قال ابن رشدنصاب 

عليه الصالة والسالم فيما سقت السمان العشر وفيما سقي بالنلح نصمف العشمر أمما 
 .الخصوص فقوله عليه الصالة والسالم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

اب والحديمان مابتان فمن رأ، أن الخصوص يبنل علل العموم قمال ال بمد ممن النصم 
وهو المشهور ومن رأ، أن العموم والخصوص متعارلمان إذا جهمل المتقمدم فيهمما 
والمتؤخر إذ كان قد ينس  الخصوص بالعموم عنده وينس  العموم بالخصوص إذ كل 

  ٕ(ما وجب العمل به جاز نسخه والنس  قد يكون للبعض وقد يكون للكل
 

 :سخان من رأ  فعل الخلفا  الراشدين المخالف فعل النبي 
والسمبب )قمال ابمن رشمد العدو أمنمان الحمرب النكاية التي تجوز في أموالفبخصوص 

في اختالفهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصالة والسالم وذلك أنه مبمت 
أنمه عليممه الصممالة والسممالم حمرق نخممل بنممي النلممير ومبممت عمن أبممي بكممر أنممه قممال ال 

 .تقطعن شجرا وال تخربن عامرا
ن أن فعل أبي بكر هذا إنما كان لمكان علممه بنسم  ذلمك الفعمل منمه صملل هللا فمن م

عليه وسلم إذ ال يجوز علل أبي بكر أن يخالفه ما علممه بفعلمه أو رأ، أن ذلمك كمان 
خاصمما ببنممي النلممير لنممزوهم قممال بقممول أبممي بكممر ومممن اعتمممد فعلممه عليممه الصممالة 

وإنمما فمرق مالمك  بتحريمق الشمجر والسالم ولم ير قول أحد وال فعله حجة عليمه قمال
بين الحيوان والشجر ألن قتل الحيوان مملة وقد نهمل عمن المملمة ولمم يمؤت عنمه عليمه 

  ٖ(الصالة والسالم أنه قتل حيوانا
 

 :من جعل العام ناسخا للخاص
صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات األحرار بالعقد ألن األصل بنان :) قال ابن رشد

وم أعني أن قوله تعالل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو الخصوص علل العم
خصمموص وقولممه وال تنكحمموا المشممركات حتممل يممومن هممو عممموم فاسممتمنل الجمهممور 
الخصوص من العموم ومن ذهمب إلمل تحمريم ذلمك جعمل العمام ناسمخا للخماص وهمو 

      ٗ(مذهب بعض الفقهان
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 :ل من رأ  أن العموم إذا تؤخر عن الخصوص فهو ناسخ 

فيما سمو، أهمل الكتماب ممن المشمركين همل تقبمل ممنهم الجزيمة أم ال العلمان  واختلف
والسبب في اختالفهم معارلة العموم للخصموص أمما العمموم فقولمه :)،قال ابن رشد

تعالل وقاتلوهم حتل ال تكون فتنة ويكون الدين كلمه هلل وقولمه عليمه الصمالة والسمالم 
ال إلممه إال هللا فمموذا قالوهمما عصممموا منممي دمممانهم  أمممرت أن أقاتممل النمماس حتممل يقولمموا
 .وأموالهم إال بحقها وحسابهم علل هللا 

وأما الخصوص فقوله ألمران السرايا الذين كان يبعمهم إلل مشركي العمرب ومعلموم 
أنهم كانوا رير أهل كتاب فوذا لقيت عدوك فمادعهم إلمل ممالث خصمال فمذكر الجزيمة 

، أن العموم إذا تؤخر عن الخصوص فهو ناس  له قال فيها وقد تقدم الحديث فمن رأ
ال تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب ألن اآليمة اآلممرة بقتمالهم علمل العمموم 
هي متؤخرة عن ذلك الحديث وذلك أن األمر بقتال المشمركين عاممة وهمو فمي سمورة 

فيه للهجمرة وممن  برانة ذلك عام الفتح وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم
رأ، أن العموم يبنل علمل الخصموص تقمدم أو تمؤخر أو جهمل التقمدم والتمؤخر بينهمما 

     ٔ(قال تقبل الجزية من جميا المشركين
 
 :       القول بوجود ما يعارض -د

عمر رلي هللا عنه في حديث فاطممة بنمت قميس )كتقديم الكتاب عن السنة ممل قول 
وتقديم الحديث الصحيح عممن همو دونمه،أو وجمود  ٕ(مرأةال نترك كتاب هللا لحديث ا

 .ما يعارض ماهره من جهة المعنل والقياس والمصالح وريرها

 :معارضة الكتاب للكتاب 

بخصوص ذبائح أهمل الكتماب،إذا علمم أنهمم ذبحموا ذلمك ألعيمادهم وكنائسمهم فمون ممن 
هم من حرمه العلمان من كرهه وهو قول مالك ومنهم من أباحه وهو قول أشهب ومن

 .وهو الشافعي 
وسمبب اخمتالفهم تعمارض عممومي الكتماب فمي همذا البماب وذلمك أن )يقول ابن رشمد 

قوله تعالل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعالل 
وما أهل لنير هللا بمه ويحتممل أن يكمون قولمه تعمالل ومما أهمل لنيمر هللا بمه مخصصما 

عمام الممذين أوتموا الكتمماب حمل لكممم إذ كمان كممل واحمد منهممما يصممح أن لقولمه تعممالل وط
يستمنل من اآلخر فمن جعل قوله تعالل وما أهل لنيمر هللا بمه مخصصما لقولمه تعمالل 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قمال ال يجموز مما أهمل بمه للكنمائس واألعيماد وممن 

 .ٖ(عكس األمر قال يجوز
 

 :معارضة الكتاب للحديث
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أنمه عليمه ) الولون تمسك من رأ، المسح علل العمامة بحمديث المنيمرة وريمرهففي 
إنما :) وقال ابن رشد عن هذا الحديث (الصالة والسالم مسح بناصيته وعلل العمامة

رده مممن رده إممما ألنممه لممم يصممح عنممده وإممما ألن ممماهر الكتمماب عارلممه عنممده أعنممي 
 ٔ(األمر فيه بمسح الرأس

شممرط وجوبممه علممل المممرأة أن يكممون معهمما زو  أو ذو  وفممي الحممج اختلفمموا هممل مممن
وسمبب :)محمرم منهما يطاوعهما علمل الخمرو  معهما إلمل السمفر للحمج ،قمال ابمن رشمد

الخالف معارلة األمر بالحج والسفر إليمه للنهمي عمن سمفر الممرأة مالمما إال مما ذي 
ي محرم وذلك أنه مبت عنه عليه الصالة والسالم من حمديث أبمي سمعيد الخمدري وأبم

هريرة وابن عباس وابمن عممر أنمه قمال عليمه الصمالة والسمالم ال يحمل الممرأة تمإمن 
باهلل واليوم اآلخر أن تسافر إال ما ذي محرم فمن رلب عموم األمر قال تسافر للحج 
وإن لم يكن معها ذو محرم ومن خصص العموم بهمذا الحمديث أو رأ، أنمه ممن بماب 

 ٕ( ما ذي محرمتفسير االستطاعة قال ال تسافر للحج إال

قال مالك ال يقتل األعمل وال المعتموه وال )وفي النكاية بالعدو التي تكون في النفوس 
أصحاب الصواما ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به وكمذلك ال يقتمل الشمي  
الفاني عنده وبه قال أبو حنيفة وأصمحابه وقمال المموري واألوزاعمي ال تقتمل الشميوخ 

زاعي ال تقتل الحراث  وقال الشافعي في األصح عنه تقتل جميما همذه فقط وقال األو
األصمناف والسمبب فمي اخمتالفهم معارلممة بعمض اآلممار بخصوصمها لعمموم الكتمماب 
ولعموم قوله عليه الصالة والسالم المابت أمرت أن أقاتل الناس حتل يقولوا ال إله إال 

 ٖ(هللا الحديث

فيهما كفمارة وإنمما الكفمارة فمي األيممان التمي وفي اليمين النمموس قمال الجمهمور لميس 
تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف وقال الشافعي وجماعة يجب فيها الكفارة 

وسبب اخمتالفهم معارلمة )أي تسقط الكفارة اإلمم فيها كما تسقطه في رير النموس 
ان فكفارتمه عموم الكتاب لألمر وذلك أن قولمه تعمالل ولكمن يإاخمذكم بمما عقمدتم األيمم

إطعام عشمرة مسماكين اآليمة توجمب أن يكمون فمي اليممين النمموس كفمارة لكونهما ممن 
مسلم بيمينه حرم  جاأليمان المنعقدة، وقوله عليه الصالة والسالم من اقتطا حق امر

  ٗ(هللا عليه الجنة وأوجب له النار يوجب أن اليمين النموس ليس فيها كفارة

رمي الحصون بالمجانيق سوان كان فيها نسان وذرية  واتفق عوام الفقهان علل جواز
لما جان أن النبي عليه الصالة والسالم نصب المنجنيق علل أهل الطائف ) أو لم يكن

وأما إذا كان الحصن فيمه أسمار، ممن المسملمين وأطفمال ممن المسملمين فقالمت طائفمة 
ومعتمد من     يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال األوزاعي وقال الليث ذلك جائز  
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لم يجزه قوله تعالل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما اآلية وأما من أجاز 
       ٔ(ذلك فكؤنه نمر إلل المصلحة

 :معارضة الحديث بالحديث

العلممان فمي مقماييس حجية الحديث ودرجته ورتبته واختالف وهو باب واسا يتناول 
 :،وحسبنا بعض اإلشارات في ذلك،ومن أمملتهاوالترجيح بين رواياته األخذ به

اختار مالك للمؤموم تسمليمتين ول ممام واحمدة وقمد )ما ورد في السالم من الصالة،فقد
قيل عنه إن المؤموم يسلم مالما الواحدة للتحليمل والمانيمة ل ممام والمالممة لممن همو عمن 

اإلفريقمي أن عبمد يساره وأمما أبمو حنيفمة فمذهب إلمل مما رواه عبمد المرحمن بمن زيماد 
قمال : الرحمن بن رافا وبكر بن سوادة حدماه عن عبد هللا بن عمروا بن العاص قمال

رسول هللا صلل هللا عليه وسلم إذا جلس الرجل في هخر صالته فؤحدث قبل أن يسلم 
فقد تمت صالته قال أبو عمر بن عبد البر وحديث علي المتقدم أمبت عند أهمل النقمل 

بممن عمممرو بممن العمماص انفممرد بممه اإلفريقممي وهممو عنممد أهممل النقممل  ألن حممديث عبممد هللا
  ٕ(لعيف 

ن ،وذهب بعلهم يوفي الحد الذي ترفا إليه اليدان ذهب بعض الفقهان إلل أنه المنكب
وكمل :) إلل رفعها إلل األذنين وذهب هخمرون إلمل رفعهما إلمل الصمدر،قال ابمن رشمد

بممت ممما فممي ذلممك      أنممه كممان ذلممك مممروي عممن النبممي صمملل هللا عليممه وسمملم إال أن أم
يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور والرفا إلل األذنين أمبت من الرفا إلل الصمدر 

 ٖ(وأشهر

ن قبمل اليمدين ان قبمل المركبتين أو الركبتماواختلف العلمان في السجود هل تولا اليد
وسمبب اخمتالفهم أن فمي حمديث ابمن حجمر )ومذهب مالك ولا الركبتين قبل اليدين 

رأيممت رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم إذا سممجد ولمما ركبتيممه قبممل يديممه وإذا :ال قمم
نهض رفا يديه قبل ركبتيه، وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصالة والسالم قمال إذا 
سجد أحدكم فال يبرك كمما يبمرك البعيمر وليلما يديمه قبمل ركبتيمه وكمان عبمد هللا بمن 

هل الحديث حديث وائل بن حجر أمبت من عمر يلا يديه قبل ركبتيه  وقال بعض أ
 ٗ(حديث أبي هريرة

اختلممف العلمممان إذا صمملل إنسممان خلممف الصممف وحممده فممالجمهور علممل أن صممالته 
اخمتالفهم فمي ) تجزين وقال أحمد وأبو مور وجماعة صالته فاسدة وسمبب اخمتالفهم

 تصحيح حديث وابصة، ومخالفة العمل له وحديث وابصة هو أنمه قمال عليمه الصمالة
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صممالة لقممائم خلممف الصممف وكممان الشممافعي يممر، أن هممذا يعارلممه قيممام  ال:و السممالم
 .العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس

وكان أحمد  يقول ليس في ذلك حجة ألن سنة النسان هي القيام خلف الرجال وكمان  
أحمد يصحح حديث وابصة وقال ريره هو ممن ملمطرب اإلسمناد ال تقموم بمه حجمة 

بحديث أبي بكرة أنه ركا دون الصمف فلمم يمؤمره رسمول هللا صملل  واحتج الجمهور
هللا عليه وسلم باإلعادة وقال له زادك هللا حرصا وال تعد ولو حممل همذا علمل النمدب 

 ٔ(لم يكن تعارض أعني بين حديث وابصة وحديث أبي بكرة

مار وفي شؤن صفة صالة الخوف فون العلمان اختلفوا فيها اختالفا كميرا الختالف اآل
في هذا الباب أعني المنقولة من فعله صلل هللا عليه وسلم في صالة الخوف قال ابن 

فالشافعي همر المسند علل الموقموف ومالمك هممر :)رشد بعد استعراض دليل كل فريق
الموقوف ألنه أشبه باألصول أعني أن ال يجلس اإلمام حتل تفرل الطائفة المانية ممن 

      ٕ(متبا ورير مختلف عليه صالتها ألن اإلمام متبوا ال

واحتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرممة عمن ابمن عبماس خرجمه 
أبممو داود أن رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم لممم يسممجد فممي شممين مممن المفصممل منممذ 

قال أبو عممر وهمو منكمر ألن أبما هريمرة المذي رو، سمجوده فمي )هاجر إلل المدينة 
الصالة والسالم إال بالمدينة وقد رو، المقات عنه أنه سمجد المفصل لم يصحبه عليه 

 ٖ(عليه الصالة والسالم في والنجم

وفي الجنازة في حكم الناسل اختلمف الفقهمان همل يجمب فمي حقمه النسمل أم ال بسمبب 
وذلك أن أبا هريرة رو، عن النبي عليه )معارلة حديث أبي هريرة لحديث أسمان 

سل ميتا فلينتسل ومن حمله فليتولمؤ خرجمه أبمو داود الصالة والسالم أنه قال من ر
وأممما حممديث أسمممان فونهمما لممما رسمملت أبمما بكممر رلممي هللا عنممه خرجممت فسممؤلت مممن 
حلرها من المهاجرين واألنصار وقالت إني صائمة وإن هذا يموم شمديد البمرد فهمل 
علي من رسل قالوا ال وحديث أسمان فمي همذا صمحيح وأمما حمديث أبمي هريمرة فهمو 

  ٗ(أكمر أهل العلم فيما حكل أبو عمر رير صحيحعند 

 :ال ينبغي معارضة الحديث الثابت الصحيح بمن دون  من الضعيف
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أمما حمديث علمي فصمحيح :) قال ابن رشد في التوقيت الخاص بالمسمح علمل الخفمين 
خرجه مسلم وأما حديث أبي بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد البمر إنمه حمديث ال 

  ٔ(إسناد قائم ولذلك ليس ينبني أن يعارض به حديث علي يمبت وليس له

ورد حديث مالك عن نافا عن ابن عمر أن رسول هللا وفي خيار المجلس في البيوا 
صلل هللا عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار علل صاحبه ما لم يفترقا 

أحمدهما لصماحبه اختمر إال بيا الخيار وفي بعمض روايمات همذا الحمديث إال أن يقمول 
وهذا حديث إسناده عند الجميا من أومق األسانيد وأصمحها حتمل لقمد :)قال ابن رشد 

وأممما زعممم أبممو محمممد أن ممممل هممذا اإلسممناد يوقمما العلممم وإن كممان مممن طريممق اآلحمماد  
المخالفون فقد الطرب بهم وجه الدليل لممذهبهم فمي رد العممل بهمذا الحمديث فالمذي 

عليمه مما  مه هللا في رد العمل به أنه لمم يلمف عممل أهمل المدينمةاعتمد عليه مالك رح
وجود حديث منقطا عارله عنده ما رواه من منقطا حديث ابن مسعود أنه قال أيما 

 .بيعين تبايعا فالقول قول البائا أو يترادان
فكؤنه حمل هذا علل عمومه وذلك يقتلي أن يكون فمي المجلمس وبعمد المجلمس ولمو 

ا في انعقاد البيا لم يكن يحتا  فيمه إلمل تبيمين حكمم االخمتالف فمي كان المجلس شرط
وهييذا الحييديث المجلممس ألن البيمما بعممد لممم ينعقممد وال لممزم بممل بمماالفتراق مممن المجلممس 

وبخاصممة أنممه ال يعارلممه إال ممما تمموهم العممموم فيممه  منقطييل وال يعييارا بيي  األول
مسندا فيما أحسب فهمذا  واألولل أن ينبني هذا علل ذلك وهذا الحديث لم يخرجه أحد
 ٕ( هو الذي اعتمده مالك رحمه هللا في ترك العمل بهذا الحديث

 
 :معارضة األثار لؤلصول

اختلمممف العلممممان إذا وقممما الحمممج ممممن الصمممبي همممل يجزيمممه عمممن حجمممة اإلسمممالم أم ال      
وسبب الخالف معارلة األمر في ذلك لألصمول وذلمك أن ممن أجماز ذلمك أخمذ فيمه )

المشهور وخرجه البخاري ومسلم وفيه أن امرأة رفعت إليه عليمه  بحديث ابن عباس
الصالة والسالم صبيا فقالت ألهذا حج يا رسول هللا قال نعم ولك أجر      ومن منما 

  ٖ(ذلك تمسك بؤن األصل هو أن العبادة ال تصح من رير عاقل
 

ال ذبحه أو اختلف العلمان فيما استوح  من الحيوان المستؤنس فلم يقدر علل أخذه و
وسبب اخمتالفهم معارلمة األصمل :) قال ابن رشد نحره هل يقتل ممل الصيد أم ال ؟

في ذلك للخبر وذلمك أن األصمل فمي همذا البماب همو أن الحيموان اإلنسمي ال يإكمل إال 
وأممما الخبممر المعممارض لهممذه األصممول  بالممذبح أو النحممر وأن الوحشممي يإكممل بممالعقر

د منهما بعيمر وكمان فمي القموم خيمل يسميرة فطلبموه فحديث رافا بن خديج وفيه قال فنم
فؤعياهم فؤهو، إليه رجل بسهم فحبسه هللا تعالل به فقال النبي عليه الصالة والسمالم 

   ٗ(إن لهذه البهائم أوابد كؤوابد الوح  فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا
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تين وقوما قمالوا وفي اإلشهاد علل الرلاا فون قوما قالوا ال تقبل فيه إال شهادة امرأ

وأممما اخممتالفهم فممي قبممول شممهادة المممرأة :)ال تقبممل فيممه إال شممهادة أربمما قممال ابممن رشممد
الواحدة فمخالفمة األممر الموارد فمي ذلمك لألصمل المجمما عليمه أعنمي أنمه ال يقبمل ممن 
الرجال أقل من امنين وأن حال النسان في ذلك إما أن يكون ألعف من حال الرجال 

 .هم في ذلك مساوية للرجالوإما أن تكون أحوال
واإلجماا منعقد علل أنه ال يقلل بشهادة واحدة  واألمر الوارد في ذلك همو حمديث 
عقبممة بممن الحممارث قممال يمما رسممول هللا إنممي تزوجممت امممرأة فؤتممت امممرأة فقالممت قممد 
أرلمعتكما فقمال رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم كيمف وقمد قيمل دعهما عنمك وحمممل 

الندب جمعا بينه وبين األصول وهو أشبه وهي رواية عن  بعلهم هذا الحديث علل
 ٔ(مالك
 

وسمبب الخمالف معارلمة األصمول :)واختلفوا في بيا الحيوان بالميت،قال ابمن رشمد
في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب وذلمك أن مالكما رو، عمن زيمد بمن أسملم عمن 

الحيموان بماللحم  سعيد بن المسيب أن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم نهمل عمن بيما
فمممن لممم تنقممدح عنممده معارلممة هممذا الحممديث ألصممل مممن أصممول البيمموا التممي توجممب 
التحريم قال به وممن رأ، أن األصمول معارلمة لمه وجمب عليمه أحمد أممرين إمما أن 
ينلممب الحممديث فيجعلممه أصممال زائممدا بنفسممه أو يممرده لمكممان معارلممة األصممول لممه 

صول و مالك رده إلل أصوله في البيوا فالشافعي رلب الحديث وأبو حنيفة رلب األ
فجعممل البيمما فيممه مممن بمماب الربمما أعنممي بيمما الشممين الربمموي بؤصممله ممممل بيمما الزيممت 

  ٕ(بالزيتون
وحجمتهم حمديث المصمراة المشممهور )عنمد مالمك والشمافعي عيمب  ٖوتعتبمر التصمرية 

وهممو قولممه صمملل هللا عليممه وسمملم ال تصممروا اإلبممل والبقممر فمممن فعممل ذلممك فهممو بخيممر 
النمرين إن شان أمسكها وإن شان ردها وصاعا من تمر قالوا فؤمبت له الخيار بمالرد 
ما التصرية وذلك دال علل كونه عيبا مإمرا قالوا وأيلا فونه مدلس فؤشبه التمدليس 

 .بسائر العيوب
وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست التصرية عيبا لالتفاق علمل أن اإلنسمان إذا اشمتر،  

قليال أن ذلك ليس بعيب قمالوا وحمديث المصمراة يجمب أن ال يوجمب شاة فخر  لبنها 
عمال لمفارقته األصول وذلك أنه مفارق لألصول من وجوه فمنها أنه معارض لقوله 
عليه الصالة والسالم الخرا  باللمان وهو أصل متفق عليه ومنها أن فيه معارلة 

األصمل فمي المتلفمات إمما  منا بيا طعام بطعام نسيئة وذلك ال يجوز باتفاق ومنهما أن
القيم وإما الممل وإعطان صاا من تمر في لبن ليس قيمة وال ممال ومنها بيما الطعمام 
المجهول أي الجزاف بالمكيل المعلموم ألن اللمبن المذي دلمس بمه معلموم القمدر وأيلما 
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فونه يقل ويكمر والعوض ههنا محدود ولكن الواجب أن يستمنل هذا من هذه األصول 
       ٔ(ا صحة الحديث وهذا كؤنه ليس من هذا الباب وإنما هو حكم خاصكلها لمول

 
 :معارضة اآلثار للقياس

 
 :معارضة اللفظ للفظ واللفظ للقياس

والسبب في اختالفهم معارلة القياس للفم وما يممن :يقول ابن رشد في زكاة الخيل
ا فقولممه عليممه ممن معارلممة اللفممم للفممم فيهمما أممما اللفممم الممذي يقتلممي أن ال زكمماة فيهمم

الصالة والسالم ليس علل المسلم في عبمده وال فمي فرسمه صمدقة وأمما القيماس المذي 
عارض هذا العموم فهو أن الخيمل السمائمة حيموان مقصمود بمه النممان والنسمل فؤشمبه 

 ٕاإلبل والبقر 
 

 :  معارضة ظاهر الكتاب للقياس
مممة أشمميان أحممدها وسممبب اخممتالفهم فممي ذلممك هممو مال:)ممممل قولممه فممي أسممآر الحيوانممات
وأما ماهر الكتاب فونه عمارض همذا القيماس فمي )...(معارلة القياس لماهر الكتاب

وممما هممو ( فونممه رجممس:) الخنزيممر والمشممرك وذلممك أن هللا تعممالل يقممول فممي الخنزيممر
رجس في عينه فهو نجس لعينه ولذلك استمنل قوم ممن الحيموان الحمي الخنزيمر فقمط 

علل جهة الذم له وأما المشرك ففي قوله تعالل إنمما ومن لم يستمنه حمل قوله رجس 
المشممركون نجممس فمممن حمممل هممذا أيلمما علممل ممماهره اسممتمنل مممن مقتلممل ذلممك فممي 

       ٖ( القياس المشركين ومن أخرجه مخر  الذم لهم طرد قياسه
 

 :معارضة دليل الخطاب للقياس
د فعلل هذا يجب لكن حديث أبي لم يمبت بع:) ممل قوله في مسؤلة توقيت مسح الخف

العمممل بحممديمي علممي وصممفوان وهممو األمهممر إال أن دليممل الخطمماب فيهممما يعارلممه 
القياس وهو كون التوقيت رير مإمر في نقض الطهارة ألن النمواقض همي األحمداث 

ٗ 
 

 :معارضة عموم األثر للقياس
والسبب في اخمتالفهم معارلمة القيماس لعمموم األممر وذلمك أن :)وممله قول ابن رشد

م قوله عليه الصالة والسالم إذا جان أحدكم المسمجد فليركما ركعتمين يوجمب أن عمو
يركا الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان اإلمام يخطب واألممر باإلنصمات إلمل 

    ٘(الخطيب يوجب دليله أن ال يشتنل بشين مما يشنل عن اإلنصات وإن كان عبادة
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 :معارضة العموم للقياس المخصص ل 
وأما سمبب اخمتالفهم فمي تخصميص بعمض المسماجد أو :) خصوص االعتكافيقول ب

تعميمها فمعارلة العموم للقياس المخصص له فمن رجح العموم قال في كل مسجد 
علل ماهر اآليمة وممن انقمدح لمه تخصميص بعمض المسماجد ممن ذلمك العمموم بقيماس 

ل الجمعمة اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لئال ينقطما عممل المعتكمف بمالخرو  إلم
أو مسممجدا تشممد إليممه المطممي ممممل مسممجد النبممي صمملل هللا عليممه وسمملم الممذي وقمما فيممه 

 ٔ( اعتكافه ولم يقس سائر المساجد عليه إذ كانت رير مساوية له في الحرمة
 

 :معارضة القياس لظاهر األثر
فممون الشممافعي وأبمما حنيفممة يقمموالن ال : ممممل قولممه فممي مسممؤلة مممن جمماما ناسمميا لصممومه

ة وقال أحمد وأهل الماهر ريه وال كفارة وقال مالك عليه القلان دون الكفاقلان عل
عليه القلان والكفارة وسبب اختالفهم في قلان الناسمي معارلمة مماهر األممر فمي 
ذلك القياس وأما القياس فهمو تشمبيه ناسمي الصموم بناسمي الصمالة فممن شمبهه بناسمي 

ي الصممالة     وأممما األمممر الصممالة أوجممب عليممه القلممان كوجوبممه بممالنص علممل ناسمم
المعارض بماهره لهذا القياس فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عمن أبمي هريمرة قمال 
قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم من نسي وهو صائم فؤكل أو شرب فليتم صومه 
فونما أطعمه هللا وسقاه وهذا األمر يشهد به عموم قوله عليه الصالة والسالم رفا عن 

 ٕ. والنسيان وما استكرهوا عليه أمتي الخطؤ
فممون أبما حنيفممة وأصممحابه : ومممل قولممه فممي الممرأة إذا طاوعممت زوجهمما علمل الجممماا

ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها الكفمارة وقمال الشمافعي وداود ال كفمارة عليهما وسمبب 
اختالفهم معارلة ماهر األمر للقياس وذلك أنه عليه الصالة والسالم لم يؤمر المرأة 

  ٖالحديث بكفارة والقياس أنها ممل الرجل إذ كان كالهما مكلفا في
 :للقياس معارضة دليل فعل النبي 

فمذهب مالمك إلمل أن األفلمل فمي : ممل قوله في اختالفهم فمي األفلمل فمي اللمحايا
اللحايا الكبا  مم البقر مم اإلبل بعكس األمر عنده في الهدايا وقد قيل عنه اإلبل مم 

ا  وذهب الشافعي إلل عكس ما ذهب إليه مالك فمي اللمحايا اإلبمل ممم البقر مم الكب
البقر مم الكبا  وبه قال أشهب وابن شعبان وسبب اختالفهم معارلة القيماس لمدليل 
الفعل وذلك أنه لم يمرو عنمه عليمه الصمالة والسمالم أنمه لمحل إال بكمب  فكمان ذلمك 

بعض الناس وفي البخاري  دليال علل أن الكبا  في اللحايا أفلل وذلك فيما ذكر
عن ابن عمر ما يدل علل خالف ذلك وهو أنمه قمال كمان رسمول هللا صملل هللا عليمه 
وسمملم يممذبح وينحممر بالمصمملل وأممما القيمماس فممألن اللممحايا قربممة بحيمموان فوجممب أن 

 ٗيكون األفلل فيها األفلل في الهدايا 
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في شؤن ما يقرأ في  وممل معارلة حال فعله صلل هللا عليه وسلم للقياس أيلا،قوله
والسبب في اخمتالفهم معارلمة حمال الفعمل للقيماس وذلمك أن القيماس :)صالة العيدين

يوجب أن ال يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات ودليمل الفعمل يقتلمي 
أن يكون لها سورة راتبة وقال القالي خر  مسلم عن النعمان بمن بشمير أن رسمول 

م كان يقرأ فمي العيمدين وفمي الجمعمة بسمبح اسمم ربمك األعلمل هللا صلل هللا عليه وسل
وهل أتاك حديث الناشية قال فوذا اجتما العيد والجمعمة فمي يموم واحمد قمرأ بهمما فمي 
الصالتين وهذا يدل علل أنه ليس هناك سورة راتبة وأن الجمعة لميس كمان يقمرأ بهما 

 ٔ( دائما
 

 :عمل الراو  بخبلف ما رو 
الحديث، ما ينقل ممن عممل المراوي لمه بخمالف مما جمان فمي  مما يرد به البعض نص

ويعتبر ذلك مما يوهن الحديث عنده بسبب أن الترك ال يكون  إال لعلمم عنمده .الرواية
 :من نس  أو ريره ومماله

عممدد السممبا المموارد فممي حممديث ولممول الكلممب فممي اإلنممان شممرطا فممي أبممو حنيفممة  لممم يممر
ي رسمل النجاسمات أعنمي أن المعتبمر فيهما ألنه عارض ذلك عنده القياس ف )طهارته 

لمكممان معارلممة  اآلحممادإنممما هممو إزالممة العممين فقممط وهممذا علممل عادتممه فممي رد أخبممار 
األصول لها قال القالي فاستعمل من هذا الحمديث بعلما ولمم يسمتعمل بعلما أعنمي 
أنه استعمل منه ما لم تعارله عنده األصول ولم يستعمل ما عارلته منمه األصمول 

  ٕ(ك بؤنه مذهب أبي هريرة الذي رو، الحديثوعلد ذل
رو، مالك من حديث علي بمن )وأكمر العلمان علل أن القيام إلل الجنازة منسوخ بما 

أبممي طالممب أن رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم كممان يقمموم فممي الجنممائز مممم جلممس      
يمه وذهب قوم إلل وجوب القيمام وتمسمكوا فمي ذلمك بمما روي ممن أممره صملل هللا عل

قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم إذا  :وسلم بالقيام لها كحديث عامر بن ربيعة قال
 .رأيتم الجنائز فقوموا إليها حتل تخلفكم أو تولا

واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام علمل القبمر فمي وقمت المدفن فبعلمهم  
نهي علل مماهر اللفمم رأ، أنه لم يدخل تحت النهي وبعلهم رأ، أنه داخل تحت ال

ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك وذلك أنه رو، النسم  وقمام علمل قبمر 
 ٖ(ابن المكفف فقيل له أال تجلس يا أمير المإمنين فقال قليل ألخينا قيامنا علل قبره

 
مالك والشافعي  )قالوفي زكاة الفطر اختلف الفقهان في زكاة السيد عن عبده الكافر ف

س علل السيد في العبد الكافر زكاة وقال الكوفيون عليه الزكاة فيه والسمبب وأحمد لي
في اختالفهم اختالفهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر وهو قوله ممن 
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المسلمين فونه قد خولف فيها نافا بكون ابن عمر أيلا الذي همو راوي الحمديث ممن 
 ٔ(مذهبه إخرا  الزكاة عن العبيد الكفار

ومماله أيلا في باب النكاح قول ابن رشد في رد الحنفية حديث عائشمة فمي اشمتراط 
وقد لعفت الحنفية حديث عائشمة وذلمك أنمه حمديث رواه جماعمة  :)الولي في النكاح

عن ابن جريج عن الزهري وحكل ابن علية عن ابمن جمريج أنمه سمؤل الزهمري عنمه 
الواليمة وال الواليمة ممن ممذهب قالوا والمدليل علمل ذلمك أن الزهمري لمم يكمن يشمترط 

       ٕ(عائشة
من لم يجمز كرانهما بحمال  قد اعتمدووممله أيلا اختالف العلمان في كران األرض ،

ما رواه مالك بسنده عن رافا بن خديج أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم نهل عن )
خصميص كران المزارا قالوا وهذا عمام وهمإالن لمم يلتفتموا إلمل مما رو، مالمك ممن ت

الراوي لمه حمين رو، عنمه قمال حنملمة فسمؤلت رافما بمن خمديج عمن كرائهما بالمذهب 
والورق فقال ال بؤس به ورو، هذا عن رافا ابن عمر وأخذ بعمومه وكان ابن عمر 
قبل يكري أرله فترك ذلك وهذا بنان علل رأي من ير، أنه ال يخص العموم بقول 

نهل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم وروي عن رافا بن خديج عن أبيه قال ،الراوي
وعمدة من أجاز كرانها بجميا العروض والطعمام وريمر  )...(عن إجارة األرلين 

جمارة إذلك مما يخر  منها أنه كمران منفعمة معلوممة بشمين معلموم فجماز قياسما علمل 
هللا وريمره  روي عمن سمالم بمن عبمد،سائر المنافا وكؤن هإالن لعفوا أحاديث رافما

      ٖ(افا أنهم قالوا اكتر، رافافي حديث ر
 
 :معارضة خبر الواحد بعمل المدينة أو ما تعم ب  البلو  

يمهر فيمه موقفمه ممن رد األحاديمث بسمبب " البداية"يقول ابن رشد في قول جاما في
لمذي همو العممل كيمف يكمون االنممر فمي همذا األصمل :) مخالفة عمل أهمل المدينمة لهما
قدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من بماب اإلجمماا دليال شرعيا فيه نمر فون مت

وذلك ال وجه له فون إجماا البعض ال يحتج به وكان متؤخروهم يقولون إنه من باب 
نقل التواتر ويحتجون في ذلك بالصاا وريره مما نقلمه أهمل المدينمة خلفما عمن سملف 

قول فمون التمواتر طريقمه والعمل إنما هو فعل والفعل ال يفيد التمواتر إال أن يقتمرن بمال
الخبر ال العمل وبؤن جعل األفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوا واألشمبه عنمدي 
أن يكون ممن بماب عمموم البلمو، المذي يمذهب إليمه أبمو حنيفمة وذلمك أنمه ال يجموز أن 

أسمبابها ريمر منسموخة ويمذهب  ،يكون أممال هذه السنن مما تكررهما وتكمرر وقوعهما
 .هل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلفالعمل بها علل أ

وهو أقو، من عموم البلو، الذي يذهب إليه أبو حنيفة ألن أهل المدينة أحر، أن ال  
يذهب عليهم ذلك ممن ريمرهم ممن النماس المذين يعتبمرهم أبمو حنيفمة فمي طريمق النقمل 

ن وافقتمه أفمادت بمه وبالجملة العمل ال يشمك أنمه قرينمة إذا اقترنمت بالشمين المنقمول إ
 .رلبة المن وإن خالفته أفادت به لعف المن
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فؤما هل تبلآ هذه القرينة مبلنما تمرد بمه أخبمار اآلحماد المابتمة ففيمه نممر وعسمل أنهما  
تبلآ في بعض وال تبلآ في بعض لتفالل األشميان فمي شمدة عمموم البلمو، بهما وذلمك 

لتكمرار علمل المكلفمين كمان نقلهما أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كميرة ا
من طريق اآلحاد من رير أن ينتشر قوال أو عمال فيه لعف وذلمك أنمه يوجمب ذلمك 
أحد أمرين إما أنها منسوخة وإما أن النقل فيه اختالل وقد بمين ذلمك المتكلممون كمؤبي 

 ٔ(المعالي وريره
 

حمديث ورد  المسح في الولمون علمل الناصمية و العماممةفي ومن أمملة ذلك ما جان 
قممال ابممن  ،المنيممرة وريممره أنممه عليممه الصممالة والسممالم مسممح بناصمميته وعلممل العمامممة

وهذا الحديث إنما رده من رده إما ألنه لم يصح عنده وإمما ألن مماهر الكتماب :)رشد
عارله عنده أعني األمر فيه بمسح المرأس وإمما ألنمه لمم يشمتهر العممل بمه عنمد ممن 

وبخاصمة فمي المدينمة علمل المعلموم  اآلحمادمن طريق  يشترط اشتهار العمل فيما نقل
 ٕ...(من مذهب مالك أنه ير، اشتهار العمل وهو حديث خرجه مسلم

مالك وأصحابه إلل أن األوقمات المنهمي )األوقات منهي عن الصالة فيها ذهب  في و
عنها همي أربعمة الطلموا والنمروب وبعمد الصمبح وبعمد العصمر وأجماز الصمالة عنمد 

ذه األوقات الخمسة كلهما منهمي عنهما إال وقمت المزوال يموم الجمعمة فونمه الزوال أن ه
أجاز فيه الصالة واستمنل قوم من ذلك الصالة بعد العصر وسمبب الخمالف فمي ذلمك 
أحد شيئين إما معارلة أمر ألمر وإما معارلمة األممر للعممل عنمد ممن راعمل العممل 

هي ولم يكن هناك معارض أعني عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس فحيث ورد الن
 ٖ(ال من قول وال من عمل اتفقوا عليه وحيث ورد المعارض اختلفوا

أما مالك فألن العمل عنده بالمدينة لما وجده علل الوقتين فقط ولم يجده  :)وقال أيلا
علممل الوقممت المالممث أعنممي الممزوال أبمماح الصممالة فيممه واعتقممد أن ذلممك النهممي منسمموخ 

       ٗ(عمل تؤميرا فبقي علل أصله في المنابالعمل وأما من لم ير لل
 

السمبب فمي اخمتالف كمل واحمد ممن :)وفي االختالف في صميآ اآلذان ،قمال ابمن رشمد
فمي ذلمك واخمتالف اتصمال العممل عنمد كمل واحمد  اآلممارهإالن األربا فرق اختالف 

 منهم وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينمة والمكيمون
كذلك أيلا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذاك وكذلك الكوفيون والبصريون ولكل 

وال شممك أن كممل واحمد يممرد بقيمة اآلمممار بمما معممه مممن  ٘(واحمد مممنهم هممار تشممهد لقولمه
 .العمل
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مالك ليس التوجيمه بواجمب فمي الصمالة وال  :)قالففي الصالة  ٔالتوجيهواختلفوا في 
المممواردة بالتوجيمممه للعممممل عنمممد مالمممك أو  مممماراآلبسمممنة وسمممبب االخمممتالف معارلمممة 

       ٕ(الواردة بذلك اآلماراالختالف في صحة 
 

والسبب :) اإلحرام،قال ابن رشد ةوفي شؤن االختالف في رفا اليدين فيما عدا تكبير
فمنهم من )...( الواردة في ذلك ومخالفة العمل  اآلمارفي هذا االختالف كله اختالف 

رام فقط ترجيحا لحديث عبمد هللا بمن مسمعود وحمديث البمران بمن اقتصر به علل اإلح
ورد مالك ريرها من األحاديث ألنهما ال  ٖ(عازب وهو مذهب مالك لموافقة العمل به

 .توافق العمل
رو، ابمن القاسمم أنمه ال تجموز إماممة القاعمد وأنمه إن )صالة القائم خلف القاعمد  فيو

قد روي عمن مالمك أنهمم يعيمدون الصمالة صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صالتهم و
فممي الوقممت وهممذا إنممما بنممي علممل الكراهممة ال علممل المنمما واألول هممو المشممهور عنممه      

أعنمي عممل أهمل  لرممارفمي ذلمك ومعارلمة العممل  اآلماروسبب االختالف تعارض 
  ٗ(المدينة عند مالك

ال فذهب بعمض إلمل اختلفوا فيمن جان يوم الجمعة واإلمام علل المنبر هل يركا أم و
والسمبب :)،قمال ابمن رشمدأنه ال يركا وهو مذهب مالك وذهب بعلهم إلل أنمه يركا

في اختالفهم معارلة القياس لعموم األمر وذلك أن عموم قوله عليه الصالة والسالم 
إذا جممان أحممدكم المسممجد فليركمما ركعتممين يوجممب أن يركمما الممداخل فممي المسممجد يمموم 

ب واألممر باإلنصمات إلمل الخطيمب يوجمب دليلمه أن ال الجمعة وإن كمان اإلممام يخطم
 .يشنل عن اإلنصات يشتنل بشين مما

وإن كان عبادة ويإيد عموم هذا األمر ما مبت من قوله عليه الصالة والسالم إذا جان 
أحممدكم المسممجد واإلمممام يخطممب فليركمما ركعتممين خفيفتممين خرجممه مسمملم وفممي بعممض 

ه الصمالة والسمالم أممر الرجمل المداخل أن يركما رواياته وأكمر رواياته أن النبي عليم
فون صحت الزيادة وجب العممل بهما فونهما نمص فمي مولموا الخمالف :)إلل أن قال(

والنص ال يجب أن يعارض بالقياس لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو 
 ٘(العمل

 
نعمه مالمك أجازه الشمافعي لميال كمان أو نهمارا وم،الجما في الحلر لعذر المطر فيو

رد  وقمد،في النهار وأجمازه فمي الليمل وأجمازه أيلما فمي الطمين دون المطمر فمي الليل
جمما رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم بمين :)الذي فيه ابن عباس  مالك بعض حديث

 :وتمؤول بعلمه بمالقول (المهر والعصر والمنرب والعشان في رير خموف وال سمفر
لمك شمين ال يجموز بوجمماا وذلمك أنمه لمم وذ :)قمال ابمن رشمد.أر، ذلك كان في مطر

                                 
وهو أن يقول بعد التكبير إما وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض وهو ممذهب الشمافعي وإمما أن يسمبح  ٔ

 +ما وهو مذهب أبي يوسف صاحبهوهو مذهب أبي حنيفة وإما أن يجما بينه
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يؤخممذ بقولممه فيممه جممما بممين المهممر والعصممر وأخممذ بقولممه والمنممرب والعشممان وتؤولممه 
وأحسب أن مالكا رحمه هللا إنما رد بعض هذا الحديث ألنه عارله العمل فؤخذ منه 
بالبعض الذي لم يعارله العمل وهو الجما في الحلر بين المنمرب والعشمان علمل 

   ٔ(ن ابن عمر كان إذا جما األمران بين المنرب والعشان جما معهمما روي أ
واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رملان فاختار مالك 
في أحد قوليه و أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعمة سمو، الموتر 

قال       اومالمين ركعة والوتر مالموذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا 
وسبب اختالفهم اختالف النقل في ذلك وذلك أن مالكا رو، عمن يزيمد بمن :)ابن رشد

رومان قال كان الناس يقومون في زممان عممر بمن الخطماب بممالث وعشمرين ركعمة 
وخر  ابن أبي شيبة عن داود ابن قيس قال أدركمت النماس بالمدينمة فمي زممان عممر 

يز وأبان بن عممان يصلون سمتا ومالممين ركعمة ويموترون بممالث وذكمر بن عبد العز
         ٕ(ابن القاسم عن مالك أنه األمر القديم يعني القيام بست ومالمين ركعة

المنقولمة  اآلمماروسمبب اخمتالفهم اخمتالف :)في تكبيرات العيد قال ابن رشمدواختلفوا 
رواه عمن ابممن عمممر أنممه قممال فمي ذلممك عممن الصممحابة فمذهب مالممك رحمممه هللا إلممل ممما 

شهدت األلحل والفطر ما أبي هريرة فكبر في األولمل سمبا تكبيمرات قبمل القمرانة 
خمسا قبل القرانة ألن العممل عنمده بالمدينمة كمان علمل همذا وبهمذا األممر  اآلخرةوفي 

بعينه أخذ الشافعي إال أنه تؤول في السبا أنه ليس فيها تكبيرة اإلحمرام كمما لميس فمي 
تكبيرة القيام ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره إلل أن يعد تكبيرة اإلحرام في الخمس 

السبا ويعد تكبيرة القيام زائدا علل الخمس المرويمة أن العممل ألفماه علمل ذلمك فكؤنمه 
ويكون بذلك قد رد اآلممار التمي لميس عليهما  ٖ(عنده وجه من الجما بين األمر والعمل

 .العمل
 

األمممر عنممدنا أن عممزائم :لقممرهن فممون مالكمما قممال فممي الموطممؤ وأممما عممدد عممزائم سممجود ا
وقال أبمو حنيفمة همي ،سجود القرهن إحد، عشرة سجدة ليس في المفصل منها شين 

      :)قمال ابمن رشمد.امنتا عشرة سجدة قال الطحاوي وهي كل سجدة جانت بلفمم الخبمر
ح عددها وذلمك والسبب في اختالفهم اختالفهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحي

أن مممنهم مممن اعتمممد عمممل أهممل المدينممة ومممنهم مممن اعتمممد القيمماس ومممنهم مممن اعتمممد 
أمما المذين اعتممدوا العممل فمالمك وأصمحابه وأمما المذين اعتممدوا القيماس فمؤبو  السماا

وأما الذين اعتمدوا السماا فونهم صاروا إلل ما مبت عنه عليمه )...( حنيفة وأصحابه
وده في االنشقاق وفي اقمرأ باسمم ربمك وفمي والمنجم و خمر  الصالة والسالم من سج

رد وفمالك لم يلتفت إلل همذه الروايمة ررمم صمحتها بترجيحمه للعممل،وأ ٗ(.ذلك مسلم
 .المالكية ما يدعم رأيه بآمار أخر، رير هذا الحديث
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في صفة المشي ما الجنازة ذهب أهل المدينة إلل أن من سننها المشي أمامها وقال و
وسممبب    :)،قال ابممن رشممدن وأبممو حنيفممة وسممائرهم إن المشممي خلفهمما أفلمملالكوفيممو

  ٔ(التي رو، كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به اآلماراختالفهم اختالف 
اختلف الناس في القرانة في صالة الجنازة فقال مالك وأبو حنيفمة لميس فيهما قمرانة و

ا لميس بمعممول بمه فمي بلمدنا بحمال وقال مالك قرانة فاتحة الكتاب فيه)إنما هو الدعان
قال وإنما يحمد هللا ويمنل عليه بعد التكبيرة األولل مم يكبر المانية فيصلي علل النبمي 
صلل هللا عليه وسلم مم يكبر المالممة فيشمفا للميمت ممم يكبمر الرابعمة ويسملم      وقمال 

لتكبيمرات مممل الشافعي يقرأ بعد التكبيمرة األولمل بفاتحمة الكتماب ممم يفعمل فمي سمائر ا
ذلك وبه قال أحمد وداود وسبب اختالفهم معارلمة العممل لألممر وهمل يتنماول أيلما 
اسم الصالة صالة الجنازة أم ال أما العمل فهمو المذي حكماه مالمك عمن بلمده      وأمما 
األمر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبد هللا بن عوف قال صليت خلف ابن عباس 

       ٕ(الكتاب فقال لتعلموا أنها السنةعلل جنازة فقرأ بفاتحة 
 :،قال ابن رشدواختلفوا في الصالة علل القبر لمن فاتته الصالة علل الجنازة 

وسبب اختالفهم معارلة العمل لألممر أمما مخالفمة العممل فمون ابمن القاسمم قمال قلمت )
ة لمالك فالحديث الذي جان عن النبي صلل هللا عليمه وسملم أنمه صملل علمل قبمر اممرأ

باتفمماق مممن  قممال قممد جممان هممذا الحممديث ولمميس عليممه العمممل والصممالة علممل القبممر مابتممة
أصحاب الحديث قال أحمد بن حنبل رويت الصالة علل القبر عن النبي عليه الصالة 
والسالم من طرق ستة كلها حسان وزاد بعض المحدمين مالمة طرق فذلك تسا وأمما 

يرة وأما مالك فخرجه مرسال عن أبي البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هر
  ٖ(أمامة بن سهل وقد رو، ابن وهب عن مالك ممل قول الشافعي

 
أربعمين  وعشرين دينارا وزنا بين في نصاب الذهب اختلف العلمان  وفي أمر الزكاة

ليس في الذهب زكاة حتمل يبلمآ صمرفها ممائتي درهمم أو قيمتهما  ومن ير، أندينارا 
اختالفهم في نصاب الذهب أنمه لمم يمبمت فمي ذلمك شمين عمن وسبب :) ،قال ابن رشد

النبي صلل هللا عليه وسلم كما مبت ذلك في نصاب الفلة وما روي عن الحسن بمن 
عممارة مممن حممديث علممي أنممه عليممه الصممالة والسمالم قممال همماتوا زكمماة الممذهب مممن كممل 

 .عشرين دينارا نصف دينار
لحسن بن عمارة به فمن لم يصح عنده فليس عند األكمر مما يجب العمل به النفراد ا 

هذا الحديث اعتمد في ذلك علل اإلجماا وهو اتفاقهم علل وجوبها في األربعين وأما 
مالك فاعتمد في ذلك علل العمل ولذلك قمال فمي الموطمؤ السمنة التمي ال اخمتالف فيهما 

ك فموذا كمان مالم ٗ(عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم
       .أحيانا يرد الصحيح بالعمل فمن باب أولل أن يرد اللعيف به
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فمرو، مالمك أن )فمونهم اختلفموا فمي ذلمك  فمي الحمج  قطا المحمرم التلبيمة وعن وقت 
 علي بن أبي طالب رلي هللا عنه كان يقطا التلبية إذا زارت الشمس من يوم عرفة

وقمال جمهمور فقهمان )...(م ببلمدناوقال مالك وذلك األمر الذي لم يمزل عليمه أهمل العلم
ال يقطما التلبيمة حتمل يرممي جممرة العقبمة لمما مبمت أن  )...(األمصار وأهل الحمديث 

  (رسول هللا صلل هللا عليه وسلم لم يزل يلبي حتل رمل جمرة العقبة
 .فمالك خالف الجمهور وماهر الحديث لعمل علي وما كان عليه العمل بالمدينة

 
مجلس في البيوا خالف مالك ما رواه بنفسمه فمي الموطمؤ ألنمه لمم وفي القول بخيار ال

وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك :) يجد أهل المدينة عليه،قال ابن رشد
عن نافا عن ابن عمر أن رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم قمال المتبايعمان كمل واحمد 

وفممي بعممض روايممات هممذا  منهممما بالخيممار علممل صمماحبه ممما لممم يفترقمما إال بيمما الخيممار
الحديث إال أن يقول أحدهما لصاحبه اختر وهذا حديث إسناده عند الجميا ممن أوممق 
األسانيد وأصحها حتل لقد زعم أبو محمد أن مممل همذا اإلسمناد يوقما العلمم وإن كمان 
من طريمق اآلحماد  وأمما المخمالفون فقمد المطرب بهمم وجمه المدليل لممذهبهم فمي رد 

فالذي اعتمد عليمه مالمك رحممه هللا فمي رد العممل بمه أنمه لمم يلمف  العمل بهذا الحديث
  ٔ(عمل أهل المدينة عليه

 
 :رد األخبار التي تهم ما تعم ب  البلو  إذا لم تنتشر  

قال :رد األخبار التي تهم ما تعم به البلو، إذا لم تنتشر نجد الممال التالي فبخصوص
تته الصالة علل الجنمازة ال يصملي علمل الصالة علل القبر لمن فاشؤن أبو حنيفة في 

 .القبر إال الولي فقط إذا فاتته الصالة علل الجنازة وكان الذي صلل عليها رير وليها
فقال ابن رشد تعليقا علل أبي حنيفة الذي رد أخبار اآلحاد التي تعم بها البلو، إذا لم 

عنمي مممن رد وأممما أبمو حنيفممة فونمه جممر، فمي ذلممك علمل عادتممه فيمما أحسممب أ:)تنتشمر
التي تعم بهما البلمو، إذا لمم تنتشمر وال انتشمر العممل بهما وذلمك أن عمدم  اآلحادأخبار 

االنتشار إذا كان خبمرا شمؤنه االنتشمار قرينمة تموهن الخبمر وتخرجمه عمن رلبمة الممن 
      ٕ(بصدقه إلل الشك فيه أو إلل رلبة المن بكذبه أو نسخه

 
 :القول باختصاص النص بموضع  فبل يتعداه

 
 :النص خاص بالنبي صل  هللا علي  وسلم

اختلف العلمان في جواز صالة الخوف بعد النبي عليه الصالة والسمالم وفمي صمفتها 
وإذا لممربتم فممي  :)فممؤكمر العلمممان علممل أن صممالة الخمموف جممائزة لعممموم قولممه تعممالل

ولمما مبمت ذلمك ممن فعلمه  اآليمة (األرض فليس عليكم جنماح أن تقصمروا ممن الصمالة
 .الصالة والسالم وعمل األئمة والخلفان بعده بذلك عليه
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وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال ال تصلل صمالة الخموف :)قال ابن رشد
بعد النبي صلل هللا عليه وسملم بوممام واحمد وإنمما تصملل بعمده بوممامين يصملي واحمد 

أيلما بطائفمة أخمر، وهمي الحارسمة ركعتمين  اآلخمرمنهما بطائفة ركعتين مم يصملي 
وتحرس التي قد صلت والسبب في اختالفهم همل صمالة النبمي صملل هللا عليمه وسملم 
بؤصحابه صالة الخوف همي عبمادة أو همي لمكمان فلمل النبمي صملل هللا عليمه وسملم 
فمن رأ، أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي عليه الصالة والسالم ومن رههما لمكمان 

إال فقمد  خاصة بالنبي عليه الصالة والسالم وفلل النبي عليه الصالة والسالم رهها 
كان يمكن أن ينقسم الناس علل إمامين وإنما كان لرورة اجتماعهم علل إمام واحد 
خاصة من خواص النبي عليه الصالة والسالم وتؤيد عنده هذا التؤويل بدليل الخطاب 

الخطماب أنمه  ومفهموم اآليةالمفهوم من قوله تعالل وإذا كنت فيهم فؤقمت لهم الصالة 
       ٔ(إذا لم يكن فيهم فالحكم رير هذا الحكم

 
إذا رسمل أم  همل ينمزا عمن الميمت قميصمه اختلمف العلممان الجنمازة في صفة رسملو

وبمه قمال أبمو حنيفمة وقمال  ،ينسل فمي قميصمه فقمال مالمك تنمزا ميابمه وتسمتر عورتمه
عليمه الصمالة وسبب اختالفهم تمردد رسمله :)،قال ابن رشدالشافعي ينسل في قميصه

والسالم في قميصه بين أن يكون خاصا به وأنه ال  يحمرم ممن النممر إلمل الميمت إال 
ما يحرم منه وهو حي قال ينسل عريانا إال عورته فقط التمي يحمرم النممر إليهما فمي 

أو إلل األمر اإللهمي ألنمه  اإلجمااحال الحياة ومن رأ، أن ذلك سنة يستند إلل باب 
سممعوا صموتا يقمول لهمم ال تنزعموا القمميص وقمد ألقمي علميهم روي في الحديث أنهم 

       ٕ(النوم قال األفلل أن ينسل الميت في قميصه
 

فقمال مالمك ال مإلفمة  ؟ بماق إلمل اليموم أم ال ٖالمإلفة قلوبهمسهم هل  وفي أمر الزكاة
 .اليوم وقال الشافعي وأبو حنيفة بل حمق المإلفمة بماق إلمل اليموم إذا رأ، اإلممام ذلمك

وسبب اختالفهم هل ذلك خاص بالنبي صلل هللا عليه وسلم أو عام له :)قال ابن رشد
  ٗ(ولسائر األمة واألمهر أنه عام

مبت أنه عليه الصالة والسالم كان إذا  من شروط الحرب بلول الدعوة إلل الكفار فقد
بعث سرية قال ألميرها إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلمل ممالث خصمال أو 
خالل فؤيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلل اإلسالم فون أجمابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم مم ادعهم إلل التحول من دارهم إلل دار المهاجرين وأعلمهمم 
إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما علل المهاجرين فون أبوا واختاروا 

كمؤعراب المسملمين يجمري علميهم حكمم هللا المذي يجمري دارهم فؤعلمهم أنهم يكونون 
علل المإمنين وال يكون لهم في الفين والننيمة نصيب إال أن يجاهدوا ما المسملمين 
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فون هم أبوا فادعهم إلل إعطان الجزية فون أجمابوا فاقبمل ممنهم وكمف عمنهم فمون أبموا 
 .فاستعن باهلل وقاتلهم

عليه الصالة والسالم أنه كان يبيت العدو  من فعلهما يعارض هذا في الماهر ومبت  
 .وينير عليهم ما الندوات 

فمن الناس وهم الجمهور من ذهب إلل أن فعله ناسم  لقولمه وأن ذلمك :)قال ابن رشد
إنما كان في أول اإلسالم قبل أن تنتشر الدعوة بمدليل دعموتهم فيمه إلمل الهجمرة وممن 

الفعممل علممل الخصمموص ومممن النمماس مممن رجممح القممول علممل الفعممل وذلممك بممؤن حمممل 
 .فقوله علل الخصوص أي خاص بالنبي  ٔ(استحسن الدعان فهو وجه من الجما

وفممي مسممائل النكمماح بخصمموص ممما يتعلممق بؤحكممام الواليممة،هل يجمموز للممولي أن يممنكح 
وليته من نفسه أم ال يجوز ذلك فمنا ذلك الشافعي قياسا علمل الحماكم والشماهد أعنمي 

وال أعلم له حجة :) شهد لنفسه وأجاز ذلك مالك،قال ابن رشدأنه ال يحكم لنفسه وال ي
في ذلك إال ما روي من أنه عليه الصالة والسالم تزو  أم سلمة بنير ولي ألن ابنها 
كان صنيرا وما مبمت أنمه عليمه الصمالة والسمالم أعتمق صمفية فجعمل صمداقها عتقهما 

نهما علمل الخصموص واألصل عند الشمافعي فمي أنكحمة النبمي صملل هللا عليمه وسملم أ
حتل يدل الدليل علل العموم لكمرة خصوصيته في هذا المعنل صملل هللا عليمه وسملم 

  ٕ(ولكن تردد قوله في اإلمام األعمم
واألبين جموازه )واختلف العلمان في األمي هل يجوز أن يكون قاليا ،قال ابن رشد 
القوالن جميعا ألنه  لكونه عليه الصالة والسالم أميا وقال قوم ال يجوز وعن الشافعي

 ٖ(يحتمل أن يكون ذلك خاصا به لمولا العجز
 :األصل أن أفعاله الزمة لنا إال ما قام الدليل علل خصوصيته

وسممبب اخممتالفهم )كممون العتممق صممداقا ممما عممدا داود وأحمممد أن يمنمما فقهممان األمصممار 
سمالم معارلة األمر الوارد في ذلك لألصول أعني ما مبت من أنمه عليمه الصمالة وال

أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ما احتممال أن يكمون همذا خاصما بمه عليمه الصمالة 
والسالم لكمرة اختصاصه في هذا الباب ووجه مفارقته لألصول أن العتق إزالة ملك 
واإلزالة ال تتلمن استباحة الشين بوجمه هخمر ألنهما إذا أعتقمت ملكمت نفسمها فكيمف 

ها إن كرهت زواجه ررمت له قيمتهما ألنمه رأ، يلزمها النكاح ولذلك قال الشافعي إن
أنهمما قممد أتلفممت عليممه قيمتهمما إذا كممان إنممما أتلفهمما بشممرط االسممتمتاا بهمما وهممذا كلممه ال 
يعارض به فعله عليه الصالة والسالم ولو كان رير جمائز لنيمره لبينمه عليمه الصمالة 

       ٗ(هوالسالم واألصل أن أفعاله الزمة لنا إال ما قام الدليل علل خصوصيت
 

 :خاص بغير النبي صل  هللا علي  وسلم
 فقمد اختلمف العلممان فمي عمدم:  من ذلك من قال بخصوصية الحكم لمعاذ بن جبل 

فمنما ذلمك مالمك وأبمو حنيفمة وأجمازه الشمافعي قمال ابمن  توافق نية المؤموم نيمة اإلممام
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جعمل  إنمماوالسبب في اختالفهم معارلة مفهوم قولمه عليمه الصمالة والسمالم  :)رشد
اإلمام ليإتم به لما جان في حديث معاذ من أنه كان يصملي مما النبمي صملل هللا عليمه 
وسمملم مممم يصمملي بقومممه فمممن رأ، ذلممك خاصمما لمعمماذ وأن عممموم قولممه عليممه الصممالة 
والسالم إنما جعل اإلمام ليإتم به يتناول النية اشترط موافقة نية اإلمام للمؤموم  ومن 

في ذلك هي إباحة لنيره من سمائر المكلفمين وهمو األصمل قمال  رأ، أن اإلباحة لمعاذ
من أحد أمرين إما أن يكمون ذلمك العمموم المذي  ال يخلو األمر في ذلك الحديث الماني

فيه ال يتناول النية ألن مماهره إنمما همو فمي األفعمال فمال يكمون بهمذا الوجمه معارلما 
      ٔ(د خصص في ذلك العموم لحديث معاذ وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ ق

 
ؤكمر العلمان علل أنمه ال يصملل إال ف:ومنه القول بخصوصية النجاشي بصالة النائب

وقال بعلهم يصلل علل النائب لحديث النجاشي والجمهور علل أن )علل الحالر 
  ٕ(ذلك خاص بالنجاشي وحده 

تفقموا علممل أن افقمد :ومنمه القمول بخصوصمية األعرابمي المحمرم المذي وقصمته ناقتمه 
الميت ينطل رأسه ويطيب إال المحرم إذا ممات فمي إحراممه فمونهم اختلفموا فيمه فقمال 
مالك وأبو حنيفة المحرم بمنزلة رير المحرم وقمال الشمافعي ال ينطمل رأس المحمرم 

 .إذا مات وال يمس طيبا
وسبب اخمتالفهم معارلمة العمموم للخصموص فؤمما الخصموص فهمو :)قال ابن رشد 

عباس قال أتي النبمي صملل هللا عليمه وسملم برجمل وقصمته راحلتمه فممات حديث ابن 
وهو محرم فقال كفنوه في موبين وارسلوه بمان وسدر وال تخمروا رأسه وال تقربوه 
طيبا فونه يبعث يوم القيامة يلبمي وأمما العمموم فهمو مما ورد ممن األممر بالنسمل مطلقما 

الشمهدان بقتلمل أحمد جعمل فمن خص من األموات المحمرم بهمذا الحمديث كتخصميص 
الحكم منه عليه الصالة والسالم علل الواحد حكما علل الجميا وقال ال ينطمل رأس 
المحرم وال يمس طيبا ومن ذهب مذهب الجما ال مذهب االستمنان والتخصيص قال 

         ٖ(حديث األعرابي خاص به ال يعد، إلل ريره
 

ة الحج وفس  الحج في عمرة ،فقد ومن الفقهان من قال بخصوصية الصحابة في متع
أحدهما فس  الحج فمي عممرة وهمو تحويمل النيمة  نوعين من التمتا اختلف العلمان في

مممن اإلحممرام بممالحج إلممل العمممرة فجمهممور العلمممان يكرهممون ذلممك فممي الصممدر األول 
وكلهممم )وفقهممان األمصممار وذهممب ابممن عبمماس إلممل جممواز ذلممك وبممه قممال أحمممد وداود 

 صملل هللا عليمه وسملم أممر أصمحابه عمام حمج بفسم  الحمج فمي متفقون أن رسمول هللا
العمرة وهو قوله عليه الصالة والسالم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لمما سمقت 

 .الهدي ولجعلتها عمرة
وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفس  إهالله في العمرة وبهمذا تمسمك أهمل 

خصوص ألصحاب رسول هللا صلل هللا عليه الماهر والجمهور رأوا ذلك من باب ال
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وسلم واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبمي عبمد المرحمن عمن الحمارث بمن بمالل بمن 
الحارث المدني عن أبيه قال قلت يا رسول هللا أفس  لنا خاصة أم لمن بعمدنا قمال لنما 
خاصة وهذا لم يصح عند أهل الماهر صحة يعارض بها العمل المتقدم  وروي عن 

أنه قال متعتان كانتا علل عهد رسول هللا صلل هللا عليه وسملم أنما أنهمل عنهمما عمر 
وأعاقب عليهما متعة النسان ومتعة الحج وروي عن عممان أنه قال متعة الحج كانت 
لنمما وليسممت لكممم وقممال أبممو ذر ممما كممان ألحممد بعممدنا أن يحممرم بممالحج مممم يفسممخه فممي 

 ٔ..(عمرة
في تخريب ديارهم في الحمرب ،فقمد اختلمف  ومنهم من رأ، خصوصية بني النلير

وذلممك فممي المبمماني  العممدو أمنممان الحممرب النكايممة التممي تجمموز فممي أممموال الفقهممان فممي
والحيوان والنبات فؤجاز مالمك قطما الشمجر والمممار وتخريمب العمامر ولمم يجمز قتمل 
المواشمي وال تحريممق النخممل وكمره األوزاعممي قطمما الشمجر المممممر وتخريممب العممامر 

كان أو رير ذلك وقمال الشمافعي تحمرق البيموت والشمجر إذا كانمت لهمم معاقمل      كنيسة 
       .وكره تخريب البيوت وقطا الشجر إذا لم يكن لهم معاقل

والسبب في اختالفهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصمالة :)قال ابن رشد
بنمي النلمير ومبمت عمن  والسالم وذلك أنه مبت أنه عليه الصالة والسالم حرق نخمل

أبي بكر أنه قال ال تقطعن شجرا وال تخربن عامرا فممن ممن أن فعمل أبمي بكمر همذا 
إنما كان لمكان علمه بنس  ذلك الفعل منه صلل هللا عليه وسلم إذ ال يجوز علل أبمي 
بكر أن يخالفه ما علمه بفعله أو رأ، أن ذلك كان خاصا ببني النلمير لنمزوهم قمال 

  ٕ.(.بقول أبي بكر
 

فمممي  وممممن الفقهمممان ممممن يمممر، خصوصمممية لممممد المدينمممة دون ريمممره لمممدعوة النبمممي 
قمال مالمك والشمافعي وأهمل المدينمة الواجمب فمي الكفمارة مقمدار اإلطعمام بالبركة،ففي 

يعطل لكل مسكين مد من حنطة بمد النبي صلل هللا عليه وسلم إال أن مالكا قال الممد 
وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقمتهم خاص بؤهل المدينة فقط لليق معايشهم 

وقال ابن القاسم يجري المد في كل مدينة ممل قول الشافعي وقال أبو حنيفمة يعطميهم 
وعشمماهم  داهمرممنصممف صمماا مممن حنطممة أو صمماعا مممن شممعير أو تمممر قممال فممون 

وقيل بمل همم أهمل البلمد المذي : )بعد استعراض سبب االختالف وقال ابن رشد.أجزأه
علل هذا فالمعتبر في الالزم له هو الوسط من عي  أهل البلد ال من عيشه هو فيهم و

أعني النالب وعلل هذين القمولين يحممل قمدر الوسمط ممن اإلطعمام أعنمي الوسمط ممن 
قممدر ممما يطعممم أهلممه أو الوسممط مممن قممدر ممما يطعممم أهممل البلممد أهلمميهم إال فممي المدينممة 

 ٖ(خاصة

                                 
 ٕٗٗ-ٖٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 6ٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
فممون المدينممة التممي نممزل المموحي بهمما واسممتقر :) قممال ابممن العربممي فممي مممد المدينممة ٖ٘ٓ: ص ٔ: بدايممة المجتهممد   ٖ

فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشبا وقمدره ( فوطعام ستين مسكينا)الرسول بها ووقا عندهم المهار وقيل لهم فيه 
 .معروف عندهم متقرر لديهم

وقممد ورد ذلممك الشممبا فممي األخبممار كميممرا واسممتمرت الحممال علممل ذلممك أيممام الخلفممان الراشممدين المهممديين حتممل نفمم   
ال يشمبعه وال مملممه ممن حواشميه ونمرائمه، فسمول لمه أن يتخمذ مممدا  الشميطان فمي أذن هشمام فمرأ، أن ممد النبمي 
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من نمذر ذبمح ولمده،أي عمدم لمزوم مما لم ير الشافعي وأبو يوسف لزوم شين في حق 
رهه بعض الفقهان بدال من النذر ممل شاة أو مائة من اإلبل أو هدي أو رير ذلك قدوة 

وأبو يوسف أن الماهر من قصة إبمراهيم أنهما  بوبراهيم عليه السالم،واعتبر الشافعي
 .خاصة به ولم تكن شرعا لزمانه 

والخالف فمي همل يلزمنما شمرا :)لةيقول ابن رشد عن سبب االختالف في هذه المسؤ
من قبلنا مشهور لكن يتطرق إلل هذا خالف هخر وهو أن الماهر من هذا الفعمل أنمه 
كان خاصا بوبراهيم ولم يكن شرعا ألهمل زمانمه وعلمل همذا فلميس ينبنمي أن يختلمف 
هل هو شرا لنا أم ليس بشرا والذين قمالوا إنمه شمرا إنمما اختلفموا فمي الواجمب فمي 

اخممتالفهم أيلمما فممي هممل يحمممل الواجممب فممي ذلممك علممل الواجممب علممل  ذلممك مممن قبممل
إبراهيم أم يحمل علل رير ذلك من القرب اإلسالمية وذلك إما صدقة بديته وإما حج 

 ٔ(به وإما هدي بدنة وأما الذين قالوا مائة من اإلبل فذهبوا إلل حديث عبد المطلب
 جل المذي زوجمه النبمي وفي مقدار الصداق من الفقهان من رفض القياس علل الر

وإنمما صمار  :)قمال ابمن رشمد .بمذلك الرجمل ابما معه ممن القمرهن باعتبمار ذلمك خاصم
المرجحون لهذا القياس علل مفهوم األمر الحتممال أن يكمون ذلمك األممر خاصما بمذلك 
الرجل لقوله فيه قد أنكحتكها بما معك من القرهن وهذا خالف لألصمول وإن كمان قمد 

ه أنمه قمال قمم فعلمهما لمما ذكمر أنمه معمه ممن القمرهن فقمام فعلمهما جان في بعض روايات
  ٕ(فجان نكاحا بوجارة

 
ومن الفقهان من رأ، في خيار المجلس حكما خاصا بالرجمل المذي كمان يخمدا زممن 

أما جواز الخيار فعليه الجمهور إال الموري وابن أبي شبرمة :)قال ابن رشد النبي 
مهور حديث حبان بن منقذ وفيه ولك الخيار مالما وطائفة من أهل الماهر وعمدة الج

وما روي في حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يفترقا إال بيا الخيار وعممدة ممن 
منعه أنه ررر وأن األصمل همو اللمزوم فمي البيما إال أن يقموم دليمل علمل جمواز البيما 

حبمان إمما أنمه بمن اممن كتماب هللا أو سمنة مابتمة أو إجمماا قمالوا وحمديث  ٖعلل الخيار
لمميس بصممحيح وإممما أنممه خمماص لممما شممكل إليممه صمملل هللا عليممه وسمملم أنممه يخممدا فممي 

     ٗ(البيوا

                                                                                             
فنيمر السمنة وأذهمب محمل . ممة األرطماليكون فيه شبعه فجعله رطلين وحمل النماس عليمه فموذا ابتمل عماد نحمو المال

حين دعا ربه ألهل المدينة بؤن تبقل لهمم البركمة فمي ممدهم وصماعهم مممل مما بمارك إلبمراهيم  البركة قال النبي 
في مده فسعل الشميطان فمي تنييمر همذه السمنة وإذهماب همذه البركمة فلمم  بمكة فكانت البركة تجري بدعوة النبي 

 . فكان من حق العلمان أن يلنوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم ينيروا أمره يستجب له في ذلك إال هشام
وأما أن يحيلوا علل ذكره في   األحكام  ويجعلوه تفسيرا لما ذكر هللا ورسموله بعمد أن كمان مفسمرا عنمد الصمحابة 

ر أحمب فمي كفمارة المهما ولذلك كانمت روايمة أشمهب فمي ذكمر ممدين بممد النبمي . الذين نزل عليهم فخطب جسيم
وبهذا أقول فون العبادة إذا أديت بالسنة فمون كانمت بالبمدن كانمت أسمرا إلمل القبمول وإن كانمت : )إلل أن قال ( إلينا

بالمممال كممان قليلهمما أمقممل فممي الميممزان وأبممرك فممي يممد اآلخممد وأطيممب فممي شممدقه وأقممل هفممة فممي بطنممه وأكمممر إقامممة 
 ٙٙٔ-٘ٙٔ:ص ٗ:أحكام القرهن  (لصلبه

 ٖٖٔ: ص ٔ:  بداية المجتهد  ٔ
 ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 وهو أن يقول أحدهما لصاحبه اختر ٖ
 4٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
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مما يهمود خيبمر  رأ، أبو حنيفة عدم جوازها واعتبمر مما فعلمه النبمي  المساقاة وفي
شممطر ممارهمما،هو خمماص  مممن دفمما نخممل خيبممر وأرلممها لهممم ليعملمموا فيهمما وللنبممي 

وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا األممر  :)رشدبيهود خيبر،قال ابن 
لألصممول ممما أنممه حكممم ممما اليهممود واليهممود يحتمممل أن يكممون أقممرهم علممل أنهممم عبيممد 
ويحتمل أن يكون أقرهم علل أنهم ذمة إال أنا إذا أنزلنا أنهم ذمة كان مخالفا لألصول 

بيما التممر بمالتمر متفالمال ألن  ألنه بيا مما لمم يخلمق وأيلما فونمه ممن المزابنمة وهمو
 .القسمة بالخرص بيا الخرص

واستدلوا علمل مخالفتمه لألصمول بمما روي فمي حمديث عبمد هللا بمن رواحمة أنمه كمان  
يقممول لهممم عنممد الخممرص إن شممئتم فلكممم وتلمممنون نصمميب المسمملمين وإن شممئتم فلممي 

مخمابرة همو إن النهمي الموارد عمن ال وألمن نصيبكم وهذا حرام باجماا وربما قالوا
ما كان من هذا الفعل بخيبر والجمهور يرون أن المخابرة هي كران األرض بمبعض 

بماليهود مما ورد  ما يخر  منها قالوا ومما يدل علل نسم  همذا الحمديث أو أنمه خماص
من حديث رافما وريمره ممن النهمي عمن كمران األرض بمما يخمر  منهما ألن المسماقاة 

ض روايممات أحاديممث المسمماقاة ولهممذا تقتلممي جممواز ذلممك وهممو خمماص أيلمما فممي بعمم
المعنل لم يقل بهذه الزيادة مالك وال الشافعي أعني بمما جمان ممن أنمه صملل هللا عليمه 
وسلم ساقاهم علل نصف ما تخرجه األرض والممرة وهي زيادة صمحيحة وقمال بهما 

       ٔ(أهل الماهر
 

 :اواعد في تعارا النص وغيره
 :ظاهر الكتاب أول  أن يتبل

والمسؤلة اجتهادية محلة يعسر )بن رشد في معرض حديمه عن هسار الحيوانيقول ا
أن يوجممد فيهمما تممرجيح ولعممل األرجممح أن يسممتمنل مممن طهممارة هسممار الحيمموان الكلممب 
والخنزير والمشمرك لصمحة اآلممار المواردة فمي الكلمب وألن مماهر الكتماب أولمل أن 

وكمذلك مماهر الحممديث يتبما فمي القممول بنجاسمة عمين الخنزيممر والمشمرك ممن القيمماس 
وعليه أكمر الفقهان أعني علل القول بنجاسة سإر الكلب فون األمر بوراقة ما ولآ فيه 
الكلب مخيل ومناسب في الشرا لنجاسة المان الذي ولآ فيه أعني أن المفهوم بالعادة 

 ٕ(في الشرا من األمر بوراقة الشين ورسل اإلنان منه هو لنجاسة الشين
 :واألثرالجمل بين القياس 

وأمما سمبب اخمتالفهم فمي اعتكماف الممرأة فمعارلمة القيماس أيلما لألممر : )ممل قوله
وذلك أنه مبت أن حفصة وعائشة وزينب أزوا  النبي صملل هللا عليمه وسملم اسمتؤذن 
رسول هللا صملل هللا عليمه وسملم فمي االعتكماف فمي المسمجد فمؤذن لهمن حمين لمربن 

ل جواز اعتكاف المرأة في المسجد وأما القيماس أخبيتهن فيه فكان هذا األمر دليال عل
المعارض لهذا فهو قياس االعتكاف علل الصمالة وذلمك أنمه لمما كانمت صمالة الممرأة 
في بيتها أفلل منها في المسجد علمل مما جمان فمي الخبمر وجمب أن يكمون االعتكماف 

لمل في بيتها أفلل قالوا وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد ما زوجها فقمط ع

                                 
 6٘ٔ-6ٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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نحو ما جان في األمر من اعتكاف أزواجه عليه الصالة والسالم معه كما تسافر معه 
  ٔ( وال تسافر مفردة وكؤنه نحو من الجما بين القياس واألمر

 
  :من ضوابط إعمال القياس مل وجود النص

ير، ابن رشد جواز القياس ما وجمود المنص إذا كمان اللفمم محمتمال للتؤويمل فينلمب 
: يقول ،علل مقتلل القياس أو يرجح القياس الموافق الحتماالت النصماهر اللفم 

وقال المتمؤخرون ممن أهمل النممر حجمة الحجمازيين ممن طريمق السمما أقمو، وحجمة 
العممراقيين مممن طريممق القيمماس أمهممر وإذا كممان هممذا كممما قممالوا فيرجمما الخممالف إلممل 

مر إذا تعارلا وهمي اختالفهم في تنليب األمر علل القياس أو تنليب القياس علل األ
 .مسؤلة مختلف فيها

لكن الحق أن األمر إذا كان نصا مابتما فالواجمب أن ينلمب علمل القيماس وأمما إذا كمان 
ماهر اللفم محتمال للتؤويل فهنا يتمردد النممر همل يجمما بينهمما بمؤن يتمؤول اللفمم أو 
 ينلب ماهر اللفم علل مقتلمل القيماس وذلمك مختلمف بحسمب قموة لفمم ممن األلفمام
المماهرة وقموة قيمماس ممن القياسممات التمي تقابلهمما وال يمدرك الفممرق بينهمما إال بالممذوق 
العقلي كما يدرك الموزون ممن الكمالم ممن ريمر المموزون وربمما كمان المذوقان علمل 
التساوي ولذلك كمر االختالف في هذا النموا حتمل قمال كميمر ممن النماس كمل مجتهمد 

 ٕمصيب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  3ٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٔ
            4ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٕ
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 :القرا ات القرآنية -أ

إلل اختالف القمرانتين  ة القدمينفي نوا طهار الفقهان فاختالأرجا ابن رشد سبب 
قوم فرلهما المسح فقال قوم طهارتهما النسل وهم الجمهور وقال )في هية الولون 

وقال قوم بل طهارتهما تجوز بمالنوعين النسمل والمسمح وإن ذلمك راجما إلمل اختيمار 
المكلف  وسبب اختالفهم القرانتان المشهورتان في هية الولون أعني قرانة من قرأ 
وأرجلكم بالنصب عطفا علل المنسول وقرانة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا علل 

 ٔ(الممسوح
رانة النصممب ممماهرة فممي النسممل وقممرانة الخفممض ممماهرة فممي المسممح أن قمم مممم بممين 

كمهور تلك في النسل فمن ذهب إلل أن فرلهما واحد ممن هماتين الطهمارتين علمل 
التعيين إما النسل وإما المسح ذهب إلل ترجيح ماهر إحد، القرانتين علمل القمرانة 

لقرانة التمي ترجحمت المانية وصرف بالتؤويل ماهر القرانة المانية إلل معنل ماهر ا
عنده ومن اعتقد أن داللة كل واحدة ممن القمرانتين علمل ماهرهما علمل السموان وأنمه 
ليسممت إحممداهما علممل ماهرهمما أدل مممن المانيممة علممل ماهرهمما أيلمما جعممل ذلممك مممن 

 .الواجب المخير ككفارة اليمين ورير ذلك 
ور فمي قمرانة لجمهممم شرا في ذكر تؤويالت ا.الطبري وداودوممن قال بهذا الرأي 

مسمتدلين  ؤن ذلمك عطمف علمل اللفمم ال علمل المعنملقولهم بأجودها واعتبر الخفض 
طريمق المعنمل  ممم ممن .بكالم العرب وأشعارهم،كما أيدوا مذهبهم بالمابت ممن اآلممار

النسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للمرأس ممن اعتبروا 
  .ٕينقل دنسهما رالبا إال بالنسل وينقل دنس الرأس بالمسح النسل إذ كانت القدمان ال

واحتج القمائلون بجموازه بمما رواه مسملم أنمه ) :وفي المسح علل الخفين،قال ابن رشد
كان يعجبهم حديث جرير وذلك أنه رو، أنه رأ، النبي عليه الصالة والسالم يمسمح 

ل مما أسملمت إال بعمد نمزول علل الخفين فقيل له إنما كان ذلمك قبمل نمزول المائمدة فقما
تعمارض ألن األممر  واآلممار اآليمةالمائدة وقال المتؤخرون القائلون بجوازه ليس بمين 

بالنسل إنما هو متوجه إلل من ال خف له والرخصة إنما هي لالبس الخف      وقيل 
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إن تؤويل قرانة األرجل بالخفض هو المسح علمل الخفمين وأمما ممن فمرق بمين السمفر 
الصمحاح المواردة فمي مسمحه عليمه الصمالة والسمالم إنمما  اآلممارن أكممر والحلر فأل

كانت في السفر ما أن السفر مشمعر بالرخصمة والتخفيمف والمسمح علمل الخفمين همو 
ومما يهمنما ممن المنص هنما همو  ٔ(من باب التخفيف فون نزعه مما يشق علمل المسمافر

 .لخفينقوله في تؤويل البعض قرانة األرجل بالخفض هو المسح علل ا
 

أوجمب أن يكمون القلمان متتابعما علمل صممفة  الفقهممان فمون بعمض وفمي قلمان الصموم
األدان وبعلممهم لممم يوجممب ذلممك وهممإالن مممنهم مممن خيممر ومممنهم مممن اسممتحب التتممابا 

وسمبب اخمتالفهم تعمارض ممواهر :)،قال ابن رشمدوالجماعة علل ترك إيجاب التتابا
األدان علل صفة القلان أصل ذلك اللفم والقياس وذلك أن القياس يقتلي أن يكون 

فعدة ممن أيمام أخمر فونمما يقتلمي إيجماب العمدد  :الصالة والحج أما ماهر قوله تعالل
وروي عن عائشة أنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات  ،فقط ال إيجاب التتابا
وقمد تكمون عنمد المبعض ممن المنسموخ تمالوة .أي كانت مما نسم  ٕ(فسقطت متتابعات

 .مر حكماالمست
ال يصمموم أحممد عممن أحممد       بممين مممن قممالوامممات وعليممه صمموم  واختلممف العلمممان فمميمن

 هخمرونال صيام وال إطعام إال أن يوصي به و واقالمن قالوا يصوم عنه وليه و ومن
وأمما  :)،قال ابن رشد فمي همذا المرأي األخيمرلم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه 

 ٖ(قمرانة ممن قمرأ وعلمل المذين يطيقونمه فديمة اآليمة  من أوجب اإلطعام فمصيرا إلل
وعلممل الممذين يطيقونممه فديممة طعممام } : قولممه تعممالل  :)قممال ابممن العربممي فممي أحكامممه

قرج . وفي هذه اآليات قرانات وتؤويالت واختالفات وهي بيلة العقر : { كين امس
وقمرج ، ا وقمرج بفمتح الطمان واليمان وتشمديدهم، يطيقونه بكسر الطان وإسكان اليمان 

والقمرانة همي ، وقمرج يطوقونمه ، لكن األولمل ملممومة ، كذلك بتشديد اليان المانية 
والقرانة الشاذة ال ينبنمي ، وما ورانها وإن روي وأسند فهي شواذ ، القرانة األولل 

 ٗ(عليها حكم

وسمبب :)،قال ابمن رشمدالحامل والمرلا إذا أفطرتا ماذا عليهما  وفي االختالف في
تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض اختالفهم 

قال عليهما القلان فقط ومن شبههما بالذي يجهده الصموم قمال عليهمما اإلطعمام فقمط 
إلمل أن قمال  ٘(بدليل قمرانة ممن قمرأ وعلمل المذين يطيقونمه فديمة طعمام مسماكين اآليمة

مريض وأبقمل حكممم المرلمما وممن فممرق بمين الحامممل والمرلما ألحممق الحاممل بممال:)
ومن أفمرد هده الصوم أو شبهها بالصحيح مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يج

لهما أحد الحكمين أولل وهللا أعلم ممن جما كما أن من أفردهما بالقلان أولل مممن 
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 ٔ(أفردهما باإلطعام فقط لكون القرانة رير متواترة فتؤمل هذا فونه بين

أجمعموا علمل  الفقهمان ن ال يقدران علل الصميام فمونيوز اللذالشي  الكبير والعج فيو
      :)قمممال ابمممن رشمممد بمممين اإلطعمممام وعدممممه أن لهمممما أن يفطمممرا واختلفممموا فيمممما عليهمممما

وسبب اختالفهم اختالفهم في القرانة التمي ذكرنما أعنمي قمرانة ممن قمرأ وعلمل المذين 
ف إذا وردت مممن يطوقونممه فمممن أوجممب العمممل بممالقرانة التممي لممم تمبممت فممي المصممح

طريق اآلحماد العمدول قمال الشمي  ممنهم وممن لمم يوجمب بهما عممال جعمل حكممه حكمم 
 ٕ(المريض الذي يتماد، به المرض حتل يموت 

 

ككفمارة  ٖمرتبمةالمنتهمك حرممة الصميام بالجمماا همل همي كفارة  واختلف العلمان في
الترتيمب  وسمبب اخمتالفهم فمي وجموب:)،قال ابمن رشمد ٗعلل التخييرهي المهار أو 

 باإلطعمماموأممما اسممتحباب االبتممدان )...( تعممارض مممواهر اآلمممار فممي ذلممك واألقيسممة 
فمخالف لمواهر اآلمار وإنما ذهب إلل هذا من طريمق القيماس ألنمه رأ، الصميام قمد 
وقا بدله اإلطعام في موالا شتل من الشرا وأنه مناسب له أكممر ممن ريمره بمدليل 

ه فدية طعام مسماكين ولمذلك اسمتحب همو وجماعمة قرانة من قرأ وعلل الذين يطيقون
من العلمان لمن مات وعليه صوم أن يكفر باإلطعام عنه وهذا كؤنه ممن بماب تمرجيح 

 ٘(القياس الذي تشهد له األصول علل األمر الذي ال تشهد له األصول

اختلمف الفقهمان بمين الوجموب والسمنية ومجمرد السعي بين الصمفا والممروة  حكم فيو
وعمدة ممن لمم يوجبمه قولمه تعمالل إن :) ل ابن رشد في دليل من لم يوجبه التطوا قا

فممن حمج البيمت أو اعتممر فمال جنماح عليمه أن يطموف  الصفا والمروة من شمعائر هللا
بهما قالوا إن معناه أن ال يطوف وهي قرانة ابن مسعود وكمما قمال سمبحانه يبمين هللا 

وقالمت عائشمة اآليمة ،يث ابن المإمللكم أن تللوا معناه أي لئال تللوا ولعفوا حد
علل ماهرها وإنما نزلت في األنصار تحرجوا أن يسعوا بمين الصمفا والممروة علمل 
ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية ألنمه كمان مولما ذبمائح المشمركين وقمد قيمل إنهمم 
كانوا ال يسعون بين الصفا والمروة تعميما لبعض األصنام فسمؤلوا عمن ذلمك فنزلمت 

 ٙ(ية مبيحة لهمهذه اآل
،قمال ابممن  الكفمارة اشمتراط تتمابا األيممام المالممة فمي صميام االخمتالف الواقما فمي فميو

وسبب اختالفهم في ذلك شيئان أحدهما هل يجوز العمل بالقرانة التمي ليسمت :) رشد
فصمميام مالمممة أيممام متتابعممات  فمي المصممحف وذلممك أن فممي قممرانة عبممد هللا بممن مسممعود

هم هل يحمل األمر بمطلمق الصموم علمل التتمابا أم لميس يحممل والسبب الماني اختالف
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 ٔ(إذا كان األصل في الصيام الواجب بالشرا إنما هو التتابا

 

وفمممي االخمممتالف فمممي المقمممدار المحمممرم ممممن اللمممبن بخصممموص الرلممماا،قال ابمممن 
والسممبب فممي اخممتالفهم فممي هممذه المسممؤلة معارلممة عممموم الكتمماب لألحاديممث :)رشممد

ممم ذكمر ممن أدلمة ( ومعارلمة األحاديمث فمي ذلمك بعلمها بعلما الواردة في التحديد
قالممت كممان فيممما نممزل مممن القممرهن عشممر :)المحممددين حممديث عائشممة رلممي هللا عنهمما 

رلعات معلومات مم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول هللا صلل هللا عليه وسلم 
رم وهن مما يقرأ ممن القمرهن فممن رجمح مماهر القمرهن علمل همذه األحاديمث قمال تحم

المصة والمصتان ومن جعل األحاديث مفسرة لرية وجمما بينهما وبمين اآليمة ورجمح 
مفهوم دليل الخطاب فمي قولمه عليمه الصمالة والسمالم ال تحمرم المصمة وال المصمتان 

  ٕ(علل مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال المالمة فما فوقها هي التي تحرم

 
 :الخبلف في البسملة -ب

في قرانة بسم هللا الرحمن الرحيم في افتتاح القرانة في الصالة فمنما  الفقهان اختلف
وقمال أبمو حنيفمة والمموري  ،في النافلة هاوأجازمطلقا ذلك مالك في الصالة المكتوبة 

أوجممب الشممافعي ذلممك فممي كممل و .ممما أم القممرهن فممي كممل ركعممة بقرانتهمما سممراوأحمممد 
أحمممد وأبممو مممور وأبممو عبيممد      وهممي عنممده هيممة مممن فاتحممة الكتمماب وبممه قممال ، األحمموال

واختلف قول الشافعي هل هي هية ممن كمل سمورة أم إنمما همي ممن سمورة النممل فقمط 
       .ومن فاتحة الكتاب فروي عنه القوالن جميعا

مار في هذا وسبب الخالف في هذا هيل إلل شيئين أحدهما اختالف اآل:)قال ابن رشد 
ممم  ٖ(لرحمن الرحيم هية ممن فاتحمة الكتماب أم الالباب والماني اختالفهم هل بسم هللا ا
قرانة البسملة ومن اعتبر تالوتهما فمي من أسقط استعرض األحاديث التي استدل بها 

قال أبو عمر إال أن أهل :)مم أورد قول ابن عبد البر.الصالة من السلف حدما وبدعة 
وم بممه الحممديث قممالوا فممي حممديث أنممس هممذا إن النقممل فيممه ملممطرب الممطرابا ال تقمم

  ٗ..(حجة
أحممد ممما أوجممب  اآلمممارفمماختالف هممذه  :)مممم قممال الممموجبين قرانتهمماأحاديممث مممم ذكممر 

       ٘(اختالفهم في قرانة بسم هللا الرحمن الرحيم في الصالة
هيمة ممن أم الكتماب  "بسمم هللا المرحمن المرحيم"همو همل والسبب المماني مم تحدث عن 

إال مما كمان  أم الكتاب وال من كل سمورةوحدها أو من كل سورة أم ليست هية ال من 
 من سورة النمل؟
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فمن رأ، أنها هية من أم الكتماب أوجمب قرانتهما بوجموب قمرانة أم الكتماب عنمده فمي 
     .الصالة ومن رأ، أنها هيمة ممن أول كمل سمورة وجمب عنمده أن يقرأهما مما السمورة 

محتملمة ولكمن ممن  وهمذه المسمؤلة قمد كممر االخمتالف فيهما والمسمؤلة:)مم قال ابن رشد
أعجب ما وقا في همذه المسمؤلة أنهمم يقولمون ربمما اختلمف فيمه همل بسمم هللا المرحمن 
الرحيم هية من القمرهن فمي ريمر سمورة النممل أم إنمما همي هيمة ممن القمرهن فمي سمورة 
النمل فقط ويحكون علل جهة الرد علل الشافعي أنها لمو كانمت ممن القمرهن فمي ريمر 

 صلل هللا عليه وسلم ألن القرهن نقل تمواترا وهمذا المذي سورة النمل لبينه رسول هللا
لهمذا حامد  يأب ورد انتصاروأ ٔ.(قاله القالي في الرد علل الشافعي ومن أنه قاطا

 :الرأي،مم قال
يمة الواحمدة بعينهما أن وهذا كله تخبط وشين رير مفهموم فونمه كيمف يجموز فمي اآل ) 

 ٕ.(ليست من القرهن في مولا هخريقال فيها إنها من القرهن في مولا وإنها 
بمل يقمال إن بسمم هللا المرحمن المرحيم قمد مبمت أنهما ممن القمرهن :)مم انتهل إلل القول 

حيمما ذكرت وأنها هية من سورة النمل وهل هي هيمة ممن سمورة أم القمرهن وممن كمل 
سورة يستفتح بهما مختلمف فيمه والمسمؤلة محتملمة وذلمك أنهما فمي سمائر السمور فاتحمة 

 ٖ(ن من سورة النمل فتؤمل هذا فونه بين وهللا أعلموهي جز
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اآليمات وفيمما يلمي بعمض  من إشارات إلل أسباب النزول في بعض "البداية"ال تخلو 
 :األمملة من ذلك

مذهب مالمك أنهما ممن من ماهر الفي حد العورة من الرجل والمرأة و العلمان اختلف
وسمبب :)بينما هي عند األحناف والشافعية من فرولمها ،قمال ابمن رشمدسنن الصالة 

 يما بنمي هدم خمذوا :)واختالفهم في مفهوم قوله تعالل اآلمارالخالف في ذلك تعارض 
هل األمر بذلك علل الوجوب أو علل الندب فمن حملمه علمل  (زينتكم عند كل مسجد

كمان أن  اآليمةالوجوب قال المراد به ستر العورة واحتج لذلك بمؤن سمبب نمزول همذه 
 :المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول

 وما بدا منه فال أحله             اليوم يبدو بعله أو كله          
وأمر رسول هللا صلل هللا عليه وسلم أال يحج بعد العمام مشمرك وال  اآليةذه فنزلت ه

يطوف بالبيت عريان وممن حملمه علمل النمدب قمال الممراد بمذلك الزينمة المماهرة ممن 
 ٔ(الردان ورير ذلك من المالبس

إن الصفا والمروة من شعائر  :)قوله تعاللفي السعي بين الصفا والمروة  وفي حكم 
رلمي هللا قالت عائشمة  (البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما هللا فمن حج

اآليمة علمل ماهرهما وإنمما نزلمت فمي األنصمار تحرجموا أن يسمعوا بمين الصمفا :)عنها
والمروة علل ما كانوا يسعون عليه في الجاهليمة ألنمه كمان مولما ذبمائح المشمركين 

ميما لبعض األصنام فسؤلوا عمن وقد قيل إنهم كانوا ال يسعون بين الصفا والمروة تع
ذلك فنزلت هذه اآلية مبيحة لهم وإنما صار الجمهور إلل أنها من أفعمال الحمج ألنهما 

 ٕ(صفة فعله صلل هللا عليه وسلم تواترت بذلك اآلمار أعني وصل السعي بالطواف
ال يلمزم مما عمدا  :فممنهم قائملفيمن حرم علل نفسه شيئا من المباحمات  الفقهان اختلف
      ،فممي ذلممك كفممارة يمممين وبعلممهم رأ،لمميس فممي ذلممك شممين  :ومممنهم مممن قممالوجممة الز

يما أيهما  :وسمبب اخمتالفهم معارلمة مفهموم النممر لمماهر قولمه تعمالل:)قال ابن رشد
وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد  ،النبي لم تحرم ما أحل هللا لك تبتني مرلاة أزواجك

تحليل محرم وذلك أن التصرف في  خالف الحكم الشرعي أعني من تحريم محلل أو
هذا إنما هو للشارا فوجب أن يكون لمكان هذا المفهوم أن من حرم علل نفسه شميئا 

 .أباحه هللا له بالشرا أنه ال يلزمه كما ال يلزم إن نذر تحليل شين حرمه الشرا
التحمريم يوجمب  لأمر العتب عل ،قد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم :وماهر قوله تعالل 
والفرقة األولمل  ،وإذا كان ذلك كذلك فهو رير الزم .ن تكون الكفارة تحل هذا العقدأ

وقمد اختلمف فمي الشمين المذي  ،تؤولت التحريم المذكور في اآلية أنه كان العقد بيممين
نزلمت فيمه هممذه اآليمة وفمي كتمماب مسملم أن ذلمك كممان فمي شمربة عسممل وفيمه عمن ابممن 

أته فهو يممين يكفرهما وقمال لقمد كمان لكمم فمي عباس أنه قال إذا حرم الرجل عليه امر
 ٖ(رسول هللا أسوة حسنة

                                 
 6ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ

 
 ٖٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
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واختلف الفقهان في حد الحرابمة ممن ذلمك فمي أربعمة موالما أحمدها همل تقبمل توبتمه 
والماني إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته فون ألهمل العلمم فمي ذلمك قمولين 

لممذين تممابوا مممن قبممل أن تقممدروا إال ا:) قممول إنممه تقبممل توبتممه وهممو أشممهر لقولممه تعممالل
قال ذلك من قال إن اآلية لم تنزل في :) إنه ال تقبل توبته،قال ابن رشد: وقول( عليهم

   ٔ(المحاربين 
 

 :ب ـ معرفة أسباب ورود الحديث ودوره في الفهم واالستنباط
وهمو .تعتبر منزلة همذا الفمن ممن الحمديث كمنزلمة أسمباب النمزول ممن القمرهن الكمريم 

 ":البداية"قوي لفهم الحديث، ،ومن أمملة ما ورد في  طريق
مالمك ذبمح ،فؤجماز ممن اللمحايا عمن الملمحين  جعمدد مما يجمز اختالف الفقهمان فمي

الرجل الكب  أو البقرة أو البدنة ملحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم 
عن سبا  والبقرة وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة ،بالشرا

وسبب اختالفهم معارلة األصل في ذلك للقيماس المبنمي علمل األممر :) قال ابن رشد
ألن  )...(الوارد فمي الهمدايا وذلمك أن األصمل همو أن ال يجمزي إال واحمد عمن واحمد 

األمر بالتلحية ال يتبعض إذ كان من كان له شرك في لحية ليس ينطلق عليه اسم 
 ( لشرعي علل ذلكملح إال إن قام الدليل ا

وأمما األممر المذي انبنمل عليمه القيماس المعمارض لهمذا األصمل فمما روي عمن :)مم قمال
جابر أنه قال نحرنا ما رسول هللا صلل هللا عليه وسلم عام الحديبية البدنة عمن سمبا 
وفي بعض روايمات الحمديث سمن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم البدنمة عمن سمبعة 

 .والبقرة عن سبعة
س الشافعي وأبو حنيفة اللحايا في ذلمك علمل الهمدايا وأمما مالمك فمرجح األصمل فقا 

علل القياس المبني علل هذا األمر ألنه اعتمل لحمديث جمابر بمؤن ذلمك كمان حمين صمد 
وهدي المحصر بعدو ليس هو  ،المشركون رسول هللا صلل هللا عليه وسلم عن البيت

نممده فيممه االشممتراك وال يجمموز عنممده واجبمما وإنممما هممو تطمموا وهممدي التطمموا يجمموز ع
 ٕ(االشتراك في الهدي الواجب 

و في الملاربة في حال اختالف العامل ورب المال في تسمية الجزن الذي تقارلا 
عليه، قال مالك القمول قمول العاممل ألنمه عنمده ممإتمن وكمذلك األممر عنمده فمي جميما 

 .دعاويه إذا أتل بما يشبه
بمه قمال مالمك إذا أتمل بمما ال يشمبه، وقمال أبمو وقال الليث يحمل علمل قمراض مملمه و 

حنيفممة وأصممحابه القممول قممول رب المممال وبممه قممال الممموري وقممال الشممافعي يتحالفممان 
وسمبب اخمتالف مالمك وأبمي حنيفمة :)قمال ابمن رشمد.ويتفاسخان ويكون لمه أجمرة مملمه

بوجمموب اليمممين علممل المممدعل عليممه هممل ذلممك ألنممه  سييبب ورود اليينصاخممتالفهم فممي 
يه أو ألنه في األرلب أقو، شبهة فمن قال ألنه مدعل عليه قال القول قول مدعل عل

                                 
 ٕٖٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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رب المال ومن قال ألنه أقواهما شبهة في األرلب قال القول قمول العاممل ألنمه عنمده 
  ٔ(مإتمن وأما الشافعي فقاس اختالفهما علل اختالف المتبايعين في ممن السلعة

تعلق بالخالف الواقا بين الفقهان في مسمؤلة ي" البداية"وأود أن أختم هنا بممال خار  
الحجامة،وعالقتها بوفساد الصموم،حيث يمذهب الكميمرون لميس فقمط إلمل إفسماد صموم 
المحجوم وإنما الحاجم أيلا علمل مماهر الحمديث الموارد فمي ذلك،والمذي يبتمر عمادة 

 علمل سميبل العبمادة كمما همو الحمالبمه عن سياقه وسبب وروده فال يبقل رير التسليم 
وربما نقل بعمض المعاصمرين همذا الخمالف إلمل زماننما بقيماس .في ممل هذه المواقف

فيصميب الحمديث األطبمان والممرلمين والمختصمين فممي .التبمرا بالمدم علمل الحجاممة
إال  أصمال جمدو، اشمتنالهم فمي رملمانقد يطرح مراكز تحاقن الدم وريرها،وربما 

 . من حاالت اللرورة المستمناة يكونما 
لمه تنهمي همذا الجمدال  ن معرفة سبب ورود الحديث ومروف قمول النبمي والحال أ

وتجعل الكالم السمابق ريمر ذي مولموا ،فمنحن أممام روايتمين ررمم لمعف األولمل 
 منهمما إال أنممه يسممتؤنس بهمما فممي ممممل همذه المممواطن ،وتخممص األولممل مممرور النبممي 

تخممر  بممذلك أفطممر الحمماجم والمحجمموم ،ف: بحمماجم ومحجمموم ينتابممان النمماس فقممال 
الحجامة من المولوا وتنتقل إلل النيبة التي يمكن أن توجد في كل أصمناف النماس 

والرواية المانية ربطت الحكم بعلة اللرر الحاصل من الفعل فتتعد، إلل .وتجمعاتهم
 .مملها وما يشبهها أو يفوقها
خمر  البيهقمي فمي شمعب أ:)مما يلمي"أسمباب ورود الحمديث"جان في كتماب السميوطي 

من طريق رياث بن كلوب الكوفي عن مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيمه  يماناإل
قال مر رسول هللا صلل هللا عليه وسلم علل رجل بين يدي حجام وذلك في رملان 
وهمما ينتابممان رجمل فقممال أفطمر الحمماجم والمحجمموم قمال البيهقممي ريماث هممذا مجهممول 

عليمه وسملم احمتجم صمائما وأخر  أحمد عن ابن عباس قال إن رسمول هللا صملل هللا 
 ٕ(قال فلذلك كره الحجامة للصائم ،محرما فنشي عليه

 

  

                                 
 6ٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
يحيمل إسمماعيل  :تحقيمق -3ٕٔ:ص" أسباب ورود الحديث أو اللمما فمي أسمباب الحمديث" جالل الدين السيوطي ٕ

 األولل:: الطبعة  -م36ٗٔ -هـ ٗٓٗٔ -بيروت -دار المكتبة العلمية: دار النشر  -أحمد 
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همذا ( م ومنزلته من علم أصمول الفقمهبخصوص مبحث دالالت األلفا يقول ابن رشد
ويعنمي بهمذا القسمم مما يقما بمه الفهمم عمن  ٔ( الجزن هو النمر فيه أخمص بهمذا العلمم 

وإلل ما يدل ، مم قسم اللفم إلل ما يدل علل الحكم بصينته .الشرا من لفم أو قرينة
 ، قسمم يهمم أفعالمه : وقسمم القرينمة بمدورها قسممين .علمل الحكمم بمفهوممه ومعقولمه

أيلما،بحيث قسمم مما همو " البدايمة"وقد بقي وفيا لهذا التقسميم فمي .وقسم يهم تقريراته
 :منطوق به في الشرا إلل هذه األقسام المالمة فقال في مقدمة الكتاب

: إن الطرق التي منها تلقيت األحكام عن النبي عليه الصالة والسالم بالجنس مالمة ) 
 ٕ(إما لفم ، وإما فعل ، وإما إقرار

المجمل :م جر، في األلفام علل عادة األصوليين الذين قسموها إلل أربعة أصناف م
و الممنص والممماهر والمممإول،مم قسممم كممل واحممد منهمما إلممل ممما هممو كممذلك مممن جهممة 

فنكمون مما ابمن رشمد أممام ممانيمة أصمناف . ٖالصينة،وإلل مما همو ممن جهمة المفهموم
 .أو سبعة بحسب واقا األمر هبحسب تصريح
ومن هذه األلفام واألقاويل ما تدل بمفهوماتها ال بصينها وذلمك :) قولهويشرح ذلك ب

وهمممذا . وكمممذلك أيلممما بالتبممديل واالسمممتعارة، لتنييرهمما بمممالنقص والحمممذف أو الزيممادة
وهمذه يوجمد فيهما أيلما مما يشمبه المنص والمجممل .ٗالصنف من األلفام يسمل مجمازا

                                 
القطمب  المه النزالمي فمي المستصمفل فمي بدايمةوهمو فمي همذا يجماري مما ق ٔٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقمه ٔ

اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم األصمول ألن ميمدان سمعي المجتهمدين فمي اقتبماس األحكمام ممن أصمولها )المالث 
واجتنائها من أرصانها إذ نفس األحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها وولمعها واألصمول األربعمة ممن 

والعقل ال مدخل الختيمار العبماد فمي تؤسيسمها وتؤصميلها وإنمما مجمال المطراب المجتهمد  الكتاب والسنة واإلجماا
 .واكتسابه استعمال الفكر في استنباط األحكام واقتباسها من مداركها

والمدارك هي األدلة السمعية ومرجعها إلل الرسول صلل هللا عليه وسلم إذ منه يسما الكتماب أيلما وبمه يعمرف  
منه من مدارك األحكام مالمة إما لفم وإما فعل وإما سكوت وتقرير ونر، أن نإخر الكالم فمي اإلجماا والصادر 

الفعل والسكوت ألن الكالم فيهمما أوجمز  واللفمم إمما أن يمدل علمل الحكمم بصمينته ومنموممه أو بفحمواه ومفهوممه 
 6ٓٔ:ص ٔ: ( عقول  ومعقوله وهو االقتباس الذي يسمل قياسا فهذه مالمة فنون المنموم والمفهوم والم

 ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
إن مما فعلمه ابمن رشمد همو جمما ودممج لتقسميمين ممن ( يقول د عبد المعز حريز في تعليقه علل تقسيم ابن رشمد  ٖ

، وانقسمام اللفمم باعتبمار ولمعه للمعنمل ،فهو جما بمين إنقسمام اللفمم باعتبمار ولموحه وخفائمه ، تقسيمات األلفام
ولمم . ل من الماهر هو أحد أقسام الوالح عند النزالي والجمهور وهو المسممل بالمماهر عنمدهمفجعل القسم األو

وجعل القسم الماني من الماهر هو األلفمام المبدلمة ويعنمي بهما العمام . يخر  ابن رشد عن رأي الجمهور في معناه
 :فيه نمرفجعل تقسيم الماني عند الجمهور أحد أفراد التقسيم األول عنده وهذا . والخاص

هذا الدمج لهذه األنواا رير سالم البن رشد ذلك أن األمر والنهي والعام والخاص قد يكون كل واحد منها مماهرا 
والمعنمل المماهر فمي العمام همو ، مجممال فلصينة األمر معنل ماهر وقمد يكمون األممر نصما أو، أونصا أو مجمال 

أقسمام المماهر ألننما نعممل بمماهره حتمل يمرد المخصمص لكن أن نجعل العمام ممن ، عمومه وشموله لجميا أفراده 
 .ألمر والنهي وأقسام الماهر كذلك وإال لكان ا،فهذا رير صحيح ،

فقمد يكمون المفهموم ،وكذلك الحال فيمما يسمتفاد ممن األلفمام بمفاهيمهما .وألن بعض أنواا العام يمكن أن يكون نصا
لكمل همذا أجمد أن إطمالق )...(لم يقل بمه أحمد وال ابمن رشمدوهذا ،ماهرا وعندها فالمفهوم من أقسام الماهر كذلك 

( اسمم المماهر علممل األلفمام المبدلممة ريمر سممالم البمن رشمد،وأن ابتعمماده عمن ملمممون المستصمفل لممم يكمن ممممدوحا
مختصمر "دالالت األلفام أو األدلة المستعملة في استنباط األحكام وكيفية استعمالها عند ابن رشد من خالل كتابمه)

مداخلة ساهم بها في الحلقمة الدراسمية المنمممة ممن المعمد العمالمي للفكمر اإلسمالمي فمي األردن تحمت " لالمستصف
 6ٔ-4ٔ:ص( 336ٔ/ٔٔ/6ٔ:العطان الفكري ألبي الوليد ابن رشد بتاري :عنوان

 
   
تقمديم ، وامما انواا المجماز ، التمل همي امما الحمذف ، وامما الزيمادة ، وامما ال)عن أنواا المجاز" البداية"يقول في  ٗ

 ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد  ( التاخير
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فيكمون إذا . ائن ال ممن صمينهاوإنما يوجد ذلك فيها من جهة القمر، والماهر والمإول
أحمدهما مما كمان نصما ممن جهمة : النص المستعمل في هذه الصناعة يعنل به صنفان 

وبمممل همذه القسممة ينقسمم الممماهر . والمماني مما كمان نصما ممن جهمة المفهموم، الصميآ
:) مم دافا عن تقسيمه هذا الذي يبدو مخترعا بهذا الشكل بقوله ٔ.(والمجمل والمإول

 ٕ(كون قسمة األلفام إلل هذه األصناف هي النافعة في هذه الصناعةويشبه أن ت
 

 :تعلم ما يتعلا بالنص والمجمل
 

 :النص من جهة الصيغة-أ
 

ما يفهم عنه بصينته في كل مولا معنل واحدا أبدا،سموان : النص من جهة الصينة
نسمان اإل: ومممال المفمرد ٖ.كان اسما أو فعال أو حرفا، جان بصينة مفمردة أو مركبمة

والمركب ما تركب عن المفردات النصوص ولم تكن،اللمائر فيمه ، الفرس الحيوان
 ، ٗقل هو هللا أحد  : ممل قوله تعالل.محتملة أن تعود علل معنل أكمر من واحد

واألعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن :) ما بيان حكمه"البداية"ويقول عن النص في 
واحمد فقمط ، وهمو المذي يعمرف فمي صمناعة أصمول يدل عليها بلفم يدل علمل معنمل 

 ٘(الفقه بالنص ، وال خالف في وجوب العمل به 
 
 :النص من جهة المفهوم-ب
 
لما كان اللفم إنما يصير داال بمفهومه عندما تحذف بعض أجزائه ، أو يزاد فيمه أو  

يممر فمون كانممت القرينمة ر) يسمتعار ويبممدل ،فمون داللتممه ال تكمون إال مممن جهمة القممرائن 
و ممال ما كان من ذلك بمنزلمة  ٙ(متبدلة وقاطعة علل مفهومه سمي أيلا ههنا نصا

فونه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية (. واسؤل القرية التل كنا فيها: )النص قوله تعالل 
فمون المفهموم ههنما قطعما إنمما همو ( . حرممت علميكم أمهماتكم : )، وكذلك قوله تعالل 

 4.النكاح
 

 :  عل  سبيل النصنماذج مما جا
 

أممما األحاديممث التممي  ):ففممي الصممالة فممي أن الواجممب هممو خمممس صمملوات فقممط قولممه
مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص فمي ذلمك فمشمهورة ومابتمة وممن أبينهما فمي 

                                 
 ٖٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٔ
 ٖٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٕ
 ٔٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٖ
 ٖٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٗ
 ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 6ٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٙ
 3ٔٔ-6ٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه 4
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ذلممك ممما ورد فممي حممديث اإلسممران المشممهور أنممه لممما بلممآ الفممرض إلممل خمممس قممال لممه 
 ٔ...(لكموسل ارجا إلل ربك فون أمتك ال تطيق ذ

فرجح قموم حمديث اإلبمراد إذ همو نمص وتمؤولوا )وقوله في اإلبراد وقت الحر الشديد 
قوله عليه الصمالة والسمالم إذا اشمتد )ويقصدون بذلك ( هذه األحاديث إذ ليست بنص

 ٕ(الحر فؤبردوا عن الصالة فون شدة الحر من فيح جهنم
ويقصمد حمديث ( ؤمين اإلمامفؤما الحديث األول فهو نص في ت)وقوله في تؤمين اإلمام

قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم إذا  :أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال
 ٖ(أمن اإلمام فؤمنوا

أي ابن عباس )روي هذا المعنل نصا عنه:)وجان في السر في قرانة صالة الكسوف
  حرفا أنه قال قمت إلل جنب رسول هللا صلل هللا عليه وسلم فما سمعت منه)ٗ   

أما من اشترط في وجوب الجزان أن يكون القتل عمدا فحجته أن :) وفي الصيد قوله
ًدا ِمنك م َقَتلَه   َوَمن :)أي قوله تعالل ٘اشتراط ذلك نص في اآلية  َتَعمق ْمل   َفَجَزان مه  َمما مق

 ( 3ٖالمائدة )(النهَعمِ  ِمنَ  َقَتلَ 
ممس علمل أربعمة ممذاهب مشمهورة واختلفموا فمي الخ)وفي الجهاد بخصوص الخمس 

أي قوله  ٙ(أحدها أن الخمس يقسم علل خمسة أقسام علل نص اآلية وبه قال الشافعي
ِ  َفؤَنه  َشْينُ  مقن َرنِْمت م أَنهَما َواْعلَم واْ :) تعالل َسه   هلِلّ م  وِل َولِِذي خ  س   َواْلَيَتاَمل اْلق ْرَبل َولِلره

بِيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ   (ٔٗاألنفال ..( )السه
مما جمان فمي حمديث أبمي لبابمة بمن عبمد )من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل هللا وفي 

المنذر حمين تماب هللا عليمه وأراد أن يتصمدق يجميما مالمه فقمال رسمول هللا صملل هللا 
عليه وسلم يجزيك من ذلك الملث هو نص في مذهب مالك  وأما األصمل فيوجمب أن 

يا ماله حمال علل سمائر النمذر أعنمي أنمه يجمب الوفمان بمه علمل الالزم له إنما هو جم
الوجممه الممذي قصممده لكممن الواجممب هممو اسممتمنان هممذه المسممؤلة مممن هممذه القاعممدة إذ قممد 

 4(استمناها النص
وخمر  الترممذي وأبمو داود والنسمائي عمن :) وفي القليل من النبيذ الذي ال يسكر،قال

عليه وسلم قال ما أسكر كميره فقليلمه حمرام جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلل هللا 
      6(وهو نص في مولا الخالف

خر  مسلم في حديث ابن عباس زيادة وهمو أنمه قمال عليمه )وفي استئذان البكر البالآ
 ٔ(الصالة والسالم والبكر يستؤذنها أبوها وهو نص في مولا الخالف

                                 
 ٗٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 6ٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٙٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٗ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٕٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 6ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٖٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 ٖ٘ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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سول هللا صملل هللا عليمه قال سمعت ر :وحديث عبادة هو :)وفي البيوا الربوية قوله
وسلم ينهمل عمن بيما المذهب بالمذهب والفلمة بالفلمة والبمر بمالبر والشمعير بالشمعير 

زاد فقد أربمل ستوالتمر بالتمر والملح بالملح إال سوان بسوان عينا بعين فمن زاد أو ا
   ٔ(فهذا الحديث نص في منا التفالل في الصنف الواحد من هذه األعيان

وأما الشافعي فقال إن المقصود بالنهي إنما همو :) في البيوا أيلا وفي تلقي الركبان
ألجل البائا لئال ينبنه المتلقي ألن البائا يجهل سمعر البلمد وكمان يقمول إذا وقما فمرب 
السلعة بالخيار إن شان أنفذ البيما أو رده وممذهب الشمافعي همو نمص فمي حمديث أبمي 

م أنمه قمال عليمه الصمالة والسمالم ال هريرة المابت عن رسول هللا صلل هللا عليه وسمل
تتلقوا الجلمب فممن تلقمل منمه شميئا فاشمتراه فصماحبه بالخيمار إذا أتمل السموق أخرجمه 

       ٕ(مسلم وريره

وكون الملث فرقا بين القليمل والكميمر همو نمص فمي الوصمية فمي ) :وفي الوصية قوله
 ٖ(قوله عليه الصالة والسالم الملث والملث كمير

وأممما الحنفيممة فالشممفعة عنممدهم فممي المبيمما فقممط وعمممدة الحنفيممة ممماهر  :)وفممي الشممفعة
األحاديممث وذلممك أن مفهومهمما يقتلممي أنهمما فممي المبيعممات بممل ذلممك نممص فيهمما ال فممي 

      ٗ(بعلها فال بيا حتل يستؤذن شريكه 
وأما الشرط المحمرم الممنموا بمالنص فهمو أن يمرهن الرجمل رهنما :)وقوله في الرهن

قه عند أجله و إال فالرهن له فاتفقوا علمل أن همذا الشمرط يوجمب علل أنه إن جان بح
 ٘(الفس  وأنه معنل قوله عليه الصالة والسالم ال ينلق الرهن

أن ذلك مروي عن أبي بكر رلي هللا عنمه فمي )عمدة من اشترط القبض وفي الهبة 
 ويقصد ٙ(حديث هبته لعائشة المتقدم   وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة 

أبي بكر المشهور أنه كمان نحمل عائشمة جمذاذ عشمرين وسمقا ممن ممال النابمة ) حديث
فلما حلرته الوفاة قال وهللا يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي رنمل بعمدي منمك وال 
أعز علي فقرا بعمدي منمك وإنمي كنمت نحلتمك جمذاذ عشمرين وسمقا فلمو كنمت جذذتيمه 

  4(واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث
حديث أنس بن مالمك فمي قصمة سمن الربيما أن رسمول هللا صملل هللا )وفي القصاص 

عليمه وسمملم قمال كتمماب هللا القصماص فعلممم بممدليل الخطماب أنممه لميس لممه إال القصمماص   
وعمدة الفريق الماني حديث أبي هريرة المابت ممن قتمل لمه قتيمل فهمو بخيمر النممرين 

مان متفق علل صحتهما لكمن األول لمعيف بين أن يؤخذ الدية وبين أن يعفو هما حدي
    ٔ(الداللة في أنه ليس له إال القصاص   والماني نص في أن له الخيار

                                 
 34: ص ٕ:   :المجتهدبداية  ٔ
 ٕ٘ٔ: ص ٕ:  : بداية المجتهد ٕ
 ٕٗٔ: ص ٕ:  : بداية المجتهد ٖ
 3٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
   4ٕٓ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٘
 4ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 ٕٙٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 ٖٔٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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وعمدة من رأ، التبدئة بالمدعل عليهم ما خرجه البخاري عن سعيد بن )وفي القلان
عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجال من األنصار يقال لمه سمهل بمن حمممة وفيمه 

هللا صلل هللا عليه وسلم تؤتون بالبينة علل من قتله قالوا مما لنما بينمة قمال  فقال رسول
فيحلفون لكم قالوا ما نرلل بؤيمان يهود وكمره رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم أن 
يبطممل دمممه فمموداه بمائممة بعيممر مممن إبممل الصممدقة قممال القالممي وهممذا نممص فممي أنممه ال 

  ٔ(فقطيستوجب باأليمان الخمسين إال دفا الدعو، 
 

 :اواعد تهم ما جا  عل  سبيل النص
 

 :ال يجب أن يترك النص بدليل الخطاب
والحمق فمي ذلمك :)يقول ابن رشد فيما يقال في الرفا من الركوا في صمالة الجماعمة

أن حديث أنس يقتلي بدليل الخطاب أن اإلمام ال يقول ربنا ولك الحمد وأن المؤموم 
بن عمر يقتلي نصا أن اإلمام يقول ربنما ولمك ال يقول سما هللا لمن حمده وحديث ا

 ٕ(الحمد فال يجب أن يترك النص بدليل الخطاب فون النص أقو، من دليمل الخطماب
إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فال ينبني أن يعارض بقيماس وال :)وقال أيلا

ويقصد حديث جابر وريره قال نهل رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم ( بدليل خطاب
 ٖوم خيبر عن لحوم الحمر األهلية وأذن في لحوم الخيلي
 
 
 

 :النص ال يجب أن يعارا بالقياس
قوله عليه الصالة والسالم إذا جان )جان في تحية المسجد واإلمام يخطب يوم الجمعة

أحممدكم المسممجد واإلمممام يخطممب فليركمما ركعتممين خفيفتممين خرجممه مسمملم وفممي بعممض 
عليمه الصمالة والسمالم أممر الرجمل المداخل أن يركما رواياته وأكمر رواياته أن النبي 
فون صحت الزيمادة وجمب العممل :)مم قال ابن رشد( ولم يقل إذا جان أحدكم الحديث 

بها فونها نص في مولوا الخالف والنص ال يجب أن يعارض بالقياس لكن   يشبه 
 ٗ(أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل

 
 :ل الخبلف ويرفا في االحتجاج لضعف اد يكون الحديث نصا في موض

وقد روي من تولؤ يوم الجمعمة فبهما ونعممت )جان بخصوص االرتسال يوم الجمعة
  ٔ(ومن ارتسل فالنسل أفلل وهو نص في سقوط فرليته إال أنه حديث لعيف

 
 :للنص اوة االستثنا  من األصل والقاعدة

                                 
 ٕٕٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٓٔٔ: ص ٔ:   :المجتهد بداية ٕ
 ٖٗٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 3ٔٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٗ
 3ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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ديث إجمزان التصمدق بملمث من نذر أن يجعل ماله كله في سمبيل هللا ورد حمففي حكم 
وررمم أن األصمل يوجمب التصمدق ( هو نص فمي ممذهب مالمك) :المال،قال ابن رشد

لكمن الواجمب همو اسمتمنان همذه المسمؤلة ممن همذه )بجميا ماله حمال علل سمائر النمذر 
  ٔ(القاعدة إذ قد استمناها النص

 
 :عفي الجمل بين األحاديث يإول المحتمل بما يناسب ما هو نص في الموضو

وأما حديث ابن عباس فونه ليس بنص في ذلك ألنه روي فيمه لفممان أحمدهما :)يقول 
أنه قال إنما الربا في النسيئة وهمذا لميس يفهمم منمه إجمازة التفالمل إال ممن بماب دليمل 
الخطاب وهو لعيف والسيما إذا عارله النص وأمما اللفمم اآلخمر وهمو ال ربما إال 

ألن ماهره يقتلي أن ما عدا النسيئة فليس بربما  في النسيئة فهو أقو، من هذا اللفم
لكن يحتمل أن يريد بقوله ال ربا إال فمي النسميئة ممن جهمة أن الواقما فمي األكممر وإذا 

      ٕ(كان هذا محتمال واألول نص وجب تؤويله علل الجهة التي يصح الجما بينهما 
 
 :المجمل من جهة الصيغة -ج

، حد،وجانت داللتمه علمل جميما المعماني بالسموانوهو ما يفهم عنه أكمر من معنل وا
أمما فمي األلفمام المفمردة، فمممل اسمم العمين  ٖ.حتل ال يفهمم أحمدها إال بمدليل أو قرينمة
، والعمين التمي يبصمر بهما، وعلل عمين الميمزان، الذي يقال باشتراك علل عين المان 

همر وممرة وربما قيل علل الشين ولده كمالقرن المذي يعنمل بمه ممرة الط. ورير ذلك
أو كانمت ، وأما المجمل من جهة التركيب فما تركب عن ممل هذه األلفام . ٗالحيض

أو يعفمو المذي بيمده  : كقوله تبارك وتعمالل ، اللمائر التي يرتبط بها القول محتملة
 ٘.فون اللمير محتمل هنا أن يعود علل الولي أو الناكح. عقدة النكاح 

د بيمان معنمل المنص المذي ال يحتممل ريمر معنمل بعم" البدايمة"ويقول عن المجممل فمي 
إما أن : وإما أن يدل عليها بلفم يدل علل أكمر من معنل واحد ، وهذا قسمان )واحدا

تكون داللته علل تلك المعاني بالسوان ، وهو الذي يعرف في أصمول الفقمه بالمجممل 
 ٙ(، وال خالف في أنه ال يوجب حكما

:) ترك كؤحد أهم أسباب الخالف بين الفقهان،يقولالمش" البداية"كما ذكر ابن رشد في
من قبل : فيعرض الخالف للفقهان في أقاويل الشارا ، لكن ذلك من قبل مالث معان 

االشتراك في لفم العين الذ، علق به الحكم ، ومن قبمل االشمتراك فمي األلمف والمالم 
االشتراك الذ، المقرونة بجنس تلك العين ، هل أريد بها الكل أو البعض ؟ ومن قبل 

  ٔ(في ألفام األوامر والنواهي ، 

                                 
 ٖٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 6ٗٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٕ
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لمميس كممل اسممم مشممترك هممو مجمممل وإنممما )أنممه"البدايممة"مممم بممين فممي مولمما هخممر مممن 
المشترك المجمل الذي ولا من أول أمره مشتركا وفي هذا قال الفقهان إنه ال يصح 

 ٔ(االستدالل به 
د بمه معنمل واحمدا ممن العرب إذا خاطبت باالسم المشترك إنمما تقصم)مم أكد أيلا أن

المعاني التي يدل عليها االسم ال جميا المعاني التي يمدل عليهما وهمذا بمين بنفسمه فمي 
 ٕ(كالمهم

 
 : المجمل من جهة المفهوم-د

لما كان اللفم إنما يصير داال بمفهومه عندما تحذف بعمض أجزائمه ، أو يمزاد فيمه أو 
رائن فون كانت همذه القمرائن منيمة يستعار ويبدل ،فون داللته ال تكون إال من جهة الق

من أدرك ركعة ممن الصمالة : "ومماله قوله عليه السالم . رير مترجحة سمي مجمال
 ٖ.فونه متردد يين إدراك فليلة الصالة أو حكمها أو وقتها" فقد أدرك الصالة

 :حكم المجمل
( وال يمبمت بمه حكمم أصمال، بوجمماا  ٗفؤمما المجممل فلميس ببيمان:) قال عنه ابن رشد

أي ال يعممل بمه إال بعمد  ٘(وال خالف في أنمه ال يوجمب حكمما) كما مر "البداية"وفي 
رجا األمر أو.البيان، مم أورد الخالف في مسؤلة جواز تؤخير البيان عن وقت الحاجة

إلل عمادة العمرب فمي الكمالم وبمين أنهمم ال يخماطبون باالسمم المشمترك إال حيمث يمدل 
إمما لقرينمة حالمرة ، سائر ما يقال عليه ذلك االسم الدليل علل المعنل المقصود من 

وبالجملة فالمخاطبة باأللفام المجملمة و :) مم قال. أو موجودة في نفس اللفم، مبتذلة 
الشمرا فونمه ) وكذا عنده األمر فمي ٔ(المخاطب يعلم قطعا أنها مجملة مما لم يقا بعد

فمون   :)همذا المعنمل مإكمدا "البدايمة"ويقول في  ٕ(لم يتصرف في ذلك بولا عرفي
 ٔ(الشارا لم يحكم قط إال علل مفصل وإنما اإلجمال في حقنا

                                 
 ٓ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 6ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 3ٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٖ
ويقما فمي ، واسم البيان يقا عندهم فمي همذه الصمناعة علمل كمل مما يمكمن أن تمبمت بمه األحكمام:) يقول ابن رشد  ٗ

وقد .ٗٓٔ:ص.(وما سو، ذلك مما عددناه قبل علل مراتبه في إفادة التصديق، من صينة لفم أو مفهومه، األفهام
سممعت رسمول : ن في نقل األخبار ممن لمدن الصمحابة رلمي هللا عمنهم مممل قولمهبين في مولا هخر مراتب البيا

فيحتل المرتبة األلمل فمي البيان،يليمه مممل .، أو حدمني ، أو أخبرني أو شافهني ،فهذا ال يتطرق إليه احتمال  هللا 
ا صمريحا ، إذ فهمذا مماهره النقمل ، إذا صمدر عمن الصمحابي ولميس نصم. قال رسول هللا كمذا أو حمدث بكمذا : قوله

لكمن رأي أكممرهم العممل بمممل همذا جمائز للقمرائن الدالمة علمل ذلمك ، . ممكن أن يكون حدث به عمن رسمول هللا 
أمر رسول هللا بكذا ،ونهل عن كمذا، أو فمرض كمذا ، : السيما إذا صدر ذلك عن من كمرت صحبته يليه ممل قوله

ماعه ، والماني في فهمه عن الخطماب األممر أو الوجموب أحدهما في س: فهذا يتطرق إليه احتماالن . وأوجب كذا 
ولذلك رأ، داوود ومن تبعه من أهل الماهر أال حجة فمي قولمه مما لمم ينقمل لفممه . ، إذ صينة األمر مختلف فيها 

  . وإنما وقا الخالف فيها بيننا من حيمث أنما لسمنا بفصمحان . وقد احتج عليهم أن هذا نمر من حيث فهم األلفام
وأممما الصممحابي ممممن حيممث أنممه عربمممي فكيممف يتمموهم عليمممه النلممط فممي صمممينة .حجممة علممل الكممالم العربمممي وال ب
 (4ٙ:ص)األمر

 ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٘ٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه   ٔ
وبذلك يكون ابن رشد حسم الجدال فيما اعتقمده د عبمد المعمز حريمز فمي  ٙٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه  ٕ

المخاطمب باالسمم المجممل قمد يخاطمب :) أنه رأي البن رشد ويقصد قوله فمي اللمروري ٔٔ:ابقة صمداخلته الس
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 :نماذج  تتعلا بالمجمل

من قال لربتان لكل واحد منهما أعني لليد  )ففي الطهارة في باب التيمم من الفقهان 
لربتان وللوجه لربتان والسبب في اختالفهم أن اآلية مجملة فمي ذلمك واألحاديمث 

مواْ  :)ويقصمد اإلجممال فمي قولمه تعمالل ٕ(متعارلمة م  ًبما َصممِعيًدا َفَتَيمه واْ  َطيق  َفاْمَسمح 
مْ  وِهك  ج  مْ  بِو   .عدد مرات المسحمن جهة (  َوأَْيِديك 

إن هذا ) وفي الصالة بخصوص وجوب السجود علل الجبهة واألنف يقول الشافعي 
الم وبينه فونه كان يسجد االحتمال الذي من قبل اللفم قد أزاله فعله عليه الصالة والس

علل األنف والجبهة لما جان من أنه انصرف من صالة من الصملوات وعلمل جبهتمه 
ويقصممد  ٖ(وأنفممه أمممر الطممين والمممان فوجممب أن يكممون فعلممه مفسممرا للحممديث المجمممل 
أممرت أن  :بالمجمل حديث النبمي عليمه الصمالة والسمالم المابمت عمن ابمن عبماس قمال

 كر منها الوجهأسجد علل سبعة أعلان فذ
ممن كمان المحمذوف عنمده فمي )وفي صالة الجمعة في حكم من أدرك أقمل ممن ركعمة 

قوله عليه الصالة والسالم فقد أدرك الصمالة أي فقمد أدرك حكمم الصمالة وقمال دليمل 
الخطاب يقتلي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكمم الصمالة والمحمذوف فمي 

بممه فلممل الصممالة ويمكممن أن يممراد بممه وقممت  هممذا القممول محتمممل فونممه يمكممن أن يممراد
الصالة ويمكن أن يراد به حكم الصالة ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أمهر منه 

     ٗ(في الماني فون كان األمر كذلك كان من باب المجمل الذي ال يقتلي حكما
في كسوف الشمس بيانا لمجممل مما أممر  فعله )وفي صالة الكسوف يحمل الشافعي

 ٘(ن الصالة فيهما فوجب الوقوف عند ذلكبه م
أما اللفم المذي يقتلمي أن ال زكماة فيهما فقولمه عليمه الصمالة  :)وفي زكاة الخيل،قوله

والسالم ليس علل المسلم في عبده وال في فرسمه صمدقة وأمما القيماس المذي عمارض 
والبقر  هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النمان والنسل فؤشبه اإلبل

وأما اللفم الذي يمن أنه معارض لذلك العموم فهو قولمه عليمه الصمالة والسمالم وقمد 
ذكر الخيل ولم ينس حق هللا في رقابها وال مهورها فذهب أبو حنيفة إلل أن حق هللا 
هو الزكاة وذلك في السائمة منها  قمال القالمي وأن يكمون همذا اللفمم مجممال أحمر، 

 ٔ(به في الزكاةمنه أن يكون عاما فيحتج 
وسمبب اخمتالفهم )الحكم إذا رم الشمهر ولمم تمكمن الرإيمة وفي الصيام في االختالف 

اإلجمال الذي في قوله صلل هللا عليه وسلم صوموا لرإيته وأفطروا لرإيته فون رم 

                                                                                             
فهنما يصملح االسمتفهام ممن ، به وينلب علل منه فهم ذلك عنه اتكاال منه علل القرائن وال يفهم ذلك عنه المخاطمب

ب منمه فمي ذلمك الوقمت، المخاطب والبيان من المخاطب وإن رأ، المخاطب أن اقتلان  ذلك خوطب بمه لمم  يطلم
فهممو يفتممرض هممذا فممي النمممر حتممل لممو وقمما إنممما لسممبب  ٘ٓٔ:ص(أخممر السممإال إلممل وقممت الحاجممة فيتممؤخر البيممان

 . عارض وليس أصال مم هو بعد اكتمال التشريا ليس واقعا كما لم يقا في اللنة
 ٕٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٔ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٓٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 4ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٘٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 6ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ



 536 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

عليكم فاقدروا له فذهب الجمهور إلل أن تؤويله أكملوا العمدة مالممين وممنهم ممن رأ، 
له هو عده بالحساب ومنهم من رأ، أن معنل ذلك أن يصبح المرن أن معنل التقدير 

 ٔ(صائما وهو مذهب ابن عمر
وفممي واليممة الممزوا  اعتبممر ابممن رشممد الخطمماب الموجممه لألوليممان مجمممال ال تقمموم بممه 

يوجمب اشمتراط إذنهمم فمي صمحة النكماح  ٕولو قلنا إنه خطاب لألوليان :)الحجة،يقول
لميس فيمه ذكمر أصمناف األوليمان وال صمفاتهم وال لكان مجمال ال يصح به عممل ألنمه 

مممراتبهم والبيممان ال يجمموز تممؤخيره عممن وقممت الحاجممة ولممو كممان فممي هممذا كلممه شممرا 
       ٖ(معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر

وقول الشافعي في الصبآ ممل قول ابمن القاسمم  :)وفي قلايا النصب،يقول ابن رشد
يقمول إنممه يمإمر الناصممب بقلمب الصممبآ إن أمكنممه وإن إال أنمه يجيممز الشمركة بينهممما و

نقممص الممموب ويلمممن للمنصمموب مقممدار النقصممان وأصممول الشممرا تقتلممي أن ال 
يستحل مال الناصب من أجل رصبه وسوان أكان منفعة أو عينا إال أن يحمتج محمتج 
بقوله عليه الصالة والسالم ليس لعرق السهو حق لكن هذا مجمل ومفهومه األول أنه 

لممه منفعممة متولممدة بممين مالممه وبممين الشممين الممذي رصممبه أعنممي مالممه المتعلممق  لمميس
 ٗ(بالمنصوب

 

 :اواعد تتعلا بالمجمل
 :المبين تابل للمجمل في حكم 

من أوجب مسح األذنين جعلها مبينة لمجمل الكتماب وممن لمم يوجبهمما ففي الولون  
مْ  واْ َواْمَسح   :)ويقصد بالكتاب قوله تعالل ٘جعلها زائدة كالململة وِسك  إ  المائمدة ()بِر 

فمن جعل حديث عائشمة :)وكذلك قوله فيمن رأ، وجوب الململة واالستنشاق (ٙ
وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالل وإن كنتم جنبما فماطهروا أوجمب 

 ٙ(الململة واالستنشاق
 

 :المبينة لؤلوامر الواجبة تحمل عل  الوجوب أفعال النبي 
وسممبب هممذا االخممتالف :)الخممتالف فممي حكممم اإلقامممة فممي الصممالةيقممول بخصمموص ا

اختالفهم هل هي ممن األفعمال التمي وردت بيانما لمجممل األممر بالصمالة فيحممل علمل 
الوجوب لقوله عليه الصالة والسالم صلوا كما رأيتموني  أصلي أم هي ممن األفعمال 

فرلا إما في التي تحمل علل الندب وماهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها 
 ٔ(الجماعة وإما علل المنفرد

 

                                 
 4ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 6: ص ٕ:  : بداية المجتهد()وال تنكحوا المشركين حتل يإمنوا:) قوله تعاللويقصد  ٕ
 6:ص ٕ: :بداية المجتهد ٖ
 ٕٓٗ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٗ
 ٓٔ: ص ٔ: اية المجتهد  بد ٘
 ٖٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 6ٓ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٔ
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 :المجمل يحمل عل  المفصل والمفسر
المفسمر وأمما  ٕعلمل المفصمل ٔوابن القاسمم والشمافعي حممال المجممل):يقول ابن رشد

   ٖ(تخيير مالك الساعي فكؤنه جما بين األمرين 
وإنممما صممار :) ومملممه أيلمما ممما ورد مممن أحاديممث بخصمموص الرإيممة قممال ابممن رشممد

جمهور إلل هذا التؤويل لحديث ابن  عباس المابت أنه قال عليه الصالة والسالم فون ال
رم علميكم فمؤكملوا العمدة مالممين وذلمك مجممل وهمذا مفسمر فوجمب أن يحممل المجممل 
علممل المفسممر وهممي طريقممة ال خممالف فيهمما بممين األصمموليين فممونهم لمميس عنممدهم بممين 

 ٗ(ي هذا الئح المجمل والمفسر تعارض أصال فمذهب الجمهور ف
ومن جما بين الحديمين وقال :) وقوله في مولا هخر في مسؤلة فساد الصوم بالقين

حديث موبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر والواجمب حممل المجممل علمل المفسمر 
 ٘(فرق بين القين واالستقان وهو الذي عليه الجمهور

بمه إذا ورد الكتماب وإنمما اعتقمد الشمافعي همذا المرأي ألن ممن مذه:)وفي مولا هخمر
( مجمال فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبني العدول عمن ذلمك التفسمير 

ٙ  
 :المجمل ليس ل  عموم يإخذ ب 

وأما ما رو، مالك في الموطمؤ أن :) ،قولهففي كفارة المنتهك حرمة رملان باألكل 
الممذكورة فلميس رجال أفطر في رملان فؤمره النبمي صملل هللا عليمه وسملم بالكفمارة 

بحجة ألن قول الراوي فؤفطر هو مجمل والمجمل ليس له عموم فيإخذ بمه لكمن همذا 
قول علل أن الراوي كان ير، أن الكفارة كانت لمولا اإلفطار ولوال ذلك لما عبر 

 4(بهذا اللفم ولذكر النوا من الفطر الذي أفطر به
 

 :نماذج من المشترك
 :)فمي رسمل اليمدين لفقهمان فمي إدخمال المرافمقفمي اخمتالف اففي الولون نجد قولمه 

والسبب في اختالفهم في ذلك االشتراك الذي في حرف إلل وفمي اسمم اليمد فمي كمالم 
العرب وذلك أن حرف إلل مرة يدل في كالم العرب علل الناية ومرة يكمون بمعنمل 
ما واليد أيلا في كالم العرب تطلق علل مالمة معان علل الكمف فقمط وعلمل الكمف 

 ٔ(لذراا وعلل الكف والذراا والعلدوا
وأمما الشممافعي فلمم يحممد فمي الماسممح وال فمي الممسمموح حممدا  :)وفمي مسممح المرأس قولممه

وأصل هذا االختالف االشتراك الذي في البان في كالم العرب وذلك أنها ممرة تكمون 

                                 
مبت في كتاب الصدقة أنه قال عليمه الصمالة والسمالم فمما زاد علمل العشمرين ومائمة ففمي كمل أربعمين  ويقصد ما ٔ

 (3ٓٔ: ص ٔ:  : بداية المجتهد)بنت لبون وفي كل خمسين حقة
في كتاب الصمدقة أنهما إذا بلنمت إحمد، وعشمرين ومائمة ففيهما ممالث بنمات لبمون روي عن ابن شهاب يقصد ما  ٕ

 (     3ٓٔ: ص ٔ:  : بداية المجتهد)فوذا بلنت مالمين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة 
 6ٓ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٖ
 6ٕٓ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٗ
 ٖٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٖٖٕ:ص ٔ: :بداية المجتهد ٙ
 ٕٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 6: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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زائدة ممل قوله تعالل تنبت بالدهن علل قرانة من قرأ تنبمت بلمم التمان وكسمر البمان 
أنبت ومرة تدل علل التبعيض ممل قمول القائمل أخمذت بموبمه وبعلمده وال معنمل  من

إلنكار هذا في كالم العرب أعني كون البان مبعلة وهو قول الكوفيين من النحويين  
فمن رهها زائدة أوجب مسمح المرأس كلمه ومعنمل الزائمدة هما هنما كونهما مإكمدة وممن 

 ٔ(رهها مبعلة أوجب مسح بعله
ا فممي الكعبممين هممل يممدخالن فممي المسممح أو فممي النسممل عنممد مممن أجمماز كممذلك اختلفممو)و

المسح وأصل اختالفهم االشتراك الذي في حرف إلل أعني في قوله تعالل وأرجلكمم 
 ٖ(في الكعب ما هو وذلك الشتراك اسم الكعب:)و اختلفوا أيلا ٕ(إلل الكعبين

أن المواالة ليست  وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلل :)وفي مسؤلة المواالة في الولون
مممن واجبممات الولممون والسممبب فممي ذلممك االشممتراك الممذي فممي الممواو أيلمما وذلممك قممد 
يعطف بها األشيان المتتابعمة المتالحقمة بعلمها علمل بعمض وقمد يعطمف بهما األشميان 

 ٗ(المتراخية بعلها عن بعض
وسبب اختالفهم في هذه المسؤلة اشتراك اسم  :)وفي اللمس هل ينقض الولون،يقول

لمس في كالم العرب فون العرب تطلقه مرة علل اللمس الذي هو باليد ومرة تكنمي ال
بممه عممن الجممماا فممذهب قمموم إلممل أن اللمممس الموجممب للطهممارة فممي هيممة الولممون هممو 

 ٘(الجماا في قوله تعالل أو المستم النسان وذهب هخرون إلل أنه اللمس باليد
إمرار اليد علمل جميما الجسمد اختلف العلمان هل من شرط هذه الطهارة )وفي النسل

كالحال في طهارة أعلان الولون أم يكفي فيها إفالة المان علل جميا الجسد وإن 
 ٙوالسبب في اختالفهم اشتراك اسم النسل( لم يمر يديه علل بدنه

هل المراد به الطهر الذي هو انقطماا دم الحميض أم الطهمر )وفي الطهر من الحيض
ان فهل المراد به طهر جميا الجسمد أم طهمر الفمر  فمون بالمان مم إن كان الطهر بالم

 4(الطهر في كالم العرب وعرف الشرا اسم مشترك يقال علل هذه المالمة المعاني
وسبب اختالفهم، االشتراك الذي في حرف من في قولمه تعمالل فامسمحوا )وفي التيمم

فممن ذهمب  بوجوهكم وأيديكم منه وذلك أن من ترد للتبعيض وقد ترد لتمييمز الجمنس
إلل أنها هنا للتبعيض أوجمب نقمل التمراب إلمل أعلمان التميمم وممن رأ، أنهما لتمييمز 

  ٔ(الجنس قال ليس النقل واجبا
في جواز فعل التيمم بما عدا التراب ممن أجمزان األرض المتولمدة عنهما وكذا اختلفوا 
العرب والسبب في اختالفهم شيئان أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان )كالحجارة 

فونممه مممرة يطلممق علممل التممراب الخممالص ومممرة يطلممق علممل جميمما أجممزان األرض 
 ٔ(واالشتراك الذي في اسم الطيب أيلا من أحد دواعي الخالف)وأيلا  ٕ(الماهرة
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وسمبب اخمتالفهم فمي همذه المسمؤلة )وفي باب الصالة اختلفوا من وقت العشان اآلخرة
الفجممر فمي لسممانهم فجممران كممذلك  اشمتراك اسممم الشممفق فمي لسممان العممرب فونمه كممما أن

الشفق شفقان أحمر وأبيض ومنيب الشفق األبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل 
إما بعد الفجر المستدق من هخر الليمل أعنمي الفجمر الكماذب وإمما بعمد الفجمر األبميض 
المستطير وتكون الحممرة نميمر الحممرة فمالطوالا إذن أربعمة الفجمر الكماذب والفجمر 

 ٕ(واألحمر والشمس وكذلك يجب أن تكون النواربالصادق 
وفيما يحرم علل المماهر مممن مماهر اختلفموا فيمما دون الموطن ممن مالمسمة ووطن 
فممي ريممر الفممر  ونمممر اللممذة فحممرم الجمهممور جميمما ذلممك وقممال الشممافعي إنممما يحممرم 

قلممت :) المهمار الموطن فمي الفمر  فقط،وبعمد أن عمرض ابمن رشمد أدلمة الفمريقين قمال
ن يرون أن اللفم المشترك له عموم ال يبعد أن يكون اللفم الواحد عندهم يتلمن الذي

المعنيين جميعا أعني الحقيقة والمجاز وإن كان لم تجر به عادة للعرب ولذلك القمول 
به في راية من اللمعف ولمو علمم أن للشمرا فيمه تصمرفا لجماز وأيلما فمون المهمار 

   ٖ(م بالفر مشبه عندهم باإليالن فوجب أن يختص عنده
واالشمتراك المذي )واختلفوا فيما يعتبر إدراكا للركعمة فمذكر ابمن رشمد ممن األسمباب  

عرض لهذا االسم إنما هو من قبل تردده بين المعنل اللنوي والمعنل الشرعي وذلك 
أن اسممم الركعمممة ينطلممق لنمممة علممل االنحنمممان وينطلممق شمممرعا علممل القيمممام والركممموا 

   ٗ(والسجود
وسبب اختالفهم اشتراك اسم الخلطمة ولمذلك لمم )لفوا في زكاة الخلطةوفي الزكاة اخت

 ٘(ير قوم تؤمير الخلطة في الزكاة
اشمتراك اسمم الفجمر أعنمي أنمه يقمال )وفي الصيام اختلفوا في بدايمة اإلمسماك والسمبب

   ٙ(علل األبيض واألحمر
شتراك الذي والسبب في اختالفهم في ذلك هو اال)اختلفوا فيما هي اللنو وفي األيمان

في اسم اللنو وذلك أن اللنو قد يكون الكالم الباطل ممل قوله تعالل والنوا فيه لعلكمم 
 ٔ(تنلبون وقد يكون الكالم الذي ال تنعقد عليه نية المتكلم به

في الزنا هل يوجب من التحريم ما يوجمب الموطن الفقهان  اختلفوفي أحوال األسرة 
ك فممي اسمم النكمماح أعنممي فمي داللتممه علممل وسممبب الخممالف االشمترا)فمي نكمماح صمحيح

 ٕ(المعنل الشرعي واللنوي
وسبب الخالف اشتراك  :)وفي االختالف المشهور في العدة بالحيض أو الطهر،يقول

 ٖ(اسم القرن فونه يقال في كالم العرب علل حد سوان علل الدم وعلل األطهار
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اب فممالكالم فيممما هممو وقممد نمص علممل المممرأة أن اليممين يممدرأ عنهمما العمذ :)وفمي اللعممان
 ٔ(العذاب الذي يندر،ن عنها باليمين ولالشتراك الذي في اسم العذاب 

االخمتالف فمي أكممر مسمائل الفمرائض همو تعمارض ) وفي الفمرائض يقمول عمن سمبب
ممل اإلبن حيث يطلق أيلا علل الحفيد إذ  ٕ(المقاييس واشتراك األلفام فيما فيه نص
 . لجد إذ هو أب ماهو ابن ما،واألب يطلق أيلا علل ا

والسمبب فمي اخمتالفهم )وفي الحدود اختلف الفقهان قديما فمي حمد األممة إذا لمم تتمزو 
االشتراك الذي في اسم اإلحصان في قوله تعالل فوذا أحصن فمن فهم من اإلحصمان 
التممزو  وقممال بممدليل الخطمماب قممال ال تجلممد النيممر متزوجممة ومممن فهممم مممن اإلحصممان 

  ٖ(لمتزوجة وريرها اإلسالم جعله عاما في ا
   

 :اواعد في المشترك
 :ال تعارا األصول الثابتة باالسم المشترك

قال أبمو حنيفمة إذا نكلمت المالعنمة وجمب عليهما الحمبس حتمل تالعمن خالفما لممن قمال 
وبالجملممة فقاعممدة الممدمان مبناهمما فممي   :)ترجم،وبعممد اسممتعراض األدلممة قممال ابممن رشممد

ينة العادلة أو باالعتراف ومن الواجب أال تخصمص الشرا علل أنها ال تراق إال بالب
  ٗ(هذه القاعدة باالسم المشترك فؤبو حنيفة في هذه المسؤلة أولل بالصواب إن شان هللا

وسممبب )هممل يممذبح فيهمما وفمي ذبيحممة العيممد اختلفمموا فمي الليممالي التممي تتخلممل أيممام النحمر
لعممرب علممل النهممار اخممتالفهم االشممتراك الممذي فممي اسممم اليمموم وذلممك أن مممرة يطلقممه ا

 ٘(والليلة
اختلفموا فيمه ممن أنمواا الجموارح فيمما عمدا الكلمب وممن جموارح الطيمور وفي الصيد 

 ٙ(سبب االختالف االشتراك الذي في لفمة مكلبين)وحيواناتها الساعية و
 

 :ال يلتفت إل  مجرد اإلشتراك في اإلسم دون حقيقت 
وهذا رير موجود فلال عن  وشذ بعلهم فؤوجب حرمة للبن الرجل) يقول ابن رشد

وال لبن :) وقال أيلا(أن يكون له حكم شرعي وإن وجد فليس لبنا إال باشتراك االسم
للميتة إن وجد لها إال باشتراك االسم ويكاد أن تكون مسؤلة رير واقعة فال يكمون لهما 

  ٔ(وجود إال في القول
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 :الظاهر من جهة الصيغة-أ
مم يستعار ، ما يقال من أول األمر علل شين ويكون أشهر في الداللة عليه:ٔالماهر

تسميتهم الفرا  عشا، أو يبدل بعلها : ممل،حينا ما لشين هخر لشبهه بالمعنل األول
تسميتهم : ر أو المبدل،مملمكان بعض اتكاال في ذلك علل قرينة تفهم المعنل المستعا

ومن همذا الصمنف الكنايمة، كتعبيمرهم عمن الرجيما . النبت ند،، ألنه عن الند، يكون
 . بالنائط وعن النكاح بالمسيس

وهمي أسممان اسمتعملت فمي الولما علممل ، وفمي همذا الصمنف تمدخل األسممان العرفيمة
لتعلقهمما بهمما  أشميان مممم نقلممت فممي الشمرا إلممل أشمميان أخممر، لشمبهها بالمعمماني األول أو

وهممذه إذا وردت فممي الشممرا كانممت ممماهرة فممي المعمماني . بوجممه مممن أوجممه التعلممق
 ٕ.ولم تحمل علل المعاني اللنوية إال بالتؤويل، الشرعية

بعمد بيمان معنمل المنص المذي ال يحتممل ريمر معنمل " البدايمة"ويقول عن المماهر فمي 
لتممه علممل بعممض تلممك وإممما أن تكممون دال)واحممدا،والمجمل الممذي تسممتوي فيممه المعمماني 

المعاني أكمر من بعض ، وهذا يسمل باإللافة إلل المعماني التمي داللتمه عليهما أكممر 
 ٖ(ماهرا

يقمول فيمه بعمد " المحتممل"ما يمكن اعتباره مقابال للمماهر وهمو "البداية"كما ذكر في 
مطلقما حممل علممل تلمك المعماني التممل همو امهمر فيهمما ( اللفممم)وإذا ورد )بيمان المماهر

 ٗ(قوم الدليل علل حمله علل المحتملحتل ي
وسبب اختالفهم أنمه لمم تمؤت هيمة وال سمنة :) ومن أمملة المحتمل أيلا قوله في مسؤلة

همي ممماهرة فممي اشمتراط الواليممة فممي النكمماح فلمال عممن أن يكممون فمي ذلممك نممص بممل 
 ٘(اآليات والسنن التي جرت العادة باالحتجا  بها مم من يشترطها هي كلها محتملة

 
 :ظاهر من جهة المفهومال-ب

، أو يزاد فيه أو  ٙلما كان اللفم إنما يصير داال بمفهومه عندما تحذف بعض أجزائه
يستعار ويبدل ،فون داللته ال تكون إال من جهة القرائن، فون كانت تلك القرائن منيمة 

: وممال ما هو من هذا الجنس كالماهر قوله عليه السالم . أكمرية سمي أيلا ماهرا
فونمه محتممل أن يريمد ال صميام كاممل ويحتممل أن ". صيام لممن لمم يبيمت الصميام ال "

 4.يريد انتفان قبول الصيام أصال وهو األمهر 
المبدلمة، ونعنمي هنمما )األلفمام المماهرة ممن جهمة المفهموم عنمد ابممن رشمد همي األلفمام 

التبمديل و علمل التحقيمق  ف. بالمبدلة إبدال الكلي مكان الجزئي، والجزئي مكان الكلمي
يلحق جميا األلفام المستعارة ، مم تنقسم هذه األقسام التي أحصميناها، لكمن رأينما أن 
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نخص هذا الصمنف باسمم التبمديل، أعنمي الكلمي والجزئمي ،وإن كمان فمي الحقيقمة كمل 
 .ٔ(مبدل مستعار وكل مستعار مبدل 

 ممن -يمؤتي فيمما -وأما الماهر من جهة اإلبدال وذلك منه:) ومنه العام،يقول ابن رشد
 ٕ(األلفام العامة التي المراد بها ما تحتها

 

 :حكم الظاهر
 :دليل معتبر في الشرا،وله في ذلك بعض التفصيل،فالماهر عند ابن رشد إجماال

 
 :ظاهر يتواف في  عل  القرينة وسياا االستعمال-

 ويهم األلفام التمي لهما معمان فمي األصمل تنصمرف إليهما أبمدا ،ممم يطمرأ عليهما التنيمر
وأممما الممماهر أيلمما مممن جهممة :)باالسممتعمال حيممث تفهممم مممن السممياق،يقول ابممن رشممد

الصينة فحكمه عندي حكم االسم المشترك، وذلك منه فيما قيمل ممن أول األممر علمي 
شين ما، وكان ماهرا فيه مم استعير وقتا ما لشين ما هخر لشمبهه بمالمعنل األول أو 

بي إذا أطلق لفم السمان لم يفهمم عنمه  أبمدا فون العر. لتعلقه به بوجه من أوجه التعلق
مما زلنما : )السمان المكوكبة، فوذا أراد بمذلك المطمر دل علمل ذلمك بقرينمة كقمولهم  إال

 ( نطؤ السمان حتل أتيناكم 
و إال متممل خوطممب بممممل هممذه األسمممان ( إذا سممقط السمممان بممؤرض قمموم )وكقممولهم 

عليمه ،لمم يقما ذلمك إال رلطما، و إن   وأطلقت إطالقا، والمراد بها رير ما هي  راتبمة 
وأما إن لمم يكمن وقمت الحاجمة فمؤي . قصد ذلك كان تنليطا، هذا إذا كان وقت الحاجة

ويشمبه أن يكمون كمذلك . فائدة لمخاطبة يعتقد اإلنسمان منهما خمالف مما يمؤتي بمه البيمان
  ٖ(الماهر من جهة المفهوم 
مطلقما حممل علمل تلمك ( اللفم)د وإذا ور))عن الماهر" البداية"وسبق أيلا قوله في 

 ٗ(مهر فيها حتل يقوم الدليل علل حمله علل المحتملأهو  يالمعاني الت
 
 :ظاهر يحمل عل  المشهور باستقرا  اللغة والمشهور بوضل الشرع-

وقال في شؤن الماهر من جهة الصينة أي ما يقال من أول األمر علل شين ويكون 
حينا ما لشين هخر لشبهه بمالمعنل األول وكمذا فمي مم يستعار ، أشهر في الداللة عليه

همذان الصمنفان إذا وردا :)األلفام المبدلمة أي الداخلمة فمي المماهر ممن جهمة المفهموم 
وهممو ، بموطالق فمي الشممرا  حممال علممل ماهرهمما حتممل يمدل الممدليل علمل ريممر ذلمك 

ة فمي وكمون همذه األلفمام مماهر. وهو المسمل تمؤويال، حملهما علل المعنل المستعار
وكونهما دلميال شمرعيا يعمرف . هذه الدالالت يعرف ذلمك لمرورة ممن اسمتقران اللنمة
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وقممممال أيلمممما عممممن الممممماهر المبممممدل ٔ(بوجممممماا الصممممحابة علممممل األخممممذ بممممالمواهر
 ٕ(،وهذه إذا وردت خلوا من القرائن حملت علل ولعها األول)والمستعار

 
 :تجوز المخاطبة باألسما  العرفية ابل بيان تفاصيلها-

الممماهر ممممن األلفممام المولممموعة بالشممرا تجمموز المخاطبمممة باألسمممان العرفيمممة فممي 
اسممتئناس :كالصممالة والزكمماة والحممج مممم يممؤتي البيممان بعممد ذلك،حيممث يكممون النممرض

حيمث يجموز فمي همذه الحالمة تمؤخر البيمان إلمل  ٖ(العزم علمل األممر)المخاطبين بها و
 .وقت الحاجة

جما المسلمون علل أ :)فصل المقال وبخصوص ما تحمل عليه ألفام الشرا،قال في
ماهرهما وال أن تخمر  كلهما عمن   ألفمام الشمرا كلهما علمل أنمه لميس يجمب أن تحممل

 ٗ(.ماهرها بالتؤويل
 

 :لؤللفاظ الظاهرة مراتب في الظهور
لهما )علمل مرتبمة واحمدة إنمما  تفاأللفام الماهرة من جهة الصينة عند ابن رشد ليس

، للفممم أمهممر احتمميج فممي تؤويلممه إلممل دليممل أقممو،وكلممما كممان ا. مراتممب فممي المهممور
ممم مممل  ٘.(وبالعكس متل كان اللفم قليل المهور انصرف إلمل التؤويمل بؤيسمر دليمل

 :لكل مرتبة
المطمر، فمي قولمه عمز : فالمرتبة األولل من األسمان المستعارة مممل فهمم اللبماس بؤنمه

فمون اللبماس مماهر جمدا . يا بني هدم قد أنزلنما علميكم لباسما يمواري سموناتكم: وجل
 .فيما يواري اإلنسان و ممل هذا التؤويل يحتا  إلل دليل

 : العدل، في  قولمه تعمالل: فهم الميزان علل أنه: وممال المرتبة المانية في المهور 
 .لقد أرسلنا رسلنا بالبّينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان

: الجمماا، فمي قولمه تعمالل:ة علل أنهافهم المالمس: وممال المرتبة المالمة في المهور 
  أو المسمتم النسمان . (وحملمه ، فمون بعمض الفقهمان حملمه علمل اللممس المذي باليمد

وهذا وإن كان الماهر فيه اللمس باليمد فقمد يحتممل أن يمراد بمه . بعلهم علل الجماا
وقممد كّنممل هللا تعممالل عممن الجممماا ، إذ ذلممك مممن عممادة العممرب، الجممماا احتممماال قريبمما

  ٙ.(وهو في معنل اللمس، بالمسيس
وبالجملممة فمراتمب المهمور فممي :) ممم خلمص إلمل النتيجممة ممن ذلمك فيممما يشمبه القاعمدة

فون بلنت كمرة االستعمال فمي المعنمل ، األلفام إنما هو بحسب كمرة االستعمال وقلته
 الذي استعير لمه أن يعمادل اسمتعماله فمي المعنمل األول بقمي اللفمم بمين األول والمماني

 ٔ(،ومهما نقصت كمرة االستعمال في الماني كان أمهر في األول، مشتركا ومجمال
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أما مراتب المهور من جهمة المفهموم فقمد أحمال علمل األصمناف الموجمودة فمي اللفمم 
 (فلينمر في تعلم ما يتعلق بالعام والخاص.)،واللفم الجزئي(وهو العام)الكلي

 
 :نماذج تتعلا بالظاهر
قولمه فمي رسمل اليمدين قبمل إدخالهمما فمي اإلنمان للمسمتيقم ممن  ففي باب الطهارة نجد

والمماهر ممن الحمديث حمديث أبمي هريمرة أنمه عليمه الصمالة والسمالم قمال إذا  :)النوم
استيقم أحدكم من نوممه فلينسمل يمده قبمل أن يمدخلها اإلنمان فمون أحمدكم ال يمدري أيمن 

به حكم البدن في الولمون  أنه لم يقصد( باتت يده وفي بعض رواياته فلينسلها مالما 
 ٔ(وإنما قصد به حكم المان الذي يتولؤ به إذا كان المان مشترطا فيه الطهارة

قمرانة النصمب (:) وأرجلكمم إلمل الكعبمين:)وفي حكم طهارة الرجلين فمي قولمه تعمالل
 ٕ(ماهرة في النسل وقرانة الخفض ماهرة في المسح

فكلوا مما أمسمكن : )وله تعاللفماهر الكتاب وهو قوفي النجاسات بخصوص الكلب 
 ٖأن الكلب ليس بنجس العين ألنه لو كمان نجمس العمين لمنجس الصميد بمماسمته(عليكم

وماهر حديث أبي هريرة المتفمق علمل صمحته وهمو قولمه عليمه الصمالة والسمالم إذا 
 ٗولآ الكلب في إنان أحدكم فليرقه ولينسله سبا مرات يوجب نجاسة سإره

أحاديث يوجب ماهرهما أنمه لميس فمي )ص النوم،هناك وفي نواقض الولون بخصو
النمموم ولممون أصممال كحممديث ابممن عبمماس أن النبممي صمملل هللا عليممه وسمملم دخممل علممل 
ميمونة فنام عندها حتل سمعنا رطيطه مم صلل ولم يتولؤ،وأيلا ما روي أيلا أن 
أصحاب النبي صلل هللا عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتل تخفق رإوسهم مم 

بينما نجد فمي مقابمل همذا حمديث أبمي هريمرة  ٘يصلون وال يتولؤون وكلها همار مابتة
المتقدم وهو قوله عليه الصالة والسالم إذا استيقم أحدكم ممن نوممه فلينسمل يمده قبمل 

 ٙأن يدخلها في ولوئه فون ماهره أن النوم يوجب الولون قليله وكميره
ة ولم يروا الصفرة والكدرة ذهب قوم إلل ماهر حديث أم عطي)وبخصوص الحيض

شيئا ال في أيام حيض وال في ريرها وال بؤمر الدم وال بعد انقطاعه لقول رسمول هللا 
صلل هللا عليه وسلم دم الحميض دم أسمود يعمرف وألن الصمفرة والكمدرة ليسمت بمدم 

  4(وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم وهو مذهب أبي محمد بن حزم
رجح أبمو حنيفمة مذهبمه بمؤن )تيان المرأة بانقطاا حيلها وقبل االرتسالوفي جواز إ

لفم يفعلن فمي قولمه تعمالل حتمل يطهمرن همو أمهمر فمي الطهمر المذي همو انقطماا دم 
  ٔ(الحيض منه في التطهر بالمان 
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وفي كتاب الصالة نجد في جواز بدن اإلمام في الصالة قبل االنتهان من اإلقامة عنمد 
حمديث بمالل فونمه رو، أنمه كمان يقميم للنبمي صملل هللا عليمه :)بمماهرأبي حنيفة أخمذا 

وسلم فكان يقول له يا رسمول هللا ال تسمبقني بمآمين خرجمه الطحماوي قمالوا فهمذا يمدل 
  ٔ.(علل أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم كان يكبر واإلقامة لم تتم

فمرق بمين )ممن وفي ارتباط صمحة انعقماد صمالة الممؤموم بصمحة صمالة اإلممام نجمد  
السهو والعمد قصد إلل ماهر األمر المتقدم وهو أنمه عليمه الصمالة والسمالم كبمر فمي 
صالة من الصلوات مم أشار إليهم أن امكموا فذهب مم رجا وعلمل جسممه أممر الممان 

 ٕ(فون ماهر هذا أنهم بنوا علل صالتهم
يفمرق بمين ممن اعتبمر المشمقة أو مماهر لفمم السمفر لمم )وفي قصر الصالة في السمفر

سفر وسفر وأما من اعتبر دليل الفعل قال إنه ال يجوز إال في السفر المتقرب به ألن 
 ٖ(النبي عليه الصالة والسالم لم يقصر قط إال في سفر متقرب به

والحق في هذا أن ماهر هذه األحاديث يقتلي التخيير في صفة الموتر :) وفي الوتر
    ٗ(ن فعل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم من الواحدة إلل التسا علل ما روي ذلك م

روي عنمه عليمه الصمالة والسمالم أنمه كمان يخفمف ركعتمي الفجمر )وفي ركعتي الفجر
علل ما روته عائشة قالت حتل أني أقول أقرأ فيهما بؤم القرهن أم ال ،فماهر هذا أنه 

  ٘(كان يقرأ فيهما بؤم القرهن فقط 
ن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم كان يصلي رو، األسود عن عائشة أ)وفي النوافل

مممن الليممل تسمما ركعممات فلممما أسممن صمملل سممبا ركعممات فمممن أخممد أيلمما بممماهر هممذه 
 ٙ(األحاديث جوز التنفل باألربا والمالث دون أن يفصل بينها بسالم

حديث عبد هللا بن زيمد الممازني وفيمه أنمه قمال خمر  :)وفي االستسقان من رير صالة
 عليه وسلم فاستسقل وحول ردانه حين اسمتقبل القبلمة ولمم يمذكر رسول هللا صلل هللا

فيه صالة وزعمم القمائلون بمماهر همذا األممر أن ذلمك ممروي عمن عممر بمن الخطماب 
  4(أعني أنه خر  إلل المصلل فاستسقل ولم يصل

ماهر حديث أم عطية المابت أن الولون شرط في رسمل الميمت )وفي رسل الجنازة
 صمملل هللا عليممه وسمملم قممال فممي رسممل ابنتممه ابممدأن بميامنهمما ألن فيممه أن رسممول هللا
 6(وموالا الولون منها 
ورد النهي عن الصمالة فيهما وهمي وقمت النمروب والطلموا )وفي وقت الصالة عليها

وزوال الشمس علل ماهر حديث عقبة بن عامر مالث ساعات كان رسول هللا صلل 
    ٔ(موتانا هللا عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر
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رأ، أن ما بين المائة وعشرين إلمل أن يسمتقيم الحسماب وقمص قمال )وفي الزكاة من 
ليس فيما زاد علل ماهر الحديث المابمت شمين مماهر حتمل يبلمآ مائمة ومالممين وهمو 

    ٔ(ماهر الحديث
اللفمم يقتلممي القسممة بمين جمميعهم والمعنمل يقتلممي أن )وفميمن تقسمم علميهم الزكماة 

ل الحاجممة إذ كممان المقصممود بممه سممد الخلممة فكممؤن تعديممدهم فممي اآليممة عنممد يمإمر بهمما أهمم
هإالن إنما ورد لتمييز الجنس أعني أهل الصمدقات ال تشمريكهم فمي الصمدقة فماألول 

  ٕ(أمهر من جهة اللفم وهذا أمهر من جهة المعنل
جما بمين حمديث ) وفي الصيام بخصوص رإية الهالل ذهب الشافعي مذهب الجما 

علل ماهرهما فؤوجمب الصموم بشمهادة واحمد  ٗوحديث ربعي بن خرا  ٖابن عباس
   ٘(والفطر بامنين

    4(يقتلي أن لكل بلد رإيته قرب أو بعد ٙفماهر هذا األمر)وفي مولا هخر
واختلفموا فمي أولمه فقمال الجمهمور همو طلموا الفجمر المماني المسمتطير )وفي اإلمسماك

ليممه وسمملم أعنممي حممده بالمسممتطير األبمميض لمبمموت ذلممك عممن رسممول هللا صمملل هللا ع
 6(ولماهر قوله تعالل حتل يتبين لكم الخيط األبيض اآلية

ماهر اللفم أن كل من ينطلمق عليمه اسمم مسمافر فلمه أن يفطمر )وفي رخصة المسافر
قال فقهان األمصار   3(لقوله تعالل ومن كان مريلا أو علل سفر فعدة من أيام أخر

أما األمر فونه مبمت )لماهر األمر،يقول ابن رشد ال يفطر يومه ذلك وهو رأي مخالف
من حديث ابن عبماس أن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم صمام حتمل بلمآ الكديمد ممم 
أفطر وأفطر الناس معه وماهر هذا أنه أفطمر بعمد أن بيمت الصموم  وأمما النماس فمال 

 ٔ(شك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم
فونمما يقتلمي إيجماب  (فعمدة ممن أيمام أخمر ) :مماهر قولمه تعمالل)وفي قلان الصوم 

  ٕ(العدد فقط ال إيجاب التتابا
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 برإية معاوية فقال ال      هكذا أمرنا النبي عليه الصالة والسالم  

 ٕٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 ٕٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٕٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
 4ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 6ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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وشذ قوم فلم يوجبوا علل المفطر عمدا بالجماا إال القلان فقط إمما ألنمه لمم يمبلنهم )
هذا الحديث وإما ألنه لم يكن األمر عزمة في هذا الحديث ألنه لو كان عزمة لوجب 

يصمموم وال بممد إذا كممان صممحيحا علممل ممماهر  إذا لممم يسممتطا اإلعتمماق أو اإلطعممام أن
وأيلا لو كان عزمة ألعلمه عليمه الصمالة والسمالم أنمه إذا صمح أنمه يجمب  ٔالحديث

    ٕ(عليه الصيام أن لو كان مريلا

ويشبهه في الشذوذ من أسقط الكفارة عن المرأة المطاوعة لزوجها في انتهاك حرمة 
سبب اختالفهم معارلة مماهر األممر وقال الشافعي وداود ال كفارة عليها و)رملان

للقياس وذلك أنه عليه الصمالة والسمالم لمم يمؤمر الممرأة فمي الحمديث بكفمارة والقيماس 
 ٖ(أنها ممل الرجل إذ كان كالهما مكلفا

أجماز صميام يموم الجمعمة  ٗأخمذ بمماهر حمديث ابمن مسمعود) وفي صيام التطوا من 
 ٙ(كرهه مطلقا ٘مطلقا ومن أخذ بماهر حديث جابر

وعممدة ممن لمم يوجبمه )وفي الحج بخصوص القمول فمي السمعي بمين الصمفا والممروة 
قوله تعالل إن الصفا والمروة من شعائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه 
أن يطوف بهما قالوا إن معناه أن ال يطوف وهي قرانة ابن مسعود وكما قال سبحانه 

تلملوا ولمعفوا حمديث ابمن المإممل   وقالمت  يبين هللا لكم أن تلملوا معنماه أي لمئال
عائشة اآلية علل ماهرهما وإنمما نزلمت فمي األنصمار تحرجموا أن يسمعوا بمين الصمفا 
والمروة علل ما كانوا يسعون عليه في الجاهليمة ألنمه كمان مولما ذبمائح المشمركين 

)ٔ   

ذكممر حكممم المممريض بعممد الحصممر الممماهر منممه أن المحصممر ريممر ) وفممي المحصممر
والجمهمور علمل أن المحصمر بممرض عليمه الهمدي  وقمال :) وقوله أيلا ٕ(المريض

                                 
مبت من حديث أبي هريرة أنه قال جان رجل إلل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم فقال هلكمت يما رسمول هللا قمال  ٔ

لان قال هل تجد ما تعتق به رقبة قمال ال قمال فهمل تسمتطيا أن تصموم وما أهلكك قال وقعت علل امرأتي في رم
الشهرين متتابعين قال ال  قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا قال ال مم جلس فؤتي النبمي صملل هللا عليمه وسملم 

حك النبمي بفرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلل أفقر مني فما بمين البتتهما أهمل بيمت أحمو  إليمه منمه قمال فلم
 صلل هللا عليه وسلم حتل بدت أنيابه مم قال اذهب فؤطعمه أهلك

 ٕٕٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٕ
 ٕٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
حديث ابن مسعود أن النبي صلل هللا عليه وسلم كان يصوم مالمة أيمام ممن كمل شمهر قمال ومما رأيتمه يفطمر يموم  ٗ

 الجمعة وهو حديث صحيح      
جابرأن سائال سؤل جابرا أسمعت رسول هللا صلل هللا عليه وسملم نهمل أن يفمرد يموم الجمعمة بصموم قمال حديث  ٘

 نعم ورب هذا البيت خرجه مسلم      
 ٕٕٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٕٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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أبو مور وداود ال هدي عليه اعتمادا علل ماهر هذا المحصر وعلل أن اآلية الواردة 
 ٔ(في المحصر هو حصر العدو

أنه  اصطادواالماهر من قوله وإذا حللتم ف:) وفي إباحة الصيد بعد التحلل األكبر قال
 ٕ(التحلل األكبر

مماهر قولمه تعمالل فموذا لقيمتم المذين كفمروا فلمرب الرقماب :) وفي الجهاد جمان قولمه
 ٖ(اآلية أنه ليس ل مام بعد األسر إال المن أو الفدان

فالجمهور علل أن أربعة أخماس الننيممة للمذين رنموهما خرجموا )وبخصوص الننائم
ن شمين اآليمة وقمال بوذن اإلمام أو بنير ذلك لعموم قوله تعالل واعلموا أنما رنمتم مم

قوم إذا خرجت السمرية أو الرجمل الواحمد بنيمر إذن اإلممام فكمل مما سماق نفمل يؤخمذه 
 ٗ(اإلمام وقال قوم بل يؤخذه كله النانم  فالجمهور تمسكوا بماهر اآلية

وأما تخميس الفمين فلمم يقمل بمه أحمد قبمل الشمافعي وإنمما حملمه علمل همذا )وفي الفين
في اآلية علل عدد األصناف المذين قسمم علميهم الخممس  القول أنه رأ، الفين قد قسم

فاعتقمد لمذلك أن فيمه الخممس ألنمه ممن أن همذه القسممة مختصمة بمالخمس ولميس ذلمك 
بماهر بل الماهر أن هذه القسمة تخص جميا الفين ال جزنا منمه وهمو المذي ذهمب 

   ٘(إليه فيما أحسب قوم 

إلمل قولمه قمد فمرض هللا لكمم تحلمة  وقال تعالل لم تحمرم مما أحمل هللا لمك)وفي األيمان
بالشرا القول الذي مخرجه مخر  الشرط أو مخر   لأيمانكم فماهر هذا أنه قد سم

اإللزام دون شرط وال يمين فيجمب أن تحممل علمل ذلمك جميما األقاويمل التمي تجمري 
هذا المجر، إال ما خصصه اإلجماا من ذلك ممل الطالق فماهر الحديث يعطي أن 

  ٙ(ين وأن حكمه حكم اليمينالنذر ليس بيم

حديث عائشة عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال من نذر أن يطيا هللا )وفي النذر
    ٔ(هللا فال يعصه فماهر هذا أنه ال يلزم النذر بالعصيان  يفليطعه ومن نذر أن يعص

يقتلمي قطما بعمض األودا  فقمط ألن إنهمار المدم  ٔمماهر الحمديث األول)وفي الذكاة
قطما جميما األودا  فالحمديمان وهللا أعلمم متفقمان علمل قطما  ٕكون بذلك وفي الممانيي

  ٖ(الودجين إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما 

                                 
 ٕٓٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 43ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 6ٕٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
  3ٕ٘: ص ٔ:  : بداية المجتهد ٘
 ٖٔٓ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٙ
 ٖٓٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٔ
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وقالت المالكية المتؤخرة إنه ليس األكل بدليل علل أنه لمم يمسمك لسميده :) وفي الصيد
ب رير معلومة وقد يمسك لسميده ممم وال اإلمساك لسيده بشرط في الذكاة ألن نية الكل

يبممدو لممه فيمسممك لنفسممه وهممذا الممذي قممالوه خممالف الممنص فممي الحممديث وخممالف ممماهر 
الكتاب وهو قوله تعالل فكلوا مما أمسمكن علميكم ول مسماك علمل سميد الكلمب طريمق 

 ٗ(تعرف به وهو العادة

ه وسمائر يمر علل مماهر ٘هذا الحديث:)وفي النجاسة تخالط الحالل قال أهل الماهر
 ٙ(األشيان يعتبر فيها تنيرها بالنجاسة أو ال تنيرها بها

وأما الكوفيون فونهم تمسكوا لمذهبهم بماهر قوله تعالل )وفي النبيذ رير المسكر قليله
ومن ممرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وبآمار رووها في هذا 

ة فونهم قالوا السكر هو المسكر ولمو كمان الباب وبالقياس المعنوي أما احتجاجهم باآلي
 4(محرم العين لما سماه هللا رزقا حسنا

قال القالي والذي يمهر لي وهللا أعلمم أن قولمه :) وفيما يتعلق بهذا المولوا أيلا
عليه الصالة والسالم كل مسكر حرام وإن كان يحتممل أن يمراد بمه القمدر المسمكر ال 

التحريم بمالجنس أرلمب علمل الممن ممن تعليقمه  الجنس المسكر فون مهوره في تعليق
بالقدر لمكان معارلة ذلك القياس له علل ما تؤولمه الكوفيمون فونمه ال يبعمد أن يحمرم 
الشممارا قليممل المسممكر وكميممره سممدا للذريعممة وتنليممما ممما أن اللممرر إنممما يوجممد فممي 

 6(الكمير

الفهم أنه لم وسبب اخت:) قالفيها وبخصوص الوالية في الزوا  وعن سبب الخالف 
فؤما قوله :) وقوله أيلا ٔ(تؤت هية وال سنة هي ماهرة في اشتراط الوالية في النكاح

تعالل فبلنن أجلهن فال تعللوهن فليس فيه أكمر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من 
أن يمنعوها النكاح وليس نهيهم عن العلمل ممما يفهمم منمه اشمتراط إذنهمم فمي صمحة 

مجازا أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب المماهرة أو المنص بمل العقد ال حقيقة وال 
  ٕ(قد يمكن أن يفهم منه لد هذا وهو أن األوليان ليس لهم سبيل علل من يلونهم

                                                                                             
وروي عن أبي أمامة عن النبي صلل هللا عليمه وسملم أنمه قمال مما فمر، األودا  فكلموا مما لمم يكمن رض نماب أو  ٔ

 نحر مفر
حديث رافا بن خديج أنه قال عليه الصالة والسالم ما أنهر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل وهو حديث متفق علمل  ٕ

 صحته  
 ٕٖٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٖ٘: ص ٔ:  : بداية المجتهد ٗ
امممدا حممديث أبممي هريممرة وميمونممة أنممه سممئل عليممه الصممالة والسممالم عممن الفممؤرة تقمما فممي السمممن فقممال إن كممان ج ٘

 .فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي وإن كان ذائبا فؤريقوه أو ال تقربوه
 ٕٖٗ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٙ
 ٖٙٗ: ص ٔ:   :بداية المجتهد 4
 4ٖٗ: ص ٔ:   :بداية المجتهد 6
 4: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٔ
 4: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٕ
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فلميس فيمه إال اشمتراط إذن المولي لممن لهما  ٔفون سلمنا صمحة الحمديث:) ويقول أيلا
س فيه أن المرأة ال تعقمد ولي أعني المولل عليها وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فلي

علل نفسها أعني أن ال تكون هي التي تلمي العقمد بمل األمهمر منمه أنمه إذا أذن المولي 
 ٕ(لها جاز أن تعقد علل نفسها دون أن تشمترط فمي صمحة النكماح إشمهاد المولي معهما

(:) فمال جنماح علميكم فيمما فعلمن فمي أنفسمهن ممن معمروف)وقال في شؤن قوله تعمالل 
يممة وهللا أعلممم أن لهمما أن تعقممد النكمماح ولألوليممان الفسمم  إذا لممم يكممن فممماهر هممذه اآل

بالمعروف وهو الماهر من الشرا إال أن هذا لم يقل به أحد وأن يحتج ببعض ماهر 
 ( اآلية علل رأيهم وال يحتج ببعلها فيه لعف

واالحتجمما  بقولممه تعممالل فممال جنمماح علمميكم فيممما فعلممن فممي أنفسممهن :) مممم خممتم بقولممه
وف هممو أمهممر فممي أن المممرأة تلممي العقممد مممن االحتجمما  بقولممه وال تنكحمموا بممالمعر

 ٖ(المشركين حتل يومنوا علل أن الولي هو الذي يلي العقد
فوجمب بهمذا إيجابما )وقال في مسؤلة اسمتحقاق الصمداق وعالقتمه بالمدخول والمسميس 

ممماهرا أن الصممداق ال يجممب إال بالمسمميس، والمسمميس ههنمما الممماهر مممن أمممره أنممه 
 ٗ(لجماا وقد يحتمل أن يحمل علل أصله في اللنة وهو المسا

ومن قال :) وفي تنصيف الصداق قبل الدخول إذا كان سبب التراجا من الزوجة،قال
قال يلمزم التشمطير فمي كمل طمالق كمان ممن  ٘إنها سنة رير معقولة واتبا ماهر اللفم

 ٙ(سببه أو سببها

اللبن كيفما وصل إلل الجوف أو وسبب اختالفهم هل المعتبر وصول )وفي الرلاا 
وصمموله علممل الجهممة المعتممادة فمممن راعممل وصمموله علممل الجهممة المعتممادة وهممو الممذي 
ينطلق عليه اسم الرلاا قال ال يحرم الوجور وال اللدود ومن راعمل وصمول اللمبن 

 ٔ(إلل الجوف كيفما وصل قال يحرم 

 ٕتعلممق بالممماهر مممن أوجبممه علممل المتمموفل عنهمما زوجهمما دون المطلقممة)وفممي اإلحممداد
 ٖ(المنطوق به

وفي البيوا أخمذ الكوفيمون بحمديث الحسمن عمن سممرة أن رسمول هللا صملل هللا عليمه 
إنممه ال يجمموز بيمما الحيمموان بممالحيوان :) وسمملم نهممل عممن بيمما الحيمموان بالحيوان،فقممالوا

 ٔ(نسيئة اختلف الجنس أو اتفق علل ماهر حديث سمرة

                                 
رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم أيمما اممرأة نكحمت بنيمر إذن  ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت قمال ٔ

وليها فنكاحها باطل مالث ممرات وإن دخمل بهما فمالمهر لهما بمما أصماب منهما فمون اشمتجروا فالسملطان ولمي ممن ال 
 ولي له خرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن

 6: ص ٕ:  :   :بداية المجتهدٕ
 3: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٖ
 4ٔ: ص ٕ:   :مجتهدبداية ال ٗ
 لقوله تعالل فنصف ما فرلتم اآلية ٘
 6ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 6ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
َتَوفهْونَ  َوالهِذينَ )قوله تعالل في سورة البقرة ٕ مْ  ي  ونَ  ِمنك   ٖٕٗ(َوَعْشًرا أَْشه رُ  بِؤَنف ِسِهنه أَْرَبَعةَ  َيَتَربهْصنَ  أَْزَواًجا َوَيَذر 

 3ٖ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٖ
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وإنما يراعي فيمما يحمل ويحمرم ممن البيموا مما ) والشافعي فال يعتبر التهم  في البيوا
اشترطا وذكراه بؤلسنتهما ومهر من فعلهما إلجمماا العلممان علمل أنمه إذا قمال أبيعمك 
هممذه الممدراهم بممدراهم مملهمما وأنمممرك بهمما حمموال أو شممهرا أنممه ال يجمموز ولممو قممال لممه 

 ٕ(أسلفني دراهم وأمهلني بها حوال أو شهرا جاز
في أن الرخصة إنما همي للمعمري حمديث سمهل  (مالك)له  ومن الحجة:)وفي العارية

بن أبي حممة أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم نهل عن بيا التممر بالرطمب إال أنمه 
رخص في العرية أن تباا بخرصها يؤكلها أهلها رطبا قالوا فقوله يؤكلهما رطبما دليمل 

 ٖ(علل أن ذلك خاص بمعريها ألنهم في ماهر هذا القول أهلها
وقمال أهممل المماهر و مجاهممد ال يجموز فممي الحلمر لممماهر قولمه تعممالل )فمي الممرهنو
وتمسك الجمهور بما ورد من أنمه صملل هللا عليمه وسملم ( وإن كنتم علل سفر اآلية )

 ٗ(رهن في الحلر
وأممما داود )وفممي الحوالممة لممم يعتبممر داود رلمما المحممال واعتبممر رلمما المحممال عليممه 

السمالم إذا أحيمل أحمدكم علمل ملمين فليتبما واألممر فحجته ماهر قوله عليه الصالة و
 ٘(علل الوجوب وبقي المحال عليه علل األصل وهو اشتراط اعتبار رلاه

سبب الخالف معارلة ماهر لفم حديث اللقطة ألصل الشرا وهو أنمه )وفي اللقطة
ال يحل مال امر،ن مسلم إال عن طيب نفس منه فمن رلب همذا األصمل علمل مماهر 

قوله بعد التعريمف فشمؤنك بهما قمال ال يجموز فيهما تصمرف إال بالصمدقة الحديث وهو 
فقط علل أن يلمن إن لمم يجمز صماحب اللقطمة الصمدقة وممن رلمب مماهر الحمديث 
علل هذا األصل ورأ، أنه مستمنل عنه قال تحل له بعد العام وهي ممال ممن مالمه ال 

إن كانمت عينما يلمنها إن جان صماحبها وممن توسمط قمال يتصمرف بعمد العمام فيهما و
 ٙ(علل جهة اللمان

قال الحسن وطاوس ترد الوصية علل القرابة وبه قال إسمحاق وحجمة )وفي الوصية 
هإالن ماهر قوله تعالل الوصية للوالدين واألقربين واأللف والمالم تقتلمي الحصمر 

)ٔ     
علل مماهره ممن أنمه :) من حذف ابنه بالسيف ٕوفي القصاص حمل الجمهور حديث

     ٖ(اعهم أن من حذف هخر بسيف فقتله فهو عمدعمد إلجم

                                                                                             
 ٔٓٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٔ
 4ٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٗٙٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٖ
   4ٕٓ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٗ
 ٕٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 ٖٕٓ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٙ
 ٕٓ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
شعيب أن رجال ممن بنمي ممدلج يقمال لمه قتمادة حمذف ابنما لمه بالسميف فؤصماب  عن يحيل بن سعيد عن عمرو بن ٕ

ساقه فنزف جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم علل عمر بن الخطاب فذكر له فقال له عممر اعمدد علمل ممان قديمد 
ة ممم عشرين ومائة بعير حتل أقدم عليك فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك اإلبمل مالممين حقمه ومالممين وأربعمين خلفم

 قال أين أخو المقتول فقال ها أنا ذا قال خذها فون رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قال ليس لقاتل شين
 ٖٓٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
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اختلفوا في القاتل عمدا يعفل عنه همل يبقمل للسملطان فيمه حمق أم ال )وفي القتل العمد
فقال مالك والليث إنه يجلد مائة ويسجن سمنة وبمه قمال أهمل المدينمة وروي ذلمك عمن 

وقمال أبمو عمر وقالت طائفة الشافعي وأحمد وإسمحاق وأبمو ممور ال يجمب عليمه ذلمك 
مور إال أن يكمون يعمرف بالشمر فيإدبمه اإلممام علمل قمدر مما يمر، وال عممدة للطائفمة 
األولل إال أمر لعيف  وعمدة الطائفة المانية ماهر الشمرا وأن التحديمد فمي ذلمك ال 

 ٔ(يكون إال بتوقيف وال توقيف مابت في ذلك

ل بعمض أهمل اختلفوا في القاتل بالسم والجمهور علمل وجموب القصماص وقما)وأيلا
الممماهر ال يقممتص منممه مممن أجممل أنممه عليممه الصممالة والسممالم سممم هممو وأصممحابه فلممم 

  ٕ(يتعرض لمن سمه 

الطبيمب عنمد الجمهمور علمل العاقلمة وممن أهمل ) وبخصوص مما أخطمؤ فيمه ممن القتمل
العلم من جعله في مال الطبيب وال خالف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله 

   ٖ(مرو بن شعيبعلل ماهر حديث ع

في الشهر الحرام وفي البلد الحمرام فقمال مالمك وأبمو حنيفمة ) وبخصوص تنليم الدية
وابن أبي ليلل ال تنلم الدية فيهما وقال الشافعي تنلم فيهما في المنفس وفمي الجمراح 
وروي عن القاسم بن محمد وابن شهاب وريرهم أنه يزاد فيها ممل ملمها وروي ذلك 

د الشافعي من قتل ذا رحم محرم وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم عن عمر وكذلك عن
 ٗ(الماهر في توقيت الديات فمن ادعل في ذلك تخصيصا فعليه الدليل

فالذي عليه الجمهور أنه ال تقبل شمهادة النسمان فمي الحمدود ال مما )وفي شهادة النسان
ان أكمر ممن رجل وال مفردات وقال أهل الماهر تقبل إذا كان معهن رجل وكان النس

        ٕ( ٔواحدة في كل شين علل ماهر اآلية

 :اواعد تتعلا بالظاهر 
 

اإلفييراط فييي التمسييك بالظيياهر يييإد  إليي  المبالغيية فييي القييول بالتعبييد وال معقييول 
 :المعن 

يقول ابمن رشمد فمي االخمتالف الحاصمل فمي الممان إذا خالطتمه نجاسمة ولمم تنيمر أحمد 
فاختلفمت لمذلك ممذاهبهم فممن ذهمب إلمل القممول  واختلفموا فمي طريمق الجمما:)أوصمافه

                                 
 ٖٖٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٖٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
رسمول هللا صملل هللا  والمقصود حديث عمرو بمن شمعيب عمن أبيمه عمن جمده أن ٖٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ

 عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو لامن
 ٖٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
واْ :) وهي قوله تعالل ٔ مْ  َشِهيَدْيِن من َواْسَتْشِهد  َجالِك  وَنا لهمْ  َفوِن رق لَْينِ  َيك  ل   َرج   (6ٕٕ:البقرة()َواْمَرأََتانِ  َفَرج 
 6ٖٗ: ص ٕ :بداية المجتهد   ٕ
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ريممر  ٖقممال إن حممديمي أبممي هريممرة ٕوحممديث أبممي سممعيد ٔبممماهر حممديث األعرابممي
معقولي المعنل وامتمال ما تلمناه عبادة ال ألن ذلك المان بنجس حتمل أن الماهريمة 
أفرطت في ذلك فقالت لو صب البول إنسان في ذلك المان ممن قمدح لمما كمره النسمل 

  ٗ(الولونبه و
      
 
 

 :يعدل عن الظاهر لعدم المناسبة الشرعية
يقول ابمن رشمد فيمما يفيمده مماهر حمديث عممر أنمه ذكمر لرسمول هللا صملل هللا عليمه  

وسمملم أنممه تصمميبه جنابممة مممن الليممل فقممال لممه رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم تولممؤ 
نمدب والعمدول بمه وذهب الجمهور إلل حمل األمر بذلك علل ال)وارسل ذكرك مم نم 

عمممن مممماهره لمكمممان عمممدم مناسمممبته وجممموب الطهمممارة إلرادة النممموم أعنمممي المناسمممبة 
 ٘(الشرعية

 
 :األظهر يجب المصير إلي  حت  يدل الدليل عل  خبلف 

أمهر في معنل النسل بالمان منه في الطهر ( فوذا تطهرن)قوله تعالل :)قال الجمهور
 ٙ(إليه حتل يدل الدليل علل خالفه الذي هو انقطاا الدم واألمهر يجب المصير

 
 : الظاهر يقو  العموم عل  دليل الخطاب

والعمييوم أاييو  ميين دليييل الخطيياب عنييد الجميييل وال سيييما الييدليل :)يقييول ابيين رشييد
 1(المبني عل  المحتمل أو الظاهر

 : ال بنبغي الخروج عن الظاهر لقياس ضعيف 

الة والسممالم وإنممما التصممفيق اخممتالفهم فممي مفهمموم قولممه عليممه الصمم)ويمهممر ذلممك فممي 
للنسان فمن ذهب إلل أن معنل ذلك أن التصفيق هو حكم النسان يصمفقن وال يسمبحن 
ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال الرجال والنسان في التسمبيح سموان وفيمه لمعف 

                                 
حديث أنس المابت أن أعرابيا قام إلمل ناحيمة ممن المسمجد فبمال فيهما فصماح بمه النماس فقمال رسمول هللا صملل هللا  ٔ

 .عليه وسلم دعوه فلما فرل أمر رسول هللا صلل هللا عليه وسلم بذنوب مان فصب علل بوله
 عليمه وسملم يقمال لمه إنمه يسمتقي ممن وحديث أبي سعيد الخدري خرجه أبو داود قال سمعت رسول هللا صلل هللا ٕ

بئر بلاعة وهي بئر يلقل فيها لحوم الكالب والمحائض وعذرة االناس فقال النبي عليه الصالة والسمالم إن الممان 
 .ال ينجسه شين

 .حديث أبي هرير المابت عنه عليه الصالة والسالم أنه قال ال يبولن أحدكم في المان الدائم مم ينتسل فيه ٖ
 6ٔ: ص ٔ: المجتهد   بداية ٗ
 ٖٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٕٗ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٙ
 4ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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ألنه خرو  عن الماهر بنير دليل إال أن تقاس المرأة في ذلمك علمل الرجمل والممرأة 
 ٔ(لف حكمها في الصالة حكم الرجل ولذلك يلعف القياسكميرا ما يخا

 :الصحابة ال يؤخذون دائما بالظاهر
في مفهوم األوامر بالسجود واألخبار التي معناها :) ففي سجود التالوة اختلف العلمان

معنل األوامر بالسجود مممل قولمه تعمالل إذا تتلمل علميهم هيمات المرحمن خمروا سمجدا 
الوجوب أو علل الندب فؤبو حنيفة حملهما علمل ماهرهما  وبكيا هل هي محمولة علل

من الوجموب ومالمك والشمافعي اتبعما فمي مفهومهمما الصمحابة إذ كمانوا همم أقعمد بفهمم 
 ٕ(األوامر الشرعية

ورد ابن رشد اختالف الفقهان في اسمتحقاق الممرأة الصمداق بالمدخول المذي ال يكمون 
هر الكتماب وذلممك أنمه نممص معارلمة حكممم الصمحابة فممي ذلمك لممما)معمه مسميس إلممل 

تبارك وتعالل في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يإخذ من صمداقها شمين 
 ٖ(في قوله تعالل وكيف تؤخذونه وقد أفلل بعلكم إلل بعض

 
 :يغلب ظاهر اللفظ عل  مقتض  القياس بحسب اوة اللفظ

ل فهنا يتردد النمر وأما إذا كان ماهر اللفم محتمال للتؤوي:)وجان ذلك في ممل قوله 
هل يجما بينهما بؤن يتمؤول اللفمم أو ينلمب مماهر اللفمم علمل مقتلمل القيماس وذلمك 
مختلف بحسب قوة لفم من األلفام الماهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها وال 
يممدرك الفممرق بينهممما إال بالممذوق العقلممي كممما يممدرك الممموزون مممن الكممالم مممن ريممر 

 ٗ(الموزون

 :بين ظاهرين يحتملهما النص ال يكون إال بدليل الترجيح 

حيممث ( إال أن يعفممون أو يعفممو الممذي بيممده عقممدة النكمماح: )ممممل قولممه فممي قولممه تعممالل
ومن جعلمه المولي إمما األب وإمما ريمره فقمد زاد :) اختلفوا في اللمير علل من يعود

منهما فمي  شرعا فلمذلك يجمب عليمه أن يمؤتي بمدليل يبمين بمه أن اآليمة أمهمر فمي المولي
  ٔ(الزو  وذلك شين يعسر

 :تؤويل الظاهر بالقياس متفا علي  عند األصوليين
فلما قيمل لهمم إن الممواهر )  يلزم البيا في المجلس بالقول وإن لم يفترقاقال المالكية 

التممي تحتجممون بهمما يخصصممها الحممديث المممذكور فلممم يبممق لكممم فممي مقابلممة الحممديث إال 
تكونوا ممن ير، تنليب القياس علل األمر وذلك ممذهب القياس فيلزمكم علل هذا أن 

مهجور عند المالكيمة وإن كمان قمد روي عمن مالمك تنليمب القيماس علمل السمماا مممل 
قول أبي حنيفة فؤجابوا عن ذلك بؤن هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس وال تنليب 

                                 
 ٖٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٔٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4ٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٖ
 4ٖٗ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٗ
 3ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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يماس متفمق وإنما همو ممن بماب تؤويلمه وصمرفه عمن مماهره قمالوا وتؤويمل المماهر بالق
ووجه الترجيح أن :)  مم قال ابن رشد في قاعدة التؤويل هذه ٔ(عليه عند األصوليين 

 ٕ(يقاس بين ماهر هذا اللفم والقياس فينلب األقو،
 
 :المإول من جهة الصيغة-ج

ما دلت القرائن علمل اسمتعارته أو تبديلمه فهمو بعمض مما :المإول كما في اللروري 
ومعنمل التؤويمل همو إخمرا   :)وقال في فصل المقمال.ٖيسمل في هذه الصناعة مإوال

ة من رير أن يخمل فمي ذلمك بعمادة ياللفم من الداللة الحقيقية إلل الداللة المجاز داللة
أو مقارنمه أو  "العرب في التجوز من تسمية الشين بشبيهه أو بسببه أو الحقه  لسان
 ٗ(.ازيذلك من األشيان التي عددت في تعريف أصناف الكالم المج رير
 
 :المإول من جهة المفهوم -د

لم يخصه ابن رشد بالذكر وال بالتعريف وإن كان متلممنا فمي قولمه لمما قسمم المنص 
والممماني ممما كممان نصمما مممن جهممة ، أحممدهما ممما كممان نصمما مممن جهممة الصمميآ: صممنفين 
والمماهر حممدوث .( وبمممل همذه القسمممة ينقسمم المماهر والمجمممل والممإول:) المفهموم

ألن .د فمي إدمما  الممإول مما بقيمة األصمناف فمي صمالحية التقسميم سهو من ابن رش
التؤويل فمي حمد ذاتمه خمرو  ممن الصمينة إلمل المفهموم لقرينمة مرجحمة،فال يكمون إال 

 .قسما واحدا
وحتممل إذا أردنمما إخممرا  تعريممف لممه قياسمما علممل المممإول مممن جهممة الصممينة والممذي 

مممن جهممة األلفام،واخترنمما أن  ممما دلممت القممرائن علممل اسممتعارته أو تبديلممه :اعتبرنمماه 
ما دلت القرائن علل استعارته أو تبديله من جهة : يكون المإول من جهة المفهوم هو

تكون األلفام منطلقا لنصل بهما إلمل المفهموم ،وذلمك عمن : فون النتيجة واحدة.المفهوم
 .وهللا أعلم.طريق هلية التؤويل 

 
 :مراتب التؤويل

وربمما :) د أن التؤويل بدوره مراتب ودرجات،يقولتبعا لمراتب المهور،بين ابن رش
وربمما كمان ذلمك منما ، وربمما احتميج إلمل تبيمين، كان التؤويمل فمي المماهر بينما بنفسمه

مممال مما كمان ممن ذلمك بينما بنفسمه :  )ممم مممل لمذلك بقولمه.( وربما كان قطعما، أكمريا
بمؤن المقصمود  حيمث يقطمأ(وما  زلنما نطمؤ السممان حتمل أتينماكم: )وكان قطعا قولهم

 .المطر
 

 :نماذج تتعلا بالتؤويل

                                 
 3ٕٔ: ص ٕ:   :هدبداية المجت ٔ
 3ٕٔ: ص ٕ:  : بداية المجتهد ٕ
 ٕٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٖ
 ٕٓ-3ٔ:ص:فصل المقال ٗ
 ٘ٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٔ
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ذهممب إلممل أن فرلممهما واحممد مممن همماتين  )ففممي الطهممارة بخصمموص الممرجلين مممن 
الطهممارتين علممل التعيممين إممما النسممل وإممما المسممح ذهممب إلممل تممرجيح ممماهر إحممد، 
القرانتين علل القرانة المانية وصرف بالتؤويل ماهر القرانة المانية إلل معنل ماهر 

وللجمهمور تمؤويالت فمي قمرانة )وفي هذا اإلطمار أيلما ٔ(انة التي ترجحت عندهالقر
 ٕ(الخفض أجودها أن ذلك عطف علل اللفم ال علل المعنل

فهمم ممن الكفمر هاهنما الكفمر الحقيقمي جعمل  )وفي الصالة بخصوص حكم تاركها ممن
هاهنما  هذا الحديث كؤنه تفسير لقوله عليه الصالة والسمالم كفمر بعمد إيممان وممن فهمم

التنليم والتموبي  أي أن أفعالمه أفعمال كمافر وأنمه فمي صمورة كمافر كمما قمال ال يزنمي 
الزاني حين يزني وهو مإمن وال يسرق السارق حين يسرق وهو مإمن لمم يمر قتلمه 

   ٖ(كفرا
ذهب إلل أن هخر وقتها اإلسفار فونه تؤول الحديث فمي )وفي وقت صالة الصبح من 
عنممي قولممه عليمه الصممالة والسممالم مممن أدرك ركعممة مممن ذلمك أنممه ألهممل اللممرورات أ

 ٗ(الصبح قبل أن تطلا الشمس فقد أدرك الصبح
أو كونهما  ٘هل المماهرأوفي وجوب صالة الجماعة علل األعيان كما ذهب إلل ذلك 

فسلك كمل واحمد ممن همذين الفمريقين مسملك :) ،يقولٙمندوبة علل ما رجحه الجمهور
  ٔ(ه إلل ماهر الحديث الذي تمسك به الجما بتؤويل حديث مخالفه وصرف

فممون مالكمما وأكمممر الفقهممان ال يجيزونممه )وبخصمموص الجممما فممي الحلممر لنيممر عممذر 
وأجاز ذلمك جماعمة ممن أهمل المماهر وأشمهب ممن أصمحاب مالمك وسمبب اخمتالفهم، 

فمنهم ممن تؤولمه علمل أنمه كمان فمي مطمر كمما  ٕاختالفهم في مفهوم حديث ابن عباس
   ٖ(أخذ بعمومه مطلقا قال مالك  ومنهم من

                                 
 ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٘ٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 4ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
األعممل المشمهور حمين اسمتؤذنه فمي التخلمف عمن صمالة الجماعمة ألنمه ال قائمد لمه  ) ثحمديب تمسك أهمل المماهر ٘

فرخص له في ذلك مم قال له عليه الصالة والسالم أتسما الندان قال نعمم قمال ال أجمد لمك رخصمة همو كمالنص فمي 
لل هللا حديث أبي هريرة المتفق علل صمحته وهمو أن رسمول هللا صم)وكذا ب(وجوبها ما عدم العذر خرجه مسلم

عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن همر بحطب فيحطب مم همر بالصالة فيإذن لها مم هممر رجمال فيمإم 
النمماس مممم أخممالف إلممل رجممال فممؤحرق علمميهم بيمموتهم والممذي نفسممي بيممده لممو يعلممم أحممدهم أنممه يجممد عمممما سمممينا أو 

ال فيه إن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم علمنما حديث ابن مسعود وق)وكذا ب ( مرماتين حسنتين لشهد العشان 
سنن الهد، وإن من سنن الهمد، الصمالة فمي المسمجد المذي يمإذن فيمه وفمي بعمض رواياتمه ولمو تمركتم سمنة نبميكم 

 (           للللتم 
قوله عليمه الصمالة والسمالم صمالة الجماعمة تفلمل صمالة الفمذ بخممس وعشمرين درجمة أو )تمسك الجمهور ب  ٙ

حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطؤ وفيه أن عتبمان بمن مالمك كمان يمؤم وهمو )وكذا ب(عشرين درجةبسبا و
أعمل وأنه قال لرسول هللا صلل هللا عليه وسلم إنه تكون الملمة والمطر والسيل وأنا رجل لمرير البصمر فصمل 

سملم فقمال أيمن تحمب أن أصملي فؤشمار يا رسول هللا في بيتي مكانا أتخذه مصلل فجانه رسول هللا صلل هللا عليمه و
 (له إلل مكان من البيت فصلل فيه رسول هللا صلل هللا عليه وسلم 

 ٕٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
حممديث ابممن عبمماس خرجممه مالممك ومسمملم قممال صمملل رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم المهممر والعصممر جميعمما  ٕ

 والمنرب والعشان جميعا في رير خوف وال سفر
 ٕ٘ٔ: ص ٔ: المجتهد   بداية ٖ
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وبخصوص صالة الوتر جعل ابن رشد صالة بعض الصحابة للوتر بعد هذان الفجر 
وإنما يتطرق الخالف :)وقبل صالة الصبح من باب القلان ال من باب األدان مم قال 

لهذه المسؤلة من بماب اخمتالفهم فمي همل القلمان فمي العبمادة المإقتمة يحتما  إلمل أممر 
رير أمر األدان وهذا التؤويل بهم أليمق فمون أكممر مما نقمل عمنهم همذا جديد أم ال أعني 

 ٔ(المذهب من أنهم أبصروا يقلون الوتر قبل الصالة وبعد الفجر
والسمبب فمي اخمتالفهم فمي :) مقمدار اإلطعمام،يقول ابمن رشمدوفي الكفارة بخصموص 

بمذلك  ذلك اختالفهم في تؤويل قوله تعمالل ممن أوسمط مما تطعممون أهلميكم همل الممراد
أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو ردان وعشان فمن قال أكلة واحدة قال الممد وسمط فمي 

 ٕ(الشبا ومن قال ردان وعشان قال نصف صاا
اختلفوا فيمن حرم علل نفسه شيئا من المباحات فقال مالك ال يلزم وفي كتاب النذور 

أي في قوله  ٖ(بيمين التحريم المذكور في اآلية أنه كان العقد)ما عدا الزوجة و تؤول 
 (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل هللا لك تبتني مرلاة أزواجك :) تعالل

إنما ورد في الكالب أعني قوله تعالل وما علمتم  ٗالنص:) وفي الصيد،قال ابن رشد
من الجوارح مكلبين إال أن يتؤول أن لفمة مكلبين مشتقة من كلب الجارح ال من لفم 

   ٘(الكلب 
اذ الخليطين كخلط نبيذ التمر بنبيذ الزبيب، وبعمد عمرض اآلممار المواردة فمي وفي انتب
فيخر  في ذلك بحسب التؤويل األقاويل المالمة قول بتحريمه وقول بتحليله :)ذلك قال

    ٙ(ما اإلمم في االنتباذ  وقول بكراهية ذلك 
لعماص فكؤن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحمديث عممرو بمن ا:)وفي البيوا الربوية

والحنفيممة لحممديث سمممرة ممما التؤويممل لممه ألن ممماهره يقتلممي أن ال يجمموز الحيمموان 
   4(بالحيوان نسيئة اتفق الجنس أو اختلف 

وأمما أبمو حنيفمة وأصمحابه فتمؤولوا قولمه عليمه الصمالة والسمالم لممه :)وفمي المرهن قمال
 ٕ( ررمه أن رنمه ما فلل منه علل الدين  وررمه ما نقص ٔرنمه وعليه

وقمالوا أراد بمذلك االنتفماا بهما ال  ٖتؤول الذين رأوا االلتقاط أول الحمديث)للقطةوفي ا
أخممذها للتعريممف وقممال قمموم بممل لقطهمما واجممب  وقممد قيممل إن هممذا االخممتالف إذا كانممت 
اللقطممة بممين قمموم مممؤمونين واإلمممام عممادل قممالوا وإن كانممت اللقطممة بممين ريممر مممؤمونين 

ن أفاألفلل  رت بين قوم مؤمونين واإلمام جائواإلمام عادل فواجب التقاطها وإن كان

                                 
 4ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖ٘ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
ممنَ  َوَمما :)المقصمود قولمه تعممالل ٗ َكلقبِمينَ  اْلَجممَواِرحِ  َعلهْممت م مق موَنه نه  م  َعلقم  مما ت  ممم   ِممه ل مواْ  َعلهَمك  ما هللاه  َفك  أَْمَسممْكَن  ِممه

مْ َعلَيْ   ٗ:المائدة(ك 
 ٖٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 6ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٔٓٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهد 4
حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبمي صملل هللا عليمه وسملم قمال ال ينلمق المرهن وهمو وهوجزن من  ٔ

 مصيبته منهممن رهنه له رنمه وعليه ررمه أي له رلته وخراجه وعليه افتكاكه و
 3ٕٓ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٕ
 ما روي أنه صلل هللا عليه وسلم قال لالة المإمن حرق النارويقصد  ٖ
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ال يلتقطها وإن كانت بين قوم رير مؤمونين واإلمام رير عادل فهو مخير بحسمب مما 
 ٔ(ينلب علل منه من سالمتها أكمر من أحد الطرفين

 
 
 
 

 :اواعد تتعلا بالتؤويل
 :دالتؤويل عند ظاهر التعارا يكون بالجمل أوالترجيح أو القول بالنسخ إن وج

فممذهب العلمممان فممي تؤويممل هممذه األحاديممث مممذهبين ) اختلممف العلمممان فممي أسممآر الطهممر
   ٕ(مذهب الترجيح ومذهب الجما في بعض والترجيح في بعض 

ذهممب العلمممان فممي تؤويممل هممذه األحاديممث أحممد مممذهبين إممما مممذهب )وفممي مممس الممذكر
 ٖ(الترجيح أو النس  وإما مذهب الجما 

 
 :ح التؤويلوجود سنة في مسؤلة مما يرج

ومن النماس )اختلف الفقهان في مباشرة الحائض وما يستباح منهاففي مسائل الحيض 
ممن رام الجممما بمين هممذه اآلممار وبممين مفهمموم اآليمة علممل همذا المعنممل المذي نبممه عليممه 
الخطمماب المموارد فيهمما وهممو كونممه أذ، فحمممل أحاديممث المنمما لممما تحممت اإلزار علممل 

وم اآلية علمل الجمواز ورجحموا تمؤويلهم همذا بؤنمه قمد الكراهية وأحاديث اإلباحة ومفه
 ٗ(دلت السنة

 
 : يرجل في التؤويل المتعلا باللغة إل  عادة العرب في االستعمال 

اختلف العلمان فمي القمرانة الواجبمة فمي الصمالة ،وبعمد اسمتعراض ابمن رشمد ألدلمتهم 
تؤمل هذا في كالم األلف والالم في الذي في الماهر تدل علل العهد فينبني أن ي:)قال

ا علمل شمين همالعرب فون وجدت العرب تفعل هذا أعني تتجوز في موطن ما فتدل ب
 ٔ(معين فليسآ هذا التؤويل و إال فال وجه له

 
 : ال ينبغي رد بعا الحديث وتؤويل بعض 

ففي جما الصالة في الحلر لعذر المطر أجازه الشمافعي لميال كمان أو نهمارا ومنعمه 
جازه في الليل وأجازه أيلا في الطمين دون المطمر فمي الليمل قمال مالك في النهار وأ

وقد عدل الشافعي مالكا في تفريقه من صمالة النهمار فمي :)ابن رشد معقبا علل مالك 
ذلك وصالة الليل ألنه رو، الحديث وتؤوله أعني خصص عموممه ممن جهمة القيماس 

                                 
 3ٕٕ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٔ
 ٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٔٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 3ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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ه وسملم بمين المهمر وذلك أنه قال في قول ابن عبماس جمما رسمول هللا صملل هللا عليم
 .والعصر والمنرب والعشان في رير خوف وال سفر أر، ذلك كان في مطر

قال فلم يؤخذ بعموم الحديث وال بتؤويله أعني تخصيصه بل رد بعله وتؤول بعله  
وذلك شين ال يجوز بوجماا وذلك أنه لم يؤخذ بقولمه فيمه جمما بمين المهمر والعصمر 

ه وأحسب أن مالكا رحمه هللا إنما رد بعض هذا وأخذ بقوله والمنرب والعشان وتؤول
العممل وهمو الجمما  الحديث ألنه عارله العمل فؤخذ منه بالبعض المذي لمم يعارلمه

في الحلر بين المنرب والعشان علل مما روي أن ابمن عممر كمان إذا جمما األممران 
 ٔ(بين المنرب والعشان جما معهم

 
 :التؤويل باعتماد دليل الخطاب

ال تصملل صمالة  :فقمال ،خوف  شذ أبو يوسف من أصحاب أبمي حنيفمةففي صالة ال 
وإنما تصلل بعده بومامين يصملي  ،الخوف بعد النبي صلل هللا عليه وسلم بومام واحد

مم يصلي اآلخر بطائفمة أخمر، وهمي الحارسمة ركعتمين  .واحد منهما بطائفة ركعتين
لتؤويمل بمدليل الخطماب وتؤيد عنده همذا ا:)قال ابن رشد.أيلا وتحرس التي قد صلت 

ومفهموم الخطماب  .اآليمة ..وإذا كنت فيهم فؤقمت لهم الصالة :المفهوم من قوله تعالل
  ٕ(إذا لم يكن فيهم فالحكم رير هذا الحكم   :أنه
 

 : اد يكون التؤويل بزيادة محتملة عل  مجرد اللفظ
جمازوا ذلمك وقموم أ ،كمره قموم القعمود عليهما)فقمد ،فمي القعمود علمل القبمرجمان ممل ما 

 ٖ(وتؤولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة اإلنسان
 

 :من التؤويل حمل المجمل عل  المفسر
ومممنهم مممن رأ، أن معنممل التقممدير لممه هممو عممده :)ففممي رإيممة الهممالل ،قممول ابممن رشممد 

وهمو ممذهب ابمن  .ومنهم من رأ، أن معنل ذلمك أن يصمبح الممرن صمائما ،بالحساب
وإنما صار الجمهور إلل هذا التؤويل لحديث ابن  .بعد في اللفمعمر كما ذكرنا وفيه 

 .فمون رممم علميكم فمؤكملوا العمدة مالمممين :عبماس المابمت أنمه قمال عليممه الصمالة والسمالم
 ٔ(وذلك مجمل وهذا مفسر فوجب أن يحمل المجمل علل المفسر

 
ملي  هو أن يحمل الشي  عل  الحقيقة حت  ييدل اليدليل علي  ح:األصل ابل التؤويل 

 :عل  المجاز
ففي صوم المسافر والمريض شذ أهل الماهر فرأوا فرلهما ررم صومهما هو أيام 

وممن :)والسبب فمي اخمتالفهم تمردد قولمه تعمالل :)أخر خالفا للجمهور ،قال ابن رشد
فمال يكمون  ،بين أن يحممل علمل الحقيقمة( كان مريلا أو علل سفر فعدة من أيام أخر

                                 
 ٕٙٔ: ص ٔ:   :دبداية المجته ٔ
 4ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 44ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 6ٕٓ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٔ
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فعمدة ممن أيمام  ،فمؤفطر :فيكمون التقمدير ،ل علل المجازأو يحم ،هنالك محذوف أصال
 .بلحمن الخطماب :وهذا الحذف في الكالم همو المذي يعرفمه أهمل صمناعة الكمالم .أخر

عدة ،إن فمرض المسمافر :قمال ،فمن حمل اآلية علل الحقيقة ولم يحملها علمل المجماز
إنما فرله عدة  قال ،ومن قدر فؤفطر( فعدة من أيام أخر:) لقوله تعالل .من أيام أخر

 يمرجح تؤويلمه باآلممار الشماهدة لكمال المفهمومينمن أيام أخر إذا أفطمر وكمال الفمريقين 
وإن كان األصل هو أن يحمل الشين علل الحقيقة حتل يدل المدليل علمل حملمه علمل 

   ٔ(المجاز
 

 :ضرورة تجنب البعد في التؤويل
ول لمكممان هممذا أن وأممما مالممك رحمممه هللا فكممان يتممؤ:)فبخصمموص الهممدي فممي الحممج 

المحصممر إنممما عليممه هممدي واحممد وكممان يقممول إن الهممدي الممذي فممي قولممه سممبحانه فممون 
هو بعينه الهدي الذي فمي قولمه فموذا أمنمتم فممن تمتما  .أحصرتم فما ستيسر من لهدي

  ٕ(وفيه بعد في التؤويل  .لهدياستيسر من ابالعمرة إلل الحج فما 
 

 :يعضد التؤويل  فعل النبي 
معارلمة مماهر )وذلمك بسمبب ،لعلمان فمي جمواز الصملح ممن ريمر لمرورةاختلف ا

وقوله تعالل  .قوله تعالل فوذا انسل  األشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
لقولمه تعمالل وإن جنحموا للسملم فماجنح  .قاتلوا الذين ال يإمنون باهلل وال بماليوم اآلخمر
بالقتممال حتمل يسمملموا أو يعطموا الجزيممة لهما وتوكمل علممل هللا فممن رأ، أن هيممة األممر 

أن هيمة الصملح ناسخة آلية الصملح قمال ال يجموز الصملح إال ممن لمرورة وممن رأ، 
مخصصة لتلك قال الصلح جائز إذا رأ، ذلك اإلمام وعلد تؤويله بفعله ذلمك صملل 
هللا عليه وسلم وذلك أن صملحه صملل هللا عليمه وسملم عمام الحديبيمة لمم يكمن لمولما 

 ٖ(اللرورة
 

 :من التؤويل حمل األمر عل  أصل  في اللغة
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرلتم لهن فريلة فنصف ما :) قال تعالل
وهذا نص كما تر، في حكم كمل واحمدة ممن هماتين الحمالتين :) قال ابن رشد(فرلتم

أعنممي قبممل المسمميس وبعممد المسمميس وال وسممط بينهممما فوجممب بهممذا إيجابمما ممماهرا أن 
اق ال يجممب إال بالمسيس،والمسمميس ههنمما الممماهر مممن أمممره أنممه الجممماا وقممد الصممد

يحتمممل أن يحمممل علممل أصممله فممي اللنممة وهممو المممس ولعممل هممذا هممو الممذي تؤولممت 
 ٔ(الصحابة

 
 : تؤويل النهي بتخصيص  لمعارضت  األصول

                                 
الواجب حمل األحكام  الشمرعية علمل مما همي حقيقمة فيمه فمي :)يقول الشوكاني  ٕٙٔ: ص ٔ:  : بداية المجتهد ٔ

  ٕٗ٘: ص 4: ار  نيل األوط (لسان الشارا وال يعدل عن ذلك إلل المجاز إال لملجلن
 ٕٔٙ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٕ
 6ٕٗ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٖ
 4ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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اختلف العلمان في تؤويل هذا النهي فحمله جماعة :)قال ابن رشد بخصوص بيا المان
لعلمان علل عمومه فقالوا ال يحل بيا المان بحال كان من بئمر أو رمدير أو عمين من ا

أنه إن كان متملكا كان أحق بمقدار حاجته منه وبمه قمال يحيمل بمن و.في أرض مملكة
الممان والنمار والحطمب والكمأل وبعلمهم خصمص  :يحيل قال أربا ال أر، أن يممنعن

 ٔ(يحل مال أحد إال بطيب نفس منه هذه األحاديث بمعارلة األصول لها وهو أنه ال
 

 :من التؤويل حمل المطلا عل  المقيد
وقال بعلهم إنما تؤويل ذلك في الذي يزرا علمل مائمه فتنهمار :)وفي المان أيلا قال

بئممره ولجمماره فلممل مممان أنممه لمميس لجمماره أن يمنعممه فلممل مائممه إلممل أن يصمملح بئممره 
المطلممق فممي هممذين الحممديمين علممل ووجممه التممؤويلين أنهممم حملمموا  ،والتممؤويالن قريبممان

وذلممك أنممه نهممل عممن بيمما المممان مطلقمما مممم نهممل عممن منمما فلممل المممان فحملمموا  .المقيممد
  ٕ(المطلق في هذا الحديث علل المقيد وقالوا الفلل هو الممنوا في الحديمين

  
إذا ورد حديثان في موضوع واحد وكان أحدهما محتمبل واآلخر نصيا وجيب تؤوييل 

 :هة التي يصح الجمل بينهماالمحتمل عل  الج
 ٗواألول نص ٖوإذا كان هذا محتمال:) يقول ابن رشد في النصوص الواردة في الربا

   ٘(وجب تؤويله علل الجهة التي يصح الجما بينهما
  

 : التؤويل يدفل بما ورد صريحا في النص
إال  وجه وهو حمل ذلمك الحمديث علمل الوديعمة والعاريمة ٔقالوا وللجما بين الحديمين

أن الجمهممور دفعمموا هممذا التؤويممل بممما ورد فممي لفممم حممديث أبممي هريممرة فممي بعممض 
    ٕ(الروايات من ذكر البيا 

 
 :التؤويل يضعف أمام التعليل المنصوص علي  

فقمال  ٖوافترق هإالن في تؤويمل قولمه عليمه الصمالة والسمالم همو لمك)يقول ابن رشد 
ك وهمذا ريمر مماهر لتعليمل رسمول هللا طائفة إنما أراد هو عبدك إذ كمان ابمن أممة أبيم

                                 
 ٕٙٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٔ
  ٕٙٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهدٕ
 (ال ربا إال في النسيئة) ويقصد حديث ٖ
صلل هللا عليمه وسملم قمال ال تبيعموا المذهب  ما رواه مالك عن نافا عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللاويقصد  ٗ

بالذهب إال ممال بممل وال تشمفوا بعلمها علمل بعمض وال تبيعموا الفلمة بالفلمة إال مممال بمممل وال تشمفوا بعلمها 
 .علل بعض وال تبيعوا منها شيئا رائبا بناجز وهو من أصح ما روي في هذا الباب

 6ٗٔ: ص ٕ:   :ص:  :بداية المجتهد ٘
يث أبي هريرة أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فؤدرك الرجل مالمه بعينمه فهمو حدويقصد  ٔ

وكذا ما روي عن أبي هريرة أن رسول هللا صلل هللا عليه وسملم قمال أيمما رجمل ممات أو أفلمس .أحق به من ريره
 .فوجد بعض ررمائه ماله بعينه فهو أسوة النرمان

 ٕٙٔ :ص ٕ:   :بداية المجتهد ٕ
حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عمن عائشمة المتفمق علمل صمحته قالمت كمان عتبمة بمن أبمي وهو جزن من  ٖ

وقاص عهد إلل أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبله إليك فلما كان عام الفتح أخمذه سمعد بمن 
فقال أخي وابن وليمدة أبمي ولمد علمل فراشمه أبي وقاص وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة 
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صمملل هللا عليممه وسمملم حكمممه فممي ذلممك بقولممه الولممد للفممرا  وللعمماهر الحجممر وقممال 
عبد بن زمعة أي يدك عليه  الطحاوي إنما أراد بقوله عليه الصالة والسالم هو لك يا

بمنزلة ما همو يمد الالقمط علمل اللقطمة وهمذه التمؤويالت تلمعف لتعليلمه عليمه الصمالة 
 ٔ(سالم حكمه بؤن قال الولد للفرا  وللعاهر الحجروال
 

 :إذا كانت النصوص محتملة يرجح التؤويل المناسب لؤلصول
األصول أن البينة علل من ادعمل واليممين علمل :)قال الذين ال يرون العمل بالقسامة 

ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك األحاديمث أن رسمول هللا صملل هللا عليمه  .من أنكر
حكم بالقسامة وإنما كانت حكما جاهليما فتلطمف لهمم رسمول هللا صملل هللا عليمه وسلم 

ولمذلك قمال لهمم أتحلفمون  .وسلم ليريهم كيف ال يلزم الحكم بها علمل أصمول اإلسمالم
خمسين يمينا أعني لوالة الدم وهم األنصار قالوا كيف نحلف ولم نشاهد قمال فيحلمف 

فمار قمالوا فلمو كانمت السمنة أن يحلفموا وإن لمم لكم اليهود قالوا كيف نقبل أيمان قموم ك
يشهدوا لقال لهم رسول هللا صلل هللا عليه وسلم هي السنة  قال وإذا كانت هذه اآلمار 
رير نص في القلان بالقسامة والتؤويل يتطرق إليها فصرفها بالتؤويمل إلمل األصمول 

      ٕ(أولل
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             
فتساوقاه إلل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم فقال سعد يا رسول هللا ابن أخي قد كمان عهمد إلمي فيمه فقمام إليمه عبمد 
بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد علل فراشه فقال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم هو لك يا عبمد بمن زمعمة 

هللا صلل هللا عليه وسلم الولمد للفمرا  وللعماهر الحجمر ممم قمال لسمودة بنمت زمعمة احتجبمي منمه لمما مم قال رسول 
 رأ، من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت فما رأها حتل لقي هللا عز وجل

 6ٕٙ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٔ
 ٕٖٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٕ



 
 
 
 

 

 المـبـحــث الـثـالـــث

 لق بالعموم والخصوصتعلم ما ٌتع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مفهوم العام عند ابن رشد



 565 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 اللفم الكلي وهو عند: مما يدخل في اللفم الماهر مما هو مبدل أي الماهر بمفهومه
والعمام عنمده أصمناف .اللفمم الجزئمي يقصمد بمه الخماصيمهمر أن ،و ٔالعمام ابن رشمد
 :  كميرة،منها

 . أو لم تدخلهادخلتها األلف والالم ، أسمان الجموا-
أسمان األجناس واألنواا واألصناف إذا كان فيها األلف والالم ولم تكمن فمي هخرهما -

 . هان التؤنيث ممل الممرة والنخلة و المرأة
 . ومنها حروف النفي. وأين ومتل ،من وما -
 . كلهم و أجمعون: األلفام المإكدة كقولهم-
ألكممر علمل عمومهما إلمل أن يممدل حملمت علمل ا ،وهمذه األصمناف إذا أطلقمت إطالقما 

 .الدليل علل تخصيصها
 
 :مراتب العام في الظهور 

أن  ،بحيث يشترط فمي المدليل الممإّول .إذا احتيج إليه ،وتفيد هذه المراتب في التؤويل
 .يكون أقو، داللة من صينة اللفم

 فممال القوي في مهور عمومه وفي شموله لما يمكمن أن ينمدر  تحتمه قمول النبمي 
فقد حمله قوم علل كل ( فيما سقت السمان العشر وفيما سقي بالنلح نصف العشر ):

شين حتل أخذوا الزكاة من الخلر، وقال هخرون هو مقصور علمل سمائر الحبموب 
 . التي تإخذ منها الزكاة 

حيمث حملمه قموم علمل ٕ(ال صيام لمن لم يبيت الصميام :) يليه ممل قوله عليه السالم 
ألن أول مما ينصمرف إليمه المذهن همو .التؤويل ألعف من األول القلان والنذر وهذا

 . الصيام المعتاد حيث يشمله وريره،أما تخصيصهما فبعيد
أيما امرأة نكحت بنيمر ) : أما األلعف منهما فممله ما ذهب إليه البعض في قوله 

أن المقصود به األمة فلما عارلهم ما في بعمض رواياتمة ( إذن وليها فنكاحها باطل 
ولما كمان المهمر إنمما يكمون لسميدها، حملموا الحمديث ( فلها المهر) : من زيادة قوله

 (.وهذا يبعد من جهة التؤويل ) :علل المكاتبة،قال ابن رشد
 

 :اللفظ العام يحمل عل  عموم  وال يصرف عن  إال بقرينة
حتل يرد ما يصرفه عن ذلك ،وهو أول ما  ،فاألصل في العام أن يحمل علل العموم

: فممال األول قوله تعالل :) وممل له بقوله"البداية"ذكر ابن رشد من أنواا العموم في
فممون المسمملمين اتفقمموا علممل أن لفممم ( حرمممت علمميكم الميتممة والممدم ولحممم الخنزيممر ) 

                                 
لقيود اللفميمة التمي إلبانمة اللفمم فتمؤتي إمما لتخصميص عمموم وأما ا": ) اللروري في النحو"في ابن رشد يقول  ٔ

لفم إذ كانت العرب تؤتي بالعام فيراد به الخاص،وإما لتعميم لفمم يحتممل الخصموص،وإرداف اسمم باسمم لمولما 
( المرب المرب:االشتراك الذي في اإلسم األول،أو لتحقيق معنل يحتمل االسمتعارة،او لتؤكيمد المعنمل مممل قولمك

 ٘ٙ:ص
 .من لم يبيت الصيام من الليل فال صيام له : ) نجد في بداية المجتهد رواية أخر، ( ٔ) ٕ

 ٔ  ٕٗٔانمر ص
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الخنزير متناول لجميا أصناف الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه االسم باالشتراك ، 
  ٔ(ممل خنزير المان

ما يقابل حمل العموم علل عمومه،وهو حمل الخاص " البداية"ابن رشد في  وقد ذكر
 ٕ.علل خصوصه وحكل فيه االتفاق

 
 :اللفظ العام يراد ب  الخاص

ويكمون ذلمك فيمه بينما ممن :) يقمول ابمن رشمد ،وقد يرد اللفم العام والمراد به الخماص
وربمما كمان ذلمك  .أول األمر، كقول القائل عندما يلرب ولده ليس فمي األوالد خيمر

. وربمما تبمين ذلمك بمدليل.منا أكمريا، وربما كمان قطعيما، وذلمك بحسمب قرينمة قرينمة 
والدليل أيلا إما قطعي وإما أكمري، وربما علمنا أنه عام أريد به الخاص ،ولم نعلم 

  ٖ.(أي خاص هو، وربما كانت قوته قوة المجمل
ومممال :) ومممل لمه بقولمه" دايمةالب"وذكره في أنمواا العمموم التمي أوردهما فمي مقدممة 

خذ من أموالهم صمدقة تطهمرهم وتمزكيهم بهما : ) العام يراد به الخاص ، قوله تعالل 
ومملمه  ٗ(فون المسلمين اتفقوا علل أن ليست الزكاة واجبة فمي جميما أنمواا الممال(.  

أنممه مممن بمماب العممام أريممد بممه ( حرمممت علمميكم الميتممة :)قولممه تعممالل أيلمما اتفمماقهم فممي 
 ٘.خاص ،وإن اختلفوا أي خاص أريد بهال
 

 :اللفظ الخاص يراد ب  العموم
: حيث قال في نوا العموم المختلف فيه" البداية"وقد أورده في مقدمته األصولية في 

لفم خاص يراد به العموم ، وفي هذا يدخل التنبيمه بماألعلل علمل األدنمل ، وبماألدنل 
للوجمه القموي فيمه أي التنبيمه بماألدنل علل األعلل ، وبالمساوي علل المساوي وممل 

( فال تقل لهمما أف : ) وممال الخاص يراد به العام قوله تعالل :) علل األعلل  بقوله
وممالممه أيلمما قمممول  ٙ(فونممه يفهممم مممن هممذا تحممريم اللممرب والشممتم وممما فمموق ذلممك

وأن مما لميس بعماد  ،إشارة إلل كمل سمبا عماد 4الكلب العقور الوارد في الحديث)مالك
السباا فليس للمحمرم قتلمه ولمم يمر قتمل صمنارها التمي ال تعمدو وال مما كمان منهما  من

  6(أيلا ال يعدو
      
 

 :ما يعتبر من العموم وما ليس كذلك

                                 
 ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٓٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٖ
 ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٘٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
بت من حديث ابن عمر وريره أن رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم قمال خممس ممن المدواب لميس علمل المحمرم م 4

 جناح في قتلهن النراب والحدأة والعقرب والفؤرة والكلب العقور
 ٕٙٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
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ويلحق بمه مما أخمر  ، فالعموم في األلفام ما كان من لفم الشارا علل سبيل االبتدان
وقد سئل ، ول النبي ممل ق. مخر  العام في الرد علل السإال الوارد لسبب خاص

فمون همذا القمول لميس ( خلق هللا المان طهورا ال ينجسه شين: ) عن بئر بلاعة فقال
 . بل علل جميا المياه، يحمل علل بئر بلاعة وحده

وهمذا يتبمين خالفمه باسمتقران كمالم . ليس لالسم المشترك عموم لجميما مما يقمال عليمه
عممين ممممال ويريممدون بممه أن يفهممم فممونهم لمميس يطلقممون فممي مخمماطبتهم اسممم ال، العممرب

وأبممين مما يمهممر ذلممك فممي . السماما عممنهم جميمما المعماني التممي يقممال عليهمما اسمم العممين
اللهمم إال أن يمّدعي ممّدا أن ذلمك مفهموم بمالعرف ، األسمان المقولمة علمل المتلمادات

 . لكن إن اّدعل ذلك فعليه إمباته، الشرعي
العبممد والكممافر والممذكر : يممدخل تحتممهوأشممار ابممن رشممد إلممل أن لفممم النمماس واإلنسممان 

إذ هممي ، فيممدخل تحتممه العبممد وال يممدخل تحتممه النسممان( المإمنممون)بينممما لفممم . واألنمممل
 .صينة خاصة بالمذكر

وأمما رده إلمل مما دون أقمل الجمما . كما أن صرف العموم إلل رير االستنراق جمائز
فمزعم أبمو حاممد :)شدقال ابن ر، عند من ير، أن أقل ما يدل بلفم الجميا عليه امنان

  ٔ.(وفيه نمر، أن ذلك ممتنا
وهمو فيهما ، وأشار إلل أن لفم الجميا إذا ورد مطلقا فؤقل ما يتناول المالمة فما فوقها

والعجمب مممن يحممل :) وقمال.وإنما يحمل علل االمنمين بقرينمة، أمهر منه في االمنين
فؤمما أن . ينة خاصمةما أن لالمنمين صم، ألفام الجموا إذا وردت مطلقة علل االمنين
لكن علل جهمة اإلبمدال . فذلك رير مدفوا، لفم الجما قد يتجوز فيه ويراد به االمنان

  ٕ.(والتجّوز علل نحو ما يفعل في سائر األلفام الراتبة علل شين ما
 

 :ما يرد من العام ويراد ب  الخاص
يكمون بينما وقمد ال ،قد يكون بينا من أول األمر أن المقصمود بعمام مما خصوصما بعينمه

وينصمح ابمن . ذلك إال بوجود دليل من لفم أو فعل أو إقمرار أو ريمر ذلمك ممن األدلمة
إذا أريمد المصممير إلمل  تخصمميص العمام بواحمد واحممد منهما أن ننمممر إلمل أيهمما ) رشمد

وبالجملة كما قلنا فينبنمي :) وفي مولا هخر يقول ٖ.(أقو، رتبة في رلبة المن إليه
. األدلمة أن يصمير إلمل أقواهما رتبمة فمي رلبمة الممن لمن يجوز التخصيص بممل همذه

كممن يجيمز ، وممن جهمة النقمل، وهذا النموا ممن رلبمة الممن قمد يقما ممن جهمة األلفمام
همذا إذا كمان ، تخصيص العام بالنص ويمنعه في القرهن لكون القرهن مما مبت تواترا

 ٗ.(الخاص واردا بطرق اآلحاد
 

 :العام إذا ورد في شي  ثم ورد تخصيص 

                                 
 ٔٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه  ٔ
 ٕٔٔ: ص:اللروري في أصول الفقه ٕ
 ٕٔٔ:ص:ل الفقهاللروري في أصو ٖ
 ٖٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٗ
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ممم ورد تخصيصمه وذلمك إمما  ،اختلف العلمان في تخصيص العام إذا ورد في شين 
، فماعتبر المبعض ذلمك ممن قبيمل التعمارض، بصينة لفمم أو مفهموم أو بفعمل أو إقمرار

إال ، فيكون ورود العام نسخا له، ألنه جائز ممال أن يرد العام متؤخرا عن المخصص
. همة تمؤخير البيمان إلمل وقمت الحاجمةأن يعلم أن التخصيص ورد بعد التعمميم علمل ج

 . وإلل هذا ذهب داوود وأصحابه
وقممد احممتج مممن أجمماز تخصمميص العممام بممممل هممذه األدلممة دون أن يعلممم المتقممدم منهمما 

فيكون علمل رأي ، وحكمهم بالخاص علل العام، والمتؤخر بمصير الصحابة إلل ذلك
م العممام وقممد تقدمممه إممما أن يممرد اللفمم: هممإالن حالممة العممام ممما الخمماص إحممد، حممالتين

وإممما أن يممرد . فيكممون ذلممك قرينممة يخصممص بهمما العممام الحتمممال اللفممم لممذلك، الخمماص
 . الخاص بعد العام فيكون محموال عليه

 
 :من األلفاظ الخاصة أسما  األشخاص واألجناس واألنواع

إنممما يقممال باإللممافة إلممل العممام الممذي فوقممه ،  والعممام )يقممول ابممن رشممد عممن الخمماص 
واأللفام الخاصة منها ما هي أسممان أشمخاص  ٔ.(إلل الخاص الذي تحته  باإللافة

 : ، ومنها ما هي أسمان  أجناس وأنواا
تحمل علل ما تقتليه صينها من المعنمل الخماص دون أن تحممل : أسمان األشخاص

 . علل ما يعم ذلك المعنل الخاص ، وهي في ذلك  ماهرة
ا تحتها ، و ماهرة في تخصيص معانيها ماهرة في تعميم م:  أسمان أجناس وأنواا 

 .بصينها عما هو أعم منها إلل أن يدل دليل  التعميم ،دلت عليها أو ال  يالت
 : الخاص بدوره ل  مراتب في الظهور

فكما أن من العادة إبدال  الكلي العام مكان الجزئي الخاص ، كذلك من العادة إبمدال   
كما يقول ابن –وهذا أيلا . ك علل القرائن الجزئي الخاص مكان العام تعويال في ذل

ربما كان بينا بنفسمه وقطعما ، وربمما كمان منيما أكمريما ، وربمما لمم يكمن  بينما ) -رشد
ولمم يكمن بينما أي كلمل أبمدل  الجزئمل مكانمه  ،وربما كان بينا بنفسه أنمه مبمدل ،بنفسه
).ٕ  

وال تقمل لهمما :) تعمالل ما كان من ذلك بينا بنفسمه وقطعما قولمه : ممال المرتبة األولل
 .  ٖ"أدو الخائط  والمخيط ": وقوله عليه السالم ( . أف  

النهل عن دخول  ،ما كان من ذلك بينا بنفسه ولم يكن قطعا:وممال ما يليه في الرتبة 
 . عن الشرب بآنية الفلة النهي المسجد بريح الموم أو 
ا البمر يمفنهيه عليمه السمالم عمن ب: ما لم يكن من ذلك بينا بنفسه: وممال المرتبة األقل

فون قوما حملوه علل المقتات وهخرون علل المطعموم . األربعة المذكورة وكذا بالبر 
 .، وهخرون علل المكيل ، وقوم قصروا الحكم علل النص 

 

                                 
 4ٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٔ
 4ٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٕ
أد الخمائط والمخميط فمون النلمول عمار وشمنار علمل : )رواية أخمر، لهمذا الحمديث تقمول  "بداية المجتهد"نجد في  ٖ

 –.   ا /  66ٕ: ص" أهله بوم القيامة
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 :حكم العام
 :تجوز المخاطبة بالعام الذ  يعقب  التخصيص-

هموم فالمخاطبمة بمه دون أن وبخصوص العام الذي يعتبمر عنمده مماهرا ممن جهمة المف
قرينة تدل علل فهمم ذلمك المعنمل المخصمص قصمدا بتمؤخير البيمان  )قيد أو تقترن بهي

إن هللا يممؤمركم أن :) ممممل قولممه تعمماللٔ(فيهمما إلممل وقممت الحاجممة، واقمما لنممة وشممرعا
فونهم لم يزالوا يسؤلون والجواب يرد بالتخصميص إلمل أن تعينمت لهمم ( تذبحوا بقرة 
فمن عرف الشين بؤمر كلي فقد عرفه بوجه ما، ما أنمه ينتممر . وصةالبقرة المخص

فؤما إذا لم يعلم المخاطبون من قرائن األحوال أن ههنا مولمعا .معرفته بوجه أخص
 .  ٕ(فذلك رير واقا)للسإال فهو علل حد تعبير ابن رشد

 :االستثنا  وعبلات  بالعام
وبين التخصيص أنه ال يرد منفردا والفرق بينه ، ٖيعتبر االستمنان تخصيصا ما للعام

فهو يخصص المعاني العامة بوخرا  بعض ما يتناوله اللفم العام منها . عن المستمنل
وأصمناف  ٗ(فال معنل لقول من أجاز تمؤخير االسمتمنان)ال بويجاد صفة له مخصصة 

 : االستمنان هي
هو ممما ال وهمو مما كمان فيمه المسمتمنل ممن جمنس المسمتمنل فيمه،و: االستمنان المتصل

 .خالف في األخذ به وإعماله
 : المتقطل/االستثنا  المقطوع

                                 
 ٙٓٔ:ص:الفقه اللروري في أصول ٔ
ذهمب د عبمد المعمز حريمز بعيمدا حينمما حممل كمالم ابمن رشمد أكممر ممما  ٙٓٔ:ص:اللروري فمي أصمول الفقمه ٕ

رير قابل للتطبيق وفق معمايير منلمبطة،بل إن المممال المذي ولمح بمه )يحتمل حيث علق علل كالم ابن رشد بؤنه
سمئلة الكميمرة لمو لمم يعترلموا ألجمزأت عمنهم رير مسلم به،ذلك أن تعنت قوم موسل الذي جعلهم يسؤلون األرأيه 

أي بقرة كما جان في األحاديث المرويمة فمي همذا المولموا فبسمبب تشمددهم شمدد هللا عليهم،ولمذا ال يعمد صمنيعهم 
دالالت األلفممام أو األدلممة المسممتعملة فممي اسممتنباط األحكممام وكيفيممة اسممتعمالها عنممد ابممن رشممد مممن خممالل ( )مممدوحا
 " فلمختصر المستص"كتابه

العطمان :مداخلة ساهم بها في الحلقة الدراسية المنممة من المعد العالمي للفكر اإلسمالمي فمي األردن تحمت عنموان
 (336ٔ/ٔٔ/6ٔ:الفكري ألبي الوليد ابن رشد بتاري 

أو  األلفام العاممة التمي الممراد بهما مما تحتهما، فالمخاطبمة بهما دون أن تقيمد)وقد قال هذا تعليقا علل قول ابن رشد  
تقتمرن بهمما قرينممة تمدل علممل فهممم ذلممك المعنمل المخصممص قصممدا بتمؤخير البيممان فيهمما إلممل وقمت الحاجممة، واقمما لنممة 
وشرعا، إذا فهمم المخماطبون ممن قمرائن األحموال أن  ههنما أيلما مولمعا للسمإال، وأن المخاطمب لمم يكمن قصمده 

الشارا،أي خاطب بالعمام ممم خصصمه والحال أنه يتحدث عما هو واقا في خطاب .( اإلقتصار علل ما خاطب به
 .ولم يكن بصدد تقييم موقف بني إسرائيل أو مدح أحوالهم ومدح من سلك مسلكهم

ألنممه ال أدل علممل الجممواز مممن الوقمموا فعممال ،ولمميس فممي كالمممه أبممدا الممدعوة إلممل عممدم إعمممال العممام حتممل يممرد 
 .التخصيص

أممما :) بمين التخصميص واالسمتمنان،يقول تولميحات اكممر بخصموص التمييممز"اللمروري فمي النحممو"يعطمي فمي ٖ
تركيمب تقييمد  اسمتمنائي،ويكون بؤلفمام االسمتمنان وهمذا تسمميه :تخصيص المعنل فونمه يكمون بنموعين ممن التركيمب

النحاة باب االستمنان ،والفرق بين التخصيصين أن التركيب المسمل تقييدا يخصمص المعنمل العمام بالصمناعة التمي 
خصممص المعمماني العامممة بمموخرا  بعممض ممما يتناولممه اللفممم العممام منهمما ال بويجمماد صممفة لممه تنقسممم إليها،واالسممتمنان ي

مخصصة،وتركيب تقييد جلمي مخصمص بمؤن كمان  مخصصما للبعلمية،فهو المذي يسممونه بمدل المبعض ممن الكمل 
 ٘ٙ:ص( أعجبني الجارية حسنها:،وإن كان مخصصا لمطلق اإلسم سموه بدل االشتمال نحو

 ٖٔٔ:ص:فقهاللروري في أصول ال ٗ
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وهذا قد منعه قوم  وقمالوا ال . وهو ما كان المستمنل فيه من رير جنس المستمنل منه
وأما الذين . معنل الستمنان ما لم يتلمنه القول المتقدم، وتسمية ممل هذا استمنان هذر

ممما فممي الممدار رجممل إال :العممرب كقممولهم  لنممةفممي أجممازوه فقممد تمسممكوا بوقمموا ذلممك 
فممونهم عممدو لممي إال رب ) امرأة،كممما وقمما ذلممك فممي كتمماب هللا مممن ممممل قولممه تعممالل 

وال تمممؤكلوا أمممموالكم بيمممنكم بالباطمممل إال أن تكمممون تجمممارة ) وقولمممه تعمممالل ( العمممالمين 
 (. حالرة 

و من ...()مشهور وموجود كميرا( العرب)وبالجملة فهو في كالمهم :)وابن رشد قال
عادة العرب ،إبدال الكلي مكان إلجزئي ، والجزئي مكمان الكلمي اتكماال علمل القمرائن 

ما في الدار رجل أمكن أن يفهم عنه فمما سمواه ، : فاألعرابي ممال إذا قال . وتجوزا 
وعلممل هممذا الوجممه الممذي قلنمماه لمميس يكممون )...( إال امممرأة ، : فلممذلك اسممتمنل فقممال 

لكن الفرق بينه وبمين األول أن ذلمك اسمتمنان . المستمنل منه المستمنل من رير جنس 
من عموم ما اقتلماه اللفمم بصمينته ، وهمذا ممن عمموم مما اقتلماه اللفمم بمفهوممه ال 

 . بصينته 
وإذا تصفحت الموالا الواقما فيهما مممل همذا االسمتمنان وجمدتها علمل مما قلنماه ، وإال 

وقممال الزركشممي فممي البحممر  ٔ(ورةكممان خلفمما  فممي القممول وهممذرا ال تصممح بمملممه محمما
وقمد :) المحيط عن هذا الحل الذي اقترحه ابن رشمد وانفمرد بمه ممن بمين األصموليين 

 ٕ(وقد انفرد بحل هذا الشك "و " حل هذا الشك القالل أبو الوليد بن رشد
 

 : االستثنا  الوارد بعد جملة واحدة مفيدة أو أكثر من واحدة منسواة بالواو
 ،ن الوارد بعد جملة واحدة مفيدة أو أكمر ممن واحمدة منسموقة بمالواواالستمنا أما عنو

فون كانت الواو أعطت التشريك بينهما أو الجما في معنل فمي واحمد ، فماألمهر فيمه 
كانت المواو تنسمق ممن ريمر أن  -وأما إن . أن االستمنان يعود علل جميا المذكورين 

: منسموقة كميمرة ، كقولمه تعمالل تعطي التشريك في معنل واحد ، وكانمت  المعماني ال
والممذين يرمممون المحصممنات مممم لممم يممؤتوا بؤربعممة شممهدان فؤجلممدوهم ممممانين جلممدة وال )

 ٖ(تقبلوا لهم شهادة أبدا  وأولئك هم الفاسقون إال المذين تمابوا ممن بعمد ذلمك وأصملحوا
فكفارتممه إطعممام عشممرة مسمماكين مممن أوسممط ممما تطعمممون أهلمميكم أو : )وكقولممه تعممالل 

فماألمهر فمي مممل همذا أن (. م أو تحرير رقبة فمن لمم يجمد فصميام مالممة أيمام كسوته
 .  ٗيتوقف حتل يدل الدليل من قرينة حال أو رير ذلك علل الذي إليه يعود االستمنان

 :المستثن  من  ال يكون أال من المستثن 

                                 
 ٘ٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٔ
 6ٕٓ:ص ٖ: :البحر المحيط ٕ
اال المذين : ) واما في اللفمم المركمب مممل قولمه تعمالل " )البداية"عن بعض أسباب االختالف في ابن رشد يقول  ٖ

وبممة رافعممة فانممه يحتممل ان يعممود علمل الفاسممق فقمط ، ويحتمممل ان يعمود علممل الفاسمق والشمماهد ، فتكمون الت( تمابوا 
 ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد  ( للفسق ومجيزة شهادة القاذف

 ٙٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٗ
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ي فهمو كمما يإكمد ابمن رشمد شمين لمم يقما فمال يكون المستمنل منه أقل من المسمتمنل ،
كالم العرب بعد ، ألن وقوا ممل هذا يكاد أن يكمون عيما ، فونمه ممن خلمف القمول أن 

 ٔ.رأيت مائة إال تسعة وتسعين  :يقول اإلنسان
 :العام بين اإلطبلا والتقييد

ذكر ابمن رشمد ممن أسمباب االخمتالف بمين العلممان مسمؤلة اإلطمالق والتقييمد فقمال فمي 
ة وتقييده تارة ، ممل إطمالق الرقيمة فمي العتمق إطالق اللفم تار: والخامس ") البداية"

 ٕ(تارة ، وتقييدها باأليمان تارة
وبخصوص العالقة ما العام فوذا ورد العمام مقيمدا بصمفة أو مشمترطا فيمه شمرط مما، 

 . فالمصير إلل العمل به علل الجهة التي اشترط فيه
يدا ، وهو الذي وأما إذا ورد مطلقا في مكان ، مم ورد مرة أخر، في ذلك المكان مق

" ال نكماح إال بشماهدين : "يعرفونه بحممل المطلمق علمل المقيمد ، كقولمه عليمه السمالم 
فقمد رأ، أكممر النماس فمي ذلمك " . ال نكماح إال  بشماهدي عمدل : "وقوله عليه السالم 

حمل المطلق علل المقيد ، ورأ، بعلهم أن المطلق باق علمل إطالقمه ، وإن التقييمد 
والعموم أقو، . د ، وأنه ليس يعارله إال من جهة دليل الخطاب محمول علل التؤكي

 . من دليل الخطاب ، أعنل العموم الذي في المطلق 
وأما إذا ورد العام مقيدا في مكان رير المكان الذي أطلق فيه فمال معنمل لحملمه علمل 

  ٖ.التقييد إال بدليل أو قرينة حال
 (:4الخطاب الذ  يعرفون  بدليل)المقيد من جهة المفهوم

وهو أن يرد الشين مقيدا بمؤمر مما ، أو مشمترطا :) يقول ابن رشد عن دليل الخطاب
فيه شرط ما ، وقد علق به حكم ، فيمن أن ذلك الحكم الزم لذلك الشين من جهة ما 

 ٘.(هو مقيد وموصوف ، وأن الحكم مرتفا عنه بارتفاا تلك الصفة والزم نقيله 
فهو أن يفهم من إيجماب ( في تلقي األحكام)لطريق الراباوأما ا":) البداية"ويقول في 
أو ممن نفمل الحكمم عمن شم  مما  ينما نفل ذلك الحكم عما عدا ذلك الشم ينالحكم لش

 ٙ(يعرف بدليل الخطاب ،  يالذ، نفل عنه ، وهو الذ ينإيجابه لما عدا ذلك الش
عية ، فبعلهم وقد اختلفوا في كونها أدلة شر. )مم ذكر أن هذا الجنس تحته أصناف 

لمم يجمز ذلمك فمي جميعهما أصمال ، وبعممض أجماز ذلمك فمي كلهما ، وبعمض أجمازه فممي 
  4(البعض ونفاه عن البعض 

 
 :مراتب المقيد من جهة المفهوم

والمقيمد بالصمفة همو أن يمرد الشمين :المقيد بالصمفة والمقيمد بالشمرط :فؤقو، المراتب
فان قومما فهمموا منمه أن ال " الزكاةفي سائمة الننم : "مقيدا بصفة كقوله عليه السالم 

                                 
 ٙٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٔ
 ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4ٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٖ
 .أوعند بعلهم مفهوم المخالفة ٗ
 3ٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٘
 ٕ: ص ٔ :بداية المجتهد   ٙ
 3ٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه 4
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والمقيممد بالشممرط ممممل أن يممرد مشممترطا فيممه شممرط ممما بؤحممد . زكمماة فممي ريممر السممائمة
 من دخل الدار فؤعطه درهما ،: حروف الشرط ، كقوله 

يليه في الرتبة ما قيد بحروف الحصر،أي ما ورد فيه الحكم محصورا بؤحد  حروف 
إنمما الموالن لممن : )"في ممل قوله عليه السالم  إنما واأللف والالم ، :الحصر ، وهي

 . المال لزيد : وفي ممل قوله " . أعتق 
وإلمل ، قمال   ليدل عليها بحت ين بصفة رائية ، وتلك هي التيومنها في أن يقيد الش

وال : )وهممذا الصممنف كممؤن جممميعهم قممد أقممر بممالقول بممه ممممل قولممه تعممالل :)ابممن رشممد
وأتموا الصيام : )وقوله تعالل ( . نكح زوجا ريره حتل ت)و( تقربوهن حتل يطهرن 

يعلممم أن الليمل بخمالف النهممار فمي انتفممان الصموم عنممه ،  -فونممه يكماد أن ( . إلمل الليمل 
وكذلك حال الحائض إذا طهرت بخالفها قبل أن تطهمر ، وكمذلك المطلقمة إذا نكحمت 

  ٔ.(زوجا 
القالمب المذي ولمعه فمي  مم بين ابن رشد أن هذه المراتب واألصناف ،ال تخر  عن

مبحث داللة األلفام،أي كونها في حكم النص أو في حكم الماهر أو في حكم المجمل 
وهذا النوا من الكالم وجميا أصمنافه ينبنمي أن يعتقمد أن فيمه مما يشمبه المنص :)يقول

ن ممن جهمة مما قيمد أو يويقو، قوته ، وذلك حيث يعلم أن ذلك الحكم إنما تعلمق بالشم
 ٕ(وفيه ما يشبه الماهر ، وفيه ما يشبه المجمل . ك الشرط اشترط فيه ذل

 
 :نماذج تتعلا بالعام والخاص

ففممي بمماب الطهممارة فممي رسممل اليممدين خممار  اإلنممان عنممد االسممتيقام مممن النمموم لمريممد 
علة توجب عنمده أن يكمون ) ٖمن لم يفهم من الفقهان من حديث أبي هريرة،الولون 

ذلك عنده مندوبا للمستيقم من النوم فقط ومن فهم  من باب الخاص أريد به العام كان
منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العمام كمان ذلمك عنمده للشماك ألنمه فمي 

 ٗ(معنل النائم
أن المفهموم ممن تلمك اآلممار المواردة بنجاسمة سمإر ) وفي النجاسات زعمم أبمو حنيفمة 

ذا من باب الخماص أريمد بمه وأن ه ،السباا والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها
 ٘(فقال األسآر تابعة للحوم الحيوان .العام
وفي انتقاض الولون مما يخر  من السبيلين من رائط وبول وريح ومدي المجما  

همو ممن بماب ) عليها لماهر الكتاب ولتماهر اآلمار رأ، عند مالك وأصحابه أن ذلك
قا علمل أن األممر بهما همو الخاص المحمول علل خصوصه  فالشافعي وأبو حنيفة اتف

 ٙ(من باب الخاص أريد به العام

                                 
 ٕٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٔ
 ٕٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٕ
أنه عليه الصالة والسالم قال إذا استيقم أحمدكم ممن نوممه فلينسمل يمده قبمل أن يمدخلها اإلنمان )حديث أبي هريرة  ٖ

 (مالما   فون أحدكم ال يدري أين باتت يده وفي بعض رواياته فلينسلها
 4: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ

 
 ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
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قل  :تردد قوله تعالل)وبخصوص الحيض فاالحتمال وارد في اآلية الخاصة به،وهو
هو أذ، فماعتزلوا النسمان فمي المحميض بمين أن يحممل علمل عموممه إال مما خصصمه 

 .قل هو أذ، :بدليل قوله تعالل فيه ،الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص
 ٔ(واألذ، إنما يكون في مولا الدم

جعلمت  :استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قولمه عليمه الصمالة والسمالم)و
وفي التيمم للصالة المانية ذهب مالك فيها إلمل أن ممن  ٕ(لي األرض مسجدا وطهورا

ممماهر :) لل،وقممالأراد الصممالة المانيممة تمميمم لهمما ألن القيممام للمانيممة يممنقض طهممارة األو
وجوب الولون أو التيمم عند القيام لكل صالة لكن خصصت السنة ممن ذلمك  ٖاآلية

 ٗ(الولون فبقي التيمم علل أصله
 :وسبب اختالفهم، اختالفهم في مفهوم قوله تعمالل)واختلفوا في طهارة ميتة الحيوان 

أريد به الخاص وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام  .حرمت عليكم الميتة
واختلفوا أي خاص أريد به فمنهم من استمنل من ذلك ميتة البحر وما ال دم له ومنهم 
من استمنل من ذلك ميتة البحر فقط ومنهم من استمنل من ذلك ميتة ما ال دم لمه فقمط 

 ٘(وسبب اختالفهم في هذه المستمنيات هو سبب اختالفهم في الدليل المخصوص
وقال هذا  ٙناس من صار إلل العمل بمقتلل حديث عائشةال) وفي بول الصبي من 

  4(خاص ببول الصبي واستمناه من سائر البول
 

قوم حديث اإلبمراد إذ همو نمص )وفي انتمار اإلبراد للصالة وقت الحر الشديد رجح 
وتؤولوا هذه األحاديث إذ ليست بنص وقوم رجحوا هذه األحاديث لعموم ما روي من 

الصمالة ألول ميقاتهما  :لسمالم وقمد سمئل أي األعممال أفلمل قمالقوله عليه الصالة وا
 6(والحديث متفق عليه وهذه الزيادة فيه أعني ألول ميقاتها مختلف فيها

وبخصوص هخر وقت صالة العشان ذهب أهل الماهر إلل أنه يمتد إلل طلوا الفجر 
بريل فهو وقالوا هو عام وهو متؤخر عن حديث إمامة ج 3حديث أبي قتادة)واعتمدوا 

 ٓٔ(ناس 
اختلف العلمان فيمما يقولمه السماما للمإذن،وبعمد أن عمرض ابمن رشمد مختلمف اآلران 

وممن بنمل  ٔٔفمن ذهب ممذهب التمرجيح أخمذ بعمموم حمديث أبمي سمعيد الخمدري:)قال
 ٕ(وهو مذهب مالك بن أنس ٔالعام في ذلك علل الخاص جما بين الحديمين

                                 
 ٔٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ..قوله تعالل يا أيها الذين همنوا إذا قمتم إلل الصالة ٖ
 ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٘٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
حديث عائشة أن النبي عليه الصالة والسالم كان يإتل بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فمؤتي بصمبي فبمال عليمه  ٙ

 فدعا بمان فؤتبعه بوله ولم ينسله وفي بعض رواياته فنلحه ولم ينسله خرجه البخاري
 ٕٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   4

 
 6ٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 يط في النوم إنما التفريط أن تإخر الصالة حتل يدخل وقت األخر،  حديث أبي قتادة ليس التفر 3
 4ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٓٔ
 .حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصالة والسالم قال إذا سمعتم المإذن فقولوا ممل ما يقول ٔٔ
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كانت تإذن وتقيم فيمما ذكمره ابمن المنمذر  روي عن عائشة أنها)وفي إمامة المرأة ما 
وقيل األصل أنهما فمي معنمل الرجمل فمي  ؟والخالف هيل إلل هل تإم المرأة أو ال تإم

كل عبادة إال أن يقوم الدليل علل تخصيصها أم فمي بعلمها همي كمذلك وفمي بعلمها 
 ٖ(يطلب الدليل

 
فقممال  ،موأممما مممن ذهممب مممذهب بنممان الخمماص علممل العمما:)وفممي موالمما الصممالة،قوله

خماص فيجمب أن يبنمل الخماص علمل العمام فممن  ٘وحديث النهمي ٗحديث اإلباحة عام
 ٙ(هإالن من استمنل السبعة موالا  ومنهم من استمنل الحمام والمقبرة

والسمبب فمي اخمتالفهم :)واختلفوا في حكم اختالف نية اإلمام والمؤموم ،قال ابن رشد
لمما جمان فمي  4جعمل اإلممام ليمإتم بمه ممامعارلة مفهوم قوله عليه الصالة والسالم إن

حديث معاذ من أنه كان يصلي ما النبي صلل هللا عليه وسملم ممم يصملي بقوممه فممن 
رأ، ذلك خاصا لمعاد وأن عموم قوله عليه الصالة والسمالم إنمما جعمل اإلممام ليمإتم 

 6(به يتناول النية اشترط موافقة نية اإلمام للمؤموم
فؤجماز ذلمك قموم )صبي الذي لمم يبلمآ الحلمم إذا كمان قارئما اختلف الناس في إمامة الو

يإم القوم أقمرإهم لكتماب هللا فمون  :"قوله عليه الصالة والسالمأي  3(لعموم هذا األمر
كانوا في القرانة سوان فؤعلمهم بالسنة فون كانوا في السنة سوان فؤقمدمهم هجمرة فمون 

رجمل الرجمل فمي سملطانه وال يقعمد كانوا في الهجرة سوان فؤقدمهم إسالما وال يمإم ال
حديث عمرو بن  وكذا .وهو حديث متفق علل صحته "في بيته علل تكرمته إال بوذنه

 .سلمة أنه كان يإم قومه وهو صبي
منهم من استمنل من عموم قوله عليمه الصمالة والسمالم )وبخصوص ما يقرأ المؤموم 

لمكمان النهمي الموارد عمن ال صالة إال بفاتحة الكتماب الممؤموم فقمط فمي صمالة الجهمر 
 ٔٔ(ٓٔالقرانة فيما جهر فيه اإلمام في حديث أبي هريرة

للمؤموم فقط  يمن استمنل القرانة الواجبة علل المصل)منهم وفي القرانة في الصالة 
سممرا كانممت الصممالة أو جهممرا وجعممل الوجمموب المموارد فممي القممرانة فممي حممق اإلمممام 

                                                                                             
 إال باهلل حديث معاوية أن الساما يقول عند حي علل الصالة حي علل الفالح ال حول وال قوة:منه ٔ
 43: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 قوله عليه الصالة والسالم جعلت لي األرض مسجدا وطهورا ٗ
ما روي أنه عليمه الصمالة والسمالم نهمل أن يصملل فمي سمبعة ممواطن فمي المزبلمة والمجمزرة والمقبمرة وقارعمة  ٘

بيممت هللا خرجممه الترمممذي والممماني ممما روي أنممه قممال عليممه  الطريممق وفممي الحمممام وفممي معمماطن اإلبممل وفمموق مهممر
 .الصالة والسالم صلوا في مرابض الننم وال تصلوا في أعطان اإلبل

 6٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
حديث أنس أن النبي صلل هللا عليه وسملم قمال إنمما جعمل اإلممام ليمإتم بمه فموذا ركما فماركعوا وإذا رفما فمارفعوا  4

  لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمدوإذا قال سما هللا
 64: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٘ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
رو، مالك عن أبي هريرة أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم انصرف من صمالة جهمر فيهما بمالقرانة فقمال  ما ٓٔ

نمي أقمول مما لمي أنمازا القمرهن فمانتهل هل قرأ معي منكم أحد هنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول هللا فقال رسول هللا إ
 الناس عن القرانة فيما جهر فيه رسول هللا صلل هللا عليه وسلم  

 ٕٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔٔ
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أبمي حنيفمة فصمار عنمده حمديث  والمنفرد فقط مصيرا إلمل حمديث جمابر وهمو ممذهب
فقمط ألنمه ال يمر،  .واقرأ ما تيسمر معمك:جابر مخصصا لقوله عليه الصالة والسالم 

 ٔ(وجوب قرانة أم القرهن في الصالة وإنما ير، وجوب القرانة مطلقا
والسممبب فممي اخممتالفهم هممل رد  :)وعممن االخممتالف فممي رد السممالم فممي الصممالة،يقول

فممن رأ، أنمه ممن نموا الكمالم  ؟ الة المنهمي عنمه أم الالسالم من نوا التكلم في الص
وإذا حييممتم بتحيممة فحيمموا  :المنهمي عنممه وخصممص األمممر بممرد السممالم فمي قولممه تعممالل

بؤحسممن منهمما اآليممة بؤحاديممث النهممي عممن الكممالم فممي الصممالة قممال ال يجمموز الممرد فممي 
لنهمي الصالة ومن رأ، أنه ليس داخال في الكمالم المنهمي عنمه أو خصمص أحاديمث ا

       ٕ(باألمر برد السالم أجازه في الصالة
العلممان علمل أن صمالة الخموف جمائزة لعمموم قولمه تعمالل )وفي صالة الخوف أكممر 

   ٖ(وإذا لربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة اآلية 
وسممبب اخممتالفهم معارلممة )المحممرم إذا مممات فممي إحراممه وفمي الجنممائز اختلفمموا فمي 

عموم للخصوص فؤما الخصوص فهمو حمديث ابمن عبماس قمال أتمي النبمي صملل هللا ال
عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهمو محمرم فقمال كفنموه فمي مموبين وارسملوه 
بمممان وسممدر وال تخمممروا رأسممه وال تقربمموه طيبمما فونممه يبعممث يمموم القيامممة يلبممي وأممما 

ممن األمموات المحمرم بهمذا العموم فهو ما ورد ممن األممر بالنسمل مطلقما فممن خمص 
الحديث كتخصيص الشهدان بقتلل أحد جعمل الحكمم منمه عليمه الصمالة والسمالم علمل 
الواحد حكمما علمل الجميما وقمال ال ينطمل رأس المحمرم وال يممس طيبما وممن ذهمب 
مممذهب الجممما ال مممذهب االسممتمنان والتخصمميص قممال حممديث األعرابممي خمماص بممه ال 

 ٗ(يعد، إلل ريره
ن فاته شين من صالة الجنازة اتفقوا علمل القلمان لعمموم قولمه عليمه وفيما يقليه م

الصالة والسالم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فمؤتموا فممن رأ، أن همذا العمموم يتنماول 
التكبير والدعان قال يقلي التكبير وما فاته من الدعان ومن أخر  الدعان من ذلك إذ 

همو المإقمت فكمان تخصميص المدعان  كان رير مإقت قال يقلي التكبير فقط إذ كمان
من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس فؤبو حنيفة أخذ بالعموم وهمإالن 

 ٘(بالخصوص

وأجاز األكمر  الصمالة علمل الجنمائز فمي المقمابر لعمموم قولمه عليمه الصمالة والسمالم 
 ٙجعلت لي األرض مسجدا وطهورا

ال زكماة فمي ممال حتمل يحمول عليمه  :"وفي الزكاة عموم قولمه عليمه الصمالة والسمالم
 ٔيقتلي أن ال يلاف مال إلل مال إال بدليل "الحول
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قالوا إن قوله عليه الصالة والسالم وما كان من خليطين فونهما )وفي زكاة الخليطين 
يتراجعممان بالسمموية وقولممه ال يجممما بممين مفتممرق وال يفممرق بممين مجتممما يممدل داللممة 

ل واحممد فمون همذا األمممر مخصمص لقولمه عليممه والمحة أن ملمك الخليطممين كملمك رجم
 ٕ(الصالة والسالم ليس فيما دون خمس ذود من اإلبل صدقة

اختلفمموا فمميمن أفطممر فممي صمموم التطمموا هممل يقلمميه أم ال ،قممال ابممن وفممي الصمميام 
أجمعوا علمل أن ممن دخمل فمي الحمج والعممرة متطوعما يخمر  منهمما أن عليمه :)رشد

صالة التطوا فليس عليه قلان فيما علمت  القلان  وأجمعوا علل أن من خر  من
وزعم من قاس الصوم علل الصالة أنه أشبه بالصالة منمه بمالحج ألن الحمج لمه حكمم 

 ٖ(خاص في هذا المعنل وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلل هخره

رلب عموم األمر قال تسافر للحج وإن لم يكمن معهما ذو محمرم )وفي حج المرأة من 
أو رأ، أنمه ممن بماب تفسمير االسمتطاعة قمال ال  ٗمموم بهمذا الحمديثومن خصص الع

 ٘(تسافر للحج إال ما ذي محرم

وكلهم متفقون أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم أمر أصحابه عام حمج بفسم  الحمج 
والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص ألصحاب رسول هللا صملل هللا )في العمرة 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحمارث بمن بمالل  عليه وسلم واحتجوا بما روي عن
بن الحارث المدني عن أبيه قال قلت يا رسول هللا أفس  لنا خاصة أم لمن بعمدنا قمال 

   ٙ(لنا خاصة وهذا لم يصح عند أهل الماهر صحة يعارض بها العمل المتقدم
عمالل لعمموم قولمه ت)وفي فدية الحج رأ، الشافعي وأهل الماهر سقوطها عن الناسي 

وليس عليكم جناح فيما أخطؤتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولعموم قوله عليه الصمالة 
  4(والسالم رفا عن أمتي الخطؤ والنسيان

فكمره قموم تحمريقهم بالنمار  ،اختلفوا في تحريمق الكفمار المحماربين بالنماروفي الجهاد 
م فقولممه والسممبب فممي اخممتالفهم معارلممة العممموم للخصمموص أممما العمممو)ورممميهم بهمما

وأمما الخصموص ،تعالل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولمم يسمتمن قمتال ممن قتمل 
فما مبت أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قال في رجل إن قمدرتم عليمه فماقتلوه وال 

واتفممق عمموام الفقهممان علممل جممواز  .تحرقمموه بالنممار فونممه ال يعممذب بالنممار إال رب النممار
 6(ن كان فيها نسان وذرية أو لم يكنرمي الحصون بالمجانيق سوا
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فالجمهور علل أن أربعة أخماس الننيمة للمذين رنموهما خرجموا )وبخصوص الننيمة
 ٔ(واعلمموا أنمما رنممتم ممن شمين اآليمة  :بوذن اإلمام أو بنير ذلك لعموم قولمه تعمالل

سبب اختالفهم في قسمة الخمس من الننيمة وقد تقدم ذلمك أعنمي أن ممن  :)وكذا قوله
عممل ذكممر األصممناف فممي اآليممة تنبيهمما علممل المسممتحقين لممه قممال هممو لهممذه األصممناف ج

المذكورين ومن فموقهم وممن جعمل ذكمر األصمناف تعديمدا للمذين يسمتوجبون ممن همذا 
المال قال ال يتعد، به هإالن األصناف أعنمي أنمه جعلمه ممن بماب الخصموص ال ممن 

 ٕ(باب التنبيه
فقمال مالمك ال يسمهم لهمم إال أن )م لهمم أم ال اختلفوا في التجمار واألجمران همل يسمه و

يقاتلوا وقال قوم بل يسهم لهم إذا شهدوا القتال وسبب اختالفهم هو تخصميص عمموم 
بالقيماس المذي يوجمب الفمرق  .علموا أنما رنمتم من شين فؤن هلل خمسهاقوله تعالل و

حكممم بممين هممإالن وسممائر النممانمين وذلممك أن مممن رأ، أن التجممار واألجممران حكمهممم 
خممالف سممائر المجاهممدين ألنهممم لممم يقصممدوا القتممال وإنممما قصممدوا إممما التجممارة وإممما 
اإلجارة استمناهم من ذلك العموم ومن رأ، أن العموم أقمو، ممن همذا القيماس أجمر، 

 .العموم علل ماهره
ومن حجة من استمناهم ما خرجه عبد الرزاق أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل  

أن يخر  معهم فقال نعم فوعده فلما حلر الخرو  دعاه فؤبل من فقران المهاجرين 
أن يخر  معه واعتذر له بؤمر عياله وأهله فؤعطاه عبد الرحمن مالمة دنانير علل أن 
يخر  معه فلما هزموا العدو سؤل الرجل عبد المرحمن نصميبه ممن المنمنم فقمال عبمد 

لممه فقممال رسممول هللا  المرحمن سممؤذكر أمممرك لرسممول هللا صمملل هللا عليمه وسمملم فممذكره
صمملل هللا عليممه وسمملم تلممك المالمممة دنممانير حمممه ونصمميبه مممن رممزوه فممي أمممر دنيمماه 

       ٖ(وخر  ممله أبو داود عن يعلل بن منبه  ،وهخرته

قمد فمرض هللا لكمم تحلمة  :لم تحرم مما أحمل هللا لمك إلمل قولمه :قال تعالل)وفي األيمان
قول الذي مخرجه مخر  الشرط أو مخر  أيمانكم فماهر هذا أنه قد سمل بالشرا ال

اإللزام دون شرط وال يمين فيجمب أن تحممل علمل ذلمك جميما األقاويمل التمي تجمري 
 ٗ(هذا المجر، إال ما خصصه اإلجماا

قيممل بممل اسممتمنان علممل )هممل تنفمما النيممة الحادمممة فممي االسممتمنان بعممد انقلممان اليمممين و
أو ممممن مطلمممق بتقييمممد لمممربين اسمممتمنان ممممن عمممدد واسمممتمنان ممممن عمممموم بتخصممميص 

فاالستمنان من العمدد ال ينفما فيمه إال حمدوث النيمة قبمل النطمق بماليمين واالسمتمنان ممن 
 ٘(العموم ينفا فيه حدوث النية بعد اليمين إذا وصل االستمنان نطقا باليمين
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فون مالكا يمر، السماهي والمكمره بمنزلمة العاممد والشمافعي يمر، أن ال حنمث )وكذلك 
علممل المكممره وسممبب اخممتالفهم معارلممة عممموم قولممه تعممالل ولكممن علممل السمماهي وال 

يإاخممذكم بممما عقممدتم األيمممان ولممم يفممرق بممين عامممد ونمماس لعممموم قولممه عليممه الصممالة 
والسممالم رفمما عممن أمتممي الخطممؤ والنسمميان وممما اسممتكرهوا عليممه فممون هممذين العمممومين 

 ٔ(يمكن أن يخصص كل واحد منهما بصاحبه
لمذهبه بعمموم قولمه ) اإلبل مم البقر مم الننم وقد احتج وفي األلحية فلل الشافعي 

عليه الصمالة والسمالم ممن راح فمي السماعة األولمل فكؤنمما قمرب بدنمة وممن راح فمي 
 ..السمماعة المانيممة فكؤنممما قممرب بقممرة ومممن راح فممي السمماعة المالمممة فكؤنممما قممرب كبشمما

مالمك فحملمه علمل فكان الواجب حمل هذا علل جميا القرب بالحيوان وأمما  .الحديث
 ٕ(الهدايا فقط لئال يعارض الفعل القول وهو األولل

هل هذا اللفم الوارد هو خاص أريمد بمه )وفي األلحية بخصوص عيوب األلحية 
الخصوص أو خاص أريد به العموم فمن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد 

ريمد بمه العمموم وذلمك قال ال يمنا اإلجزان إال هذه األربعة فقط ومن قال هو خاص أ
من النوا الذي يقا فيه التنبيه باألدنل علل األعلمل قمال مما همو أشمد ممن المنصموص 

 ٖ(عليها فهو أحر، أن ال يجزي

إذا علم أنهم ذبحوا ذلمك ألعيمادهم وكنائسمهم فمون ممن العلممان )وفي ذبائح أهل الكتاب
حرممه وهمو من كرهه وهو قول مالك ومنهم من أباحه وهو قمول أشمهب وممنهم ممن 

الشافعي      وسبب اختالفهم تعارض عمومي الكتاب في همذا البماب وذلمك أن قولمه 
تعالل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعمالل ومما 
أهل لنير هللا به ويحتمل أن يكون قوله تعالل ومما أهمل لنيمر هللا بمه مخصصما لقولمه 

لكتاب حل لكم إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستمنل من تعالل وطعام الذين أوتوا ا
اآلخر فمن جعل قوله تعالل وما أهل لنير هللا به مخصصا لقوله تعالل وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم قال ال يجوز ما أهل به للكنائس واألعياد ومن عكس األمر قال 

 ٗ(يجوز

يكمن معمك حديمدة فؤرسمل عليمه  كمان النخعمي يقمول إذا أدركتمه حيما ولمم)وفي الصميد 
الكالب حتمل تقتلمه وبمه قمال الحسمن البصمري مصميرا لعمموم قولمه تعمالل فكلموا ممما 

 ٘(أمسكن عليكم

ممممن اعتقممد أن اللمممبا والمعلممب محرمممان فاسمممتدالال بعممموم لفمممم )وفممي المطعومممات
 ٙ(السباا
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علمل األصل عنمد الشمافعي فمي أنكحمة النبمي صملل هللا عليمه وسملم أنهما )وفي النكاح 
الخصوص حتل يدل الدليل علل العموم لكمرة خصوصيته في هذا المعنل صملل هللا 

 ٔ(عليه وسلم
وإنما صمار :) وفي الصداق بخصوص الرافلين أن يكون  باألجرة ،يقول ابن رشد

المرجحون لهذا القياس علل مفهوم األمر الحتممال أن يكمون ذلمك األممر خاصما بمذلك 
 ٕ(بما معك من القرهنالرجل لقوله فيه قد أنكحتكها 

الجمهممور علممل أن المممرأة الصممنيرة والمحجممورة لمميس لهمما أن تهممب مممن )وكممذا فممون
صداقها النصف الواجب لها وشذ قوم فقالوا يجوز أن تهب مصيرا لعموم قوله تعالل 

 ٖ(إال أن يعفون
قوله عليه الصالة والسالم إنما الرلاعة من المجاعة يقتلي عموممه )وفي الرلاا

 ٗ(م الطفل رذاإه اللبن أن ذلك الرلاا يحرمأن ما دا
وأما الجمهور من فقهمان األمصمار فمونهم اتفقموا علمل :)وفي حديث األصناف الربوية

أنه من باب الخاص أريد به العام واختلفموا فمي المعنمل العمام المذي وقما التنبيمه عليمه 
  ٘(بهذه األصناف أعني في مفهوم علة التفالل ومنا النسان فيها 

أجما الجمهور علل أن مسكوكه وتبره ومصوره سوان في منا )الذهب والفلةوفي 
بيا بعله ببعض متفالال لعموم فمي ذلمك إال معاويمة فونمه كمان يجيمز التفالمل بمين 
التبر والمصول لمكان زيادة الصيارة و إال ما روي عن مالك أنمه سمئل عمن الرجمل 

نهم دنمانير ودراهمم وزن يؤتي دار اللرب بورقمه فيعطميهم أجمرة اللمرب ويؤخمذ مم
ورقه أو دراهمه فقال إذا كان ذلك للرورة خرو  الرفقة ونحمو ذلمك فمؤرجو أن ال 

 ٙ(يكون به بؤس
فمن أبطل البيا والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيا وشرط ولعمموم )و عن بيا وشرط 

ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث عمر المذي ذكمر فيمه البيما والشمرط  4نهيه عن المنيا
  3( 6أجاز البيا وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة ومن

اختلف العلمان فمي تؤويمل همذا النهمي فحملمه جماعمة ممن العلممان علمل )وفي بيا المان
عمومه فقالوا ال يحل بيا المان بحال كان من بئر أو ردير أو عين فمي أرض مملكمة 

يحيمل قمال أربما ال  أنه إن كان متملكا كان أحق بمقدار حاجته منه وبه قال يحيل بمن
  ٓٔ(أر، أن يمنعن المان والنار والحطب والكأل 
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فمي أن الرخصمة إنمما همي للمعمري حمديث سمهل بمن ) من الحجة لمالك وفي العارية 
أبمي حمممة أن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسمملم نهمل عمن بيما التممر بالرطمب إال أنممه 

فقوله يؤكلهما رطبما دليمل  رخص في العرية أن تباا بخرصها يؤكلها أهلها رطبا قالوا
     ٔ(علل أن ذلك خاص بمعريها ألنهم في ماهر هذا القول أهلها 

همي كمران األرض بمبعض مما يخمر  منهما قمالوا )وفي المخابرة يمر، الجمهمور أنهما 
ومممما يممدل علممل نسمم  هممذا الحممديث أو أنممه خمماص بمماليهود ممما ورد مممن حممديث رافمما 

  منها ألن المساقاة تقتلمي جمواز ذلمك وريره من النهي عن كران األرض بما يخر
وهممو خمماص أيلمما فممي بعممض روايممات أحاديممث المسمماقاة ولهممذا المعنممل لممم يقممل بهممذه 

   ٕ(الزيادة مالك وال الشافعي 
الجمهور علل أن ليس للمرتهن أن ينتفا بشين من الرهن وقمال قموم إذا )وفي الرهن

يعلفمه وينفمق عليمه وهمو قمول كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه ويركبمه بقمدر مما 
أحمد وإسحاق واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصالة والسالم أنمه قمال 

 ٖ(الرهن محلوب ومركوب
وحكمي عمن الشمافعي فمي الجديمد أنهما ال تجموز وبمه قمال )الحمالة بالنفسوبخصوص 

عنمده وألنهما  داود وحجتهما قوله تعمالل قمال معماذ هللا أن نؤخمذ إال ممن وجمدنا متاعنما
كفالة بنفس فؤشبهت الكفالة في الحدود وحجة ممن أجازهما عمموم قولمه عليمه الصمالة 

   ٗ(والسالم الزعيم رارم
من لم ير االعتصار أصال احمتج بعمموم الحمديث المابمت وهمو قولمه عليمه )وفي الهبة 

 الصمالة والسمالم العائمد فمي هبتممه كالكلمب يعمود فمي قيئممه وممن اسمتمنل األبموين احممتج
بحديث طاوس أنه قال عليه الصمالة والسمالم ال يحمل لواهمب أن يرجما فمي هبتمه إال 
الوالد وقاس األم علل الوالد وقمال الشمافعي لمو اتصمل حمديث طماوس لقلمت بمه وقمال 

 ٘(ريره قد اتصل من طريق حسين المعلم وهو مقة
مالكما  جواز الوصية بؤكمر من الملث لمن ال وارث لمه فمون)وفي الوصية اختلفوا في 

ال يجيز ذلك واألوزاعي واختلف فيه قول أحمد وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو 
قول ابن مسعود وسبب الخالف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارا أم 
لمميس بخمماص وهممو أن ال يتممرك ورمتممه عالممة يتكففممون النمماس كممما قممال عليممه الصممالة 

ير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فمن جعل والسالم إنك إن تذر ورمتك أرنيان خ
هذا السبب خاصا وجب أن يرتفا الحكم بارتفاا همذه العلمة وممن جعمل الحكمم عبمادة 
وإن كان قد علل بعلة أو جعل جميا المسلمين في هذا المعنمل بمنزلمة الورممة قمال ال 

 ٙ(تجوز الوصية بوطالق بؤكمر من الملث
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وريممث ذوي األرحممام تخصمميص العممموم بالقيمماس عمممدة الحنفيممة فممي ت)وفممي الميممراث 
وقياسممهم فممي ذلممك هممو أن قرابتممه أولممل مممن المسمملمين ألنهممم يممدلون بسممببين باإلسممالم 

 ٔ(والقرابة والمسلمون بسبب واحد وهو اإلسالم
ذهب مالمك والشمافعي إلمل أن ممن تمزو  اممرأة ولمم يمدخل بهما أو )وفي إمبات النسب

ة أشهر من وقت العقد ال من وقت الدخول أنمه ال دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لست
يلحق به إال إذا أتت به لستة أشهر فؤكمر من ذلك من وقمت المدخول وقمال أبمو حنيفمة 
هي فرا  له ويلحقه الولد وعمدة مالك أنها ليست بفرا  إال بومكان الوطن وهو ما 

را  وكؤنه ير، الدخول وعمدة أبي حنيفة عموم قوله عليه الصالة والسالم الولد للف
أن هذا تعبد بمنزلة تنليب الوطن الحالل علل الوطن الحرام في إلحاق الولمد بمالوطن 

 ٕ(الحالل
أما أصحاب أبي حنيفة فاعتمدوا فمي ذلمك هممار منهما حمديث )وفي قتل المسلم بالذمي 

يرويه ربيعمة بمن أبمي عبمد المرحمن عمن عبمد المرحمن السملماني قمال قتمل رسمول هللا 
يه وسلم رجال ممن أهمل القبلمة برجمل ممن أهمل الذممة وقمال أنما أحمق ممن صلل هللا عل

وفممل بعهممده ورووا ذلممك عممن عمممر قممالوا وهممذا مخصممص لعممموم قولممه عليممه الصممالة 
والسممالم ال يقتممل مممإمن بكممافر أي أنممه أريممد بالكممافر الحربممي دون الكممافر المعاهممد 

عن عمر وأما  ولعف أهل الحديث حديث عبد الرحمن السلماني وما رووا من ذلك
من طريق القيماس فمونهم اعتممدوا علمل إجمماا المسملمين فمي أن يمد المسملم تقطما إذا 
سرق من ممال المذمي قمالوا فموذا كانمت حرممة مالمه كحرممة ممال المسملم فحرممة دممه 

  ٖ(كحرمة دمه 
أن ديتهم ممل ديمة المسملمين وبمه قمال أبمو حنيفمة :)  وفي دية الكافر أيلا هناك قول 

جماعة وهو مروي عن ابن مسعود وقد روي عن عمر وعممان وقال بمه والموري و
جماعة من التابعين فعمدة الفريق األول ما روي عن عمرو بن شعيب عمن أبيمه عمن 
جده عن النبي صلل هللا عليه وسلم أنه قال دية الكافر علمل النصمف ممن ديمة المسملم 

بيمنهم ميمماق فديمة مسملمة وعمدة الحنفية عموم قوله تعمالل وإن كمان ممن قموم بيمنكم و
  ٗ(إلل أهله وتحرير رقبة مإمنة

تجمب علمل العاقلمة وأنمه حكمم مخصموص ممن عمموم :)دية الخطؤ قال ابن رشد وفي 
ومممن قولممه عليممه الصممالة والسممالم ألبممي ( وال تممزر وازرة وزر أخممر،:) قولممه تعممالل

  ٘(رممة وولده ال يجني عليك وال تجني عليه 
مهمور للمرجم لمبموت أحاديمث المرجم فخصصموا الكتمماب وإنمما صمار الج)وفمي المرجم

  ٙ(نية والزاني اآلية ابالسنة أعني قوله تعالل الز
من خصمص الممرأة ممن همذا عمموم التنريمب فونمما خصصمه بالقيماس )وفي التنريب 

   ٔ(ألنه رأ، أن المرأة تعرض بالنربة ألكمر من الزنا 
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 ٕ(إال ما خصصه اإلجماا  وقال أبو مور تقطا يد كل من سرق)وفي حد السرقة 

والمرتد إذا مفر به قبل أن يحارب فاتفقوا علمل :) وفي قتل المرتدة،يقول ابن رشد  
أنه يقتل الرجل لقوله عليمه الصمالة والسمالم ممن بمدل دينمه فماقتلوه واختلفموا فمي قتمل 
المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل فقال الجمهور تقتمل الممرأة وقمال أبمو حنيفمة ال تقتمل 

   ٖ(وشبهها بالكافرة األصلية والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك 
جمهور فقهان األمصار اليمين تلزم المدعل عليه بنفس المدعو، :) وفي القلان ير،

لعموم قوله عليه الصالة والسالم من حديث ابن عبماس البينمة علمل الممدعي واليممين 
 ٗ(علل   المدعل عليه

ه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا ال يقلمي بعلممه فمي خصص أبو حنيفة وأصحاب)و
الحدود ويقلي فيما عدا ذلك وخصص أيلا أبو حنيفمة العلمم المذي يقلمي بمه فقمال 

  ٘(يقلي بعلمه الذي علمه في القلان وال يقلي بما علمه قبل القلان 
    

 :اواعد في العام والخاص
 

 : الخاص يبن  عل  العام 
 ٙالحديث أنه كان عمله في األرلب فمن قال إن حمديث رافما وماهر:)يقول ابن رشد

عام والمشهور أن الخماص يقلمي عمن العمام إذا  4خاص وقوله الصالة ألول ميقاتها
 6(هو استمنل من هذا العموم صالة الصبح

وسمبب اخمتالفهم معارلمة العمموم للخصموص أمما العمموم )ويقول في زكاة الحمرث 
ممما سممقت السمممان العشممر وفيممما سممقي بالنلممح نصممف فقولممه عليممه الصممالة والسممالم في

العشر أما الخصوص فقوله عليه الصالة والسالم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
والحديمان مابتان فمن رأ، أن الخصوص يبنل علمل العمموم قمال ال بمد ممن النصماب 

 3(وهو المشهور
واز نكمماح وإنممما صممار الجمهممور لجمم:) وأيلمما يقممول ابممن رشممد فممي نكمماح الكتابيممات

الكتابيممات األحممرار بالعقممد ألن األصممل بنممان الخصمموص علممل العممموم أعنممي أن قولممه 
تعمممالل والمحصمممنات ممممن المممذين أوتممموا الكتممماب همممو خصممموص وقولمممه وال تنكحممموا 

 ٓٔ(المشركات حتل يومن هو عموم فاستمنل الجمهور الخصوص من العموم
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حنيفمة ومالمك وذلمك شروط بنان العام علمل الخماص عنمد أبمي  وفي مولا هخر بين 
في مسؤلة الرجمل يسمؤل جماره أن يعيمره جمداره لينمرز فيمه خشمبة لمنفعتمه وال تلمر 
صاحب الجدار وبالجملة في كمل مما ينتفما بمه المسمتعير وال لمرر علمل المعيمر فيمه 
فقممال مالممك وأبممو حنيفممة ال يقلممل عليممه بممه إذ العاريممة ال يقلممل بهمما وقممال الشممافعي 

وعمدة مالك وأبي حنيفمة )اعة أهل الحديث يقلل بذلك وأحمد وأبو مور وداود وجم
مسملم إال عمن طيمب  نفمس منمه وعنمد  جقوله عليه الصالة والسالم ال يحمل ممال اممر

النير أن عموم هذا مخصص بهذه األحاديث وبخاصة حديث أبي هريرة وعند مالك 
 أنهمما محمولممة علممل النممدب وأنممه إذا أمكممن أن تكممون مختصممة وأن تكممون علممل النممدب
فحملها علل الندب أولل ألن بنمان العمام علمل الخماص إنمما يجمب إذا لمم يمكمن بينهمما 

   ٔ(جما ووقا التعارض 
 
 
 
 
 

إذا تعارا حديثان في كل واحد منهما عام وخياص ليم يجيب أن يصيار إلي  تغلييب 
 :أحدهما إال بدليل
 إذا تعارض حديمان فمي كمل واحمد منهمما عمام وخماص لمم يجمب أن:) يقول ابن رشد

أعني استمنان خماص همذا ممن عمام ذاك أو خماص :يصار إلل تنليب أحدهما إال بدليل
 ٕ(ذاك من عام هذا

 
 :إذا ورد العام عل  سبب خاص ال يقتصر ب  عل  سبب 

يوجب اإلعادة علل كل مصمل إذا جمان المسمجد  ٖماهر حديث بشر:)يقول ابن رشد 
م علل سبب خاص ال يقتصمر بمه واألكمر علل أنه إذا ورد العا .فون قوته قوة العموم

علل سببه وصالة معاذ ما النبي عليه الصالة والسالم كان يإم قومه في تلك الصالة 
 ٗ(فيه دليل علل جواز إعادة الصالة في الجماعة

 
 : االحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف

 وقممد رام أهممل الممماهر أن يجيممزوا إمامممة الفاسممق بعممموم قولممه عليممه:)قممال ابممن رشممد
الصمالة والسمالم يمإم القموم أقمرإهم قمالوا فلمم يسمتمن ممن ذلمك فاسمقا ممن ريمر فاسممق 

    ٘(واالحتجا  بالعموم في رير المقصود لعيف 
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لمك لممم تصممل ممما النمماس ألسممت برجممل مسمملم فقممال بلمل يمما رسممول هللا ولكنممي صممليت فممي أهلممي فقممال عليممه الصممالة 
 والسالم إذا جئت فصل ما الناس وإن كنت قد صليت    
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 : العموم أاو  من دليل الخطاب 

وحديث أنس يقتلمي بعموممه أن الممؤموم يقمول سمما هللا لممن حممده :)يقول ابن رشد
بدليل خطابه أال يقولهما فوجمب أن يمرجح بمين بعموم قوله إنما جعل اإلمام ليإتم به و

العمموم ودليمل الخطماب وال خمالف أن العمموم أقمو، ممن دليمل الخطماب لكمن العمموم 
 ،يختلف أيلا في القوة واللعف ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقو

:) وقمال أيلما ٔ(من بعض أدلة العموم فالمسمؤلة لعممري اجتهاديمة أعنمي فمي الممؤموم
موم قوله عليه الصالة والسالم فمي كمل أربعمين شماة شماة يقتلمي أن السمائمة فمي وع

 ٕ(هذا بمنزلة رير السائمة لكن العموم أقو، من دليل الخطاب

والعممموم أقممو، ممن دليممل الخطمماب عنممد الجميمما وال سمميما :) ويقمول فممي مولمما هخممر
 ٖ(الدليل المبني علل المحتمل أو الماهر

قممد يحممدث العكممس بممؤن يكممون دليممل الخطمماب أقممو، مممن وهممذه القاعممدة ريممر مطممردة ف
وأنكحوا األيامل منكم يقتلي بعمومه إنكماحهن ممن  :وقوله تعالل:) العموم ممل قوله

لكمن دليمل  .خمائفأو ريمر خائفما للعنمت  ،واجمدأو ريمر حر أو عبد واجدا كان الحمر 
إلل صمفات  الخطاب أقو، ههنا وهللا أعلم من العموم ألن هذا العموم لم يتعرض فيه

 ٗ(الزو  المشترطة في نكاح اإلمان

 : ااعدة جليلة في تعارا العمومات وما يكون من تخصيص واستثنا   

وأما اختالفهم في رد السالم وتشميت العاطس فالسبب فيه تعارض :)يقول ابن رشد 
عموم األمر بذلك لعموم األمر باإلنصات واحتمال أن يكون كل واحد منهما مسمتمنل 

به فمممن اسممتمنل مممن عممموم األمممر بالصمممت يمموم الجمعممة األمممر بالسممالم مممن صمماح
وتشميت العاطس أجازهما ومن استمنل من عموم األمر برد السالم والتشميت األمر 

 .بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك 

ومن فرق فونه استمنل رد السالم من النهي عن التكلم في الخطبة واستمنل من عموم 
وقت الخطبة وإنما ذهب  واحد واحد من هإالن إلل واحمد واحمد ممن األمر التشميت 

 ،هذه المستمنيات لما رلب علمل منمه ممن قموة العمموم فمي أحمدها ولمعفه فمي اآلخمر
وذلك أن األمر بالصممت همو عمام فمي الكمالم خماص فمي الوقمت واألممر بمرد السمالم 

اص من الكالم والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكالم فمن استمنل الزمن الخ
العام لم يجز رد السالم وال التشميت فمي وقمت الخطبمة وممن اسمتمنل الكمالم الخماص 
من النهي عن الكمالم العمام أجماز ذلمك والصمواب أال يصمار السمتمنان أحمد العممومين 

 .بؤحد الخصوصين إال بدليل

                                 
 ٓٔٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٔ
 6ٗٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٕ
 4ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٖ:صٕ:  :بداية المجتهد ٗ
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فون عسر ذلك فبالنمر في ترجيح العمومات والخصوصات وترجيح تؤكيمد األواممر  
ا والقول فمي تفصميل ذلمك يطمول ولكمن معرفمة ذلمك بويجماز أنمه إن كانمت األواممر به

قوتها واحدة والعمومات والخصوصمات قوتهما واحمدة ولمم يكمن هنماك دليمل علمل أي 
يستمنل من أي وقا التمانا لرورة وهذا يقل وجوده وإن لم يكن فوجه الترجيح في 

لا هو النمر إلل جميا أقسمام العمومات والخصوصات الواقعة في أممال هذه الموا
النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين وهي أربا عمومان في مرتبة واحدة من 
القمموة وخصوصممان فممي مرتبممة واحممدة مممن القمموة فهممذا ال يصممار السممتمنان أحممدهما إال 

 .      بدليل

الماني مقابل هذا وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية اللعف فهمذا يجمب 
المالمث خصوصمان  ،أعنمي أن يسمتمنل ممن العمموم الخصموص .يصار إليه وال بدأن 

أن يخصممص فيممه  فممي مرتبممة واحممدة وأحممد العمممومين ألممعف مممن الممماني فهممذا ينبنممي
الرابا عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقو، من الماني العموم اللعيف 

تسماوت األواممر فيهما  فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القموي وهمذا كلمه إذا
في مفهوم التؤكيد فون اختلفت حدمت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيلما 
بين قوة األلفام وقوة األوامر ولعسر انلباط هذه األشيان قيل إن كل مجتهد مصيب 

 ٔ(أو أقل ذلك رير مؤموم

يركا عنمد ونفس الشين قاله فيمن جان المسجد وقد ركا ركعتي الفجر في بيته هل  
وقد قلنا إن ممل هذا التعارض :) حيث تعارض العمومات،قال ؟ دخول المسجد أم ال

وحممديث النهممي ال  ،إذا وقمما فلمميس يجممب أن يصممار إلممل أحممد التخصيصممين إال بممدليل
يعارض به حديث األمر المابت وهللا أعلم  فون مبت الحمديث وجمب طلمب المدليل ممن 

 ٕ(مولا هخر

 :ريحمل العموم عل  المفس 
 ٖفمن ذهب مذهب حديث جمابر:)ففي الصالة علل الطفل الذي استهل صارخا يقول 

قال ذلك عام وهمذا مفسمر فالواجمب أن يحممل ذلمك العمموم علمل همذا التفسمير فيكمون 
 ٗ(معنل حديث المنيرة أن الطفل يصلل عليه إذا استهل صارخا

 :إذا كان الخاص متصبل بالعام كان استثنا  
مممن رجممح العممموم قممال ال نصمماب ولكممن حمممل الجمهممور عنممدي و :)يقممول ابممن رشممد 

الخصوص علل العموم هو من باب ترجيح الخصوص علل العموم في الجزن الذي 
تعارلا فيه فون العموم فيه ماهر والخصوص فيه نص فتؤمل هذا فونه السبب المذي 

                                 
 4ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕ٘ٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٕ
سلم أنه قال الطفل ال يصملل عليمه وال يمرث وال رو، الترمذي عن جابر بن عبد هللا عن النبي صلل هللا عليه و ٖ

 يورث حتل يستهل صارخا
 4٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
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فمون وعلمل الحقيقمة لميس بنيانما  صير الجمهور إلل أن يقولوا بني العام علل الخماص
 ٔ(التعارض بينهما موجود إال أن يكون الخصوص متصال بالعموم فيكون استمنان

 :من يقول االسم المتردد بين الحقيقة والمجاز ل  عموم وخصوص

وسممبب اخممتالفهم هممل االسممم المتممردد بممين الحقيقممة :) يقممول ابممن رشممد فممي االعتكمماف
همب إلمل أن لمه والمجاز له عموم وخصوص وهو أحد أنواا االسم المشمترك فممن ذ

تباشمروهن وأنمتم عماكفون فمي المسماجد  عموما قال إن المباشمرة فمي قولمه تعمالل وال
ينطلق علل الجماا وما دون الجماا ومن لم ير عموما وهو األشهر األكمر قال يدل 
إما علل الجماا وإما علل ما دون الجماا فوذا قلنا إنه يدل علل الجماا بوجماا بطل 

ماا ألن االسم الواحمد ال يمدل علمل الحقيقمة والمجماز معما وممن أن يدل علل رير الج
أجر، اإلنزال بمنزلة الوقاا فألنه في معناه ومن خالف فألنه ال ينطلمق عليمه االسمم 

 ٕ(حقيقة

 :هل العموم المتؤخر عن الخصوص ناسخ ل  أم يبن  علي 

قمال ال  ،فمن رأ، أن العموم إذا تؤخر عن الخصوص فهو ناس  لمه:) يقول ابن رشد
ألن اآلية اآلمرة بقتالهم علل العموم هي  .تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب

متؤخرة عن ذلك الحديث وذلك أن األمر بقتال المشركين عامة وهو في سورة برانة 
ممن رأ، ،وذلك عام الفتح وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجمرة 

خصوص تقدم أو تؤخر أو جهل التقدم والتؤخر بينهما قال تقبل أن العموم يبنل علل ال
الجزية من جميا المشركين وأما تخصيص أهل الكتاب ممن سمائر المشمركين فخمر  
من ذلك العمموم باتفماق بخصموص قولمه تعمالل ممن المذين أوتموا الكتماب حتمل يعطموا 

 ٖ(الجزية عن يد وهم صاررون

 :عل  عموم من ير  أن العموم إذا خصص بقي البااي 
وإنممما اختلفمموا فممي إحممالل األمممة الكتابيممة :) يقممول ابممن رشممد فممي نكمماح األمممة الكتابيممة

بالنكاح لمعارلة العموم في ذلك القياس وذلك أن قياسها علل الحمرة يقتلمي إباحمة 
تزويجها وباقي العموم إذا استمني منه الحرة يعارض ذلك ألنه يوجب تحريمها علل 

  ٗ(إذا خصص بقي الباقي علل عمومه قول من ير، أن العموم 
 :من ال ير  تخصيص العموم بقول الراو 

وعمدة من لم يجز كرانها بحال مما رواه مالمك بسمنده عمن رافما بمن :)يقول ابن رشد
قمالوا وهمذا عمام  .خديج أن رسول هللا صلل هللا عليه وسملم نهمل عمن كمران الممزارا

المراوي لمه حمين رو، عنمه قمال  وهإالن لم يلتفتوا إلل ما رو، مالك ممن تخصميص
ورو،  .حنملة فسؤلت رافا بن خديج عمن كرائهما بالمذهب والمورق فقمال ال بمؤس بمه

                                 
 3ٗٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٔ
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هذا عن رافا عن ابن عمر وأخذ بعموممه وكمان ابمن عممر قبمل يكمري أرلمه فتمرك 
  ٔ(وهذا بنان علل رأي من ير، أنه ال يخص العموم بقول الراوي ،ذلك

 :عل  سبب  أم يحمل عل  عموم  إذا خرج العام عل  سبب هل يقصر
وسبب اختالفهم في هل يرد الناصب النلة أو :) يقول ابن رشد بخصوص الناصب 

وقولمه  ،اختالفهم في تعمميم قولمه عليمه الصمالة والسمالم الخمرا  باللممان؟ ال يردها
وذلك أن قوله عليه الصالة والسالم هذا  .ليس لعرق مالم حق :عليه الصالة والسالم

سممبب وهممو فممي رممالم قمميم فيممه بعيممب فممؤراد الممذي صممرف عليممه أن يممرد  خممر  علممل
هممل يقصممر علممل سممببه أم يحمممل علممل  ،المشممتري رلتممه وإذا خممر  العممام علممل سممبب

 .فيه خالف فقهان األمصار مشهور ؟ عمومه
فمن قصر ههنا هذا الحكم علل سببه قال إنما تجب النلة من قبل اللمان فيما صار  

ل أن يشمتري شميئا فيسمتنله فيسمتحق منمه  وأمما مما صمار إليمه إلل اإلنسان بشمبهة ممم
بنير وجه شبهة فال تجوز له النلة ألنه مالم وليس لعرق مالم حق فعمم هذا الحديث 

 ٕ(في األصل
 : األصل أن يحمل الخاص عل  خصوص 

فمالك يرجح مذهبه في نواقض الولمون بمؤن األصمل همو أن يحممل ):يقول ابن رشد
 ٖ(حتل يدل الدليل علل رير ذلكالخاص علل خصوصه 

 :الحديث المحتمل ال ينبغي أن تخصص ب  األصول
فمي همذا الحمديث وجمب أن ال تخصمص بمه  ٗوإذا كان همذا االحتممال:)يقول ابن رشد

األصمول المابتممة المجمما عليهمما أعنمي أن النصمماب والحمق الواجممب فمي الزكمماة يعتبممر 
 ٘(بملك الرجل الواحد

 : إال ما اام الدليل عل  خصوصيت  الزمة لنا أفعال النبي 
  ٙ(واألصل أن أفعاله الزمة لنا إال ما قام الدليل علل خصوصيته:)يقول ابن رشد

 :الواجب أن يستثن  الحكم الخاص من األصول
حقمن اللمبن فمي الممدي أيامما حتمل يموهم ذلمك أن أي ففي رد الحنفية لحديث التصمرية 

،الواجب أن :) الفته لألصول، قال ابن رشدبادعائهم مخ ،وذلكالحيوان ذو لبن رزير
يستمنل هذا من هذه األصول كلهما لمولما صمحة الحمديث وهمذا كؤنمه لميس ممن همذا 

 4(الباب وإنما هو حكم خاص 

 :السنة يخصص بها الكتاب 
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همذه )قال ابمن رشمد فمي شمؤن اخمتالف العلممان فمي ميمراث ولمد المالعنمة وولمد الزنما 
نهما قممد خصصمت عممموم الكتماب  والجمهممور علممل أن اآلممار المصممير إليهما واجممب أل

 ٔ(السنة يخصص بها الكتاب

 
 

 :التخصيص لؤلصول إنما يكون بسماع
فالتخصميص لمممل همذا :) يقول ابن رشد بخصوص العهدة المعمول بهما فمي المدينمة 

األصل المتقرر إنما يكون بسماا مابت ولهذا لعف عند مالمك فمي إحمد، المروايتين 
في كل بلد إال أن يكمون ذلمك عرفما فمي البلمد أو يشمترط وبخاصمة  عنه أن يقلل بها

ويشير في مولا هخر إلل أن هذا السماا ال  ٕ(عهدة السنة فونه لم يؤت في ذلك أمر 
ولهمم ممن طريمق :) يقول في إلزام السيد عتق من لطمم مملوكمه. بد أن يكون صحيحا

ق عبمده إال مما خصصمه المعنل أن األصل في الشرا هو أنه ال يكره السيد علمل عتم
الدليل وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها فلم تبلآ من القموة أن يخصمص 

 ٖ(بها ممل هذه القاعدة 
 :جواز تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة

اشتراط القبض فيما بيا من الطعام جزافا فون مالكا رخص فيه وأجازه وبه قال وفي 
وعممدة المالكيمة أن الجمزاف لميس فيمه )ة والشمافعياألوزاعي ولم يجز ذلك أبمو حنيفم

حمق توفيممة فهمو عنممدهم مممن لممان المشممتري بمنفس العقممد وهممذا ممن بمماب تخصمميص 
 ٗ(العموم بالقياس الممنون العلة

 
 :نماذج تتعلا بالمطلا والمقيد

إطالق اسم األرض في جواز التيمم ) ففي الطهارة يرجا االختالف فيما يتيمم به إلل
 ٘(روايات الحديث المشهور وتقييدها بالتراب في بعلهابها في بعض 

فسببه اختالفهم في القلان بالمقيد علل :)قال ابن رشد،اختلفوا في كمير الدم وقليله و
المطلممق أو بممالمطلق علممل المقيممد وذلممك أنممه ورد تحممريم الممدم مطلقمما فممي قولممه تعممالل 

له تعالل قمل ال أجمد فيمما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وورد مقيدا في قو
أوحي إلي محرما إلل قوله أو دما مسفوحا أو لحم خنزيمر  فممن قلمل بالمقيمد علمل 
المطلق وهمم الجمهمور قمال المسمفوح همو المنجس المحمرم فقمط وممن قلمل بمالمطلق 
علل المقيد ألن فيه زيادة قال المسفوح وهو الكميمر وريمر المسمفوح وهمو القليمل كمل 

 ٙ(بؤن كل ما هو نجس لعينه فال يتبعضذلك حرام وأيد هذا 
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:) وفي االخمتالف فمي رسمل ممن قتلمه اللصموص أو ريمر أهمل الشمرك،قال ابمن رشمد
وسبب اختالفهم همو همل الموجمب لرفما حكمم النسمل همي الشمهادة مطلقما أو الشمهادة 
علل أيدي الكفار فممن رأ، أن سمبب ذلمك همي الشمهادة مطلقما قمال ال ينسمل كمل ممن 

لل هللا عليه وسلم أنه شهيد ممن قتل ومن رأ، أن سبب ذلك هي نص عليه النبي ص
 ٔ(الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم

ممن أسمباب :) وفمي اخمتالفهم فمي اشمتراط الولمون فمي رسمل الميمت،يقول ابمن رشمد
الخمالف فممي ذلممك معارلممة المطلممق للمقيممد وذلمك أنممه وردت همممار كميممرة فيهمما األمممر 

ن فيهمما فهممإالن رجحمموا اإلطممالق علممل التقييممد بالنسممل مطلقمما مممن ريممر ذكممر ولممو
لمعارلة القياس له في هذا المولا و الشافعي جر، علل األصل من حمل المطلق 

 ٕ(علل المقيد

وسمبب اخمتالفهم :)وفمي الزكماة فمي اخمتالف العلممان فمي النمنم السمائمة،قال ابمن رشمد
قولممه عليممه معارلممة المطلممق للمقيممد ومعارلممة القيمماس لعممموم اللفممم أممما المطلممق ف

الصالة والسالم   في أربعمين شماة شماة وأمما المقيمد فقولمه عليمه الصمالة والسمالم فمي 
سممائمة النممنم الزكمماة فمممن رلممب المطلممق علممل المقيممد قممال الزكمماة فممي السممائمة وريممر 

 ٖ(السائمة ومن رلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط
العلة هل تعد علل صاحب المال أم ال  واختلفوا في العميان وذات:) وفي الزكاة أيلا

فرأ، مالك والشافعي أن تعد وروي عن أبي حنيفة أنها ال تعمد وسمبب اخمتالفهم همل 
 ٗ(مطلق االسم يتناول األصحان والمرلل أم ال يتناولهما؟

والنذور تنقسم أوال قسممين قسمم ممن جهمة اللفمم :) وقال ابن رشد في أصناف النذور
تممي تنممذر فؤممما مممن جهممة اللفممم فونممه لممربان مطلممق وهممو وقسممم مممن جهممة األشمميان ال

المخر  مخر  الخبر ومقيد وهمو المخمر  مخمر  الشمرط  والمطلمق علمل لمربين 
مصرح فيه بالشين المنذور به ورير مصرح فاألول ممل قول القائل هلل علي نذر أن 

 .أحج

صرح فيه والماني ممل قوله هلل علي نذر دون أن يصرح بمخر  النذر واألول ربما  
بلفممم النممذور وربممما لممم يصممرح فيممه بممه ممممل أن يقممول هلل علممي أن أحممج وأممما المقيممد 
المخر  مخر  الشرط فكقول القائل إن كان كذا فعلي هلل نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا 
ربما علقه بفعل من أفعال هللا تعالل ممل أن يقول إن شفل هللا مريلي فعلي نذر كذا 

نفسه ممل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وهذا هو المذي وكذا وربما علقه بفعل 
 ٘(يسميه   الفقهان أيمانا

                                 
 ٘ٙٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٔ
 4ٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٗٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٖ
 3ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 6ٖٓ: ص ٔ: تهد  بداية المج ٘
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اختلفوا في دم الحوت فمنهم من رهه نجسا ومنهم من لم يره نجسا )وفي المطعومات 
واالختالف في هذا كله موجود فمي ممذهب مالمك وخارجما عنمه وسمبب اخمتالفهم فمي 

وذلمك أن قولمه تعمالل حرممت علميكم الميتمة  رير المسفوح معارلمة اإلطمالق للتقييمد
والدم يقتلي تحريم مسفوح الدم وريره وقوله تعالل أو دما مسفوحا يقتلي بحسب 
دليل الخطاب تحريم المسفوح فقمط فممن رد المطلمق إلمل المقيمد اشمترط فمي التحمريم 
السفح ومن رأ، أن اإلطالق يقتلمي حكمما زائمدا علمل التقييمد وأن معارلمة المقيمد 

مطلق إنما هو من باب دليل الخطاب والمطلق عام والعام أقو، ممن دليمل الخطماب لل
 ٔ(قلل بالمطلق علل المقيد وقال يحرم قليل الدم وكميره

والسبب في اختالفهم أنه ورد :) وفي االختالف في النمر إلل المرأة عند الخطبة،قال
ني بالوجه والكفين علمل األمر بالنمر إليهن مطلقا وورد بالمنا مطلقا وورد مقيدا أع

ما قاله كمير من العلمان في قوله تعالل وال يبدين زينتهن إال ما مهر منها أنه الوجمه 
والكفان وقياسا علل جمواز كشمفهما فمي الحمج عنمد األكممر وممن منما تمسمك باألصمل 

 ٕ(وهو تحريم النمر إلل النسان

ي هممذا خمموف ممما أن المعنممل فمم) وفممي بيمما الممممار قبممل بممدو صممالحها مهممر للجمهممور
يصيب الممار من الجائحة رالبا قبل أن تزهل لقوله عليه الصالة والسالم في حمديث 
أنس بن مالك بعد نهيه عن بيا الممرة قبل الزهو أرأيت إن منما هللا المممرة فمبم يؤخمذ 
أحدكم مال أخيه لم يحمل العلمان النهي في هذا علل اإلطالق أعني النهمي عمن البيما 

 .ل رأ، أن معنل النهي هو بيعه بشرط التبقية إلل اإلزهانقبل اإلزهان ب

فؤجازوا بيعها قبل اإلزهان بشرط القطا واختلفوا إذا ورد البيا مطلقا في هذه الحال  
هل يحمل علل القطا وهو الجائز أو علل التبقية الممنوعة فمن حمل اإلطمالق علمل 

ز ومممن حملممه علممل القطمما قممال التبقيمة أو رأ، أن النهممي يتناولممه بعمومممه قممال ال يجمو
يجوز والمشهور عن مالك أن اإلطالق محمول علل التبقية وقد قيل عنه إنه محمول 

 ٖ(علل القطا وأما الكوفيون فحجتهم في بيا الممار مطلقا قبل أن تزهل

وبخصوص نهيه عليه الصالة والسالم عن بيا المان لقوله عليه الصالة والسالم فمي 
قال بعلهم إنما تؤويمل ذلمك )عن بيا فلل المان ليمنا به الكألبعض ألفامه إنه نهل 

في الذي يزرا علل مائه فتنهمار بئمره ولجماره فلمل ممان أنمه لميس لجماره أن يمنعمه 
فلل مائه إلل أن يصلح بئره والتؤويالن قريبان ووجه التؤويلين أنهم حملوا المطلمق 

ممان مطلقما ممم نهمل عمن منما في هذين الحديمين علل المقيد وذلك أنه نهل عمن بيما ال
فلل المان فحملوا المطلق في هذا الحديث علل المقيد وقالوا الفلل هو الممنوا في 

  ٗ(الحديمين

                                 
 ٕٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٔٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٖ
 ٕٙٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٗ
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وأما عممدة ممن لمم يجمز كرانهما إال بالمدراهم والمدنانير فحمديث  :)وفي كران األرض
طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافا بن خديج عن النبي صلل هللا 
عليه وسلم أنه قال إنما يزرا مالمة رجل له أرض فيزرعها ورجل منح أرلما فهمو 
يزرا ما منح ورجل اكتمر، بمذهب أو فلمة قمالوا فمال يجموز أن يتعمد، مما فمي همذا 
الحديث واألحاديث األخر مطلقة وهذا مقيد ومن الواجمب حممل المطلمق علمل المقيمد  

)ٔ 
 

 :اواعد في المطلا والمقيد
 

 :لا عل  المقيد أو بالمقيد عل  المطلاهل يقض  بالمط
وقمد اختلمف أهمل الكمالم الفقهمي همل يقلمل بمالمطلق علمل المقيمد أو :)يقول ابن رشد

بالمقيممد علممل المطلممق والمشممهور عنممدهم أن يقلممل بالمقيممد علممل المطلممق وفيممه نمممر 
ومذهب أبي محممد بمن حمزم أن يقلمل بمالمطلق علمل المقيمد ألن المطلمق فيمه زيمادة 

 ٕ(معنل
المقيد يقلي علمل المطلمق إذ فيمه زيمادة علمل مما يمراه كميمر :) وقال في مولا هخر

تنليمب المقيمد علمل المطلمق أشمهر ممن تنليمب المطلمق علمل :) وقال أيلاٖ(من الناس
    ٗ(المقيد

 

هييل يحمييل المطلييا عليي  المقيييد فييي األشيييا  التييي تتفييا فييي األحكييام وتختلييف فييي 
 :األسباب 

تالفهم هل يحمل المطلق علل المقيد في األشيان التي تتفق وسبب اخ:)يقول ابن رشد 
فممن  في األحكام وتختلف في األسباب كحكم حال هذه الكفمارات مما كفمارة المهمار؟

قمال يحمممل المطلممق علممل المقيمد فممي ذلممك قممال باشممتراط اإليممان فممي ذلممك حمممال علممل 
وممن قمال ال  (فتحريمر رقبمة مإمنمة:)اشتراط ذلك فمي كفمارة المهمار فمي قولمه تعمالل

٘.(يحمل وجب عنده أن يبقل موجب اللفم علل إطالقه
 

    

 
 
 

                                 
 4ٙٔ: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٔ
 ٔ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4ٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 6ٗٔ: ص ٔ:  : بداية المجتهد ٗ
 ٖٙٓ: ص ٔ: د  بداية المجته ٘

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 المـبـحــث الـثـالــث

 تعلم ما ٌتعلق باألمر والنهً
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 :مفهوم األمر والنهي
و أن األمممر . خبممر وأمممر وطلممب ونممدان وتلممرا : بممين ابممن رشممد أن الكممالم المفيممد

فمي اللسمان العربمل صميآ خاصمة ، وإنمما تتميمز بقمرائن  والطلب والتلرا لميس لهما
 . األحوال 

فمماألمر ممما كممان مممن الممرئيس إلممل المممرإوس ، والتلممرا ممما كممان مممن مممرإوس إلممل 
و األمر يقابله النهي، ولميس لمقابمل . ٔرئيس ، و الطلب ما  كان من مساو إلل مساو

واألمممر  ٕ.نهمميوال يصمملح مممن جهمة الشممارا ريممر األممر وال.الطلمب والتلممرا اسمم 
ويشمممكل . ٙومكمممروه ٘،والنهمممي ينقسمممم إلمممل محمممرمٗومنمممدوب  ٖينقسمممم إلمممل واجمممب

 ،4االشتراك الذ، في ألفام األوامر والنواهي أحد أهم أسمباب االخمتالف بمين الفقهمان
" افعممل"وبممالرجوا إلممل الولمما اللنمموي وعممادة العممرب فممي الكممالم نجممد أن صممينة 

وهي بالجملة أمهر في اإلذن،وقد تمدل " ق اخر  انطل:" تقتلي وتفيد األمر،كقولهم
 . 6(كلوا وتمتعوا قليال: )علل التهديد باالستعارة كقوله تعالل 

وتجدر اإلشارة إلل أن طلب الفعل في الشرا يؤتي في صمينة أممر وكمذا فمي صمينة 
إممما أن يممؤتي المسممتدعي بهمما فعلممه بصممينة ( األلفممام)وهممذه":) البدايممة"خبممر يقممول فممي 
 3(أن يؤتي بصينة الخبر ، يراد به األمر األمر ، وإما 

وكذلك أيلا إذا أرادوا النهل : )تقتلي وتفيد النهي،يقول ابن رشد" ال تفعل"وقولهم 
 ٓٔ(ه الصيآ حرف ال،فصار مجموعها يدل بشكله وصينته علل النهيذقرنوا به

بر وكما ذكرنا في األمر كذلك الشؤن في النهي يؤتي بطلب الترك بصينة النهي أو بخ
وكذلك المتسدعي تركه ، إما أن يؤتي بصينة النهي ، وإما :) ابن رشد يفيد ذلك يقول

 ٔٔ(أن يؤتي بصينة الخبر ، يراد به النهي
 

 :مسؤلة الوجوب والندب عرف شرعي وليس وضعا لغويا

                                 
باسممتمنان ممما كممان مممن رئمميس لمممرإوس سممماه هنممماك "اللممروري فممي النحمممو"وهممو نفممس ممما ذهممب إليممه فممي  ٔ
النمدان،وطلب الفعل،وطلمب :وهذا هو مالمة أصناف )،يقول عن القول الذي ال يتصف بالصدق وال بالكذب"رربة"

إلمل هللا تعمالل قيمل لمه دعمان،وإن كمان  وهذا الطلب إن كان من رئيس إلل مرإوس قيل لمه رربمة وإن كمان.الترك
 4ٕ:ص( من مساو خص باسم الطلب

 ٕٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٕ
بدايممة (واالممر ان فهمم منمه الجممزم وتعلمق العقماب بتركممه سممل واجبما :)يقمول ابمن رشمد عممن الواجمب فمي البدايممة ٖ

 ٕص ٔ :المجتهد
 (ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد  )علل الندب وأشار في البداية إلل أن ما  كان من جنس القربة دل  ٗ
وان فهمم منمه الجمزم وتعلمق العقماب بالفعمل سممل :) البداية عن المحرم في حديمه عن النهمي"يقول ابن رشد في  ٘

 ٕ:ص ٔ: :بداية المجتهد( محرما ومحمورا
بدايممة ( اوان فهممم منممه الحممث علممل تركممه مممن ريممر تعلممق عقمماب بفعلممه سمممل مكروهمم":) البدايممة"يقممول عنممه فممي  ٙ

 (ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد  )وما كان فيه التخيير أو كان من جنس المباحات فهو مباح ٖ: ص ٔ: المجتهد  
 ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 ٕٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه 6
 ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
 ٕٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٓٔ
 ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔٔ
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فؤما هل تدل هذه الصيآ بذاتها ولعا لنويا علل األمر فذلك مما ال :) يقول ابن رشد
النمدب ،  وأحر، من ذلك أن تكون لهما صميآ تمدل بهما علمل الوجموب أيتبين فيها ، و

فؤما بمالعرف الشمرعل . معان شرعية وليست بمعان جمهورية  يألن هذه المعاني ه
بمل يمراه أنسمب للشمارا ممن مجمرد الطلمب وال  ٔ(فهل ال شك متلممنة معنمل األممر

كمن أن يكمون علمل يليق أبدا ما دونه،ألنه خطاب من األعلمل إلمل األدنل،ريمر أنمه يم
 . سبيل الوجوب أو الندب أو حتل مجرد اإلباحة للقرينة

 
 :األصل في األوامر الشرعية الوجوب وفي النهي التحريم

يذكر ابن رشد أن أكمر الفقهان علل أن األوامر ماهرة في معنل اإليجاب في الشرا 
مممم . ة وذهممب قلممة إلممل التوقممف فممي ذلممك وأنهمما مجملمم. ومصممروفة إلممل النممدب بممدليل 

استدل للرأي النالب بمنهج االستقران لتعامل الصحابة رلمي هللا عمنهم مما األواممر 
يشبه أن يكون حملها علل اإليجاب )وخلص إلل أنه . إذا وردت مجردة عن القرائن 

أحمموط ، إذ قممد عممرف مممن قممرائن أحمموال الشممرا أن األوامممر فيممه علممل جهممة الجممزم 
وأما من جعل ذلك علل أقل مما يمدل :) بقولهوعلق علل الرأي المخالف  ٕ.(والقطا 

عليه األمر وهو الندب ، ألنه زعم أن ذلك هو الذي يلزم األمر دائما ، فال معنمل لمه 
).ٖ 
 

 :ارائن األحوال تفيد معرفة الفور أو التراخي في األوامر وكذا تكرار األفعال
موجودا فيهما  وأما هل تدل صينها علل الفور أو التراخل فليس ذلك:)يقول ابن رشد

ولمذلك إذا أشمكل علمل الممؤمور . ، وإنمما يتكمل األممر فمي ذلمك علمل قمرائن األحموال 
حسن أن يستفهم بمتل ، وكذلك ال يقتلي تكرار الفعل ، وإنما تقتلل أقل ذلك مرة 

 ٗ.(واحدة وهي كالماهرة فيها ، ويحتمل بعد أن ترد الزيادة 
 

 :األمر بالشي  بعد حظره يفيد اإلباحة
أنمه إذا كمان النهمي عارلما لعلمة وعلقمت صمينة ) ا ابن رشمد النزالمي وريمره فميتاب

فعرف االستعمال يدل علل أنمه ( وإذا حللتم فاصطادوا: )أفعل بزواله ، كقوله تعالل 
 ٘.(لرفا الحر  ، وإن احتمل أن يكون ندبا أو إباحة ، لكنه أمهر فيما ذكرنا 

 
 

 :لجمهور الفقها وجوب القضا  بحاجة إل  أمر جديد خبلفا 
بينما رأ، ابمن رشمد .فقد ذهب الفقهان إلل أن وجوب القلان ال يفتقر إلل أمر جديد 

وممذهب :)افتقاره إلل ذلك وخصوصما إذا تعلمق بشمرط فمي الزممان أو المكمان ،يقمول
المحصلين أن األمر بعبادة في وقت معين ال يقتلل القلان ، ألن تخصيص العبادة 

                                 
 ٕٔٔ:ص:أصول الفقهاللروري في  ٔ
 ٕٕٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٕ
 ٕٕٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٖ
 ٕٕٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٗ
 ٖٓٔ-ٕٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٘
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ت المزوال والصميام فمي رملمان كتخصميص الحمج بالمكمان بالزمان كالصالة في وق
وإذا فقممد الشممرط المممؤمور بممه ارتفمما األمممر إذا كممان ورود األمممر . والصممالة بالجهممة 
 ٔ.(بالشلن من جهته 

 
 :األمر يقتض  إجزا  المؤمور ب  إذا أد  بكمال 

يسقط  اختلف الفقهان هل اإلتيان باألمر ولو ما تطرق الخلل إليه يقتلي اإلجزان و 
ذهب معممهمم إلمل أن األممر يقتلمل وقموا الجمزان بالممؤمور بمه إذا  ؟ القلان أم ال

ال يقتلل إإلجزان بدليل أن من أفسد : وقال هخرون . امتمل من رير أن يلزم قلان 
وعلق ابن رشد بمالقول ممائال إلمل . حجه مؤمور باإلتمام وال يجزئه بل يلزمه القلان

ال إن األمر يقتلل إجزان المؤمور بمه إذا أدي بكمالمه والصواب أن يق:)الرأي األقل
ووصفه وجميا شروطه ، وأما إن تطرق إليه خلل كالحج الفاسد فال يدل األمر علل 

  ٕ.(اإلجزان 
 

 :النهي يعود بفساد األصل من جهة ما ايد ب  واشترط
من حمل من الفقهان صينة األمر علل اإليجاب حمل أيلا صينة النهل علل الحمر 

وسوان كان النهل في الشلن مطلقما أو :) يقول ابن رشد.والتحريم علل فساد المنهل 
مقيدا بصفة أو شرط ، فونه يعود النهمي بفسماد األصمل ممن جهمة مما قيمد بمه واشمترط 

).ٖ 
 
 :نماذج تتعلا باألمر والنهي 

واآليمة تعارلما إذ كمان  ٗومن رأ، أن بين هذه الزيمادة:)ففي الطهارة يقول ابن رشد
اهر اآلية المقصود منه حصر فروض الولمون كمان وجمه الجمما بينهمما عنمده أن م

 ٘(يخر  لفم األمر عن ماهره الذي هو الوجوب إلل الندب
ومن كان عنده القول محموال علل الوجوب والفعل محموال علل الندب :)وقوله أيلا

ة فرق بين الململة واالستنشاق وذلمك أن الململمة نقلمت ممن فعلمه عليمه الصمال
والسالم ولم تنقل من أممره وأمما االستنشماق فممن أممره عليمه الصمالة والسمالم وفعلمه 
وهو قوله عليه الصالة والسالم إذا تولؤ أحدكم فليجعل في أنفمه ممان ممم لينممر وممن 

 ٙ(استجمر فليوتر خرجه مالك في موطئه و البخاري في صحيحه

                                 
 ٖٕٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٔ
 ٖٕٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٕ
 ٖٕٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٖ
أبي هريرة أنه عليه الصمالة والسمالم قمال إذا اسمتيقم أحمدكم ممن نوممه فلينسمل يمده  حديثالمقصود منها ما في  ٗ

 قبل أن يدخلها اإلنان فون أحدكم ال يدري أين باتت يده      وفي بعض رواياته فلينسلها مالما
 ٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 4: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
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بنمي هدم خمذوا زينمتكم عنمد كمل في مفهوم قوله تعمالل يما )وفي ستر العورة اختالفهم 
مسجد هل األمر بمذلك علمل الوجموب أو علمل النمدب فممن حملمه علمل الوجموب قمال 

 ٔ(المراد به ستر العورة 
لكونهما بمدال ممن ) أما وجوب صمالة الجمعمة علمل األعيمان فهمو المذي عليمه الجمهمور

ة ممن يموم واجب وهو المهر ولماهر قوله تعالل يا أيها الذين همنوا إذا نودي للصمال
 ٕ(الجمعة فاسعوا إلل ذكر هللا وذروا البيا واألمر علل الوجوب

وأمما اخممتالفهم فممي رد السممالم وتشممميت العمماطس فالسممبب فيممه تعممارض عممموم األمممر 
بذلك لعموم األمر باإلنصات واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستمنل ممن صماحبه 

ر بالسمالم وتشمميت العماطس فمن استمنل من عموم األمر بالصمت يموم الجمعمة األمم
أجازهما ومن استمنل من عموم األمر برد السالم والتشميت األمر بالصمت في حين 
الخطبممة لممم يجممز ذلممك ومممن فممرق فونممه اسممتمنل رد السممالم مممن النهممي عممن الممتكلم فممي 

 ٖ(الخطبة واستمنل من عموم األمر التشميت وقت الخطبة
فهم ،اختالفهم في النهمي همل يمدل علمل والسبب في اختال)و اختلفوا في صالة الحاقن

فساد المنهي عنه أم ليس يدل علل فساده وإنما يدل علل تؤميم ممن فعلمه فقمط إذا كمان 
 ٗ(أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا

وسبب الخالف في ذلك )ختلفوا في ركعتي دخول المسجد هل األمر فيها للوجوبا و
ة والسمالم إذا جممان أحممدكم المسممجد فليركمما ركعتممين همل األمممر فممي قولممه عليممه الصممال

   ٘(محمول علل الندب أو علل الوجوب 
اختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام علل القبر في وقت المدفن )وفي الجنائز

فبعلهم رأ، أنمه لمم يمدخل تحمت النهمي وبعلمهم رأ، أنمه داخمل تحمت النهمي علمل 
ج بفعمل علمي فمي ذلمك وذلمك أنمه رو، النسم  ماهر اللفم ومن أخرجه من ذلمك احمت

وقام علل قبر ابن المكفف فقيل له أال تجلس يا أمير المإمنين فقال قليل ألخينا قيامنا 
 ٙ(علل قبره
اختلف العلمان فيمن وقف من عرفة بعرنمة فقيمل حجمه تمام وعليمه دم وبمه )وفي الحج

ي الموارد عمن ذلمك فمي قال مالك وقال الشافعي ال حج له وعمدة من أبطل الحج النهم
  6( 4الحديث

وسممبب الخممالف هممل يقمماس النبممات فممي هممذا علممل الحيمموان )وبخصمموص قطمما النبممات
الجتماعهما في النهمي عمن ذلمك فمي قولمه عليمه الصمالة والسمالم ال ينفمر صميدها وال 

 3(يعلد شجرها

                                 
 6ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٔٔ: ص ٔ: د  بداية المجته ٕ
 4ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٔ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 4ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
روي عن النبي صلل هللا عليه وسلم من طرق أنه قال عرفة كلهما موقمف وارتفعموا عمن بطمن عرنمة والمزدلفمة  4

 حر وفجا  مكة منحر ومبيتكلها موقف إال بطن محسر ومنل كلها من
 ٕ٘٘: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٕٙٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
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ي عند الشافعي أيلا أن الكلب حرام ال ينتفا به ألنه فهم من النه)وفي المطعومات  
       ٔ(عن سإره نجاسة عينه

وسممبب اخمتالفهم اخممتالفهم فمي مفهمموم النهممي )وفمي الممذكاة اختلمف فممي السمن والمفممر 
الوارد في قوله عليه الصالة والسالم في حديث رافا بمن خمديج وفيمه قمال يما رسمول 

قمو العمدو رمدا ولميس معنما ممد، فنمذبح بالقصمب فقمال  هللا صلل هللا عليه وسلم إنما ال
صممالة والسممالم ممما أنهممر الممدم وذكممر اسممم هللا عليممه فكممل لمميس السممن والمفممر عليممه ال

وسؤحدمكم عنه أما السن فعمم وأما المفر فمد، الحبشة فمن النماس ممن فهمم منمه أن 
ذلك لمكان أن هذه األشيان ليس في طبعها أن تنهر الدم رالبا ومنهم من فهم من ذلك 

 .أنه شرا رير معلل
شرا رير معلل منهم ممن اعتقمد أن النهمي فمي ذلمك يمدل علمل والذين فهموا منه أنه  

فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد أنه ال يدل علل فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقمد 
أن النهي في ذلك علمل وجمه الكراهمة ال علمل وجمه الحممر فممن فهمم أن المعنمل فمي 

جماز ولمذلك رأ، بعلمهم ذلك أنه ال ينهر الدم رالبا قال إذا وجد منهما ما ينهر المدم 
أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن وهو مذهب أبي 
حنيفة  ومن رأ، أن النهي عنهما هو مشروا رير معلل وأنه يدل علل فساد المنهي 
عنه قال إن ذبح بهما لم تقا التذكية وإن أنهمر المدم وممن رأ، أنمه ال يمدل علمل فسماد 

عنه قال إن فعل وأنهر الدم أمم وحلت الذبيحة ومن رأ، أن النهي علل وجه المنهي 
     ٕ(الكراهية كره ذلك ولم يحرمه 

 
والسمبب فمي اخمتالفهم تمرددهم فمي همل النهمي )وفي االخمتالف فمي انتبماذ الخليطمين  

الوارد في ذلك هو علل الكراهة أو علل الحمر وإذا قلنا إنمه علمل الحممر فهمل يمدل 
د المنهي عنه أم ال وذلك أنه مبت عنه عليه الصالة والسالم أنه نهل عن أن علل فسا

يخلط التمر والزبيب والزهو والرطمب والبسمر والزبيمب وفمي بعلمها أنمه قمال عليمه 
الصالة والسالم ال تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا وال التمر والزبيمب جميعما وانتبمذوا 

 ٖ(كل واحد منهما علل حدة
فمون قومما قمالوا يفسم  البيما إذا وقما النمدان )البيا والشران وقمت النمدان  اختلفوا في و

وقوم قالوا ال يفس   وسبب اختالفهم هل النهي عن الشين الذي أصله مباح إذا تقيمد 
 ٗ(النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم ال

ر وسبب الخالف اختالفهم في مفهموم األواممر بالسمجود واألخبما)وفي سجود التالوة 
التي معناهما معنمل األواممر بالسمجود مممل قولمه تعمالل إذا تتلمل علميهم هيمات المرحمن 
خروا سجدا وبكيا هل هي محمولة علمل الوجموب أو علمل النمدب فمؤبو حنيفمة حملهما 
علل ماهرها من الوجوب ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم 

  ٘(أقعد بفهم األوامر الشرعية 

                                 
 ٖٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٕٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٔٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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وكذا هل من شرط  ٔفوا في فريلة الحج هل هي علل الفور أو علل التراخي؟واختل
وجمموب الحممج علممل المممرأة أن يكممون معهمما زو  أو ذو محممرم منهمما يطاوعهمما علممل 

وسبب الخمالف معارلمة األممر بمالحج والسمفر إليمه )الخرو  معها إلل السفر للحج 
مموم األممر قمال تسمافر فممن رلمب ع ٕ(للنهي عن سفر المرأة مالما إال ما ذي محرم 

للحج وإن لم يكن معها ذو محرم ومن خصص عموم حديث نهي الممرأة عمن السمفر 
أو رأ، أنه ممن بماب تفسمير االسمتطاعة قمال ال تسمافر للحمج إال مما  ٖمن رير محرم

 .ذي محرم

وسمبب اخمتالفهم همل تحممل )وفي حكم النكاح هل األمر فيه علمل النمدب أو الوجموب
ولممه تعممالل فممانكحوا مما طمماب لكممم مممن النسمان وفممي قولممه عليممه صمينة األمممر بممه فمي ق

الصالة والسالم تناكحوا فوني مكامر بكم األمم وما أشبه ذلك من األخبار الواردة فمي 
 ٗ(ذلك علل الوجوب أم علل الندب أم علل اإلباحة  

أمهر ما يحتج به من الكتاب ممن اشمترط الواليمة قولمه تعمالل فمبلنن )وفي الوالية من
لهن فال تعللوهن أن ينكحن أزواجهن قالوا وهذا خطاب لألوليان ولو لم يكن لهم أج

ممن قولمه تعمالل )وأما ما احتج بمه الفريمق اآلخمر   ٘(في الوالية لما نهوا عن العلل
فممال جنمماح علمميكم فيممما فعلممن فممي أنفسممهن مممن معممروف فممون المفهمموم منممه النهممي عممن 

وليائهن وليس ههنا شين يمكن أن تستبد به التمريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أ
  ٙ(المرأة دون الولي إال عقد النكاح

عفان ما همذا أنمه قمال قمال  رو، مالك أيلا من حديث عممان بن)وفي نكاح المحرم
رسول هللا صلل هللا عليه وسلم ال ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب فمن رجح همذه 

ح المحرم وال ينكح ومن رجح حديث ابن األحاديث علل حديث ابن عباس قال ال ينك
أو جما بينه وبين حديث عمممان بمن عفمان بمؤن حممل النهمي الموارد فمي ذلمك  4عباس

علل الكراهية قمال يمنكح وهمذا راجما إلمل تعمارض الفعمل والقمول والوجمه الجمما أو 
 6(تنليب القول 

ر أممما أصمحاب مالممك فاعتممدوا فمي ذلممك علمل مممواه)وفمي البيموا فممي خيمار المجلمس
سمعية وعلل القياس فمن أمهر الماهر في ذلك قولمه عمز وجمل يما أيهما المذين همنموا 

                                 
 ٖٕ٘: ص ٔ:   :بداية المجتهد ٔ
 ٖٕ٘: ص ٔ: المجتهد   بداية ٕ
مبت عنه عليه الصالة والسالم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابمن عممر أنمه قمال عليمه  ٖ

 .الصالة والسالم ال يحل المرأة تإمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر إال ما ذي محرم
 ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 4: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٘
 6: ص ٕ:   :المجتهد بداية ٙ
حديث ابن عباس أن رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم نكمح ميمونمة وهمو محمرم وهمو حمديث مابمت النقمل خرجمه  4

أهل الصحيح، وعارله أحاديث كميرة عن ميمونة أن رسول هللا صملل هللا عليمه وسملم تزوجهما وهمو حمالل قمال 
 .     طريق سليمان بن يسار وهو موالها وعن يزيد أبو عمر رويت عنها من طرق شتل من طريق أبي رافا ومن

 ٖ٘: ص ٕ:   :بداية المجتهد 6
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أوفمموا بممالعقود والعقممد هممو اإليجمماب والقبممول واألمممر علممل الوجمموب وخيممار المجلممس 
 ٔما لم يفترقا (يوجب ترك الوفان بالعقد ألن له عندهم أن يرجا في البيا 

فسماد المنهمي عنمه مما أن المممن  حجة الجمهور أن النهي يتلممن)و عن بيا وسلف 
 ٕ(يكون في المبيا مجهوال القتران السلف به

إذا استمنل البمائا مكيلمة قمال أبمو عممر بمن عبمد البمر فمنما )وفي البيوا أيلا اختلفوا 
ذلممك فقهممان األمصممار الممذين تممدور الفتممو، علمميهم وألفممت الكتمماب علممل مممذاهبهم لنهيممه 

يما ألنمه اسمتمنان مكيمل ممن جمزاف وأمما مالمك صلل هللا عليمه وسملم عمن المنيما فمي الب
وسلفه من أهل المدينة فونهم أجازوا ذلك فيما دون الملمث ومنعموه فيمما فوقمه وحملموا 
النهي عن المنيا علل ما فوق الملث وشبهوا بيا ما عدا المستمنل ببيا الصبرة التي ال 

يلما مختلمف فيمه يعلم مبلآ كيلها فتبماا جزافما ويسمتمنل منهما كيمل مما وهمذا األصمل أ
 ٖ(أعني إذا استمني منها كيل معلوم

اختلفوا فمي دخمول المذمي فمي النهمي عمن )وفي النهي عن بيا البعض علل بيا بعض
سوم ريره فقال الجمهور ال فرق في ذلك بين الذمي وريره وقال األوزاعمي ال بمؤس 

م ال يسمم بالسوم علل سوم الذمي ألنه ليس بؤخي المسلم وقد قال صلل هللا عليه وسمل
أحد علل سوم أخيه ومن هنا منا قموم بيما المزايمدة وإن كمان الجمهمور علمل جموازه 
وسبب الخالف بينهم هل يحمل هذا النهي علل الكراهة أو علل الحممر ممم إذا حممل 

       ٗ(علل الحمر فهل يحمل علل جميا األحوال أو في حالة دون حالة

بب الخممالف هممل يتلمممن النهممي فسمماد وسمم)و اختلفمموا فممي الحكممم إذا وقمما بيمما الممنج 
المنهي وإن كان النهي ليس فمي نفمس الشمين بمل ممن خمار  فممن قمال يتلممن فسم  
البيا ومن قال ليس يتلممن أجمازه والجمهمور علمل أن النهمي عمن الربما والنمرر إذا 
ورد لمعنل في المنهي عنه أنه يتلمن الفساد ممل النهي عن الربا والنرر وإذا ورد 

 ٘(ر  لم يتلمن الفساداألمر من خا

وسبب الخالف كما قلنا رير مما ممرة همل )وعن النهي الوارد من قبل وقت العبادات 
النهي الوارد لسبب من خار  يقتلي فساد المنهي عنه أو ال يقتليه وأما علمل ممن 
يفس  فعند مالك علل من تجب عليمه الجمعمة ال علمل ممن ال تجمب عليمه   وأمما أهمل 

   ٙ(هم أن يفس  علل كل بائاالماهر فتقتلي أصول
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أن النهي فمي همذه األممور إنمما همو لمكمان عمدم العمدل )و في الرد بالعيب ير، مالك 
فيها أعني بيوا الربا والنرر فوذا فاتت السلعة فالعدل فيها همو الرجموا بالقيممة ألنمه 

    ٔ(قد تقبض السلعة وهي تساوي ألفا وترد وهي تساوي خمسمائة أو بالعكس

فقال أبو )ا إذا ترك الشرط قبل القبض أي شرط السلف هل يصح البيا أم ال واختلفو
حنيفة والشافعي وسائر العلمان البيا مفسوخ وقال مالك وأصحابه البيا رير مفسموخ 
إال ابن عبد الحكم قال البيا مفسوخ وقمد روي عمن مالمك مممل قمول الجمهمور وحجمة 

عقد البيما فاسمدا لمم يصمححه بعمد رفما الجمهور أن النهي يتلمن فساد المنهي فوذا ان
الشرط الذي ممن قبلمه وقما الفسماد كمما أن رفما السمبب المفسمد فمي المحسوسمات بعمد 
فسماد الشممين لمميس يقتلممي عممودة الشممين إلممل مما كممان عليممه قبممل الفسمماد مممن الوجممود 

       ٕ(فاعلمه

دكم علمل أما داود فحجته ماهر قوله عليه الصالة والسالم إذا أحيل أحم)وفي الحوالة
ملممين فليتبمما واألمممر علممل الوجمموب وبقممي المحممال عليممه علممل األصممل وهممو اشممتراط 

      ٖ(اعتبار رلاه 

 :اواعد في األمر والنهي
 :الظاهر من األمر الوجوب

المواردة فمي همذا الحمديث علمل مما فمي هيمة  ٗفممن لمم يمر بمين الزيمادة:)يقول ابن رشمد
مممر همما ههنمما علممل ممماهره مممن الولممون معارلممة وبممين هيممة الولممون حمممل لفممم األ

األصل هو حمل األوامر :)ويقول ٘(الوجوب وجعل ذلك فرلا من فروض الولون
 ٙ(المطلقة علل الوجوب حتل يدل الدليل علل الندب

في األمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنل هل تلك العلة المفهومة ) واختلف العلمان
من الوجوب إلل الندب والنهي من الحممر من ذلك األمر أو النهي قرينة تنقل األمر 

إلممل الكراهممة أم ليسممت قرينممة وأنممه ال فممرق فممي ذلممك بممين العبممادة المعقولممة وريممر 
 4(المعقولة

 
 :يتؤكد وجوبهااألوامر الشرعية غير معقولة المعن  

من فرق بين العبادة المعقولة المعنل وبين النير معقولته أعني أنمه :) يقول ابن رشد 
معقولمة هكمد فمي بماب الوجموب فمرق بمين األممر الموارد فمي الطهمارة ممن جعل النيمر 
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الحدث وبين األمر الوارد في الطهارة من النجس ألن الطهارة من النجس معلموم أن 
 ٔ(النمافة وذلك من محاسن األخالق المقصود بها

والحمق أن الشمين الممؤمور بمه علمل اإلطمالق ال يجمب أن :)ويقول في قاعدة أخمر، 
ا في صحة شين مما هخمر ممؤمور بمه وإن وقما فيمه إال بمؤمر هخمر وكمذلك يكون شرط

األمر في الشين المنهي عنه علل اإلطالق ال يجب أن يكون شرطا في صحة شين 
األصل أن القلمان ال يجمب بمؤمر األدان وإنمما يجمب بمؤمر مجمدد ) ٕ(ما إال بؤمر هخر

رأ، أن القلمان فمي  والواجمب أعنمي أن ممن:)ويقول أيلما ٖ(علل ما قال المتكلمون
الواجب يكون بؤمر متجدد أن يعتقد ممل ذلك فمي النمدب وممن رأ، أنمه يجمب بماألمر 

 ٗ(األول أن يعتقد ممل ذلك في الندب

 : هل يغلب األمر عل  النهي أم يغلب النهي عل  األمر 

اختلف العلمان في المرأة تموت بين الرجال والرجل يموت بين النسان وليسا زوجين 
وسبب اختالفهم هو الترجيح بين تنليمب النهمي علمل األممر أو األممر :)بن رشد،قال ا

علل النهي وذلك أن النسل مؤمور به ونمر الرجل إلل بدن المرأة، والمرأة إلل بدن 
الرجل منهي عنه فمن رلب النهي تنليبا مطلقا أعني لمم يقمس الميمت علمل الحمي فمي 

ن عنمد تعمذرها قمال ال ينسمل كمل واحمد كون الطهارة التراب له بدال ممن طهمارة المما
منهما صاحبه وال ييممه     ومن رلب األمر علل النهي قال ينسل كمل واحمد منهمما 
صاحبه أعني رلب األمر علل النهي تنليبا مطلقما وممن ذهمب إلمل التميمم فألنمه رأ، 
أنه ال يلحق األمر والنهي في ذلك تعارض وذلك أن النمر إلل موالا التيمم يجوز 

 ٘( الصنفينلكال

 

 :األمر بالشي  بعد النهي عن  يدل عل  اإلباحة

علل أن األمر بالصيد في همذه اآليمة بعمد النهمي يمدل علمل اإلباحمة كمما )اتفق العلمان 
اتفقوا علل ذلك في قوله تعالل فوذا قليت الصالة فانتشروا في األرض وابتنوا من 

به بعمد النهمي وإن كمان اختلفموا  فلل هللا أعني أن المقصود به اإلباحة لوقوا األمر
هل األمر بعد النهي يقتلي اإلباحة أو ال يقتليه وإنما يقتلي علل أصله الوجوب 

 ٙ(وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف

 :هل يدل النهي عل  فساد المنهي عند أو ال يدل
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م فون النهي في ذلك مابت عمن النبمي عليمه الصمالة والسمال)ففي الخطبة علل الخطبة 
واختلفوا هل يدل ذلك علل فساد المنهي عنمه أو ال يمدل وإن كمان يمدل ففمي أي حالمة 
يدل فقال داود يفس  وقمال الشمافعي وأبمو حنيفمة ال يفسم  وعمن مالمك القموالن جميعما 
ومالث وهو أن يفس  قبل الدخول وال يفس  بعده وقال ابن القاسم إنما معنل النهي إذا 

صالح وأما إن كمان األول ريمر صمالح والمماني خطب رجل صالح علل خطبة رجل 
 ٔ(صالح جاز

 :النهي يقتضي عند األكثر بصيغت  التحريم
وأممما مالممك فونممه رأ، أن النهممي عممن أن يهممب الرجممل جميمما مالممه :) يقممول ابممن رشممد 

لواحد من ولده هو أحر، أن يحمل علل الوجوب فؤوجب عنمده مفهموم همذا الحمديث 
والده بجميا ماله فسبب الخالف في هذه المسمؤلة النهي عن أن يخص الرجل بعض أ

معارلممة القيمماس للفممم النهممي المموارد وذلممك أن النهممي يقتلممي عنممد األكمممر بصممينته 
 ٕ(التحريم كما يقتلي األمر الوجوب

 :يمكن بالقياس العدول بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إل  مفهوم الكراهة
أنمه يجموز تخصميص عمموم السمنة  القمائلين بالقيماس بمينوال خالف :)يقول ابن رشد 

بالقياس وكذلك العدول بها عن ماهرها أعني أن يعدل بلفم النهي عن مفهوم الحمر 
 ٖ(إلل مفهوم الكراهية
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تها عند العرب, و كذا اشتراك ضبط المصطلحات اللغوية واستعماالأ ـ 
  :األسما 

 :ـ االشتراك في األسما  والمعاني1
 :ومن أمملته

 :االختبلف في معن  الوج -
في رسمل ف :في اللنة سببا الختالف الفقهان" الوجه"يعتبر االختالف في لبط معنل 
وفممي رسممل ممما انسممدل مممن اللحيممة وفممي تخليممل  ،البيمماض الممذي بممين العممذار واألذن

فالمشهور من مذهب مالمك أنمه لميس البيماض المذي بمين العمذار  )قال ابن رشد.اللحية
وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجمه وأمما مما انسمدل ممن  )...(واألذن من الوجه 

اللحية فذهب مالك إلل وجوب إمرار المان عليمه ولمم يوجبمه أبمو حنيفمة وال الشمافعي 
سؤلتين هو خفان تناول اسم الوجمه لهمذين في أحد قوليه وسبب اختالفهم في هاتين الم
 ٔ(؟المولعين أعني هل يتناولهما أو ال يتناولهما

 :االشتراك الذ  في لفظ اليد-
علل الكمف فقمط وعلمل الكمف والمذراا  :اليد في كالم العرب تطلق علل مالمة معانف

فهممم مممن اليممد مجممموا المالمممة األعلممان أوجممب  فمممنوعلمل الكممف والممذراا والعلممد 
والكمف أو المرافمق فمي  ٕوهذا الخالف يهم المرافق في الولمون  ا في النسلدخوله
 .ٖالتيمم
 :االشتراك في اسم الكعب-

وقد اختلفوا في الكعمب مما همو وذلمك الشمتراك اسمم الكعمب واخمتالف أهمل اللنمة فمي 
فقيل هما العممان اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العممان :)قال ابن رشد، داللته
ن فمي طمرف السماق وال خمالف فيمما أحسمب فمي دخولهمما فمي النسمل عنمد ممن الناتئا

  ٗ(ير، أنهما عند معقد الشراك إذ كانا جزنا من القدم لذلك
 :اسم الما  المطلا-

الممان المذي خالطمه زعفمران أو ريمره ممن األشميان الطماهرة التمي  اختلف الفقهمان فمي
نمد جميما العلممان ريمر مطهمر فونه طماهر ع .تنفك منه رالبا متل ريرت أحد أوصافه

،قمال ابمن ومطهمر عنمد أبمي حنيفمة مما لمم يكمن التنيمر عمن طب  ،عند مالمك والشمافعي
وسبب اختالفهم هو خفان تناول اسمم الممان المطلمق للممان المذي خالطمه أمممال  :)رشد

هذه األشيان أعني هل يتناوله أو ال يتناوله فمن رأ، أنه ال يتناوله اسم المان المطلمق 
ا يلاف إلل الشين الذي خالطه فيقال مان كذا ال مان مطلق لم يجز الولون به وإنم

إذ كان الولون إنما يكمون بالممان المطلمق وممن رأ، أنمه يتناولمه اسمم الممان المطلمق 
أجماز بممه الولمون ولمهممور عممدم تنماول اسممم الممان للمممان المطبمموخ مما شممين طمماهر 

مياه النبات المستخرجة منه إال ما في اتفقوا علل أنه ال يجوز الولون به وكذلك في 
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كتاب ابمن شمعبان ممن إجمازة طهمر الجمعمة بممان المورد والحمق أن االخمتالط يختلمف 
بالكمرة والقلة فقد يبلآ ممن الكممرة إلمل حمد ال يتناولمه اسمم المطلمق مممل مما يقمال ممان 

يعتبر النسل وقد ال يبلآ إلل ذلك الحد وبخاصة متل تنيرت منه الريح فقط ولذلك لم 
وقمد روي عمن مالمك، اعتبمار الكممرة فمي )...( الريح قوم ممن منعوا المان الملماف 

المخالطة والقلة والفرق بينهما فؤجازه ما القلة وإن مهرت األوصاف ولم يجزه مما 
 ٔ (الكمرة

 :اشتراك اسم اللمس-
فمذهب  ،فون العرب تطلقه مرة علل اللمس الذي هو باليد ومرة تكني به عمن الجمماا

إلل أن اللمس الموجب للطهارة في هية الولمون همو الجمماا فمي قولمه  بعض الفقهان
وقمد :) قمال ابمن رشمد .وذهب هخرون إلل أنه اللمس باليمد "أو المستم النسان :"تعالل

اجتما من أوجب الولون من اللمس باليد بؤن اللمس ينطلق حقيقة علل اللمس باليمد  
تممردد اللفمم بمين الحقيقممة والمجماز فمماألولل أن وينطلمق مجمازا علممل الجمماا وأنمه إذا 

  ٕ(يحمل علل الحقيقة حتل يدل الدليل علل المجاز
 :االشتراك في اسم الصبلة-

اتفق المسلمون علل أن الطهارة شرط من شروط الصالة إال في صالة الجنازة وفي 
رض والسبب في ذلك االحتممال العما)السجود أعني سجود التالوة فون فيه خالفا شاذا

في انطالق اسم الصالة علل الصالة علل الجنائز وعلل السجود فممن ذهمب إلمل أن 
اسم الصالة ينطلق علل صمالة الجنمائز وعلمل السمجود نفسمه وهمم الجمهمور اشمترط 
هذه الطهارة فيهما ومن ذهب إلل أنه ال ينطلق عليهما إذ كانمت صمالة الجنمائز لميس 

إذ جميما .راك فمي المعنمل منمه فمي اللنمةلمل االشمتإوإن كان هذا أقمرب  ٖ(فيها ركوا
 .لل االصطالحيإخرجت من المعنل اللنوي "هذه الصلوات"
 :اشتراك اسم الغسل-

إممرار اليمد علمل جميما الجسمد كالحمال فمي  االرتسمالهمل ممن شمرط  ،اختلف العلمان
طهارة أعلان الولمون أم يكفمي فيهما إفالمة الممان علمل جميما الجسمد وإن لمم يممر 

والسبب في اختالفهم اشمتراك اسمم النسمل ومعارلمة :)قال ابن رشد ؟هيديه علل بدن
وأما االحتجا  من طريق االسمم ففيمه لمعف  )...(ذلك  ماهر األحاديث الواردة في

إذ كان اسم الطهمر والنسمل ينطلمق فمي كمالم العمرب علمل المعنيمين جميعما علمل حمد 
 ٗ(سوان
 :االشتراك في اسم الطهر-

،ومن بمين أسمباب ذلمك حائض فمي طهرهما وقبمل االرتسمالفي وطن ال اختلف العلمان
الطهر في كالم العرب وعرف الشرا اسم مشترك يقال علل هذه المالمة المعاني )أن

وقد رجمح الجمهمور ممذهبهم بمؤن صمينة التفعمل إنمما تنطلمق علمل مما يكمون ممن فعمل 
ر فمي المكلفين ال علل ما يكون من فعل ريرهم فيكون قوله تعمالل فموذا تطهمرن أمهم
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معنل النسل بالمان منه في الطهر الذي هو انقطاا الدم واألمهر يجب المصمير إليمه 
حتل يدل الدليل علل خالفه ورجح أبو حنيفة مذهبه بمؤن لفمم يفعلمن فمي قولمه تعمالل 
حتل يطهرن هو أمهر في الطهر الذي هو انقطاا دم الحيض منه في التطهر بالمان 

  ٔ(والمسؤلة كما تر، محتملة 
 :ل يسم  من لم يجد الما  دون طلب غير واجد للما ه-

وسمبب اخمتالفهم فمي همذا همو )الشافعي الطلب ولم يشترطه أبو حنيفة واشترط مالك 
هل يسمل ممن لمم يجمد الممان دون طلمب ريمر واجمد للممان أم لميس يسممل ريمر واجمد 

ن لعمدم الممان لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيق؟ للمان إال إذا طلب المان فلم يجده 
ولمذلك  .وأما المان فليس بعادم للممان ،إما بطلب متقدم وإما بنير ذلك هو عادم للمان

يلممعف القممول بتكممرر الطلممب الممذي فممي المممذهب فممي المكممان الواحممد بعينممه ويقممو، 
 ٕ(اشتراطه ابتدان إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم المان

  :اشتراك اسم الصعيد-
السممبب فممي اخممتالفهم شمميئان :) لمممان فيممما يتمميمم بممه وقممالذكممر ابممن رشممد اخممتالف الع

أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب فونه مرة يطلمق علمل التمراب الخمالص 
ومرة يطلق علل جميا أجزان األرض الماهرة حتل أن مالكا وأصحابه حملهم داللة 

تميمم علمل اشتقاق هذا االسمم أعنمي الصمعيد أن يجيمزوا فمي إحمد، الروايمات عمنهم ال
الحشممي  وعلممل الممملج قممالوا ألنممه يسمممل صممعيدا فممي أصممل التسمممية أعنممي مممن جهممة 

 .صعوده علل األرض
وهذا لعيف  والسبب المماني إطمالق اسمم األرض فمي جمواز التميمم بهما فمي بعمض  

روايممات الحممديث المشممهور وتقييممدها بممالتراب فممي بعلممها وهممو قولممه عليممه الصممالة 
ا وطهممورا فممون فممي بعممض رواياتممه جعلممت لممي والسممالم جعلممت لممي األرض مسممجد

وأممما إجممازة التمميمم بممما يتولممد منهمما فلممعيف إذ كممان ال يتناولممه اسممم ،األرض مسممجدا 
الصعيد فون أعم داللة اسم الصعيد أن يدل علل ما تدل عليه األرض ال أن يدل علل 

واالشممتراك الممذي فممي اسممم الطيممب ( …)الممزرني  والنممورة وال علممل الممملج والحشممي 
 . من أحد دواعي الخالف ٖ(لا أي
 
 
 
 
 :واسم الفجر اشتراك اسم الشفا-

اختلفوا من وقت العشان االخرة في مولعين أحدهما في أوله والماني فمي هخمره أمما 
أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلل أنه منيب الحمرة وذهب أبو حنيفمة إلمل أنمه 

م في هذه المسؤلة اشتراك اسم وسبب اختالفه)منيب البياض الذي يكون بعد الحمرة 
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الشفق في لسمان العمرب فونمه كمما أن الفجمر فمي لسمانهم فجمران كمذلك الشمفق شمفقان 
أحمر وأبيض ومنيب الشفق األبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل إما بعد الفجر 
المستدق من هخر الليل أعني الفجر الكاذب وإما بعد الفجر األبيض المستطير وتكون 

اشمتراك اسمم الفجمر أعنمي أنمه يقمال علمل  :)وقال في الفجمر ٔ(نمير الحمرة  الحمرة
 ٕ(األبيض واألحمر

  :"الخلطة"االشتراك في اسم -
وأمما القمائلون بالخلطمة فمونهم اختلفموا فيمما همي ):في الخلطة فمي الزكماة قال ابن رشد

ماشيتهما  الخلطة المإمرة في الزكاة فؤما الشافعي قال إن من شرط الخلطة أن تختلط
وتراحا لواحد وتحلبا لواحد وتسرحا لواحد وتسقيا معا وتكون فحولهمما مختلطمة وال 

لكمل واحمد ممن  فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة ولمذلك يعتبمر كممال النصماب
وأما مالك فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراح الشريكين كما تقدم 

أصممحابه فممي مراعمماة بعممض هممذه األوصمماف أو جميعهمما والراعممي والفحممل واختلممف 
وسبب اختالفهم اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم ير قوم تؤمير الخلطمة فمي الزكماة وهمو 

 ٖ(مذهب أبي محمد بن حزم األندلسي
 :اليوم اسم مشترك-

وسمبب :) الليمالي التمي تتخلمل أيمام النحمر قمال ابمن رشمدالمذبح فمي ختالف فمي الاففي 
مممرة يطلقممه العممرب علممل النهممار  هراك الممذي فممي اسممم اليمموم وذلممك أنمماخممتالفهم االشممت

والليلممة ممممل قولممه تعممالل تمتعمموا فممي داركممم مالمممة أيممام ومممرة يطلقممه علممل األيممام دون 
 .الليالي ممل قوله تعالل سخرها عليهم سبا ليال وممانية أيام حسوما

ذكروا اسم هللا في أيمام فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل ما النهار في قوله تعالل وي 
معلومات قال يجوز الذبح بالليمل والنهمار فمي همذه األيمام وممن قمال لميس يتنماول اسمم 
اليوم الليل في هذه اآلية قال ال يجوز الذبح وال النحمر بالليمل والنممر همل اسمم اليموم 
أمهر في أحدهما من الماني ويشبه أن يقال إنه أمهر في النهار منه في الليل لكن إن 
سلمنا أن داللته في اآلية هي علل النهار فقط لم يمنما المذبح بالليمل إال بنحمو لمعيف 
من إيجاب دليل الخطاب وهو تعليق لد الحكم بلمد مفهموم االسمم وهمذا النموا ممن 
أنواا الخطاب هو من ألعفها حتل أنهم قالوا ما قال به أحد من المتكلمين إال الدقاق 

صل هو الحمر في الذبح وقد مبت جوازه بالنهار فعلل فقط إال أن يقول القائل إن األ
 ٗ(من جوزه بالليل الدليل

والحمق أن اسممم اليمموم فمي كممالم العممرب قمد يقممال علممل ):ومملمه قولممه فمي مولمما هخممر
النهار مفردا وقد يقال علل الليل والنهار معا لكن يشمبه أن يكمون داللتمه األولمل إنمما 

       ٘(يق اللزومهي علل النهار وداللته علل الليل بطر
 ":الرجوع"االشتراك في لفظ -
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أنممه إذا صممام السممبعة األيممام فممي أهلممه أجممزأه واختلفمموا إذا صممامها فممي  الفقهممان اتفممق
وسمبب ):قمال ابمن رشمد،الطريق فقال مالمك يجمزي الصموم وقمال الشمافعي ال يجمزي 

لمل ممن الخالف االحتمال الذي في قوله سبحانه إذا رجعتم فون اسم الراجا ينطلمق ع
 ٔ(فرل من الرجوا وعلل من هو في الرجوا نفسه

 ":اللغو"االشتراك الذ  في اسم -
والسمبب فمي اخمتالفهم فمي ذلمك همو  :)قمال ابمن رشمدفي اليمين اللنو  واختلف فيما ه

االشتراك الذي في اسم اللنو وذلك أن اللنو قد يكون الكالم الباطمل مممل قولمه تعمالل 
د يكمون الكمالم المذي ال تنعقمد عليمه نيمة الممتكلم بمه ويمدل والنوا فيه لعلكم تنلبمون وقم

علل أن اللنو في اآلية هو هذا أن هذه اليمين هي لد اليمين المنعقدة وهمي المإكمدة 
  ٕ(فوجب أن يكون الحكم الملاد للشين الملاد 

 ":مكلبين"اشتراك لفظ-
سمبب اخمتالفهم و:) ؤنواا الجوارح فيما عدا الكلب قمال ابمن رشمدب الصيد اختلفوا في

في هذا الباب شيئان أحدهما قياس سائر الجوارح علل الكالب وذلك أنه قمد يممن أن 
النص إنما ورد في الكالب أعني قوله تعالل وما علممتم ممن الجموارح مكلبمين إال أن 
يتمؤول أن لفمممة مكلبممين مشممتقة مممن كلممب الجمارح ال مممن لفممم الكلممب ويممدل علممل هممذا 

اآلية فعلل هذا يكمون سمبب االخمتالف االشمتراك المذي  عموم اسم الجوارح الذي في
فمي لفمممة مكلبممين والسمبب الممماني هممل ممن شممرط اإلمسمماك اإلمسماك علممل صمماحبه أم 

  ٖ..(ال
 ":يعفو"االشتراك في لفظة -

هل لألب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر أعني إذا طلقت : اختلف الفقهان
إال :) الفهم هو االحتممال المذي فمي قولمه تعماللوسبب اخت:)قال ابن رشدقبل الدخول 

وذلمك فمي لفممة يعفمو فونهما تقمال فمي كمالم ( أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
 ٗ...(العرب مرة بمعنل يسقط ومرة بمعنل يهب

 
 
 
 ":اإلحصان"االشتراك في لفظ -
ر حممدها اختلممف العلمممان فممي حممد األمممة إذا لممم تتممزو  فقممال جمهممور فقهممان األمصمما  

خمسون جلدة وقالت طائفة ال حد عليها وإنما عليها تعزير فقط وروي ذلك عن عمر 
والسمبب فمي اخمتالفهم ):قمال ابمن رشمدبن الخطاب وقال قوم ال حد علل األمة أصال 

االشتراك الذي في اسم اإلحصان في قوله تعالل فوذا أحصن فمن فهم من اإلحصمان 
تجلممد النيممر متزوجممة ومممن فهممم مممن اإلحصممان التممزو  وقممال بممدليل الخطمماب قممال ال 

       ٘(اإلسالم جعله عاما في المتزوجة وريرها
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 :إثبات األسما  بين السماع وطريا االشتقاا

وأمما  :)األنبمذة في معرض حديمه عن أدلة الجمهور بخصوص تحريم  قال ابن رشد
تمان إحمداهما ممن االستدالل الماني من أن األنبذة كلها تسمل خمرا فلهم في ذلك طريق

والماني من جهة السماا فؤمما التمي ممن جهمة    .جهة إمبات األسمان بطريق االشتقاق
االشتقاق فونهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللنة أن الخمر إنما سميت خممرا لمخامرتهما 

وهمذه الطريقمة .العقل فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لنة علل كل ما خمامر العقمل
     .ان فيها اختالف بين األصوليين وهي رير مرلية عند الخراسانيينمن إمبات األسم

وأما الطريقة المانية التي من جهة السماا فونهم قمالوا إنمه وإن لمم يسملم لنما أن األنبمذة 
تسمل في اللنة خمرا فونها تسمل خممرا شمرعا واحتجموا فمي ذلمك بحمديث ابمن عممر 

ول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم قممال المتقممدم وبممما روي أيلمما عممن أبممي هريممرة أن رسمم
  ٔ...(الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة

 
 :ـ االشتراك في بعا الحروف2
 

  ":إل "االشتراك الذ  في حرف 
حرف إلل ممرة يمدل فمي كمالم العمرب  نجد( وأيديكم إلل المرافق  :)قوله تعاللففي  

أدخمل الممرفقين فمي  ل ممافممن جعمل إلمل بمعنم .ومرة يكمون بمعنمل مما ،علل الناية
وإن كانمت إلمل  :)قال ابن رشد .ومن فهم من إلل الناية لم يدخلهما في النسل النسل

فقمول ممن لمم يمدخلها  )...(في كالم العرب أمهر في معنل الناية منها في معنل مما 
وقد قال قوم إن النايمة إذا كانمت ممن جمنس ذي النايمة ،من جهة الداللة اللفمية أرجح

 ٕ(وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه دخلت فيه
في الكعبين هل يدخالن في المسح أو في النسل عند من أجاز المسح  وممله اختالفهم
وأصل اختالفهم االشتراك الذي في حرف إلمل أعنمي فمي قولمه تعمالل :)قال ابن رشد

 ٖ(وأرجلكم إلل الكعبين
 ":البا "االشتراك الذ  في حرف 
 جالمجمزالرأس من فروض الولون واختلفموا فمي القمدر اتفق العلمان علل أن مسح 

االشمتراك المذي فمي البمان فمي كمالم العمرب  االخمتالف وأصل هذا:)قال ابن رشدمنه 
ومممرة تممدل علممل  )...(وذلممك أنهمما مممرة تكممون زائممدة ممممل قولممه تعممالل تنبممت بالممدهن 

م أخممذت بموبممه وبعلممده وال معنممل إلنكممار هممذا فممي كممال :التبعمميض ممممل قممول القائممل
العرب أعني كون البمان مبعلمة وهمو قمول الكموفيين ممن النحمويين فممن رههما زائمدة 
أوجب مسح الرأس كله ومعنل الزائدة ها هنا كونها مإكدة ومن رهها مبعلة أوجب 

   ٗ(مسح بعله
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 :العطف" واو"االشتراك الذ  في 
م هو فقال قوهية الولون،في وجوب ترتيب أفعال الولون علل نسق  الفقهان اختلف
وسممبب اخممتالفهم شمميئان أحممدهما :)قممال ابممن رشممدهممو فريلممة وقممال هخممرون سممنة 

وذلك أنه قد يعطف بها األشيان المترتبة بعلها علل االشتراك الذي في واو العطف 
مماهر ممن اسمتقران كمالم العمرب ولمذلك بعض، وقد يعطف بها رير المرتبمة، وذلمك 

لميس تقتلمي نسمقا وال ترتيبما وإنمما انقسم النحويون فيهما قسممين فقمال نحماة البصمرة 
تقتلي الجما فقط وقال الكوفيون بل تقتلي النسق والترتيب فمن رأ، أن الواو في 
هية الولون تقتلي الترتيب قال بويجاب الترتيب ومن رأ، أنها ال تقتلي الترتيمب 
لممم يقممل بويجابممه والسممبب الممماني اخممتالفهم فممي أفعالممه عليممه الصممالة والسممالم هممل هممي 

 ٔ(مولة علل الوجوب أو علل الندبمح
والسمبب فمي ذلمك االشمتراك المذي  )في المواالة في أفعال الولون  وممله أيلا قوله

في الواو أيلا وذلك قد يعطف بهما األشميان المتتابعمة المتالحقمة بعلمها علمل بعمض 
  ٕ(وقد يعطف بها األشيان المتراخية بعلها عن بعض

 ":من"االشتراك الذ  في حرف 
ف الشممافعي ممما مالممك وأبممي حنيفممة وريرهممما فممي وجمموب توصمميل التممراب إلممل اختلمم

أعلمممان التممميمم فلمممم يمممر ذلمممك أبمممو حنيفمممة واجبممما وال مالمممك ورأ، ذلمممك الشممممافعي 
وسممبب اخممتالفهم االشممتراك الممذي فممي حممرف مممن فممي قولممه تعممالل فامسممحوا )واجبمما

س فممن ذهمب بوجوهكم وأيديكم منه وذلك أن من ترد للتبعيض وقد ترد لتمييمز الجمن
إلل أنها هنا للتبعيض أوجمب نقمل التمراب إلمل أعلمان التميمم وممن رأ، أنهما لتمييمز 

        ٖ(الجنس قال ليس النقل واجبا
 
 للتفصيل أو للتخيير؟ " أو"هل حرف  

اختلف الفقهان في عقوبات الحرابة هل هي علمل التخييمر أو مرتبمة علمل قمدر جنايمة 
لخالف هل حرف أو في اآلية للتخيير أو للتفصيل وسبب ا):قال ابن رشد ؟ المحارب

 ٗ(علل حسب جناياتهم 
 :ـ هل يإخذ بؤال ما يطلا علي  اإلسم؟3

لقوله عليه الصالة والسالم في ؟ اختلف الفقهان هل ينسل الذكر كله من المذي أم ال 
:) قال ابمن رشمد.حديث علي المشهور وقد سئل عن المذي فقال ينسل ذكره ويتولؤ

خالف فيه هل هو الواجب هو األخذ بؤوائل األسمان أو بؤواخرها فممن رأ، وسبب ال
أنه بؤواخرها أعني بؤكمر ما ينطلق عليه االسم قال بنسل الذكر كله ومن رأ، األخذ 

 ٘(بؤقل ما ينطلق عليه قال إنما ينسل مولا األذ، فقط  قياسا علل البول والمذي
والسبب في اختالفهم هل :)ل من الركوا االعتدافي  وممله أيلا، قوله في االختالف

الواجب األخذ بمبعض مما ينطلمق عليمه االسمم أم بكمل ذلمك الشمين المذي ينطلمق عليمه 
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االسم فمن كان الواجب عنده األخذ ببعض ما ينطلق عليه االسم لم يشمترط االعتمدال 
  ٔ(في الركوا ومن كان الواجب عنده األخذ بالكل اشترط االعتدال

 :) ه بعمض أعلمان السممجوددوسمجنقمص فمي ف فميمن خمتاله فمي االمملمه أيلما،قولو
  ٕ(وسبب اختالفهم هل الواجب هو امتمال بعض ما ينطلق عليه االسم أم كله

:) التمي تجمزج فمي الجمعمة قمال ابمن رشمدفمي مقمدار الجماعمة العلمان  فاختال:وممله
ذلك مالمة أو وسبب اختالفهم في هذا اختالفهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجما هل 

أربعة أو امنان وهل اإلمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم وهمل الجمما المشمترط فمي 
هذه الصالة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجما في رالب األحوال وذلك هو أكمر ممن 

       ٖ(المالمة واألربعة
الملث إلل ويشبه الممال السابق ما اختلفوا فيه من الميراث في أقل ما يحجب األم من 

والخالف هيل إلل أقل ما ينطلق عليه اسم الجمما ) :قال ابن رشدالسدس من اإلخوة ،
فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمما مالممة قمال اإلخموة الحماجبون مالممة فمما فموق 
ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجما امنان قال اإلخوة الحاجبون همما امنمان أعنمي 

 ٗ(كان له إخوةفي قوله تعالل فون 
قال ابممن الخطبمة فممي صمالة الجمعممة، مممن جفممي القمدر المجممزاخممتالف الفقهمان :ومملمه 
فقال ابن القاسم هو أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كالم العرب من الكمالم  ):رشد

من ذلك خطبتان امنتان يكون  جالمإلف المبدون بحمد هللا  وقال الشافعي أقل ما يجز
قائما يفصل إحداهما من األخر، بجلسة خفيفة يحمد هللا في كمل في كل واحدة منهما 

واحدة منهما في أولها ويصلي علل النبمي صملل هللا عليمه وسملم ويوصمي بتقمو، هللا 
والسمبب فمي اخمتالفهم همو همل  اآلخمرةويقرأ شيئا من القرهن في األولمل ويمدعو فمي 

  ٘(لشرعيعليه االسم اللنوي أو االسم ا من ذلك أقل ما ينطلق  جيجز
وسبب همذا االخمتالف :) وقال في االختالف في إدراك الركعة ما اإلمام متل يكون؟

تممردد اسممم الركعممة بممين أن يممدل علممل الفعممل نفسممه الممذي هممو االنحنممان فقممط أو علممل 
واالشمتراك المذي عمرض لهمذا االسمم إنمما همو ممن قبمل )...( االنحنان والوقوف معما 

الشمرعي وذلمك أن اسمم الركعمة ينطلمق لنمة علمل تردده بين المعنل اللنوي والمعنمل 
  ٙ(االنحنان وينطلق شرعا علل القيام والركوا والسجود

الشافعي إلل أن المانا ممن الصمدقة همو )حد النني الذي يمنا من الصدقة ذهب وفي 
)...( أقل ما ينطلمق عليمه االسمم وذهمب أبمو حنيفمة إلمل أن الننمي همو مالمك النصماب 

وسمبب اخمتالفهم همل الننمل ،ك حد إنما هو راجا إلمل االجتهادوقال مالك ليس في ذل
المانا هو معنل شرعي أم معنل لنوي فممن قمال معنمل شمرعي قمال وجمود النصماب 

  4(هو الننل ومن قال معني لنوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه االسم
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فلم يفعل  أن ال يفعل شيئا ففعل بعله أو أنه يفعل شيئا )وممله أيلا قوله فيمن حلف
بعله فعند مالك إذا حلف ليؤكلن هذا الرريف فؤكل بعله ال يبمر إال بؤكلمه كلمه وإذا 
قال ال هكل هذا الرريف أنه يحنث إن أكل بعلمه وعنمد الشمافعي وأبمي حنيفمة أنمه ال 
يحنث في الوجهين جميعا حمال علمل األخمذ بمؤكمر مما يمدل عليمه االسمم  وأمما تفريمق 

فلم يجر في ذلك علل أصل واحد ألنه أخذ في الترك بؤقل ما مالك بين الفعل والترك 
 ٔ(يدل عليه االسم وأخذ في الفعل بجميا ما يدل عليه االسم وكؤنه ذهب إلل االحتياط

قموم أقمل مما ينطلمق عليمه االسمم ممن القمرب صميام يموم أو  :)قمالفي النذر المطلق  و
ن فونمما ذهمب ممذهب ممن وأما من قال صيام يوم أو صالة ركعتي)...( صالة ركعتين
أقمل مما ينطلمق عليمه االسمم وصمالة ركعتمين أو صميام يموم أقمل مما  جير، أن المجمز

   ٕ(ينطلق عليه اسم النذر
 
ـيي االخييتبلف فييي تحديييد المصييطلحات, ومييا تييدل علييي  اآلسييما  ميين أهييم أسييباب 4

 :اختبلف المجتهدين
ئفمة ممن النماس لقولمه ومماله استحباب الجميا أن يحلر اإلمام عند إقاممة الحمدود طا

واختلفوا فيما يدل عليه ) :قال ابن رشد( وليشهد عذابهما طائفة من المإمنين:) تعالل
 ٖ(اسم الطائفة فقال مالك أربعة وقيل مالمة وقيل امنان وقيل سبعة وقيل ما فوقها

مفهوم الحرز في مجال السرقة فقد اتفمق القمائلون بمالحرز علمل أن كمل : وممله أيلا
خرجا للشين من حرزه وجب عليه القطا وسموان أكمان داخمل الحمرز أو من سمي م
وإذا تمرددت التسممية وقما الخمالف مممل اخمتالف الممذهب إذا ):قال ابن رشمدخارجه 

كانا سارقان أحدهما داخل البيت واآلخر خارجه فقرب أحدهما المتاا المسروق إلل 
تناول له وقيل ال قطا علمل مقب في البيت فتناوله اآلخر فقيل القطا علل الخار  الم

واحد منهما وقيل القطا علل المقرب للمتاا من المقب والخالف في هذا كله هيل إلل 
   ٗ(انطالق اسم المخر  من الحرز عليه أو ال انطالقه
فقيممل إن ( )أو ينفمموا ممن األرض: )واختلمف الفقهمان فممي قولمه تعممالل فمي حممد الحرابمة

أن ينفل من بلد إلل بلد فيسجن فيه إلل أن تمهر النفي هو السجن وقيل إن النفي هو 
  ٘(توبته

فون المسلمين اتفقوا علل اشمتراطها فمي قبمول شمهادة " العدالة"وبخصوص مصطلح 
وأشهدوا ذوي عدل  :"ولقوله تعالل "ممن ترلون من الشهدان :"الشاهد لقوله تعالل

علل اإلسمالم همو أن واختلفوا فيما هي العدالة فقال الجمهور هي صفة زائدة ) "منكم
يكون ملتزما لواجبات الشرا ومستحباته مجتنبما للمحرممات والمكروهمات وقمال أبمو 
حنيفة يكفي في العدالة ماهر اإلسالم وأن ال تعلم منه جرحة وسبب الخالف كما قلنا 

       ٔ(ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق
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 :عن  الشرعيـ تؤرجح النظر بين المعن  اللغو  والم٘

أن تكون الرجالن طاهرتين :)وهوالمسح علل الخفين ففي شرط الطهارة بخصوص 
بطهر الولون وذلك شين مجما عليه إال خالفا شاذا وقد روي عن ابن القاسم عمن 
مالممك ذكممره ابممن لبابممة فممي المنتخممب وإنممما قممال بممه األكمممر لمبوتممه فممي حممديث المنيممرة 

فقال عليه الصالة والسالم دعهما فوني أدخلتهمما  وريره إذا أراد أن ينزا الخف عنه
  ٔ(وهما طاهرتان      والمخالف حمل هذه الطهارة علل الطهارة اللنوية

سممبب ) :ومملممه قولممه فممي كراهيممة العلمممان ل قعممان فممي الصممالة واخممتالفهم فممي ماهيتممه
 اخممتالفهم هممو تممردد اسممم اإلقعممان المنهممي عنممه فممي الصممالة بممين أن يممدل علممل المعنممل

  ٕ(اللنوي أو يدل علل معنل شرعي أعني علل هيئة خصها الشرا بهذا االسم
يقول ابمن للمحمارب، الممرأة المذي يمكمن أن تمنحمه  مماناالختالف فمي األ وفي مسؤلة

دخل االخمتالف فممي هممذا مممن قبمل اخممتالفهم فممي ألفممام جممموا يمموقممد يمكممن أن :) رشمد
 ٖ(الشرعيالمذكر هل تتناول النسان أم ال أعني بحسب العرف 

مممن الكسمموة فممون مالكمما رأ، أن الواجممب فممي ذلممك هممو أن يكسممي ممما  جالمجممز )وفممي
يجممزي فيممه الصممالة فممون كسمما الرجممل كسمما موبمما وإن كسمما النسممان كسمما ممموبين درعمما 

في ذلك أقل ما ينطلمق عليمه االسمم إزار أو  جوخمارا وقال الشافعي وأبو حنيفة يجز
ف ال تجزي العمامة وال السراويل وسبب قميص أو سراويل أو عمامة وقال أبو يوس

 ٗ(اختالفهم هل الواجب األخذ بؤقل داللة االسم اللنوي أو المعنل الشرعي
لل أن ذبائح النصار، من العمرب حكمهما حكمم ذبمائح أهمل الكتماب إالجمهور  وذهب

هو مروي عن علي رلي هللا ومنهم من لم يجز ذبائحهم وهو أحد قولي الشافعي و)
خممالف هممل يتنمماول العممرب المتنصممرين اسممم الممذين أوتمموا الكتمماب كممما وسممبب ال عنممه

وأمما المرتمد فمون  )...(يتناول ذلك األمم المختصة بالكتاب وهم بنمو إسمرائيل والمروم
الجمهور علل أن ذبيحته ال تإكل وقال إسحاق ذبيحته جائزة وقال الموري مكروهمة 

إذ كمان لميس لمه حرممة أهمل وسبب الخمالف همل المرتمد ال يتناولمه اسمم أهمل الكتماب 
  ٘(الكتاب أو يتناوله

قممال مالممك ال بممؤس بؤكممل جميمما حيمموان واختلممف العلمممان فممي بعممض حيوانممات البحممر ف
وسممبب :)البحممر إال أنممه كممره خنزيممر المممان وقممال أنممتم تسمممونه خنزيممرا قممال ابممن رشممد

انه اختالفهم هو هل يتناول لنة أو شرعا اسمم الخنزيمر واإلنسمان خنزيمر الممان وإنسم
وعلل هذا يجب أن يتطرق الكالم إلل كل حيوان في البحر مشارك باالسم فمي اللنمة 

       .أو في العرف لحيوان محرم في البر ممل الكلب عند من ير، تحريمه
والنمر في هذه المسؤلة يرجا إلل أمرين أحدهما هل هذه األسمان لنوية والماني هل 

ان الممان وخنزيمره يقماالن مما خنزيمر البمر لالسم المشترك عموم أم ليس له فمون إنسم
وإنسانه باشمتراك االسمم فممن سملم أن همذه األسممان لنويمة ورأ، أن لالسمم المشمترك 
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عموممما لزمممه أن يقممول بتحريمهمما ولممذلك توقممف مالممك فممي ذلممك وقممال أنممتم تسمممونه 
 ٔ(خنزيرا

ل ابممن قمماواختلفموا فممي الميوبممة التممي ترفما اإلجبممار وتوجممب النطممق بالرلما أو الممرد، 
وسممبب اخممتالفهم هممل يتعلممق الحكممم بقولممه عليممه الصممالة والسممالم الميممب أحممق :)رشممد

  ٕ(بنفسها من وليها بالميوبة الشرعية أم بالميوبة اللنوية 
والمسميس ههنما  :)قمال ابمن رشمدالصداق الذي ال يجب إال بالمسميس :أيلاومن ذلك 

فمي اللنمة وهمو الممس  الماهر من أمره أنه الجماا وقد يحتممل أن يحممل علمل أصمله
ولعل هذا هو الذي تؤولت الصحابة ولذلك قال مالك في العنين المإجل إنه قمد وجمب 
لها الصداق عليه إذا وقا الطالق لطول مقامه معها فجعل له دون الجماا تمؤميرا فمي 

       ٖ(إيجاب الصداق
ختلفموا فمي فقمد ا:ومماله أيلا االشتراك في لفم النكاح،بين المعنل اللنوي والشمرعي

الزنا هل يوجب من التحريم في النسان المحرمات ما يوجب الوطن في نكاح صحيح 
وسبب الخالف االشتراك في اسم النكاح أعنمي فمي داللتمه  :)قال ابن رشدأو بشبهة؟ 

علل المعنل الشرعي واللنوي فمن راعل الداللة اللنوية في قوله تعمالل وال تنكحموا 
زنا ومن راعل الداللمة الشمرعية قمال ال يحمرم الزنما وممن ما نكح هباإكم قال يحرم ال

علمل هممذا الحكممم بالحرممة التممي بممين األم والبنمت وبممين األب واالبممن قمال يحممرم الزنمما 
أيلمما ومممن شممبهه بالنسممب قممال ال يحممرم إلجممماا األكمممر علممل أن النسممب ال يلحممق 

 ٗ(بالزنا
 :االختبلف في أشيا  من ابل تناول اإلسم لها من عدم 

 ،ق بالصنف السابق أيلا االختالف في أشيان من قبل تناول اإلسم لها من عدممهيلح
بحيث يكون االعتبار عادة باستحلمار المعماني الشمرعية بجانمب اإلطالقمات اللنويمة 

فقال مالك ال يإكل من ريمر ذكماة وذكاتمه عنمده همو )في الجراد اختالفهم : وممل ذلك
ل عاممة الفقهمان يجموز أكمل ميتتمه وبمه قمال أن يقتل إما بقطا رأسه أو بنيمر ذلمك وقما

مطمرف وذكمماة مما لمميس بممذي دم عنمد مالممك كمذكاة الجممراد وسممبب اخمتالفهم فممي ميتممة 
  ٘(الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم ال في قوله تعالل حرمت عليكم الميتة 

 ومماله أيلا،هل الشهادة في النكاح مما ينطلق عليه اسم السر؟ 
د أبي حنيفة بشهادة فاسقين ألن المقصود عنده بالشهادة هو اإلعالن فالنكاح ينعقد عن

فقممط والشممافعي يممر، أن الشممهادة تتلمممن المعنيممين أعنممي اإلعممالن والقبممول ولممذلك 
اشممترط فيهمما العدالممة وأممما مالممك فلمميس تتلمممن عنممده اإلعممالن إذا وصممي الشمماهدان 

شمهادة ينطلمق عليمه اسمم وسمبب اخمتالفهم همل مما تقما فيمه ال:) بالكتمان قال ابن رشمد
السر أم ال واألصل في اشتراط اإلعالن قول النبي عليه الصالة والسالم أعلنوا همذا 

  ٔ...(النكاح والربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود
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واختلفوا هل يحرم الوجور واللدود وبالجملمة مما يصمل إلمل الحلمق ممن ريمر رلماا 
فون مالكا قمال يحمرم الوجمور واللمدود :)قال ابن رشدوذلك في عالقته باسم الرلاا،

وقال عطان وداود ال يحرم وسبب اختالفهم همل المعتبمر وصمول اللمبن كيفمما وصمل 
إلل الجوف أو وصوله علل الجهة المعتادة فمن راعل وصوله علمل الجهمة المعتمادة 
وهو الذي ينطلمق عليمه اسمم الرلماا قمال ال يحمرم الوجمور وال اللمدود وممن راعمل 

 ٔ(إلل الجوف كيفما وصل قال يحرم وصول اللبن
وسممبب ) ومملمه قولمه فمي االخممتالف فمي الرلماا أيلما إذا كممان اللمبن مختلطما بنيمره

اختالفهم هل يبقل للبن حكم الحرمة إذا اختلط بنيره أم ال يبقل به حكمها كالحال في 
ه النجاسة إذا خالطت الحالل الطاهر واألصل المعتبر في ذلك انطالق اسم اللبن علي

  ٕ(كالمان هل يطهر إذا خالطه شين طاهر
 :ب ـ االحتمال فيما يعود علي  الضمير

،وقال ابن رشد في سمبب في المريض الذي يخاف من استعمال المان  اختلف العلمان
وإن كنمتم مرلمل أو ) :محمذوف مقمدر فمي قولمه تعمالل اآليمةهل فمي :)االختالف هو
دير الكممالم وإن كنممتم مرلممل ال حممذفا وأن تقمم اآليممةفمممن رأ، أن فممي  (علممل سممفر

إنما يعود  (فلم تجدوا مان :)وأن اللمير في قوله تعالل ،تقدرون علل استعمال المان
علل المسافر فقط أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال المان وممن رأ، أن 

 اآليمةيعود علل المريض والمسافر معما وأنمه لميس فمي  "فلم تجدوا مان"اللمير في 
       ٖ(لم يجز للمريض إذا وجد المان التيممحذف 

وأما سبب اختالفهم في الحالر الذي يعدم المان فاحتمال اللمير الذي :)وممله قوله
فممي قولممه تعممالل فلممم تجممدوا مممان أن يعممود علممل أصممناف المحممدمين أعنممي الحالممرين 
ن والمسممافرين أو علممل المسممافرين فقممط فمممن رهه عائممدا علممل جميمما أصممناف المحممدمي

أجمماز التمميمم للحالممرين ومممن رهه عائممدا علممل المسممافرين فقممط أو علممل المرلممل 
 ٗ(والمسافرين لم يجز التيمم للحالر الذي عدم المان

الختالفهم في هذا أيلا سمبب هخمر وهمو احتممال :)مماله أيلا قوله في مولا هخرو
علمل  أعنمي أن يعمود (وطعاممه متاعما لكمم وللسميارة :)عودة اللمير في قولمه تعمالل

البحر أو علل الصيد نفسه فمن أعاده علل البحر قال طعامه هو الطافي وممن أعماده 
  ٘علل الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر

وأما اختالف من أوجب أم الكتماب فمي الصمالة فمي كمل ركعمة أو  :)وممله أيلا قوله
الة والسمالم في بعض الصالة فسببه احتمال عودة اللمير الذي في قولمه عليمه الصم

لم يقرأ فيها بؤم القرهن علل كل أجزان الصالة أو علل بعلها وذلك أن ممن قمرأ فمي 
الكل منها أو في الجزن أعني في ركعة أو ركعتين لم يدخل تحت قوله عليمه الصمالة 
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والسالم لم يقرأ فيهما وهمذا االحتممال بعينمه همو المذي أصمار أبما حنيفمة إلمل أن يتمرك 
 ٔ(الصالة أعني في الركعتين األخيرتين القرانة أيلا في بعض

هممل لممألب أن يعفممو عممن نصمف الصممداق فممي ابنتممه البكممر أعنممي إذا : واختلمف الفقهممان
وسممبب اخممتالفهم هممو االحتمممال الممذي فممي قولممه :)قممال ابممن رشممدطلقممت قبممل الممدخول 

وذلك في لفمة يعفو فونها تقمال ( إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح:) تعالل
في كالم العرب مرة بمعنل يسقط ومرة بمعنل يهب وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح 
علل من يعود هذا اللمير هل علل الولي أو علل الزو  فمن قال علل الزو  جعل 

  ٕ (يعفو بمعنل يهب ومن قال علل الولي جعل يعفو بمعنل يسقط
 :ج ـ هل الشرط يعود إل  أارب مذكور؟

قممال ابممن ألم بمجممرد العقممد علممل البنممت أي مممن ريممر دخممول، اختلفمموا فممي تحممريم ا
يعممود إلممل ( الالتممي دخلممتم بهممن:) ومبنممل الخممالف هممل الشممرط فممي قولممه تعممالل:)رشمد

أقرب مذكور وهم الربائب فقط أو إلل الربائمب واألمهمات الممذكورات قبمل الربائمب 
كم الالتمي وأمهمات نسمائكم وربمائبكم الالتمي فمي حجموركم ممن نسمائ:) في قوله تعمالل

الالتي دخلمتم بهمن يعمود علمل األمهمات : فونه يحتمل أن يكون قوله تعالل( دخلتم بهن
       ٖ(والبنات ويحتمل أن يعود إلل أقرب مذكور وهم البنات

 
 د ـ هل يعود االستثنا  إل  أارب مذكور؟ 

 ففي حد القذف اختلفموا إذا تماب القماذف فقمال مالمك تجموز شمهادته وبمه قمال الشمافعي
والسممبب فممي اخممتالفهم هممل ):قممال ابممن رشممد ،وقممال أبممو حنيفممة ال تجمموز شممهادته أبممدا

:) وذلك في قوله تعالل االستمنان يعود إلل الجملة المتقدمة أو يعود إلل أقرب مذكور
فممن قمال يعمود إلمل ( وال تقبلوا لهمم شمهادة أبمدا وأولئمك همم الفاسمقون إال المذين تمابوا

ا الفسق وال تقبل شهادته ومن رأ، أن االستمنان يتناول أقرب مذكور، قال التوبة ترف
  ٗ(األمرين جميعا قال التوبة ترفا الفسق ورد الشهادة 

 
 :بين االستثنا  المتصل واالستثنا  المنقطل

هل هو استمنان متصمل فيخمر   (إال ما ذكيتم :)في مفهوم قوله تعالل )اختلف العلمان
المنخنقمة والموقموذة والمترديمة والنطيحمة  :وهمو ،من الجنس بعمض مما يتناولمه اللفمم

أم همو اسمتمنان منقطما ال تمؤمير لمه فمي  .وما أكل السبا علل عمادة االسمتمنان المتصمل
 .الجملة المتقدمة إذ كان هذا أيلا شؤن االستمنان المنقطا في كالم العرب 

فمممن قممال إنممه متصممل قممال الممذكاة تعمممل فممي هممذه األصممناف الخمسممة وأممما مممن قممال 
ستمنان منقطا فونه قال ال تعمل الذكاة فيها وقد احتج ممن قمال إن االسمتمنان متصمل اال

بوجماعهم علل أن الذكاة تعمل في المرجو منها قمال فهمذا يمدل علمل أن االسمتمنان لمه 
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تؤمير فيها فهو متصل     وقد احتج أيلا من رأ، أنه منقطا بمؤن التحمريم لمم يتعلمق 
 .ي حية وإنما يتعلق بها بعد الموتبؤعيان هذه األصناف الخمسة وه

حرممت علميكم  :"وإذا كان ذلك كذلك فاالستمنان منقطما وذلمك أن معنمل قولمه تعمالل 
إنما هو لحم الميتة وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها أي لحم  "الميتة

ممر الميتة بهذه األسباب سو، التي تمموت ممن تلقمان نفسمها وهمي التمي تسممل ميتمة أك
ذلك من كالم العرب أو بالحقيقة قالوا فلمما علمم أن المقصمود لمم يكمن تعليمق التحمريم 
بؤعيان هذه وهي حية وإنمما علمق بهما بعمد المموت ألن لحمم الحيموان محمرم فمي حمال 
الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل قوله عليه الصالة والسالم ما قطا من البهيمة 

يكون قوله إال ما ذكيمتم اسمتمنان منقطعما لكمن الحمق فمي  وهي حية فهو ميتة وجب أن
  ٔ(ذلك أن كيفما كان األمر في االستمنان فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيها

 
 :هـ ـ اواعد لها تعلا في االستنباط باللغة

 
 :ختبلف في داللة اللفظ أحد أسباب االختبلفات العامةاال-

  ):قمال ابمن رشممد ،ن وقمدر الواجمب فيمهاخمتالفهم فمي اعتبمار النصماب فمي المعممد ففمي
ألنمه قمال عليمه  ؟ وسبب الخالف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم ال يتناوله

الصالة والسالم وفي الركاز الخمس ورو، أشهب عن مالك أن المعمدن المذي يوجمد 
بنير عمل أنمه ركماز وفيمه الخممس فسمبب اخمتالفهم فمي همذا همو اخمتالفهم فمي داللمة 

 ٕ(م وهو أحد أسباب االختالفات العامة التي ذكرناهااللف
 :استقرا  كبلم العرب وسيلة للواوف عل  المعاني والتمييز بينها

وهمذا النممر همو لنموي إن لمم يكمن لمه داللمة  :)وبعد كالمه عن الفقير والمسمكين قمال
شرعية واألشبه عند استقران اللنة أن يكونما اسممين دالمين علمل معنمل واحمد يختلمف 
باألقل واألكمر في كل واحد منهما ال أن هذا راتب من أحدهما علل قمدر ريمر القمدر 

 ٖ(الذي اآلخر راتب عليه
 :احترام عادة العرب في االستعمال

يقممول ابممن رشممد فممي الخممالف الواقمما فممي معنممل الطهممر هممل هممو االرتسممال أم انقطمماا 
رن معنمل ويجب علمل ممن فهمم ممن لفمم الطهمر فمي قولمه تعمالل حتمل يطهم:)الحيض

واحدا من هذه المعاني المالمة أن يفهم ذلك المعنل بعينه من قوله تعالل فموذا تطهمرن 
بمين معنيمين ممن همذه المعماني  اآليمةألنه مما لميس يمكمن أو ممما يعسمر أن يجمما فمي 

مختلفين حتل يفهم من لفمة يطهرن النقان ويفهم من لفم تطهرن النسل بالممان علمل 
ين في االحتجا  لمالك فونه ليس من عادة العمرب أن يقولموا ما جرت به عادة المالكي

 .ال تعط فالنا درهما حتل يدخل الدار فوذا دخل المسجد فؤعطه درهما
بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فؤعطه درهما ألن الجملة المانية همي مإكمدة لمفهموم  

نه النقان وقوله الجملة األولل ومن تؤول قوله تعالل وال تقربوهن حتل يطهرن علل أ
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فوذا تطهمرن علمل أنمه النسمل بالممان فهمو بمنزلمة ممن قمال ال تعمط فالنما درهمما حتمل 
يدخل الدار فوذا دخل المسجد فؤعطه درهما وذلك رير مفهوم في كالم العرب إال أن 
يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكالم وال تقربوهن حتل يطهمرن ويتطهمرن فموذا 

  ٔ(مركم هللا وفي تقدير هذا الحذف بعدتطهرن فؤتوهن من حيث أ
 :  تؤصيل المفاهيم الفقهية بالرجوع إل  الجذور اللغوية يقو  الحجة

وأمما أن العريمة عنمده )حجمة للشمافعي  بخصوص ما اعتبمره في العرية قال ابن رشد
فالدليل علل ذلك من اللنة فون أهل اللنة قمالوا العريمة همي الهبمة واختلمف ،هي الهبة 
يتها بذلك فقيل ألنها عريت من الممن وقيمل إنهما ممؤخوذة ممن عمروت الرجمل في تسم

 ٕ("وأطعموا القانا والمعتر :"أعروه إذا سؤلته ومنه قوله تعالل
 : تطابا األسما  والمعاني أحيانا بين اللغة والفق 

والشجا  عشرة في اللنة والفقه أولها الداميمة وهمي التمي تمدمي الجلمد ):قال ابن رشد
جارحة وهي التي تشمق الجلمد ممم البالمعة وهمي التمي تبلما اللحمم أي تشمقه ممم مم ال

المتالحمة وهمي التمي أخمذت فمي اللحمم ممم السممحاق وهمي التمي تبلمآ السممحاق وهمو 
النشان الرقيق بين اللحم والعمم ويقال لها الملطان بالمد والقصر مم المولحة وهي 

تي تهشم العمم مم المنقلة وهي التمي التي تولح العمم أي تكشفه مم الهاشمة وهي ال
يطير العمم منها مم المؤمومة وهي التي تصل أم الدمال مم الجائفة وهمي التمي تصمل 
إلل الجوف وأسمان هذه الشجا  مختصمة بمما وقما بالوجمه منهما والمرأس دون سمائر 

وهممذا  ٖ(البممدن واسممم الجممرح يخممتص بممما وقمما فممي البممدن فهممذه أسمممان هممذه الشممجا 
لدقيق يإكد رنل العربية الواسا،وأشك أن يكون في لنمة أخمر، ممن لنمات التفصيل ا

 .الدنيا في هذه النقطة أي تفصيل أنواا الجراح ممل هذا التفصيل
 :ال يمكن أن يقصد باالسم المشترك غير معن  واحدا

إذا خاطبت باالسم المشترك إنما تقصد بمه معنمل واحمدا  )كما يقول ابن رشد العربف
 ٗ(لتي يدل عليها االسم ال جميا المعاني التي يدل عليهامن المعاني ا

 :إال بدليلفي المشترك ال يصار إل  أحد المعنيين 
وذا تردد اللفم بمين المعنيمين علمل السموان وجمب أن ال يصمار إلمل أحمد المعنيمين إال ف

أنمه رسمل يمده اليمنمل رلي هللا عنمه خر  مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أ،بدليل
مممم رسمل رجلممه اليمنمل حتممل أشمرا فممي  ،ي العلممد ممم اليسممر، كمذلكحتمل أشممرا فم

الساق مم رسمل اليسمر، كمذلك ممم قمال هكمذا رأيمت رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم 
وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في النسمل ألنمه إذا تمردد ) :قال ابن رشد.يتولؤ 

 ٘(نيين إال بدليلاللفم بين المعنيين علل السوان وجب أن ال يصار إلل أحد المع
 :حرف ثم يقتضي الترتيب ببل خبلف

ذهب قوم إلمل أن الترتيمب فمي همذه الطهمارة أبمين منهما فمي الولمون  :)قال ابن رشد
وذلك بين الرأس وسائر الجسد لقوله عليه الصمالة والسمالم فمي حمديث أم سملمة إنمما 
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ممم  يكفيك أن تحمي علل رأسك مالث حميمات ممم تفيلمي الممان علمل جسمدك وحمرف
 ٔ(يقتلي الترتيب بال خالف بين أهل اللنة

 :الضمائر إنما يحمل أبدا عودها عل  أارب مذكور
فلممم تجممدوا مممان  :فممألن قولممه تعممالل اآليممةاالحتمممال المموارد فممي ) يقممول ابممن رشممد عممن

فتيمموا يحتمل أن يعود اللمير الذي فيه علل المحدث حدما أصنر فقط ويحتمل أن 
فماألمهر أنمه عائمد  ،الجمماا اآليمةكانت المالمسة عنده فمي  يعود عليهما معا لكن من

عليهممما معمما ومممن كانممت المالمسممة عنممده هممي اللمممس باليممد أعنممي فممي قولممه تعممالل أو 
فاألمهر أنه إنما يعود اللمير عنده علل المحدث حدما أصنر فقط إذ .المستم النسان

تقمديما  اآليةيقدر في  كانت اللمائر إنما يحمل أبدا عودها علل أقرب مذكور إال أن
  ٕ(وتؤخيرا

 
 

 :األلف والبلم للحصر,والحصر يدل عل  أن الحكم خاص بالمنطوا ب 
من لفم التكبيمر إال هللا أكبمر وقمال الشمافعي هللا أكبمر وهللا األكبمر  جقال مالك ال يجز

من لفم التكبير كل لفم في معنماه مممل  جوقال أبو حنيفة يجز جاللفمان كالهما يجز
وسممبب اخممتالفهم هممل اللفممم هممو المتعبممد بممه فممي االفتتمماح أو  )األعمممم وهللا األجممل هللا

 ، المعنل وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصالة والسالم مفتاح الصالة 
الطهممور وتحريمهمما التكبيممر وتحليلهمما التسممليم قممالوا واأللممف والممالم هاهنمما للحصممر 

لمنطوق به وأنه ال يجوز بنيره وليس يموافقهم والحصر يدل علل أن الحكم خاص با
أبو حنيفة علل هذا األصل فون هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب وهمو أن 
يحكمم للمسممكوت عنممه بلمد حكممم المنطمموق بمه ودليممل الخطمماب عنمد أبممي حنيفممة ريممر 

 ٖ(معمول به
إنهما تجموز  فقمال جمهمور العلممان)واختلف العلمان همل تجموز الوصمية لنيمر القرابمة 

علمل القرابمة وبمه قمال  لنير األقربين ما الكراهية وقال الحسن وطاوس ترد الوصية
وحجة هإالن ماهر قولمه تعمالل الوصمية للوالمدين واألقمربين واأللمف والمالم إسحاق 

      ٗ(تقتلي الحصر
 :إنما من أدوات الحصر

قال مالك والشافعي ف ؟ هل يكون والإه له ،اختلف العلمان فيمن أسلم علل يديه رجل
قال والموري وداود وجماعة ال والن له وقال أبو حنيفة وأصحابه له والإه إذا وااله 

فعممدة الطائفمة األولممل قولمه صملل هللا عليمه وسمملم إنمما الموالن لممن أعتممق ):ابمن رشمد
وإنممما هممذه هممي التممي يسمممونها الحاصممرة وكممذلك األلممف والممالم هممي عنممدهم للحصممر 

يكون الحكم خاصا بالمحكوم عليه ال يشاركه فيه ريره أعنمي  ومعنل الحصر هو أن
       ٘(أن ال يكون والن بحسب مفهوم هذا القول إال للمعتق فقط المباشر
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       :األسما  التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل عل  المعن  اللغو 

هممي عنممه فممي يقممول ابممن رشممد تعليقمما علممل اخممتالف العلمممان فممي معنممل اإلقعممان المن
األسمان التي لم تمبت لها معان شرعية يجب أن تحمل علل المعنل اللنوي  :)الصالة

حتل يمبت لها معنل شرعي بخالف األمر في األسمان التمي تمبمت لهما معمان شمرعية 
أعنممي أنممه يجممب أن يحمممل علممل المعمماني الشممرعية حتممل يممدل الممدليل علممل المعنممل 

  ٔ(اللنوي
 :بلهابخبلف ما ا "إل "ما بعد 

وال خمالف بمين أهمل األصمول أن مما بعمد إلمل بخمالف مما قبلهما إذا  :يقول ابن رشمد 
كانت راية وأن هذا وإن كان ممن بماب دليمل الخطماب فهمو ممن أنواعمه المتفمق عليهما 

ال خالف بمين العلممان أن مما  .ممل قوله مم أتموا الصيام إلل الليل وقوله إلل المرافق
       ٕ(نايةبعد الناية بخالف ما قبل ال

 :ما بعد الغاية بخبلف ما ابل الغاية
أمما دليمل الجمهمور :)فيما ذهب إليه الجمهور من بيا الممار قبمل الزهمو قال ابن رشد

علل منا بيعها مطلقا قبل الزهو فالحديث المابت عن ابمن عممر أن رسمول هللا صملل 
ا والمشمتري فعلمم نهمل البمائ ،هللا عليه وسلم نهل عن بيا الممار حتمل يبمدو صمالحها

أن ما بعد النايمة بخمالف مما قبمل النايمة وأن همذا النهمي يتنماول البيما المطلمق بشمرط 
 ٖ(التبقية 

 :اختبلف األحكام حيث تختلف األسما 
ويشبه أن يكون األمهر اختالف األحكام حيث تختلف األسمان وتختلف :قال ابن رشد

 ٗ(الموجودات أنفسها
 :تخييرتقتضي في لسان العرب ال "أو"

وماهر ما رواه مالك من أن رجال أفطر في رملان فؤمره رسول هللا :قال ابن رشد
صلل هللا عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا 

  ٘(أنها علل التخيير إذ أو إنما تقتلي في لسان العرب التخيير
 :داللة ما هو عل  وزن فعل وأفعل

وممن قمال إن اآليمة إنمما وردت فمي المحصمر بمالمرض فونمه زعمم أن ):قال ابن رشمد
المحصممر هممو مممن أحصممر وال يقممال أحصممر فممي العممدو وإنممما يقممال حصممره العممدو 
وأحصمره المممرض قممالوا وإنممما ذكممر المممرض بعممد ذلممك ألن المممرض صممنفان صممنف 
محصر وصنف رير محصر وقمالوا معنمل قولمه فموذا أمنمتم معنماه ممن الممرض وأمما 

األول فقالوا عكس هذا وهو أن أفعل أبدا وفعل فمي الشمين الواحمد إنمما يمؤتي  الفريق
لمعنيين أما فعل فوذا أوقا بنيره فعال من األفعال وأما أفعل فوذا عرله لوقموا ذلمك 
الفعل به يقال قتله إذا فعل به فعل القتل وأقتلمه إذا عرلمه للقتمل وإذا كمان همذا هكمذا 
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لمرض ألن العممدو إنممما عممرض ل حصمممار فؤحصممر أحممق بالعممدو وحصممر أحمممق بمما
       ٔ(والمرض فهو فاعل اإلحصار

 :العطف يفيد االشتراك في الحكم
وسبب اختالفهم :)فيما افتتح المسلمون من األرض عنوة قال ابن رشد الفقهان اختلف

ما يمن من التعارض بين هية سورة األنفال وهية سورة الحشر وذلمك أن هيمة األنفمال 
ا أن كل ما رنم يخمس وهو قولمه تعمالل واعلمموا أنمما رنممتم وقولمه تقتلي بماهره

تعالل في هية الحشر والذين جانوا من بعدهم عطفا علل ذكر الذين أوجب لهم الفين 
يمكن أن يفهم منه أن جميا النماس الحالمرين واآلتمين شمركان فمي الفمين كمما روي 

انوا من بعدهم ما أر، هذه عن عمر رلي هللا عنه أنه قال في قوله تعالل والذين ج
اآليممة إال قممد عمممت الخلممق حتممل الراعممي بكممدان أو كالممما هممذا معنمماه ولممذلك لممم تقسممم 

      ٕ(األرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر
 :ليست صيغة الشرط صيغة يمين

اقا اتفق الجمهور في األيمان التي ليست إقساما بشين وإنما تخر  مخر  اإللزام الو
بشممرط مممن الشممروط ممممل أن يقممول القائممل فممون فعلممت كممذا فعلممي مشممي إلممل بيممت هللا 

وسممبب اخممتالفهم هممل هممي يمممين أو :) واختلفمموا هممل فيهمما كفممارة أم ال قممال ابممن رشممد
ومن قال إنها من جنس النذر أي من جنس األشيان التي نمص الشمرا علمل )...( نذر

ة فيها لكن يعسر هذا علل المالكية لتسميتهم أنه إذا التزمها اإلنسان لزمته قال ال كفار
إياها أيمانا لكن لعلهم إنما سموها أيمانا علل طريق التجوز والتوسا والحق أنه ليس 
يجب أن تسمل بحسمب الداللمة اللنويمة أيمانما فمون األيممان فمي لنمة العمرب لهما صميآ 

صمينة  مخصوصة وإنما يقا اليمين باألشيان التمي تعممم وليسمت صمينة الشمرط همي
  ٖ(اليمين فؤما هل تسمل أيمانا بالعرف الشرعي وهل حكمها حكم األيمان ففيه نمر

 :من جهة االتصال أو عدم  في اليمين 4االستثنا أثر 
فون قوما اشترطوا ذلك فيه وهو )بالقسم  االستمنان اشتراط اتصال اختلف العلمان في

يفمة كسمكتة الرجمل للتمذكر أو مذهب مالك وقال الشمافعي ال بمؤس بينهمما بالسمكتة الخف
للتنفس أو النقطاا الصوت وقال قوم من التابعين يجوز للحالف االسمتمنان مما لمم يقمم 
 .من مجلسه وكان ابن عباس ير، أنه له االستمنان أبدا علل ما ذكر منه متل ما ذكر
وإنما اتفق الجميا علل أن استمنان مشيئة هللا في األممر المحلموف علمل فعلمه إن كمان 

 .فعال أو علل تركه إن كان تركا رافا لليمين ألن االستمنان هو رفا للزوم اليمين
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وإنمما ينعطمف االسمتمنان علمل كمالم  )...(فون الجمل وإن انتممت تحت سياق واحد فليس لبعلها تعلق بالبعض )

حد وإن اختلفت المقاصد في الجمل فكل جملة متعلقة بمعناهما ال تعلمق لهما بمما بعمدها والمواو مجتما في ررض وا
ليست لتنيير المعنل وإنما هي السترسال الكالم وحسن نممه والجملة األخيرة تفصل االستمنان عمن ممن حيمث إن 

السمتمنان بالجملمة الخائض في ذكرها هخذ في معنمل يخمالف معنمل ملمرب عنمه فيمهمر والحالمة همذه اختصماص ا
األخيممرة وبيممان ذلممك بالممممال أن الرجممل إذا قممال أكرممموا مممن يزورنمما وقممد حبسممت علممل أقمماربي داري هممذه وبعممت 
عقمماري الممذي تعرفونممه مممن فممالن وإذا مممت فممؤعتقوا عبيممدي إال الفاسممق مممنهم فيبعممد انصممراف حكممم االسممتمنان إلممل 

 ٕ٘ٙ:ص ٔ: :البرهان( علل الجميا إذا أمكن الحبس أو إلل األمر باإلكرام مم ليس يبعد قصد العطف
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قال أبو بكر بن المنذر مبت أن رسول هللا صلل هللا عليه وسملم قمال ممن حلمف فقمال  
إن شان هللا لم يحنث وإنما اختلفوا هل يإمر في اليممين إذا لمم توصمل بهما أو ال يمإمر 

لالنعقاد أم هو مانا له فوذا قلنا إنه مانا لالنعقاد ال حال  الختالفهم هل االستمنان حال
       ٔ(له اشترط أن يكون متصال باليمين وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك

 
 
 :و من عموم بتخصيص أو من مطلا بتقييدأمن عدد يكون ستثنا  الا

ممن عمموم  وقيل بل استمنان علل لربين استمنان ممن عمدد واسمتمنان:)يقول ابن رشد
بتخصيص أو من مطلق بتقييد فاالستمنان من العمدد ال ينفما فيمه إال حمدوث النيمة قبمل 
النطممق بمماليمين واالسممتمنان مممن العممموم ينفمما فيممه حممدوث النيممة بعممد اليمممين إذا وصممل 

       ٕ(االستمنان نطقا باليمين
 :اسم الشي  اد ينطلا عل  ما يتولد من 

فمن اعتبر  ،فيمن حلف أن ال يؤكل لحما فؤكل شحما )ذكر ابن رشد اختالف الفقهان 
داللة اللفم الحقيقي قال ال يحنث ومن رأ، أن اسم الشمين قمد ينطلمق علمل مما يتولمد 

 ٖ(منه قال يحنث 
 :أنواا النذر من جهة اللفم

والنمذور تنقسمم أوال قسممين قسمم ممن جهمة اللفمم )قال ابن رشمد فمي أصمناف النمذور 
تممي تنممذر فؤممما مممن جهممة اللفممم فونممه لممربان مطلممق وهممو وقسممم مممن جهممة األشمميان ال

المخر  مخر  الخبر      ومقيد وهو المخر  مخر  الشرط والمطلق علل لربين 
مصرح فيه بالشين المنذور به ورير مصرح فاألول ممل قول القائل هلل علي نذر أن 

 .أحج
بما صرح فيه والماني ممل قوله هلل علي نذر دون أن يصرح بمخر  النذر واألول ر 

بلفممم النممذور وربممما لممم يصممرح فيممه بممه ممممل أن يقممول هلل علممي أن أحممج وأممما المقيممد 
ط فكقول القائل إن كان كذا فعلي هلل نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا المخر  مخر  الشر

ربما علقه بفعل من أفعال هللا تعالل ممل أن يقول إن شفل هللا مريلي فعلي نذر كذا 
وكذا وربما علقه بفعل نفسه ممل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وهذا هو المذي 

 ٗ(يسميه الفقهان أيمانا
 :م العرب قد تدل علل البعضالم التعريف في كال

ما أنهر  :)حديث رافا بن خديج أنه قال عليه الصالة والسالم ورد في شروط الذكاة 
وروي عمن أبمي أماممة  .وهو حديث متفق علل صمحته (الدم وذكر اسم هللا عليه فكل

ما فر، األودا  فكلوا ما لم يكن رض ناب  :)عن النبي صلل هللا عليه وسلم أنه قال
 (مفرأو نحر 
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فماهر الحديث األول يقتلي قطا بعض األودا  فقط ألن إنهار الدم :) قال ابن رشد
يكمون بممذلك وفمي الممماني قطمما جميما األودا  فالحممديمان وهللا أعلممم متفقمان علممل قطمما 
الودجين إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما ولذلك وجه الجما بمين 

ريمف فمي قولمه عليمه الصمالة والسمالم مما فمر، األودا  الحديمين أن يفهم من الم التع
  ٔ(البعض ال الكل إذ كانت الم التعريف في كالم العرب قد تدل علل البعض

 :اإلستثنا  من الحظر يقتضي اإلباحة دون اإليجاب

في حديث أم حبيبة حين دعت بالطيب فمسحت بمه عارلميها ممم قالمت  قال ابن رشد
أنمي سممعت رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم يقمول ال  وهللا ما لي به من حاجمة ريمر

يحل المرأة مإمنة تمإمن بماهلل واليموم اآلخمر أن تحمد علمل ميمت فموق ممالث ليمال إال 
فليس فيه حجة ألنه استمنان من حمر فهمو يقتلمي :)علل زو  أربعة أشهر وعشرا 

 ٕ(اإلباحة دون اإليجاب

  الذ  اشتا من  االسم هو علية إذا علا باسم مشتا دل عل  أن ذلك المعنالحكم 
 :الحكم

أما الشافعية فونهم :)في معرض حديمه عن تعليل الفقهان للبيوا الربوية قال ابن رشد
قالوا في تمبيت علتهم الشبهية إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل علل أن ذلك المعنمل 

فماقطعوا الذي اشتق منه االسمم همو علمة الحكمم مممل قولمه تعمالل والسمارق والسمارقة 
أيممديهما فلممما علممق الحكممم باالسممم المشممتق وهممو السممارق علممم أن الحكممم متعلممق بممنفس 

      ٖ(السرقة 
 

 :العقود ال تصح إال باأللفاظ التي صيغتها ماضية
والعقد ال يصح إال بؤلفام البيا والشران التي صينتها مالية ممل أن يقول البائا قد )

ك وإذا قال له بعني سلعتك بكمذا وكمذا فقمال بعت منك ويقول المشتري قد اشتريت من
قد بعتها فعند مالك أن البيا قد وقا وقد لزم المستفهم إال أن يؤتي في ذلك بعذر وعند 
الشافعي أنه ال يتم البيما حتمل يقمول المشمتري قمد اشمتريت وكمذلك إذا قمال المشمتري 

منمك اختلمف همل للبائا بكم تبيا سلعتك فيقول للمشتري بكمذا وكمذا فقمال قمد اشمتريت 
 ٗ(يلزم البيا أم ال حتل يقول قد بعتها منك

 

 :زـ بعا ما يتعلا بالببلغة ول  عبلاة باالستنباط
تردد اللفم بين حملمه  :)من أسباب اختالف الفقهان" البداية"ذكر ابن رشد في مقدمة 

هممي إممما الحممذف ، وإممما  يعلممل الحقيقممة أو حملممه علممل نمموا مممن أنممواا المجمماز ، التمم
 ٔ..(ة ، وإما التقديم ، وإما التؤخير ، وإما تردده علل الحقيقة أو االستعارةالزياد
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 :الحقيقة والمجاز
 :األصل هو أن يحمل الشين علل الحقيقة حتل يدل الدليل علل حمله علل المجاز

؟ الممريض والمسمافر همل يجزيمه صمومه عمن فرلمه أم ال  صوم اختلف العلمان في
وممن كمان مريلما أو علمل "الفهم تمردد قولمه تعمالل والسبب في اخمت :)قال ابن رشد

بين أن يحمل علل الحقيقة فمال يكمون هنالمك محمذوف أصمال  "سفر فعدة من أيام أخر
أو يحمل علل المجاز فيكون التقدير فؤفطر فعدة من أيام أخر وهذا الحذف في الكالم 

حقيقمة ولمم هو الذي يعرفه أهل صناعة الكالم بلحن الخطاب فمن حممل اآليمة علمل ال
يحملها علل المجاز قال إن فرض المسافر عدة ممن أيمام أخمر لقولمه تعمالل فعمدة ممن 
أيام أخر ومن قدر فؤفطر قال إنما فرله عدة من أيام أخمر إذا أفطمر وكمال الفمريقين 
يرجح تؤويله باآلمار الشاهدة لكال المفهمومين وإن كمان األصمل همو أن يحممل الشمين 

      ٔ(ليل علل حمله علل المجاز علل الحقيقة حتل يدل الد
 

وفمي فسماد االعتكماف بمما دون الجمماا ممن  ناسمياالمعتكمف إذا جماما  الفقهمان اختلف
وسبب اختالفهم هل االسم المتردد بين الحقيقة والمجاز :)قال ابن رشدالقبلة واللمس 

له عموم وخصوص وهو أحد أنواا االسم المشترك فمن ذهب إلل أن له عموما قال 
تباشمروهن وأنمتم عماكفون فمي المسماجد ينطلمق علمل  المباشرة في قوله تعالل وال إن

الجماا وما دون الجماا ومن لم يمر عمومما وهمو األشمهر األكممر قمال يمدل إمما علمل 
الجماا وإما علل ما دون الجماا فوذا قلنا إنه يدل علل الجماا بوجماا بطمل أن يمدل 

دل علمل الحقيقمة والمجماز معما وممن أجمر، علل رير الجماا ألن االسم الواحمد ال يم
 ٕ(اإلنزال بمنزلة الوقاا فألنه في معناه ومن خالف فألنه ال ينطلق عليه االسم حقيقة

وعمدة المشترطين لخيار المجلس حمديث  :)قال ابن رشدوبخصوص خيار المجلس،
 مالك عن نافا عن ابن عمر أن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم قمال المتبايعمان كمل
واحد منهما بالخيار علل صاحبه ما لم يفترقا إال بيا الخيار وفي بعض روايات همذا 
الحديث إال أن يقول أحدهما لصاحبه اختر وهذا حديث إسناده عند الجميا ممن أوممق 

 .وريرها من األدلة،مم أورد أدلة المعارلين ومن بينها ما ردوا به الحديث( األسانيد
ا أن المتبممايعين فممي الحممديث المممذكور هممما المتسمماومان قممالوا و فيممه تممؤويالن أحممدهم)

اللذان لم ينفذ بينهما البيا فقيل لهم إنه يكون الحديث علل هذا ال فائدة فيه ألنه معلوم 
من دين األمة أنهما بالخيار إذ لم يقا بينهما عقد بالقول وأما التؤويل اآلخر فقمالوا إن 

بالقول ال التفرق باألبدان كمما قمال هللا تعمالل التفرق ههنا إنما هو كناية عن االفتراق 
وإن يتفرقمما ينممن هللا كممال مممن سممعته واالعتممراض علممل هممذا أن هممذا مجمماز ال حقيقممة 
والحقيقة هي التفرق باألبدان  ووجه الترجيح أن يقاس بين ماهر هذا اللفم والقياس 

 ٔ(فينلب األقو، والحكمة في ذلك هي لمولا الندم
وأما أبو حنيفة فلما لم تجز عنده المزابنة وكانت  :)قال ابن رشد وفي باب بيا العرية

إن جعلت بيعا نوعا من المزابنمة رأ، أن انصمرافها إلمل المعمري لميس همو ممن بماب 
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البيا وإنما هو من باب رجوا الواهب فيما وهمب بوعطمان خرصمها تممرا أو تسمميته 
ي بعمض الروايمات عنمه فلمم إياها بيعا عنده مجاز وقد التفت إلل همذا المعنمل مالمك فم
  ٔ(يجز بيعها بالدراهم وال بشين من األشيان سو، الخرص

 
 :االستعارة

 :ال يصار إل  االستعارة إال ألمر يوجب الخروج عن الحقيقة
وقمالوا معنمل قولمه فموذا :)قال ابن رشد في الحج" المحصر"معنل اختلف العلمان في 

قالوا عكس هذا وهو أن أفعل أبمدا وفعمل أمنتم معناه من المرض وأما الفريق األول ف
في الشين الواحد إنما يؤتي لمعنيين أما فعل فموذا أوقما بنيمره فعمال ممن األفعمال وأمما 
أفعمل فموذا عرلمه لوقمموا ذلمك الفعمل بممه يقمال قتلمه إذا فعمل بممه فعمل القتمل وأقتلممه إذا 
 عرله للقتل وإذا كمان همذا هكمذا فؤحصمر أحمق بالعمدو وحصمر أحمق بمالمرض ألن

وقالوا ال يطلق األمن إال  العدو إنما عرض ل حصار والمرض فهو فاعل اإلحصار
فمممي ارتفممماا الخممموف ممممن العمممدو وإن قيمممل فمممي الممممرض فباسمممتعارة وال يصمممار إلمممل 
االسممتعارة إال ألمممر يوجممب الخممرو  عممن الحقيقممة وكممذلك ذكممر حكممم المممريض بعممد 

  ٕ(الحصر الماهر منه أن المحصر رير المريض
 

 : الذي في االسم المستعار شبهة والحدود تدرأ بالشبهاتاالحتمال 
اختلفوا فمي القمذف إن كمان بتعمريض فقمال الشمافعي وأبمو حنيفمة والمموري وابمن أبمي 
ليلل ال حد فمي التعمريض إال أن أبما حنيفمة والشمافعي يريمان فيمه التعزيمر ومممن قمال 

قمال ابمن الحمد ،بقولهم من الصحابة ابن مسعود وقال مالمك وأصمحابه فمي التعمريض 
وهي مسؤلة وقعمت فمي زممان عممر فشماور عممر فيهما الصمحابة فماختلفوا فيهما ):رشد

عليه فرأ، عمر فيها الحد وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعمرف العمادة واالسمتعمال 
الصممريح وإن كممان اللفممم فيهمما مسممتعمال فممي ريممر مولممعه أعنممي مقمموال باالسممتعارة 

لذي في االسم المستعار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات وعمدة الجمهور أن االحتمال ا
والحق أن الكناية قد تقوم في موالا مقام النص وقد تلعف في موالا وذلمك أنمه 

   ٖ(إذا لم يكمر االستعمال لها
 

وسبب االختالف في :)وقال ابن رشد في االختالف في وقت تحريم األكل في الصيام
كلوا واشربوا حتل يتبين لكم الخيط األبيض ممن ذلك االحتمال الذي في قوله تعالل و

الخمميط األسممود مممن الفجممر هممل علممل اإلمسمماك بممالتبين نفسممه أو بالشممين المتبممين ألن 
العمرب تتجموز فتسمتعمل الحمق الشمين بممدل الشمين علمل وجمه االسمتعارة فكؤنمه قممال 

تبمين تعالل وكلوا واشربوا حتل يتبين لكم الخيط األبيض من الخميط األسمود ألنمه إذا 
في نفسه تبين لنا فوذا إلمافة التبمين لنما همي التمي أوقعمت الخمالف ألنمه قمد يتبمين فمي 
نفسه ويتميز وال يتبين لنا وماهر اللفم يوجب تعلق اإلمساك بمالعلم والقيماس يوجمب 
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تعلقه بالطلوا نفسه أعني قياسا علل النروب وعلمل سمائر حمدود األوقمات الشمرعية 
فممي جميعهمما فممي الشممرا هممو بمماألمر نفسممه ال بممالعلم  كممالزوال وريممره فممون االعتبممار

 ٔ(المتعلق به
ومن رأ، قتمل اآلممر فقمط شمبه الممؤمور باآللمة التمي ال تنطمق )وفي حكم اآلمر بالقتل

وممممن رأ، الحمممد علمممل ريمممر المباشمممر اعتممممد أنمممه لممميس ينطلمممق عليمممه اسمممم قاتمممل إال 
 ٕ(باالستعارة

 
 :الصريح والكناية

 
لكناية في مواطن، منها ما مر في النصوص التي تحدث أورد ابن رشد الحديث عن ا

 :فيها عن الحقيقة والمجاز،ومنها ما ورد في مواطن أخر، من ممل
 اللفم الذي يكمون مجمازا فمي داللتمه، :تحديده لمعنل الكناية حسب ما يراه وهي عنده

وأما ألفام الفراق والسراح فهمي متمرددة بمين أن يكمون للشمرا فيهما تصمرف :) يقول
عني أن تدل بعرف الشرا علل المعنل المذي يمدل عليمه الطمالق أو همي باقيمة علمل أ

داللتها اللنوية فوذا استعملت في هذا المعنل أعني في معنل الطمالق كانمت مجمازا إذ 
هذا هو معنل الكناية أعني اللفم الذي يكون مجازا في داللتمه وإنمما ذهمب ممن ذهمب 

فممام المممالث ألن الشممرا إنممما ورد بهممذه األلفممام إلممل أنممه ال يقمما الطممالق إال بهممذه األل
المالممة وهمي عبمادة وممن شمرطها اللفممم فوجمب أن يقتصمر بهما علمل اللفمم الشممرعي 

 ٖ(الوارد فيها
 

فممن حممل قولمه تعمالل وميابمك فطهمر علمل الميماب :) وتعرض للفمم الكنايمة فمي قولمه
ة عن طهارة القلب المحسوسة قال الطهارة من النجاسة واجبة ومن حملها علل الكناي

 ٗ(لم ير فيها حجة
وقد روي عن الشافعي أنه كنايمة فمون أراد بمه الطمالق كمان طالقما :) وقوله في الخلا

       ٘(وإال كان فسخا وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه طالق
وأما حكم األلفام التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي ترجا إلمل : )وقوله

 ٙ(م التي يقا بها الطالق في كونها صريحة أو كناية أو محتملةحكم األلفا
واتفممق الجمهممور علممل أن ألفممام الطممالق المطلقممة صممنفان صممريح وكنايممة :) وقولممه

 ٔ(واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها
يمة وهمي فقال مالك وأصحابه الصريح هو لفم الطالق فقط وما عدا ذلك كنا:) وقوله

عنده علل لربين ماهرة ومحمولة وبه قال أبو حنيفة وقال الشمافعي ألفمام الطمالق 
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الصريحة مالث الطمالق والفمراق والسمراح وهمي الممذكورة فمي القمرهن وقمال بعمض 
 أهل الماهر

       ٔ(ال يقا طالق إال بهذه المالث
حمدة إمما امنتمين وقوله فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعل أنه أراد بذلك أكمر ممن وا

وأما أبو حنيفة فقال ال يقا مالما بلفم الطمالق ألن العمدد ال يتلممنه لفمم :) وإما مالما
      ٕ(اإلفراد ال كناية وال تصريحا

ومذهب مالك أنه إذا ادعل في الكناية الماهرة أنه لم يرد طالقا لم يقبل قوله :) وقوله
ي الصمريح وكمذلك ال يقبمل عنمده مما إال أن تكون هنالك قرينة تدل علل ذلك كرأيه فم

يدعيه من دون المالث في الكنايات الماهرة وذلك في المدخول بها إال أن يكون قمال 
       ٖ(ذلك في الخلا

فيصدقه في الكنايمة : )وفي رير المدخول بها ذكر نماذ  من ألفام الكناية في الطالق
ئن وهمذه همي مممل قمولهم الماهرة فيما دون الممالث ألن طمالق ريمر الممدخول بهما بما

حبلك علل راربك وممل البتة وممل قولهم أنت خلية وبرية  وأما مذهب الشافعي في 
الكنايات الماهرة فونه يرجا في ذلك إلل ما نواه فون كان نو، طالقا كان طالقا وإن 

   ٗ(كان نو، مالما كان مالما أو واحدة كان واحدة ويصدق في ذلك
أن :) في حق زوجته أورد ابن رشد عدة أقوال من بينهما" مالتحري"وفيمن يتلفم بلفم

ال تحرممموا : تحممريم المممرأة كتحممريم المممان ولمميس فيممه كفممارة وال طممالق لقولممه تعممالل
طيبات مما أحمل هللا لكمم وهمو قمول مسمروق و األجمدا وأبمي سملمة بمن عبمد المرحمن 

اجمب فمي والشعبي وريرهم ومن قمال فيهما إنهما ريمر منلممة بعلمهم أوجمب فيهما الو
المهار وبعلهم أوجب فيها عتق رقبمة وسمبب االخمتالف همل همو يممين أو كنايمة أو 

 ٘(ليس بيمين وال كناية
ودليممل قممول الشممافعي أن  (:)مممن قبممل أن يتماسمما) :وقممال فممي المهممار فممي قولممه تعممالل

المباشرة كناية ههنا عن الجماا بدليل إجماعهم علل أن الوطن محرم عليه وإذا دلت 
ا لم تدل علل ما فوق الجماا ألنها إما أن تدل علل ما فوق الجمماا وإمما علل الجما

أن تدل علل الجماا وهي الداللة المجازية ولكن قد اتفقوا علل أنها دالة علل الجماا 
       ٙ(فانتفت الداللة المجازية إذ ال يدل لفم واحد داللتين حقيقة ومجازا

 
 :بعا القواعد المتعلقة بالكناية

 
 :الصريح أاو  من داللة الكناية داللة
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وحجة الشافعي أنه إذا وقما اإلجمماا :)يقول ابن رشد في سياق الحديث عن الطالق 
علل أنه يقبل قوله فيمما دون الممالث فمي صمريح ألفمام الطمالق كمان أحمر، أن يقبمل 

       ٔ(قوله في كنايته ألن داللة الصريح أقو، من داللة الكناية
 

 :تنعقد باأللفاظ الصريحة وبالكنايةالعقود عند البعا 
وعنمد الشممافعي أنمه يقما البيمما باأللفمام الصممريحة وبالكنايمة وال أذكممر ):قمال ابمن رشممد

 ٕ(لمالك في ذلك قوال
 

 :تكون بالتصريح ال بالكنايةالشهادة في الزنا 
فمون العلممان اتفقموا علمل أنمه يمبمت الزنما بالشمهود :)يقول ابن رشد في مبوت حد الزنا

العدد المشترط في الشهود أربعة بخالف سائر الحقوق لقولمه تعمالل ممم لمم يمؤتوا وأن 
بؤربعة شهدان وأن من صفتهم أن يكونوا عدوال وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون 

 ٖ(بمعاينة فرجه في فرجها وأنها تكون بالتصريح ال بالكناية
 

 :حالصريمقام النص الكناية اد تقوم بعرف العادة واالستعمال 
واتفقوا أن القذف إذا كان بهمذين المعنيمين أنمه إذا كمان :)يقول ابن رشد في حد القذف

بلفممم صممريح وجممب الحممد واختلفمموا إن كممان بتعممريض فقممال الشممافعي وأبممو حنيفممة 
والموري وابن أبي ليلمل ال حمد فمي التعمريض إال أن أبما حنيفمة والشمافعي يريمان فيمه 

ابممن مسممعود وقممال مالممك وأصممحابه فممي  التعزيممر وممممن قممال بقممولهم مممن الصممحابة
التعريض الحد وهي مسؤلة وقعت في زمان عمر فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا 
فيهمما عليممه فممرأ، عمممر فيهمما الحممد  وعمممدة مالممك أن الكنايممة قممد تقمموم بعممرف العممادة 

الصريح وإن كان اللفم فيها مستعمال في رير مولعه أعني مقام النص واالستعمال 
والحق أن الكناية قد تقوم في موالا مقام المنص وقمد تلمعف )...(االستعارةمقوال ب

 ٗ(في موالا وذلك أنه إذا لم يكمر االستعمال لها
 

 :التقديم والتؤخير
 

 :التقديم والتؤخير مجاز وحمل الكبلم عل  الحقيقة أول 
اللمير  فاألمهر أنه إنما يعود:) يقول ابن رشد( أو المستم النسان:) ففي قوله تعالل

عنده علل المحدث حدما أصنر فقط إذ كانمت اللممائر إنمما يحممل أبمدا عودهما علمل 
أقرب مذكور إال أن يقدر في اآلية تقديما وتمؤخيرا حتمل يكمون تقمديرها هكمذا يما أيهما 
الممذين همنمموا إذا قمممتم إلممل الصممالة أو جممان أحممد مممنكم مممن النممائط أو المسممتم النسممان 

ل المرافممق وامسمحوا برإوسممكم وأرجلكممم إلممل الكعبممين فارسملوا وجمموهكم وأيممديكم إلمم
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،وإن كنممتم جنبمما فمماطهروا وإن كنممتم مرلممل أو علممل سممفر فلممم تجممدوا مممان فتيمممموا 
صعيدا طيبا وممل هذا ليس ينبني أن يصار إليه إال بدليل فون التقديم والتؤخير مجاز 

اآليمة شميئا  وحمل الكالم علل الحقيقة أولل من حملمه علمل المجماز وقمد يممن أن فمي
يقتلي تقديما وتؤخيرا وهو أن حملها علل ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدمان 
لكممن هممذا ال يحتمما  إليممه إذا قممدرت أو هاهنمما بمعنممل الممواو وذلممك موجممود فممي كممالم 

 ٔ(العرب
 

 :تقدير الحذف في الكبلم
فمي أما في الممريض المذي يخماف ممن اسمتعمال الممان فهمو اخمتالفهم همل :) ممل قوله

اآلية محذوف مقدر في قوله تعالل وإن كنتم مرلل أو علل سمفر فممن رأ، أن فمي 
اآلية حذفا وأن تقمدير الكمالم وإن كنمتم مرلمل ال تقمدرون علمل اسمتعمال الممان وأن 
اللمممير فممي قولممه تعممالل فلممم تجممدوا مممان إنممما يعممود علممل المسممافر فقممط أجمماز التمميمم 

ن رأ، أن اللممير فمي فلمم تجمدوا ممان للمريض الذي يخاف ممن اسمتعمال الممان ومم
يعود علل المريض والمسافر معا وأنه ليس في اآلية حذف لم يجز للمريض إذا وجد 

   ٕ(المان التيمم
والسبب في اختالفهم تردد قوله تعالل ومن كان :)وقوله في حكم المسافر في الصيام

فمال يكمون هنالمك مريلا أو علل سفر فعدة من أيام أخر بين أن يحمل علمل الحقيقمة 
محذوف أصال أو يحمل علل المجاز فيكون التقدير فمؤفطر فعمدة ممن أيمام أخمر وهمذا 
الحذف في الكالم هو الذي يعرفه أهل صناعة الكالم بلحن الخطاب فمن حممل اآليمة 
علل الحقيقة ولم يحملها علل المجاز قال إن فرض المسافر عدة من أيام أخمر لقولمه 

ر ومممن قممدر فممؤفطر قممال إنممما فرلممه عممدة مممن أيممام أخممر إذا تعممالل فعممدة مممن أيممام أخمم
 ٖ(أفطر

وفممي اخممتالف العلمممان هممل يجممب النممذر بالنيممة واللفممم معمما أو بالنيممة فقممط قممال ابممن 
فمن قال بهما معا إذا قال هلل علي كذا وكذا ولم يقل نمذرا لمم يلزممه شمين ألنمه :)رشد

هة الوجوب وممن قمال لميس إخبار بوجوب شين لم يوجبه هللا عليه إال أن يصرح بج
من شرطه اللفم قال ينعقد النذر وإن لم يصرح بلفمه وهو مذهب مالك أعني أنه إذا 
لم يصرح بلفم النذر أنه يلزم وإن كان من مذهبه أن النذر ال يلمزم إال بالنيمة واللفمم 
لكن رأ، أن حذف لفم النذر من القول رير معتبر إذ كمان المقصمود باألقاويمل التمي 

 ٗ(ا مخر  النذر وإن لم يصرح فيها بلفم النذر وهذا مذهب الجمهورمخرجه
 :الحذف مجاز وحمل الكبلم عل  الحقيقة أظهر

علمل أنمه النقمان، ( وال تقربوهن حتمل يطهمرن:) ومن تؤول قوله تعالل:)قال ابن رشد
فهو بمنزلة من قال ال تعط فالنا درهما . علل أنه النسل بالمان( فوذا تطهرن:) وقوله
تل يدخل الدار فوذا دخل المسجد فؤعطه درهما، وذلك رير مفهوم في كالم العرب ح
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إال أن يكمممون هنالمممك محمممذوف ويكمممون تقمممدير الكمممالم وال تقربممموهن حتمممل يطهمممرن 
أمما . ويتطهرن فوذا تطهرن فؤتوهن من حيث أمركم هللا وفمي تقمدير همذا الحمذف بعمد

ر فمي معنمل االرتسمال همو المدليل وال دليل عليه، إال أن يقول قائل مهور لفمم التطهم
عليه، لكن هذا يعارله مهور عدم الحذف في اآلية فون الحذف مجاز وحمل الكالم 

 ٔ(علل الحقيقة أمهر من حمله علل المجاز
وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهل بنمره إلل ممل هذا المولا  :)مم قال بعد ذلك

وأعنممي  .علممل صمماحبه عمممل عليممه أن يمموازن بممين الممماهرين فممما تممرجح عنممده منهممما
بالماهرين أن يقايس بين مهور لفم فوذا تطهرن فمي االرتسمال بالممان ومهمور عمدم 
الحممذف فمممي اآليمممة إن أحمممب أن يحمممل لفمممم يطهمممرن علمممل ممماهره ممممن النقمممان فمممؤي 
الماهرين كان عنده أرجح عمل عليه أعني إما أن ال يقدر في اآلية حذفا ويحمل لفم 

نسل بالمان أو يقايس بين مهور لفمم فموذا تطهمرن فمي االرتسمال فوذا تطهرن علل ال
ومهور لفم يطهرن في النقان  فؤي كان عنده أمهر أيلا صرف تؤويل اللفم الماني 
له وعمل علل أنهما يدالن في اآلية علل معنل واحد أعني إما علل معنل النقان وإما 

أن ينتهي فمي همذه األشميان  علل معنل االرتسال بالمان وليس في طباا النمر الفقهي
      ٕ(إلل أكمر من هذا فتؤمله
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ال تخفل أهمية تعلم اإلجمماا لطالمب الفقمه والسمائر علمل درب االجتهماد فهمو نصمف 
وقمد  )ٔاإلجمماا واالخمتالف  :العلمم وجهمان) :يقول اإلمام الشافعي في رسالته. العلم

طالممب أولممل ابممن رشممد ل جممماا عنايممة خاصممة فمماعتبره مممن األصممول التممي ينبنممي ل
  .االجتهاد العناية بها،وهو من مقاصد الكتاب بل هو علل رأس أرراله

فون ررلي في هذا الكتاب أن أمبت فيه لنفسي علل جهة التذكرة من مسائل :) يقول
ما يجري مجر، األصول والقواعد )...( األحكام المتفق عليها والمختلف فيها بؤدلتها
 ٕ(المسكوت عنها في الشرا لما عسل أن يرد علل المجتهد من المسائل

 :مفهوم اإلجماع عند ابن رشد
" البدايمة"لم يعرف ابن رشمد اإلجمماا فمي المقدممة األصمولية التمي عقمدها فمي مطلما 

اإلجمماا همو :) والمذي جمان فيمه أن"اللمروري"وكؤنه اكتفل بما عرفه به فمي كتابمه 
  ٖ(اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلل هللا عليه وسلم علل حكم شرعي

ويالحم أن تعريفه هنا أكمر لبطا ومناسبة للمجال الفقهي من التعريمف المذي سماقه 
اتفاق أهل الملة وتواطإهم علمل أممر :)حيث قال عنه بؤنه"مختصر المنطق"في كتابه
والمذي جعلمه " المستصمفل"وهذا األخير قريب ممن تعريمف النزالمي فمي  ٗ(في الملة

د وأخبار األنبيان وريرها،ويشمل اتفاق األممة كلهما يعم األمور الدينية بما فيها االعتقا
اتفماق أممة محممد :) يقمول عنمه. ومن لم تتوفر فيه شمروط االجتهماد ،بعلمائها وأميييها

 ٘(صلل هللا عليه وسلم خاصة علل أمر من األمور الدينية
فابن رشد اختار القول الماني من هران األصوليين في اإلجمماا لمما كمان بصمدد الفقمه 

يقمممول ابمممن العربمممي . تمممار األول فمممي كتممماب المنطمممق لمممما كمممان فمممي مجمممال أعممممواخ
: واختلف الناس فيه فمنهم من قمال صمورته:) في مطلا كتاب اإلجماا"محصوله"في

أن : أن يتفق أهل العصر بؤجمعهم عامتهم وخاصتهم علمائهم وجهالهم وقيل صورته
 ( ٙيتفق أهل العلم والحل والعقد
أكمر في تعريفه، زمان وعصمر المجتهمدين بمما أورده همو وفات ابن رشد أن يلبط 

ممن )نفسه بعد ذلك في الشرح،إذ لو بقي اإلجماا مفتوحا علل جميا أهل األعصار، 
 4(سلف منهم ومن هو حالر ومن سيؤتي،لم يقا إجماعا

مم بين طبيعة ما يقا حوله اإلجماا سوان في ذلك أكان الحكم مما صرح بمه الشمارا 
ا، أو لم يصرح به أصال،فوقا اإلجماا علل أمر لقرينة حال أو دليمل أو فلم ينقل إلين

 .رير ذلك مما يوجب االتفاق
أصمال مسمتقال ممن ريمر اسمتناد إلمل "بدايمة المجتهمد"وال يعتبر ابن رشد اإلجماا فمي 

لفمم الكتمماب أو السمنة أو فعممل النبمي صمملل هللا عليمه وسمملم أو إقمراره أو القيمماس لمممن 

                                 
 40 ص 1 :الرسالة   ٔ
ٕ
 ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    
 3ٓ:ص:اللروري ٖ
 3ٔ:ص"هام  اللروري"جمال الدين العلوي  ٗ
 4ٖٔ:المستصفل ص  ٘

 -دار الفكممرمحمممد حسممن هيتممو : تحقيممق ٖٖٓ: صٔ: "المنخممول فممي تعليقممات األصممول"وهممو قممول النزالممي فممي
  ٙ ٓٓٗٔ -دمشق

 3ٕ:ص:اللروري 4



 635 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

.  بذكر قرينة الحال أو دليل أو ريره مما يوجب االتفاق"اللروري"وعمم في.يعتمده
ألن رياب ذلك المستند في نمره يقلي إمبات شرا زائمد بعمد النبمي صملل هللا عليمه 

 .ٔوسلم إذ كان ال يرجا إلل أصل من األصول الشرعية
وأمممما عمممن حجيمممة اإلجمممماا عنمممده فحاصممملة بالكتممماب والسمممنة، بحيمممث تفيمممد مجمممموا 

اردة حجيته علل وجمه القطا،وكنموا ممن التمواتر المعنموي بخصموص النصوص الو
واسممتبعد االسممتدالل عليممه .األحاديممث،األمر الممذي يإكممد كممون اإلجممماا دلمميال شممرعيا

 .بالعقل ألنه رير بعيد اجتماا الناس علل خطؤ
وأننمما . ويممر، ابممن رشممد أن الشممروط المولمموعة ل جممماا يشممبه أن تكممون اجتهاديممة

بلقان المجمعين إن كانوا معاصرين لنا أوبالنقمل المسمتفيض المذي  نعرف اإلجماا إما
 .ٕيوقا التصديق إن كانوا ممن سلف

ويجوز عند ابن رشمد انعقماد اإلجمماا بماإلمنين والمالممة إن كمانوا مممن بقمي ممن أهمل 
وال .االجتهاد في وقت ما، بحيث ينطلق عليهم اسم األمة لشهادة الشرا لهم بالعصمة

مممما ينمممدر  فمممي اإلجمممماا المعتبمممر جميممما ممممن وجمممد ممممنهم فمممي ذلمممك يهمممم عمممددهم وإن
وأما إجماا العوام  فليس بؤصل يستعمله المجتهمد، ريمر أنمه ال يمتنما تسمميته .الزمان

إجماعا علل سبيل التبعية للمجتهدين ويتصور دخولهم فيما ينقل بالتواتر كالصملوات 
 .والصوم والزكاة

ماا السكوتي أي عنمدما ينقمل عمن أكممرهم وقد رجح ابن رشد رأي الشافعي في اإلج
واألمهر كما يقول الشافعي أال ينسب إلمل سماكت قمول :) فقال .رأي ويسكت الباقون

قائل ،اللهم إال أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين أن سكوتهم ربما كان رلمل ممنهم 
 .ٖ(بالقول واتفاقا عليه

ا المسمممائل المجمممما فجميممم:وبخصممموص مممما ينبنمممي أن يعرفمممه المجتهمممد ممممن اإلجمممماا
عليها،وقد يكفيه أن يعلم أن قوله في المسؤلة التي يفتي فيها ليس هو مخالفما ل جمماا 

 .ٗبؤن قوله يوافق قول قائل
 ":بداية المجتهد"اإلجماع في 

التزم ابن رشد في كتابه أن يورد ويبدأ بالمسائل المتفق عليها،وبعد تتبعها وجدت أن 
مسمؤلة،ويبقل همذا اإلحصمان  ٖٗٓٔعمددها إلمل يصمل مجمل القلايا المجمما عليهما 

نسبيا الحتمال االختالف فيه من جهمة اإلجممال أو التفصميل أو األخمذ بعمين االعتبمار 
بعض الشذوذ الواقا في المسؤلة أو عدم األخذ به،فممال يمكمن أن يعتبمر اإلجمماا فمي 

ر ذلممك العيمموب المممإمرة فممي الممزوا  مممن عممور أو عمممل أو قطمما يممد أو رجممل أو ريمم
 .إجماعا واحدا كما يمكن أن يحصل اإلجماا حول كل عيب باعتباره مسؤلة مستقلة

                                 
ٔ
 ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد    

ال يوجب علل المجتهد طلب الدليل الذي وقما اإلجمماا : قال األستاذ أبو إسحاق :) يقول صاحب البحر المحيط ٕ 
ولمم ، ا علمل حكمم إذا أجمعمو: وقال أبو الحسن السمهيلي . فون مهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسؤلة ، به 

، ألنهمم ال يجمعمون إال عمن داللمة ، يعلم أنهم أجمعوا عليه من داللة هية أو قياس أو ريره فونه يجب المصير إليمه 
 ٕٓٗ:ص ٙ: (. وال يجب معرفتها

 3ٖ:اللروري ص ٖ 
 6ٖٔ:ص:اللروري  ٗ
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كما أن ما أجمعوا علل إبطال إجارته يمكن أن يرد مجممال أو يمذكر مفصمال كتحمريم 
إجمممارة كمممل منفعمممة كانمممت لشمممين محمممرم العين،وتحمممريم إجمممارة كمممل منفعمممة محرممممة 

وكممذلك .علمل اإلنسمان بالشمرا بالشمرا،وتحريم إجمارة كمل منفعمة كانمت فممرض عمين
يمكمن أن  ٔ(واتفقموا علمل إجمارة المدور والمدواب والنماس علمل األفعمال المباحمة)قوله

يعتبر إجماعا واحدا أو ممالث إجماعات،وقمد نحموت التفصميل فمي النالمب ولمم ألتفمت 
 .أحيانا إلل بعض الشذوذ الواقا عن اإلجماا

نبقمل بعيمدين جمدا عمن مما قمرره أَب مو ومهما يكن فنحن بهذا الرقم في قلايا اإلجمماا 
إِْسممَحاق اإلسممفراييني حممين أوصمملها إلممل عشممرين ألممف مسممؤلة،يقول صمماحب البحممر 

نحن نعلم أن " : شرح الترتيب " وقال األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني في :) المحيط
وبهذا يرد قول الملحمدة إن همذا المدين . مسائل اإلجماا أكمر من عشرين ألف مسؤلة 

أخطممؤت، بممل مسممائل : فنقممول ، إذ لممو كممان حقمما لممما اختلفمموا فيممه ، ر االخممتالف كميمم
ممم لهما ممن الفمروا التمي يقما االتفماق منهمما . اإلجمماا أكممر ممن عشمرين ألمف مسمؤلة 

وهممي صممادرة عممن مسممائل اإلجممماا التممي هممي أصممول أكمممر مممن مائممة ألممف ، وعليهمما 
 .عن الفروا الفقهية وحدهاوالذي يمهر أنه يتحدث عن الدين كله وليس  ٕ(مسؤلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعدد من المراجل األخر  بخصوص عدد اإلجماعات "البداية"مقارنة تقريبية بين 
 :الواردة فيها

عممممممممممممممممممممممممممممممدد  نوعه الكتاب
 اإلجماعات

 ٕٕ فقه مالكي ( ه43ٔت)المدونة ل مام مالك

                                 
 ٙٙٔ: ص ٕ:  : نفسه ٔ
 6ٖٗص ٙ " البحر المحيط"  ٕ
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 ٙٗٓٔ فقه ماهري (  هٙ٘ٗ)المحلل البن حزم 

 ٕ٘٘ فقه مالكي (     ه4ٗٗ)المنتقل للباجي 

 ٘٘ٔ فقه حنفي (  ه6ٖٗت)المبسوط للسرخسي
 ٖٗٓٔ مستقل-فقه مقارن ( ه3٘٘ت)البداية البن رشد 

يممممرجح م -فقممممه مقممممارن (هٕٓٙت)المنني البن قدامة
 الحنبلي

ٔٗ6ٖ 

فقممممممه مقممممممارن،يرجح م  (ه4ٙٙت)المجموا للنووي
 الشافعي

ٔ43ٔ 

أسمممممممممممممنل المطالمممممممممممممب زكريمممممممممممممان 
 (ه3ٕٙت)األنصاري

 ٗٓٗ ه شافعيفق

كشممممممممممممماف القنمممممممممممممماا لمنصممممممممممممممور 
 (هٔ٘ٓٔت)البهوتي

 4ٓ٘ فقه حنبلي

شمممممممممممممممرح مختصمممممممممممممممر خليمممممممممممممممل 
 (هٔٓٔٔت)للخرشي

 ٖٖ٘ فقه مالكي

ممممن ريمممر -فقمممه مقمممارن (معاصرة-الكويتية)الموسوعة الفقهية
 ترجيح

ٕٓٙٙ 

 4ٙ٘ اإلجماا (ه6ٖٔت )اإلجماا البن المنذر 

 6ٔ٘ٓٔ اإلجماا مراتب اإلجماا البن حزم

 
الموسموعة :دول يعطينا ترتيب الكتب بحسب ما ورد فيها من إجماعات كمما يلميفالج

،كشممممماف ٖ،المحلمممممل ،البدايمممممة،اإلجماإالفقهيمممممة،المجموا،المنني،مراتب اإلجمممممماا
 .القناا،المنتقل،أسنل المطالب ، شرح مختصر خليل،المبسوط ، المدونة

م شمميئا واحممدا إذ ال تحتممل المرتبممة الخامسممة إذا اعتبرنمما كتممابي ابممن حممز" البدايممة"ف
 .عشر إجماعا يمنايفصل بين مراتب اإلجماا والمحلل سو، 

وأممما عممن نسممبة اإلجماعممات إلممل عممدد المسممائل إذا اسممتمنينا الكتممابين األخيممرين فممي 
الجممدول باعتبارهممما خاصممين بمولمموا اإلجممماا ولمميس عممموم المسممائل فوننمما نجممد 

% ٔٗ.ٖٓ، البدايمة % ٘ٔ.ٖٙ،المجمموا %ٖٙ.٘ٗالمحلل : النتيجة مرتبة كاآلتي
،شمممرح % ٖٔ.ٔٔ،المنتقمممل % 43.٘ٔ، الموسممموعة الفقهيمممة % ٖٓ.3ٔ،المننمممي 

، المدونممة % ٘ٗ.ٔ، المبسمموط %ٕ٘.ٙ،أسممنل المطالممب % 4ٕ.ٙمختصممر خليممل 
تحتمل المرتبمة المالممة فمي نسمبة اإلجماعمات إلمل عمدد المسمائل " البداية" ف%.ٕٖ.ٓ

ما نالحم أن عمدد اإلجماعمات التمي أوردهما ك.الواردة في الكتاب بحيث تقارب الملث
ابن رشد قريبة جدا من العدد الذي أورده ابن حزم في كتابيه وبعيدة  بحموالي الملمث 

 .عن العدد الذي أورده ابن المنذر
 :فتتوزا كالتالي"البداية"أما عن مجاالت اإلجماا في 

                                 
 اب االعتقاداتلم أحص في ذلك ما جان في ب  ٔ
 لبنان -بيروت  –دار الكتب العلمية ( مراتب اإلجماا في العبادات والمعامالت واالعتقادات)ابن حزم   ٕ
 لبنان -بيروت  –دار الكتب العلمية ( اإلجماا ( ) ه 6ٖٔت ) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر   ٖ
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جممماا مممن مجممموا اإل% ٗٗإجماعمما، أي بنسممبة  ٘٘ٗالعبممادات وردت فممي حمموالي 
الوارد في الكتاب،ودمجت في العبادات كل ممن الطهمارة والصمالة والصميام والزكماة 
 .واأليمان والنذور واللحايا والذكاة والذبائح والصيد والعقيقة واألطعمة واألشربة

من مجموا % ٕٓمرة، أي بنسبة  4ٕٓيليها في الترتيب المعامالت المالية بحوالي 
اإلجارة والعارية والرهن والحجر والوديعة والقراض وتشمل كتب البيوا و.اإلجماا

 .والشركة والصلح والشفعة والقسمة والسلم واالستحقاق والهدية
مممممن مجممممموا % ٖٔمممممرة،أي بنسممممبة  ٖٗٔيممممؤتي بعممممدها أحكممممام األسممممرة بحمممموالي 

 .وتشمل كتب النكاح والطالق والعدة والرلاا والوصية والفرائض.اإلجماا
مممن مجممموا % ٔٔمممرة،أي بنسممبة  ٖٔٔود بحمموالي بعممدها كتمماب القصمماص والحممد

 .اإلجماا ويشمل ما يتعلق بالقصاص والزنا والقذف والسرقة وحد الخمر وريرها
وكتماب المرق .ممن مجمموا اإلجمماا% ٘مرة،أي بنسبة  ٕ٘مم كتاب القلان بحوالي

ممم كتماب % .ٗممرة أي بنسمبة  ٔٗبما فيه العتق والوالن والمكاتبة والتدبير بحموالي 
 %.ٖمرة،أي بنسبة  ٖٔلجهاد بحوالي ا

ويمهممر مممن خممالل هممذه النسممب كلممما اتسمما مجممال النصمموص واإلجممماا، كلممما لمماق 
مجممال االجتهاد،فالعبممادات تكمماد تصممل إلممل النصممف بينممما ال تبلممآ المعممامالت الماليممة 

كما أن هذه النسب في جميا .الربا مما يفسح المجال واسعا للنمر والقياس واإلجتهاد
ت تعتبممر أصمموال وحممدودا وسممياجا ال يجمموز خرقممه فممي األرلممب األعممم ال فممي المجمماال

 .جانب النمر أو العمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :وهذه خطاطة تجسد حجم اإلجماع حسب المجاالت
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  :صيغ اإلجماع في البداية
ل قولمه فمي ، ممم(اتفمق المسملمون:)عبر ابمن رشمد عمن اإلجمماا بصميآ مختلفمة أهمهما

اتفق المسلمون علل أن الطهارة الشرعية طهارتان طهارة من الحدث :كتاب الطهارة
اتفمق العلممان علمل أن رسمل الوجمه   :ممل قولمه (اتفق العلمان)و.وطهارة من الخبث 

 (واتفق الكل.  )  ٔ..(فارسلوا وجوهكم :) لقوله تعالل ،بالجملة من فرائض الولون
أبو عمر واتفق الكمل علمل أنمه سمنة مإكمدة أو فمرض علمل  قال :ممل قوله في اآلذان
أن رسول هللا صملل هللا عليمه وسملم كمان إذا سمما النمدان لمم ينمر )المصري لما مبت 
 . ٕ(وإذا لم يسمعه أرار

فاتفق الجميا علل أنه ال يمإذن للصمالة قبمل وقتهما مما عمدا  :ممل قوله(واتفق الجميا)
واتفقوا علل أن الطهارة من الحدث  :ممل قوله (قوااتف و ) ٖالصبح فونهم اختلفوا فيها

اتفاقهم علل اشتراط  :ممل قوله (اتفاقهم)و ٗمالمة أصناف ولون ورسل وبدل منهما
وعامة الفقهان متفقون علل أن  :ممل قوله (عامة الفقهان متقفون)و ٘النية في العبادات

ض عمين مممل أن ال من شرط هذه الفريلمة إذن األبموين فيهما إال أن تكمون عليمه فمر
 . ٙيكون هنالك من يقوم بالفرض إال بقيام الجميا به

                                 
 7 :ص 1 :بداية المجتهد    ٔ
 77 :ص 1 :بداية المجتهد   ٕ
 78 :ص 1 :بداية المجتهد   ٖ
 5 :ص 1 :بداية المجتهد   ٗ
 6 :ص 1 :بداية المجتهد   ٘
 278 :ص 1 :بداية المجتهد   ٙ
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أما وجوبه عند دخول وقمت الصمالة علمل المحمدث فمال  :ممل قوله (فال خالف)وكذا 
لممم )و ٔاآليممة.. يمما أيهمما الممذين همنمموا إذا قمممتم إلممل الصممالة :"لقولممه تعممالل ،خممالف فيممه

مون فمي تحمريم قتمل الصميد فمي ولمم يختلمف المسمل  :مممل قولمه (يختلمف المسملمون
مما أن اإلتيمان إلمل صمالة الجمعمة  :مممل قولمه( ال أعمرف فمي ذلمك خالفما)و ٕالحمرم

 ٖواجب علل كل من كان في المصر وإن لم يسما الندان وال أعمرف فمي ذلمك خالفما
 ٗأمما النيمة فمال أعلمم فيهما اختالفما :ممل قولمه فمي الصميام (ال أعلم في ذلك اختالفا )و
وأممما شممرط المسممح علممل الخفممين فهمموأن تكممون   :ممممل قولممه( ا عليممهشممين مجممم)و

أجمما )و ٘الرجالن طاهرتين بطهر الولون وذلك شين مجما عليمه إال خالفما شماذا
قد أجما المسلمون علل أن األخبار الواردة فمي السمجود عنمد   :ممل قوله (المسلمون

  ٙتالوة القرهن هي بمعنل األمر وذلك في أكمر الموالا
وكلهمم أجمعموا أنمه لمو نمزا الخمف األول بعمد رسمل الرجمل   :مممل قولمه (معمواأج)و

وأجمما العلممان علمل أن  :مممل قولمه (أجما العلمان)و 4المانية مم لبسها جاز له المسح
مممل  (أجمما جمهمور العلممان )و 6جميا أنواا المياه طاهرة في نفسها مطهرة لنيرها

ر العلمان علل أن أربعة أخماس الننيمة في حكم األربعة األخماس أجما جمهو :قوله
فالجمهور علمل أن أربعمة أخمماس الننيممة للمذين (...)للنانمين إذا خرجوا بوذن اإلمام

  3رنموها خرجوا بوذن اإل مام أو بنير ذلك
المان الذي خالطه زعفران أو ريمره ممن األشميان  :ممل قوله  (جميا العلمان)و:وقوله

 ٓٔالبما متمل ريمرت أحمد أوصمافه فونمه طماهر عنمد جميماتنفك منمه رال الطاهرة التي 
فنقمول إن العلممان بالجملمة مجمعمون علمل أن  :ممل قوله (العلمان بالجملة مجمعون)و

أمما ألهمل المدينمة فمذو الحليفمة وأمما ألهمل الشمام  ،المواقيت التي منهما يكمون اإلحمرام
إنما صاروا إلل  :هممل قول (اإلجماا)و ٔٔفالجحفة وألهل نجد قرن وأهل اليمن يلملم

اإلجماا علل أن النجاسة اليسيرة ال تإمر في المان الكمير إذا كان المان الكمير بحيث 
 . ٕٔيتوهم أن النجاسة ال تسري في جميا أجزائه وأنه يستحيل عينها عن المان الكمير

قمد انعقمد اإلجمماا أنمه ال يجموز همذا فمي الحلمر لنيمر عمذر أعنمي أن  :وكمذلك قولمه
وهو المعروف  :ممل قوله(المجتما عليها)و ٖٔتان معا في وقت إحداهماتصلل الصال

فممما :ممممل قولممه )اجتمعمموا(و ٔمممن سممنة القلممان المجتممما عليهمما فممي سممائر الصمملوات

                                 
 5 :ص 1 :بداية المجتهد   ٔ
 262 :ص 1 :بداية المجتهد   ٕ
 103  :ص 1 :بداية المجتهد   ٖ
 230 :ص 1 :بداية المجتهد   ٗ
 15 :ص 1 :بداية المجتهد   ٘
 162 :ص 1 :لمجتهد  بداية ا ٙ
 16 :ص 1 :بداية المجتهد   4
 16ص  1 :بداية المجتهد   6
 286 :ص 1 :بداية المجتهد   3
 19 :ص 1 :بداية المجتهد   االعلمان ٓٔ
 237 :ص 1 :بداية المجتهد   ٔٔ
 18 :ص 1 :بداية المجتهد   ٕٔ
 124 :ص 1 :بداية المجتهد   ٖٔ
 129 :ص 1 :بداية المجتهد   ٔ
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اجتمعموا علمل إبطمال إجارتمه كمل منفعمة كانممت لشمين محمرم العمين كمذلك كمل منفعممة 
عة كانت فرض عين محرمة بالشرا ممل أجر النوائح وأجر المننيات وكذلك كل منف

  ٔعلل اإلنسان بالشرا ممل الصالة وريرها
وذلك أنهم اتفقوا فيما  :وأحيانا يورد ابن رشد اإلجماا بصينة ال تفيد اليقين ممل قوله

أحسب علل أن الهيئات من اللباس التي نهي عمن الصمالة فيهما مممل اشمتمال الصممان 
ه شمين وأن يحتبمي الرجمل وهو أن يحتبي الرجل في موب واحد ليس علل عاتقه منم

إحد،  (فيما أحسب)وقد أورد هذه عبارة . ٕفي موب واحد ليس علل فرجه منه شين
خممس  (ال أعلمم فيمه خالفما)خمس مرات وذكمر (فيما أعلم )وأورد عبارة عشر مرة،

مرتين وأورد صيآ الحكايمة خممس ممرات مممل  (ال أعرف فيه خالفا )مرات وعبارة
  )ٖمن منا المحرم قص األمفار إجماا وحكل ابن المنذر أن :قوله
 

 ممن يكون اإلجماع؟
المسمملمين،الكل، الجميمما،  :مممر فممي صمميآ اإلجممماا أنممه يكممون مممن مممن خممالل ممما

وقال قوم ال يجوز قتل األسير وحكل الحسن بمن  :العلمان،الفقهان،الصحابة ممل قوله
ل استعباد أهل وأجمعت الصحابة بعده عل :وقوله ٗمحمد التميمي أنه إجماا الصحابة

واتفمق عموام الفقهمان علمل  :مممل قولمه( عموام الفقهمان)وكمذا  ٘الكتاب ذكرانهم وإنامهم
وأمما الشمرط  :مممل قولمه( جميما فقهمان األمصمار)و ٙجواز رمي الحصون بالمجانيق

الماني في وجوب هذا الحد فهو الحمرز وذلمك أن جميما فقهمان األمصمار المذين تمدور 
تفقون علل اشتراط الحرز في وجوب القطا وإن كمان قمد عليهم الفتو، وأصحابهم م

 4اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز
 

 :أهمية ودور اإلجماع
من خمالل نممرة ابمن رشمد ل جماا،بكونمه ال يمكمن أن يقما بنيمر أن يسمتند إلمل لفمم 
الشارا أو فعله أو إقراره أو القياس حتمل ال يكمون فيمه إمبمات شمرا زائمد بعمد النبمي 

 عليمه وسمملم حسمب تعبيمر ابممن رشمد،األمر المذي يميممر تسماإال حمول أهميتممه صملل هللا
 ووميفته وخصوصا ما وجود نص من القرهن والسنة؟

وأممما ممما نقممل نقممل هحمماد فممون :)بقولممه" اللممروري"وقممد أجمماب عممن هممذا التسمماإل فممي 
وأما ما لم يصرح به أو صرح بمه ولمم .اإلجماا ينقله من رتبة المن إلل رتبة القطا

فوذا لم يكن ل جماا من رنان في  6(لننا فون اإلجماا يستعمل دليال قاطعا في تمبيتهيب

                                 
 166 :ص 2 :لمجتهد  بداية ا ٔ
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فلمه دور أساسمي فمي اآلحماد وفمي تمبيمت مما لمم  تصحيح مما تمواتر ممن قمول النبمي 
 .يصلنا من األخبار والسنن

 :الكتاب مستند اإلجماع-
وا علمل أن الطهمارة واتفقم :مممل قولمهيكون مسند اإلجماا هية من كتاب هللا أو هيات ،

من الحدث مالمة أصناف ولون ورسل وبدل منهما وهو التميمم وذلمك لتلممن ذلمك 
وأجمعوا علل وجوب الدفن واألصل فيه  :وقوله أيلا ٔهية الولون الواردة في ذلك

﴿ ألم نجعل األرض كفاتما أحيمان وأمواتما﴾ وقولمه ﴿فبعمث هللا ررابما يبحمث :قوله تعالل
أجمعموا علمل  :ن المسمتند هيمة واحمدة أو عمدة هيمات مممل قولمهفقد يكو ٕ﴾..في األرض

لزوم النذر الذي مخرجه مخر  الشرط إذا كان نذرا بقربمة، وإنمما صماروا لوجموب 
﴿ يا أيها الذين همنموا أوفموا بمالعقود﴾ وألن هللا تعمالل قمد ممدح :النذر لعموم قوله تعالل

﴿ومنهم من عاهد هللا لئن : فقال﴿ يوفون بالنذر﴾ وأخبر بوقوا العقاب بنقله :به فقال
  ٖ﴾ اآلية..هتانا من فلله

  : السنة مستند اإلجماع -
وإنممما اتفممق  :أو هممما معمما ممممل قولممه يممةأو فعل يممةسممنة قولاإلجممماا ويكممون مسممتند 

المسلمون علل وجوب القلان علل الناسي والنائم لمبوت قوله عليه الصالة والسالم 
فممذكر النممائم { ..رفمما القلممم عممن مممالث} :والسممالموفعلممه وأعنممي بقولممه عليممه الصممالة 

ومما روي أنمه نمام { إذا نام أحدكم عمن الصمالة أو نسميها فليصملها إذا ذكرهما} :وقوله
 . ٗعن الصالة حتل خر  وقتها فقلاها

وأجمعوا علمل أنمه ال توطمؤ حاممل مسمبية  :وقد يكون المستند تواتر األخبار ممل قوله
       ٘عن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم حتل تلا لتواتر األخبار بذلك

 
 
 :الكتاب والسنة معا مستند اإلجماع-

 :وقد يكون السبب أيلا ورود مجموعة من النصوص القرهنية والحديمية مممل قولمه
﴿ وممما أمممروا إال ليعبممدوا هللا :اتفمماقهم علممل اشممتراط النيممة فممي العبممادات لقولممه تعممالل

الحمديث { ..إنمما األعممال بالنيمات} : عليمه وسملممخلصين له الدين﴾  ولقوله صلل هللا
الباب األول في معرفة حكمم همذه الطهمارة    واألصمل فمي   :وممل قوله  ٙ.المشهور

﴿ وميابمك فطهمر﴾ وأمما ممن السمنة فآممار كميمرة :هذا الباب أما من الكتاب فقولمه تعمالل
{ اسمتجمر فليموترممن تولمؤ فليسمتنمر وممن } :منها قوله عليه الصمالة والسمالم: مابتة

ومنها أمره صلل هللا عليه وسلم بنسل دم الحميض ممن المموب، وأممره بصمب ذنموب 
 .من مان علل بول األعرابي

                                 
 5 :ص 1 :بداية المجتهد   ٔ
 177 :ص 1 :بداية المجتهد   ٕ
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إنهما ليعذبان وما يعمذبان فمي كبيمر }: وقوله عليه الصالة والسالم في صاحبي القبر 
علل أن واتفق العلمان لمكان هذه المسموعات { أما أحدهما فكان ال يستنزه من البول
  ٔإزالة النجاسة مؤمور بها في الشرا

تزال عنها النجاسات فمالمة وال خالف في ذلك أحدها األبمدان  :وفي عبارة أخر، له
ممم الميماب ممم المسماجد وموالما الصمالة وإنممما اتفمق العلممان علمل همذه المالممة ألنهمما 

 النجاسمة وأمما الصمفة التمي تمزول بهما :وقمال أيلما ٕمنطوق بها فمي الكتماب والسمنة
 ٖفاتفق العلمان علل أنها رسل ومسح ونلح لورود ذلك في الشرا ومبوته في اآلمار

. 
 :مستند اإلجماع (أبي بكر وعمر)السنة وعمل الخلفا  -

ابمن  مممل قمول،وقد يكون مستند اإلجماا باإللافة إلل السنة عمل الخلفان الراشدين 
لمبموت همذا كلمه فمي  :لزكماةفي سبب إجمماا المسملمين علمل نصماب اإلبمل فمي ا رشد

كتاب الصدقة الذي أمر به رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم وعممل بمه بعمده أبمو بكمر 
  ٗوعمر

   :االجتهاد واالستنباط مستند اإلجماع-
قال أبو عمر واتفق الكمل علمل أنمه سمنة مإكمدة أو فمرض علمل  :ممل قوله في اآلذان

وسلم كان إذا سما الندان لم ينر وإذا  المصري لما مبت أن رسول هللا صلل هللا عليه
فماهر هذا اإلجماا استناده إلل اسمتنباط معنمل الوجموب ممن كمون  ٘.لم يسمعه أرار

 .اآلذان يعصم دمان المصر الذي يسما منه
واتفقوا علل أنه يجز،ن الرجل ممن اللبماس فمي الصمالة المموب الواحمد  :وكذلك قوله

أو } :ئل أيصلي الرجل في الموب الواحد فقماللقول النبي صلل هللا عليه وسلم وقد س
 .فيإخذ المعنل المجما عليه من المفهوم من الحديث ٙ{لكلكم موبان
وأمما النيمة فماتفق العلممان علمل كونهما شمرطا فمي صمحة الصمالة لكمون  :ولقوله كذلك

الصالة هي رأس العبادات التي وردت فمي الشمرا لنيمر مصملحة معقولمة أعنمي ممن 
 .4سةالمصالح المحسو

ولما جان في حديث ابن بحينة المابت أنه عليمه الصمالة والسمالم أسمقط  :وكذلك قوله 
الجلسة الوسطل ولم يجبرها وسجد لها، ومبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرها وكذلك 

فهم الفقهان من همذا الفمرق بمين حكمم الجلسمة الوسمطل وحكمم الركعمة وكانمت . ركعة
وممممل  6أن ال تكممون الجلسمة الوسممطل فرلممافوجممب  .عنمدهم الركعممة فرلمما بوجمماا

واتفقوا علل أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليمه الصمالة والسمالم علمل  :قوله أيلا
فعلها أكمر منمه علمل سمائر النوافمل ولترريبمه فيهما وألنمه قلماها بعمد طلموا الشممس 
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 مممل :فهمذا حكمم تمم اإلجمماا حولمه لتممافر عمدد ممن األدلمة.   ٔحين نام عن الصمالة
 .موامبته صلل هللا عليه وسلم،ترريبه،وقلاإه لركعتي الفجر بعد طلوا الشمس

  :مستند اإلجماع 2القياس -
وأجما العلمان من هذا الباب علل أن اإلخوة لألب واألم يحجبمون اإلخموة  :ممل قوله

 ٖ) لألب عن الميراث قياسا علل بني األبنان ما بني الصلب
ل أن األخوات لمألب واألم إذا اسمتكملن الملممين فونمه وأجما العلمان عل) :وكذلك قوله

 ٗ) ليس لألخوات لألب معهن شين كالحال في بنات االبن ما بنات الصلب
   :المصلحة مستند اإلجماع -

أما الحيوان والعروض فاتفق الفقهان علل أنمه ال يجموز قسممة واحمد منهمما :ممل قوله
 ٘)للفساد الداخل في ذلك

  :ستند اإلجماعالقواعد الفقهية م-
أما بيا المالمسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجمل المموب وال :ممل قوله 

ينشممره أو يبتاعممه لمميال وال يعلممم ممما فيممه وهممذا مجممما علممل تحريمممه و سممبب تحريمممه 
  ٙ.الجهل بالصفة
أما القسم األول وهو بيما المممار قبمل أن تخلمق فجميما العلممان مطبقمون  :وممله أيلا

منمما ذلممك ألنممه مممن بمماب النهممي عممن بيمما ممما لممم يخلممق ومممن بمماب بيمما السممنين  علممل
 . 4والمعاومة

 ؟ماذا يضيف اإلجماع للنص القرآني-
 :اإلجماع يحدد معن  النص -
وال خالف بينهم أن األيام المعدودات هي أيام التشمريق وأنهما مالممة بعمد   :ممل قوله 

وأجمعموا علمل أنهمم ال  :ة ألم قولمهومملمه أيلما فمي شمؤن ميمراث اإلخمو. 6يوم النحمر
يرمون ما أربعة وهم األب والجمد أو األب وإن عمال والبنمون ذكمرانهم وإنمامهم وبنمو 

﴿ وإن كممان رجممل يممورث :البنممين وإن سممفلوا ذكممرانهم وإنممامهم وهممذا كلممه لقولممه تعممالل

                                 
 148 :ص 1 :بداية المجتهد   ٔ
، اتفق القائلون بالمسمتند عليمه إذا كمان داللمة :) يقول صاحب البحر المحيط في شان استناد اإلجماا علل القياس ٕ

 . مطلقا سوان كان جليا أو خفياالجواز : أحدها . واختلفوا فيما إذا كان أمارة علل مذاهب 
وبمه قمال : قمال الرويماني . وهمو قمول الجمهمور ، وجوز اإلجماا عمن قيماس ، " ونص عليه الشافعي في الرسالة 

ال خمالف بمين أصمحابنا فمي جمواز وقموا اإلجمماا عنمه فمي : وقمال ابمن القطمان . وهمو الممذهب ، عامة أصمحابنا 
وهمي ، وإذا وقما عمن األممارة ، قياس الشبه فماختلفوا فيمه علمل وجهمين  وأما، قياس المعنل علل المعنل والشرط 

[ الحكمم ] صدقة البقر مبمت [وممل فيه ب)...(]المفيدة للمن وجب أن يكون المن صوابا للدليل الدال علل العصمة
ذكمر ميمراث  وممن أجموده أن هللا: قال )...(مم مبت الحكم في الجواميس باإلجماا بالقياس علل البقر، فيها بالنص 

 (والحكم فيه من طريق القياس كذلك، ولم يذكر شيئا أنه من بعد الوصية والدين ، اإلخوة واألخوات 
 258 :ص 2 :بداية المجتهد   ٖ
 258 :ص 2 :بداية المجتهد   ٗ
 201 :ص 2 :بداية المجتهد   ٘
 111 :ص 2 :بداية المجتهد   ٙ
 112 :ص 2 :بداية المجتهد   4
 320 :ص 1 :د  بداية المجته 6
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وذلمك أن اإلجمماا انعقمد علمل أن المقصمود . ﴾ اآليمة..كاللة أو مرأة وله أخ أو أخمت
  ٔ.هذه اآلية هم اإلخوة لألم فقطب

 :اإلجماع عل  أن األمر في النص يفيد الوجوب -
﴿ يا أيها الذين همنوا إذا قمتم إلل الصالة فارسملوا :أما الكتاب فقوله تعالل :ممل قوله 

فونممه اتفممق المسمملمون علممل أن امتمممال هممذا .﴾ االيممة ..وجمموهكم وأيممديكم إلممل المرافممق
 . ٕلزمته الصالة إذا دخل وقتهاالخطاب واجب علل كل من 

 :اإلجماع عل  أن األمر في النص عل  اإلباحة -
واتفق العلمان علل أن األمر بالصميد فمي همذه اآليمة بعمد النهمي يمدل علمل  :ممل قوله 

﴿ فمموذا قلمميت الصممالة فانتشممروا فممي :اإلباحممة كممما اتفقمموا علممل ذلممك فممي قولممه تعممالل
المقصمود بمه اإلباحمة لوقموا األممر بمه بعمد  األرض وابتنوا من فلمل هللا﴾ أعنمي أن

 . ٖالنهي
 :اإلجماع عل  أن الخبر بمعن  األمر-
قمد أجمما المسملمون علمل أن األخبمار المواردة فمي السمجود عنمد تمالوة   :مممل قولمه 

 . ٗالقرهن هي بمعنل األمر وذلك في أكمر الموالا
 
 
 :اإلجماع يرجح معن  في اآلية عل  آخر اد يفيده الظاهر-
﴿ فممن :ممل قول أهل الماهر بؤن فرض المريض هو صيام أيمام أخمر، لقولمه تعمالل 

قمال أبمو عممر   :كان منكم مريلما أو علمل سمفر فعمدة ممن أيمام أخمر﴾ قمال ابمن رشمد
 .  ٘والحجة علل أهل الماهر إجماعهم علل أن المريض إذا صام أجزأه صومه

 يجوز ألحمد فيهما ذبمح وكمذلك وأجما العلمان علل أن الكعبة ال :ومن ذلك أيلا قوله
﴿ هديا بالآ الكعبة﴾ أنه إنما أراد بمه النحمر بمكمة :المسجد الحرام وأن المعنل في قوله

 .ٙإحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم
يقمممول اإلممممام الشمممافعي وهمممو يتحمممدث عمممن دور اإلجمممماا فمممي صمممرف اآليمممة عمممن 

ال بعد وصية أو دين ولم ولوال داللة السنة مم إجماا الناس لم يكن ميراث إ:)ماهرها
   4(تعد الوصية أن تكون مبدأة علل الدين أو سوان 

 :اإلجماع  يحسم القول في كون اآلية محكمة-
لمذين همنموا ال تقتلموا ا﴿ يؤيهما :إن المسملمين أجمعموا علمل أن قولمه تعمالل :مممل قولمه 
م بمه ذوا لصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجمزان مممل مما قتمل ممن المنعم يحكما

                                 
 258 :ص 2 :بداية المجتهد   ٔ
 5 :ص 1 :بداية المجتهد   ٕ
 332 :ص 1 :بداية المجتهد   ٖ
 162 :ص 1 :بداية المجتهد   ٗ
 216 :ص 1 :بداية المجتهد   ٘
 276 :ص 1 :بداية المجتهد   ٙ
 ٙٙ: ص ٔ: الرسالة   4
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عدل ممنكم همديا بمالآ لكعبمة أو كفمارة طعمام مسماكين أو عمدل ذلمك صمياما ﴾ همي هيمة 
 . ٔمحكمة

 :الكفايةعل  اإلجماع يحدد هل الفريضة عل  التعيين أو -
فؤجما العلمان علل أنها فمرض علمل الكفايمة ال فمرض   :ممل قوله في مسؤلة الجهاد 

وإنمما صمار الجمهمور لكونمه فرلما  .تطوا عين إال عبد هللا بن الحسن فونه قال إنها
وأما كونه فرلا علل الكفاية  .﴾ اآلية..﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم:لقوله تعالل

﴿ وما كان المإمنون لينفمروا :فلقوله تعالل ،أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض
صلل هللا عليه  ﴿ وكال وعد هللا الحسنل﴾ ولم يخر  قط رسول هللا:وقوله. كافة﴾ اآلية

وسلم للنزو إال وترك بعض الناس فوذا اجتمعت هذه اقتلل ذلك كون همذه الوميفمة 
 . ٕعلل الكفاية افرل

 ؟ماذا يضيف اإلجماع للحديث النبو 
 :اإلجماع يرجح الحديث - 
أنمه قمال جمان :وقد احتج أبو بكر بن المنذر لحديث ابمن عبماس والمذي فيمه :ممل قوله 

فقال أبصرت الهالل الليلمة فقمال أتشمهد أن ال  سلمصلل هللا عليه وأعرابي إلل النبي 
إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله قال نعمم قمال يما بمالل أذن فمي النماس فليصموموا 

بانعقمماد وقممال وفممي إسممناده خممالف ألنممه رواه جماعممة مرسممال،  .رممدا خرجممه الترمممذي
وجب أن يكمون األممر . حداإلجماا علل وجوب الفطر واإلمساك عن األكل بقول وا

كذلك في دخمول الشمهر وخروجمه إذ كالهمما عالممة تفصمل زممان الفطمر ممن زممان 
 . ٖالصوم

وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة  :أو يرجحه من جهة القياس ممل قوله
قالوا وذلك أنه لما وقا اإلجماا علل أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب  ،القياس

  ٗلموجب للنسلأن يكون هو ا
وتختلمف األحاديمث فآخمذ ببعلمها اسمتدالال بكتماب أو سممنة أو   :)يقمول اإلممام الشمافعي

 ٘(إجماا  أو قياس
  :اإلجماع عل  ظاهر الحديث-

اتفقموا علمل أن طهارتمه همي : ممل قوله فمي ذيمل الممرأة الطويمل بخصموص النجاسمة
 . ٙعلل ماهر حديث أم سلمة من العشب اليابس

 :ترجيح بعا االحتماالت في النص اإلجماع عل -
وأجمعموا علمل أنمه ممن  :ممل حديث كفارة المفطر عمدا في رملان ،يقول ابن رشد
 .  4وطلن مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إال كفارة واحدة

                                 
 46ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٔ
 278 :ص 1 :بداية المجتهد   ٕ
 210  :ص 1 :بداية المجتهد   ٖ
 34 :ص 1 :بداية المجتهد   ٗ
 4ٖٖ: ص ٔ: الرسالة   ٘
   61 :ص 1 :بداية المجتهد   ٙ
 223 :ص 1 :بداية المجتهد   4
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من صلل همذه ووقمف همذا } :فقال:وممله قوله في حديث عروة بن ملرس الذي فيه
من عرفات ليال أو نهارا فقد تم حجه وقلل  الموقف حتل نفيض أو أفاض قبل ذلك

 . ٔوأجمعوا علل أن المراد بقوله في هذا الحديث نهارا أنه بعد الزوال  :{تفمه
 :اإلجماع يقو  حديث اآلحاد -
وأجمعوا علل أن من وقف بعرفة قبل المزوال وأفماض منهما قبمل المزوال  :ممل قوله 

ف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبمل أنه ال يعتد بوقوفه ذلك وأنه إن لم يرجا فيق
﴿ سمعت رسول :وروي عن عبد هللا بن معمر الديلي قال .طلوا الفجر فقد فاته الحج

هللا صلل هللا عليه وسلم يقول الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلا الفجر فقد 
ا وهو حمديث انفمرد بمه همذا الرجمل ممن الصمحابة إال أنمه مجمم: قال ابن رشد أدرك﴾
 . ٕعليه
 :اإلجماع يكون دليبل عل  ضعف بعا اآلثار الواردة في الموضوع -
وأجمعوا علل أنه ال يجوز أن يشترك في النسك أكمر من سبعة وإن كان  :ممل قوله 

قد روي من حديث رافا بن خديج ومن طريق ابن عبماس وريمره البدنمة عمن عشمرة 
ك فمي النسمك أكممر ممن سمبعة وقال الطحاوي وإجماعهم علمل أنمه ال يجموز أن يشمتر

إذا أجمعوا :) يقول صاحب البحر المحيط.ٖدليل علل أن اآلمار في ذلك رير صحيحة
وإن ، ألنمه إن كمان هحمادا فمذاك ; علل خالف الخبر تطرق الوهن إلل روايمة الخبمر 

وأما الخبر فيتطرق إليه إمكان النس  ، ألنه معصوم ; كان متواترا فالتعلق باإلجماا 
  ٗ(ألنه ال ينعقد إال علل قطا ; اإلجماا علل القطا  فيحمل، 
 :اإلجماع يرجح لونا من ألوان الجمل بين األحاديث -

يقمول . ممل بيان أن ما ورد في بعلها هو األكمل، وما ورد في أخر، ممن األركمان
أجما العلمان علل أن صمفة الطهمارة المواردة ممن حمديث ميمونمة وعائشمة  :ابن رشد

 ٘ا وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانهما الواجبمةهي أكمل صفاته
. 

 كيف يعرف اإلجماع؟
وأما اإلجماا فونه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خالف ولمو  :يقول ابن رشد

أمما اإلجمماا فونمه لمم  :وقولمه أيلما. ٙإذ العادات تقتلي ذلك .كان هناك خالف لنقل
وجوب صيام رملان بعد ذكر أدلة ذلك من الكتماب وقال عن  4ينقل في ذلك خالف

وقولمه  6وأما اإلجماا فونه لم ينقل إلينا خمالف عمن أحمد ممن األئممة فمي ذلمك :والسنة
وقال داود كل شين ال ممل له من الصيد فمال جمزان فيهما إال الحممام فمون فيمه   :أيلا

                                 
 255 :ص 1 :بداية المجتهد   ٔ
 254 :ص 1 :بداية المجتهد   ٕ
 318 :ص 1 :بداية المجتهد   ٖ
 3ٓٗ:ص ٙ:البحر المحيط   ٗ
 ٕٖ: ص ٔ: مجتهد  بداية ال ٘
 5 :ص 1 :بداية المجتهد   ٙ
 5 :ص 1 :بداية المجتهد   4
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ه مممن شمماة ولعلممه مممن ذلممك إجماعمما فونممه رو، عممن عمممر بممن الخطمماب وال مخممالف لمم
    ٔالصحابة

 :مراتب اإلجماع
  :طالب االجتهاد عل  ضعف اإلجماع السكوتياوف و

وزعم الطحاوي أن زكاة العروض مابتة عن عمر وابن عمر وال مخمالف  :ممل قوله
وبعلهم ير، أن ممل هذا هو إجماا ممن الصمحابة أعنمي إذا نقمل .لهما من الصحابة

فمي  :،وممله أيلما قولمه ٕه وفيه لعفعن واحد منهم قول ولم ينقل عن ريره خالف
واألصل في هذا ما روي عن ابن عباس ال نكماح إال بشماهدي )عدم جواز نكاح السر

عدل وولي مرشد وال مخالف له من الصحابة وكمير من النماس رأ، همذا داخمال فمي 
  ٖ(باب االجماا وهو لعيف
 :اواعد أصولية تهم اإلجماع

 : الخبلفاالحتجاج بموضل اإلجماع عل  موضل 
ولذلك أجما العلمان علل أن المان الكمير ال تفسده النجاسة القليلة فوذا تابا  :ممل قوله

الناسل صب المان علل المكان النجس أو العلو النجس فيحيل المان لرورة عمين 
وال فرق بين المان الكمير أن يرد علل النجاسة الواحدة بعينها دفعمة  ،النجاسة بكمرته
فوذن هإالن إنما احتجوا بمولا اإلجماا علل مولا  .جزنا بعد جزنأو يرد عليها 

  ٗ.الخالف من حيث لم يشعروا بذلك والمولعان في راية التباين
 :مبدأ استصحاب اإلجماع -

وأن البقر لما لمم يمبمت فيهما أممر وجمب أن يتمسمك فيهما باإلجمماا وهمو أن  :ممل قوله
 . ٘الزكاة في السائمة منها فقط

 :يقاس علي  اإلجماع -
وأما من لم يجمز ذلمك إال أن يخماف المسملمون أن يصمطلموا فقياسما علمل   :ممل قوله

إجماعهم علل جواز فدان أسمار، المسملمين ألن المسملمين إذا صماروا فمي همذا الحمد 
 . ٙفهم بمنزلة األسار،
لما وتعجمل أنمه شمبيه بالزيمادة مما النممرة  ،وعممدة ممن لمم يجمز :وممله أيلما قولمه

ووجه شبهه بها أنه جعمل للزممان مقمدارا ممن المممن بمدال منمه  ا علل تحريمهاالمجتم
له ممنا وهنما وفي المولعين جميعا وذلك أنه هنالك ما زاد له في الزمان زاد له ع

 . 4لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ممنا
  :اإلجماع يقوم بدور التخصيص-

 لمك إلمل قولمه قمد فمرض هللا لكمم تحلمة لمم تحمرم مما أحمل هللا: وقمال تعمالل:)ممل قولمه
، فماهر همذا أنمه قمد سممل بالشمرا القمول المذي مخرجمه مخمر  الشمرط أو ..أيمانكم

                                 
 265 :ص 1 :بداية المجتهد   ٔ
 185 :ص 1 :بداية المجتهد   ٕ
 13 :ص 2 :بداية المجتهد   ٖ
 19 :ص 1 :بداية المجتهد   ٗ
 184 :ص 1 :بداية المجتهد   ٘
 284 :ص 1 :بداية المجتهد   ٙ
 108 :ص 2 :بداية المجتهد   4
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مخر  اإللزام دون شرط وال يممين فيجمب أن تحممل علمل ذلمك جميما األقاويمل التمي 
 . ٔ(تجري هذا المجر، إال ما خصصه اإلجماا من ذلك ممل الطالق

ن تجب فال خالف بينهم أن ديمة الخطمؤ تجمب علمل العاقلمة وأما علل م) :وقوله أيلا
ومن قولمه : وال تزر وازرة وزر أخر،: وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالل

  )ٕ ال يجني عليك وال تجني عليه: عليه الصالة والسالم ألبي رممة وولده
  :في ذكر اإلجماع ابن رشد بعا مصادر

إلل أن معمم المادة العلمية مستقاة من كتاب "البداية"سبق أن أشرنا في مصادر مادة 
ولما صرح ابن رشد بمصمدره المرئيس لمم يكلمف ابمن رشمد نفسمه عنمان " االستذكار"

ريمر أنمه أحيانما يمذكر مصمادره فمي ذكمر .تحديد أصل كل قول بمما فمي ذلمك اإلجمماا
 .اإلجماا إما تبعا البن عبد البر أو في استقالل عنه

ما حكل ابن المنذر علل أن الموطن بملمك اليممين يحمرم منمه واتفقوا في  :من ذلك قوله
ما يحرم الوطن بالنكاح واختلفوا في تؤمير المباشرة فمي ملمك اليممين كمما اختلفموا فمي 

وأما قتل الذكر باألنمل فون ابن المنذر وريره ممن ذكمر :وفي مولا هخر .  ٖالنكاح
وعن عممان البتي أنه إذ الخالف حكل أنه إجماا إال ما حكي عن علي من الصحابة 
وقمد ذكمر ابمن المنمذر فمي  ٗقتل الرجمل بمالمرأة كمان علمل أوليمان الممرأة نصمف الديمة

 .مولا اإلجماا خمس مرات
وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد  :كما ذكرابن عبد البر ست مرات ممل  قوله

يجز،ن  البر أن طواف القدوم والوداا من سنة الحا  إال لخائف فوات الحج فونه
  ٘عنه طواف اإلفالة

  :ونقل مرة عن القالي عبد الوهاب  وهو يرد علل قول بعض الشافعية حيث قال
قال القالي عبد الوهاب وهذا رلط ألن ذلك حق للمشتري فله أن يستوفيه أعني أن 
يرد ويرجا بالممن وله أن يعارض علل تركه وما ذكره من خيار الشفعة فونه شاهد 

  )ٙنا تركه إلل عوض يؤخذه وهذا ال خالف فيه لنا فون له عند
 
 

 :بعا الكتب المطبوعة في موضوع اإلجماع بحسب تاريخ طبعها
 

: القماهرة-. علي عبمد المرازق المصمري: اإلجماا في الشريعة اإلسالمية  .ٔ
 . 3ٗ4ٔدار الفكر العربي  

                                 
 301 :ص 1 :بداية المجتهد   ٔ
     309 :ص 2 :بداية المجتهد   ٕ
 26 :ص 2 :بداية المجتهد   ٖ
 300 :ص 2 :بداية المجتهد   ٗ
 251 :ص 1 :بداية المجتهد   ٘
 134 :ص 2 :بداية المجتهد   ٙ
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دراسة مولوعية للركن المالث من أدلة : اإلجماا في التشريا اإلسالمي  .ٕ
: بيروت-. محمد صادق الصدر: جتهاد مقارنة بآران المذاهب اإلسالمية كافة اال

 .3ٙ3ٔمنشورات عويدات 
: القماهرة-. محممد محممود فررلمي: حجيمة اإلجمماا وموقمف العلممان منهما  .ٖ

 .34ٔٔدار الكتاب الجامعي 
ابممن ، ابممن حممزم:  مراتمب اإلجممماا فممي العبممادات والمعممامالت والمعتقممدات .ٗ

-. همـ4ٕ6 -ٔٙٙ، ين أبو العباس احمد بمن عبمد الحلميم الحرانمي تقي الد،  تيمية
 .346ٔاألفاق الجديدة : بيروت

يتلمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكمر علمان المسلمين : اإلجماا  .٘
رئاسمة المحماكم الشمرعية : الدوحمة-. حممدفمإاد عبمد الممنعم أ، ام ابن المنذراإلم: 

 .36ٔٔوالشإون 
حمد أ، علي الحوات: دخل لدراسة المشكالت االجتماعية م: علم اإلجماا  .ٙ

 .36ٕٔجامعة الفاتح  -طرابلس ليبيا-. النكالوي
دار : دمشممق-. سمعدي أبممو جيمب: موسموعة اإلجمماا فممي الفقمه اإلسممالمي  .4

 .36ٗٔالفكر 
: بيروت-. عبد هللا عمر البارودي، محمد بن إبراهيم بن المنذر: اإلجماا  .6

 .36ٙٔدار الجنان 
دار : الكويمممت-. عممممر سمممليمان األشمممقر: فمممي اإلجمممماا األصمممولي نممممرة  .3

 .33ٓٔالنفائس 
 .33ٓٔبيت المقدس : القدس-. محمد الشويكي: اإلجماا المعتبر  .ٓٔ
يتلمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكمر علمان المسلمين : اإلجماا  .ٔٔ

عية والشإون رئاسة المحاكم الشر: الدوحة-. احمد مفإاد عبد المنع، ابن المنذر: 
 .33ٔٔالدينية 

أبممو بكممر : دراسممة فممي فكرتممه مممن خممالل تحقيممق بمماب اإلجممماا : اإلجممماا .ٕٔ
 .33ٖٔالعربي  بدار المنتخ: بيروت-. زهير شفيق كبي، الجصاص

. سامر اسالمبولي: اإلجماا . النس  . اآلحاد: دراسات أصولية معاصرة  .ٖٔ
 .33٘ٔدار الحكمة : دمشق-
بمممن حمممزم ا: والمعمممامالت واالعتقمممادات  مراتمممب اإلجمممماا فمممي العبمممادات .ٗٔ

 .336ٔدار ابن حزم : بيروت-. حمد اسبرحسن أ، ابن تيمية، الماهري
صممنير ، ألبممي بكممر محمممد بممن إبممراهيم بممن المنممذر النيسممابوري: اإلجممماا  .٘ٔ
 .333ٔمكتبة الفرقان : عجمان-. حمد بن محمد حنيفأ
أبمو بكمر محممد بمن : ما اجما عليه العلمان من األحكام الفقهيمة : اإلجماا  .ٙٔ

 .333ٔمكتبة الصفا : القاهرة-. طه عبد الرإوف سعد، إبراهيم
-. محمممد بممن عبممد العزيممز بممن احمممد الخلمميري: اإلجممماا فممي التفسممير  .4ٔ

 .333ٔدار الوطن : الرياض
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االعترالات الواردة علمل االسمتدالل بالمدليل : قوادح االستدالل باإلجماا .6ٔ
دار المسمملم : الريمماض-. صممر الشمتريسممعد بمن نا: ممن اإلجممماا والجمواب عنهمما 

ٔ333. 
مكتبمة : بيمروت-، خلمف محممد المحممد: أحكام اإلجماا والتطبيقات عليها  .3ٔ

 .ٕٕٓٓالريان 
مكتبمة : الريماض-. محممد شمتا أبمو سمعد: اإلجماا عنمد أئممة أهمل السمنة األربعمة 

  .ٖٕٓٓالعبيكان 



 
 
 

 

 المـبـحـــث الـثـانـــً 

 ودوره تعلم القٌاس
 ٌة ملكة االجتهادفً ترب 
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ولميس قصمدنا فمي همذا (: ٔيقول ابن رشد في معمرض تفصميل بعمض مسمائل القيماس
كما لميس قصمدنا ذكمر المسمائل  ،الكتاب في األكمر ذكر الخالف الذي  يوجبه القياس

وذلمك إمما ممن حيمث همي مشمهورة وأصمل  .المسكوت عنها في الشمرا إال فمي األقمل
فمررم أن القيمماس لممم يمورده ابممن رشممد  ٕ )هممي كميمرة الوقمموا لنيرهما وإممما ممن حيممث
األمر الذي يفيد عدم االستقصان والتفصيل فون طالمب االجتهماد ،بالقصد وإنما بالتبا 

داة األ هبقسمط وافمر ممن الفهمم واللموابط وكيفيمة إعمالمه لهمذ -من ريمر شمك –يعود 
 .في الشرا ةالعميم المنهجية
لل األحكام التمي إقاعدة االجتهاد والموصل )م األسنوي كما قال اإلما القياس ذلك أن

بل هو االجتهاد ممن بماب إطمالق الكمل علمل أهمم جمزن فيمه،جان فمي  ،ٖ(ال حصر لها
همما  :قلمت ؟فما القياس أهو االجتهماد أم همما متفرقمان :الق :)الرسالة ل مام الشافعي

يمه حكمم الزم أو فم فكل ما نزل بمسمل :قلت ؟فما جماعهما  :قال .اسمان لمعنل واحد
وإذا لمم يكمن  .اتباعمه -إذا كان فيه حكمم-وعليه  .فيه داللة موجودة ،علل سبيل الحق

عنه  وقال ٗ(القياس :واالجتهاد ،فيه بعينه طلب الداللة علل سبيل الحق فيه باالجتهاد
فقممد احتممو، علممل )بؤنممه أحممق األصممول باالعتنممان ومممن أحمماط بممه "البرهممان"صمماحب 

 ٘(مجاما الفقه
منمماط االجتهمماد وأصممل الممرأي ومنممه القيمماس  :)وفممي مقدمممة حديمممه عممن القيمماس قممال

إلل االستقالل بتفاصميل أحكمام الوقمائا  ييتشعب الفقه وأساليب الشريعة وهو المفل
فون نصموص الكتماب والسمنة محصمورة مقصمورة ومواقما  .ما انتفان الناية والنهاية

ترا فهمو المسمتند إلمل القطما وهمو معموز اإلجماا معدودة مؤمورة فما ينقمل منهمما تموا
حمماد وهممي علممل حمماد عممن علمممان األعصممار ينممزل منزلممة أخبممار اآلقليممل وممما ينقلممه اآل

      ٙ(الجملة متناهية ونحن نعلم قطعا أن الوقائا التي يتوقا وقوعها ال نهاية لها
 
 
 
 
 

 :مفهوم القياس

                                 
للنمة تقمدير علمل مممال شمين اخمر وتسمويته بمه ولمذلك سممي فمي ا:) قال الشوكاني في إرشاد الفحول عن القيماس ٔ

المكيال مقياسا وما يقدر به النعال مقياسا ويقال فالن ال يقاس بفالن أي ال يساويه وقيل همو مصمدر قسمت الشمين 
:: سمنة النشمر - بيمروت – محممد سمعيد البمدري دار الفكمر تحقيمق 4ٖٖ:ص ٔ: ( اذا اعتبرته اقيسه قيسما وقياسما

 ٔ::  عدد األجزان  األولل:: الطبعة 33ٕٔ - ٕٔٗٔ
 ٔٗٔ-ٓٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 .ٓٗص"اال جتهاد في الشريعة االسالمية"يوسف القرلاوي ٖ
أو اسمتنباط واالتبماا اتبماا ، والعلمم ممن وجهمين اتبماا ( : قمال الشمافعي  ) ":)األم"وقمال فمي 44ٗ:ص:الرسمالة ٗ

فون لم يكن فقيماس علمل كتماب هللا عمز ، ل عامة من سلفنا ال نعلم له مخالفا كتاب فون لم يكن فسنة فون لم تكن فقو
فون لم يكن فقياس علل سنة رسول هللا صلل هللا عليه وسلم فون لم يكن فقياس علمل قمول عاممة ممن سملف ، وجل 

 43ٔ:ص ٔ: ( ال مخالف له وال يجوز القول إال بالقياس
 .4ٖٗ/ٕاال مام الجويني البرهان   ٘
 6٘ٗ:ص ٕ: :رهانالب ٙ
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شمرعي فهمو إلحماق الحكمم وأمما القيماس ال:) قال ابن رشد فمي مقدممة البدايمة مما نصمه
الواجب لش  ما بالشرا بالشين المسكوت عنه لشبهه بالشين الذ، أوجب الشرا له 

  ٔ(ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما 

حممل شميئين أحمدهما علمل اآلخر،فمي إمبمات حكمم أو :)بقولمه"اللروري"وعرفه في 
 ٕ(نفيه، وذلك ألمر جاما بينهما من علة أو صفة

تخليمه عمن ذكممر نفمي الحكمم كمما همو الشمؤن فمي تعريممف "البدايمة"يالحمم فمي تعريمف 
كما أنه لم يذكر الصفة وعولها بذكر الشبه بين األصل والفرا،وحدد " اللروري"

فممذكر الفممرا بؤنممه " اللممروري"المقصممود بالشمميئين فممي تعريممف "  البدايممة"أكمممر فممي 
  .كما يستفاد من السياق أن األصل منطوق به في الشرا( مسكوت عنه)
 

 :بعا ما عرف ب  العلما  القياس ابل ابن رشد
 

لم أجد قبل الشافعي من عرف القياس وإن كان استعماله سائدا قبل ذلك،فقد نقمل عمن 
ممما حمماذاه مممن  :لممما سممئل عممن ميقممات أهمل المشممرق فقممال :)قولممه( هٖٕت ) عممر 

ه ألبممي وورد فممي كتابمم ٖ(قيسمموا بممه يعنممي اعتبممروا بممه :فقممال .قممرن :قممالوا ؟ المواقيممت
الفهم الفهمم فيمما يخمتلج فمي صمدرك ممما لمم يبلنمك فمي الكتماب أو )..موسل األشعري

هللا  عنمدذلمك فاعممد إلمل أحبهما  عنمداعمرف األمممال واألشمباه ممم قمس األممور  ،السنة
 ٗ..(وأشبهها بالحق فيما تر،

وقال مالك في رجل لبس خفيه علل طهر مم أحدث فمسح علل ":)المدونة"وجان في 
يمسح عليهما عنمد مالمك : مم لبس خفين هخرين فوق خفيه أيلا فؤحدث ؟ قال  ،خفيه
ألن الرجل إذا تولؤ فنسمل رجليمه ولمبس خفيمه ممم أحمدث فمسمح : قال ابن القاسم ، 

فوذا لبس خفين علل خفين وقد مسمح : قال ، فينسل رجليه : علل خفيه ولم ينزعهما 
الخفمين ( همـ43ٔت)د قاس اإلمام مالمكفق ٘(علل الداخلين فهو قياس القدمين والخفين

 .علل القدمين والمسح علل النسل
لميس ألحمد أبمدا أن يقمول فمي شمين  ":)الرسمالة"في ( ـهٕٗٓت)اإلمام الشافعي وقال

جمماا إلا الخبر في الكتماب أو السمنة أو :وجهة العلم .حل وال حرم إال من جهة العلم
موافقمة الخبمر المتقمدم ممن الكتماب أو والقياس ما طلب بالدالئل علل )...( أو القياس 

السممنة ألنهممما علممم الحممق المفتممرض طلبممه كطلممب ممما وصممفت قبلممه مممن القبلممة والعممدل 
 ٙ(والممل

                                 
ٔ
 ٖ -ٕ:ص ٔ: بداية المجتهد   
 ٕٗٔ:اللروري ص ٕ
 4ٓ: ص ٕ: " لقواطما األدلمة فمي األصمو(" 63ٗت)الممفر منصور بن محمد بن عبمدالجبار السممعاني  وأب ٖ

- األولل:: الطبعة -334ٔ - بيروت -دار ل الكتب العلمية - محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي تحقيق
 ٗ: -كتماب األقلمية واألحكمام-"سمنن المدارقطني( " 6ٖ٘  ت)أبمو الحسمن المدارقطني البنمدادي علي بمن عممر ٗ
-3ٙٙٔ - 6ٖٙٔ:: سمنة النشمر -دار المعرفة:: دار النشر  - السيد عبد هللا هاشم يماني المدني تحقيق -ٕٙٓ:ص

 ٗ::  عدد األجزان 
 ٖٗٔ:ص ٔ:المدونة   ٘
 3ٖ:ص:الرسالة ٙ



 655 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

القياس إال ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل  ويمتنا أن يسمل:)وقال في مولا هخر
ن فصمرفه علمل أن يقيسمه علمل أحمدهما دو .أن يكون فيمه شمبها ممن معنيمين مختلفمين

اآلخر ويقول ريرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه 
 ٔ(فهو قياس

الجمائز أن يشمبه ممالم يمؤت القياس : )ما يشبه تعريف القياس" األم"وقال الشافعي في 
أعماد األممور  ومن ذهب مذهب القياس :)وفي مولا هخر ٕ(فيه حديث بحديث الزم
العلمم  :القيماس :)وفي مولا هخمر ٖ(ليها وحكم لها بؤحكامهاإلل األصول مم قاسها ع

 . ٗ(المابت الذي أجما عليه أهل العلم أنه حق
فالقياس عند اإلمام الشافعي قد يتطابق عنده ما االجتهماد كمما رأينما فمي المنص المذي 
أوردته في مقدمة المبحث،كما يعنمي عنمده طلمب المدالئل لتبريمر إنمزال حكمم األصمل 

حيث يجعل القايس النص أو اإلجماا قبلته ويجتهد في إصابة الحكمم فمي علل الفرا 
 .الفرا علل لون ما هو موجود في األصل

وقممد يعنممي عنممده أحيانمما مجممرد .علممل أن يكممون الفممرا فممي معنممل األصممل أو شممبيها بممه
الرأي المعتبر القوي الذي أجمما فيمه السملف علمل أممر بنيمر أن نقمف فمي ذلمك علمل 

إن لم يكن مممة  –ينقل إلينا نص من السنة، فيعتقد أن الجاما لهم نص من الكتاب أو 
وأرلممب ممما جممان مممن تعمماريف .هممو الحممق المتممممل فممي القيمماس عليهممما -كتمماب أو سممنة

تحمممموم حممممول هممممذه المعمممماني وخصوصمممما منهمممما المعنممممل  ،للقيمممماس بعممممد الشممممافعي
 . الماني،واستمرت في التطور لتصبح أكمر إحكاما

قيممل إن القيمماس إنممما هممو رد الفممروا المختلممف فيهمما إلممل  (:)ـممهٖٓٔت)قممال الطبممري
هو ما وصفنا ممن القياس  : )وفي مولا هخر ٘(نمائرها من األصول المجما عليها

فممون   :)وقمال فممي قولمه تعمالل ٙ(تمميمل المختلمف فيمه مممن ذلمك باألصمل المجممما عليمه
حكمهما مستعمال معنل إلحاق واقعمة لمم يمنص علمل ( أحصرتم فما استيسر من الهدي

فمعلموم أن اإلحصمار المذي عنمل هللا فمي همذه اآليمة همو الخموف  :)بواقعة نص عليها
لم يكن حبس الحمابس المذي لميس مما  ،وإذا كان ذلك كذلك .الذي يكون بزواله األمن

حبسه خوف علل النفس من حبسه داخال في حكم اآلية بماهرها المتلو وإن كمان قمد 
 4(اسيلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القي

في  المسؤلتينالقياس الصحيح الجما بين  وإنما (:)ـه4ٖٓت)وقال الجصاص الحنفي
 6(حكم واحد بعلة توجب رد إحداهما إلل األخر،

القيماس حممل معلموم علمل معلموم فمي  (:)ـمهٖٓٗت) وقال القالي أبو بكر البماقالني
أو  حكمممم أو صمممفةإمبممات حكمممم لهممما أو نفيمممه عنهممما بمممؤمر يجمممما بينهممما ممممن إمبممات 

                                 
 ٙٔ٘:ص:الرسالة ٔ
 3ٙٔ:ص ٘: :األم ٕ
 ٖٙ:ص ٗ: ":األم"الشافعي ٖ
 .ممله ٔ٘:ص:له" جماا العلم"وفي  6ٕٔ:ص 4: :األم ٗ
 ٙ٘:ص-4: :تفسير الطبري ٘
 ٖٕٔ:ص -ٙ: :تفسير الطبري ٙ
 ٕ٘ٔ:ص-ٕ: :نفسه 4
 ٓٗٔ:ص-ٔ: :أحكام القرهن 6
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القيمماس حمممل الشممين علممل الشممين  (:)ـممهٙٓٗت)وقممال أبممو بكممر بممن فمموركٔ(نفيهممما
 ٕ(إلمبات حكم بوجه شبه

يحكمممم للمسمممكوت عنمممه بحكمممم  أنهمممو  :)ٖ(ـمممهٙ٘ٗت)عنمممد ابمممن حمممزم القيممماسوأمممما 
وفمي  ٘(المسكوت عنه فمي حكمم المنصموص عليمه إدخال:)أو هو ٗ(المنصوص عليه

بالحكم في ممله التفاقهما  تحكم لشين أنهو  إنمافان القياس عند أهله  :)مولا هخر
 ٙ(في العلة الموجبة للحكم أو لشبهه به في بعض صفاته في قول بعلهم

وفمي  4تعريمف أبمي بكمر البماقالني" البرهان "في ( ـه46ٗت)واعتمد اإلمام الجويني
فهو رد الفرا إلمل األصمل فمي الحكمم : وأما القياس:)في مبحث القياس قال" ورقاته"

 .( تجمعهما بعلة
(  همـ63ٗت)الحنفميالجبمار السممعاني  الممفمر منصمور بمن محممد بمن عبمد وأب:وقال
وأمما : )مميزا بين تعاريف المتكلمين وأخمر، للفقهمان" لقواطا األدلة في األصو"في

يجاب بعمض أحكاممه بمؤمر إ فيهو حمل معلوم علل معلوم  :حد القياس فقال بعلهم

                                 
وفمي  :)لفحمولوهو التعريف الذي اعتممده عاممة المحققمين يقمول الشموكاني فمي إرشماد ا 64ٗ:ص ٕ:البرهان   ٔ

االصطالح حمل معلوم علل معلوم في امبات حكم لهمما او نفيمه عنهمما بمؤمر جماما بينهمما ممن حكمم او صمفة كمذا 
وقال جماعمة ممن المحققمين انمه )...( قال في المحصول واختاره جمهور المحققين  ،قال القالي ابو بكر الباقالني

المعنمل المعتبمر فمي الحكمم وقمال ابوالحسمين البصمري همو مساواة فرا ألصل في علمة الحكمم او زيادتمه عليمه فمي 
المجتهمد وقيمل ادرا  خصموص فمي عمموم وقيمل  عنمدتحصيل حكم االصل في الفمرا الشمتباههما فمي علمة الحكمم 

الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به وقيل الحاق المختلمف فيمه بمالمتفق عليمه وقيمل اسمتنباط الخفمي ممن الجلمي وقيمل 
حكمم احمدهما علممل  ل بمبعض اوصماف االصمل وقيمل   حممل الشممين علمل ريمره واجمرانحممل الفمرا علمل االصم

 .االخر وقيل بذل الجهد في طلب الحق
وقيل حمل الشين علل ريره واجران حكمه عليه وقيل حمل الشين  علل الشين في بعض احكاممه بلمرب ممن  

لممه بعممد أن أورد جملممة مممن وقممال اآلمممدي قب 4ٖٖ:ص ٔ: ( الشممبه وعلممل كممل حممد مممن هممذه الحممدود اعترالممات
والمختمار فمي حمد القيماس أن يقمال إنمه عبمارة عمن :) التعريفات ومن لمنها تعريف الباقالني حيث فصمل شمرحه 

االستوان بمين الفمرا واألصمل فمي العلمة المسمتنبطة ممن حكمم األصمل وهمذه العبمارة جامعمة مانعمة وافيمة بمالنرض 
علمي بمن محممد اآلممدي أبمو  ٖٕٓ:ص ٖ: ( هما علمل مما تقمدمعرية عما يعترلها من التشكيكات العارلمة لنير

سمنة النشمر -بيمروت -دار الكتاب العربي -سيد الجميلي . د تحقيق -"اإلحكام في أصول األحكام(" ٖٔٙت)الحسن
 ٗ::  عدد األجزان -األولل:: الطبعة  -ٗٓٗٔ:: 
لممك ممما قالممه أبممو الحسممين ،وقريممب منممه جممدا تعريممف المعتزلممة ،ونممص كالمهممم فممي ذ 66ٗ:ص ٕ:البرهممان   ٕ

وحده الشي  أبو هاشم بؤنه   حمل الشين  علل ريمره وإجمران حكممه عليمه فمان ":)المعتمد"في ( ٖٙٗت)البصري
أراد إجمران حكمممه عليمه ألجممل الشمبه فصممحيح وكمان يجممب التصممريح بمذلك وإن لممم يمرد ذلممك لمم يصممح ألن إمبممات 

ائسا وإن اتفمق أن يومن ابتدأ فؤمبت في الشين حكما ال يكون قالحكم في الشين تشبيه بينه وبين ريره يكون مبتدأ 
وحممده قالممي القلمماة رحمممه هللا بؤنممه   حمممل الشممين  علممل الشممين فممي بعممض  .يكممون ذلممك الحكممم مابتمما فممي ريممره

 .أحكامه للرب من الشبه
د وقمد دخمل فمي المجتهم عنمدوأبين من هذا أن يحد بؤنه تحصيل حكم األصل في الفرا الشتباههما في علة الحكمم  

المجتهمد ألن المجتهمد قمد يممن أن بمين الشميئين  عندذلك الجما بين الشيئين في اإلمبات وفي النفي وإنما قلنا الشبه 
المعتممد فمي "-محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسمين(  شبها وإن لم يكن بينهما شبه فيكون رده إليه قياسا

عممدد -األولممل:: الطبعممة -ٖٓٗٔ -بيممروت -يس دار الكتممب العلميممةخليممل الممم تحقيممق -3٘ٔ:ص ٕ: "أصممول الفقممه
 ٕ::  األجزان 

وممائتين ممات  سمبعينشهر رملان منها يعنمي سمنة  في :)في ترجمة أبو داود الماهري لخطيب البندادييقول إ
حكمام  المماهر ونفمل القيماس فمي األ انتحمالداود بن علي بن خلف األصبهاني يكنل أبا سليمان وهو أول من أمهر 

  4ٖٗ: ص 6:   بنداد تاري  (والطر اليه فعال فسماه دليال قوال
 3ٙ:ص:النبذة الكافية في أصول الفقه ٗ
 نفس الصفحة:نفسه ٘
  ٘ٙ :ص: نفسه  ٙ
  64ٗ:ص ٕ:البرهان   4
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 .من الشبه علل شين في بعض أحكامه بوجه نشيحمل  :وقال بعلهم.يجما بينهما
  .وهذان منقوالن عن المتكلمين

وقد بسط  .حمل فرا علل أصل في بعض أحكامه بمعنل يجما بينهما :والفقهان قالوا
القيمماس طلممب أحكممام الفممروا المسممكوت عنهمما مممن األصممول  :بعلممهم هممذا الحممد فقممال

كمل فمرا بؤصمله حتمل يشمركه  المنصوص عليها بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق
المعنل والجما بينهما بالعلة ذكره علل هذا الوجمه القالمي  فيحكمه الستوائهما  في

    ٔ(أبو الحسن الماورد،
نفممممس تعريممممف البمممماقالني " المستصممممفل"فقممممد ردد فممممي ( ـممممه٘ٓ٘ت)وأممممما النزالممممي

مر جاما مل معلوم علل معلوم في إمبات حكم لهما أو نفيه عنهما بؤحوحده أنه :)فقال
 ٕ(بينهما من إمبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما

فابن رشد في تعريفه كؤنه مز  بين تعريف القالي أبي بكر الباقالني وتعريف أبي 
إمبمات )وعبمارة(حممل)بكر بن فورك وشمين ممن كمالم ابمن حمزم،فمن البماقالني كلممة

حممزم  ومممن ابممن( بالشممين)ومممن ابممن فممورك نعممت األصممل والفممرا ( حكممم أو نفيممه 
 (.المسكوت عنه)

وينبني أن :)بقوله(  الشين)ورد انتقاد الجويني والذي ردده النزالي أيلا الستعمال 
 -،ولم نقل معلومين علل رسمهم،من قبل أن الشين ٖال تؤخذ علينا لقولنا حمل شيئين

وأيلما فلمو سملمنا . ال ينطلق علل المعدوم،فون المعدوم يكاد ال يقاس عليه –زعموا 
ا لم يكن ممتنعا أن يسمل المعدوم شيئا إذ كان له وجمود فمي النفس،ألنما نقمول لهم هذ

 . إلل هخر ما قالٗ...(من األشيان ما هو في النفس كحاله خار  النفس
ولعل الجويني نفسمه ممن فمتح بماب مراجعمة التعريمف والمطالبمة بتدقيقمه أكممر عنمدما 

وكؤنمه ممن بماب لمرورة ،له صرح بعدم اطمئنانه الكامل إلل التعريف الذي انتصر 
إذا أنصفنا لم نر ما قالمه القالمي حمدا فمون الوفمان بشمرائط  :)لمن لم يجد ريره، يقو

وكيف الطما في حد ما يتركمب ممن النفمي واإلمبمات والحكمم والجماما  ،الحدود شديد
وال تحممت حقيقممة جممنس وإنممما  ،فليسممت هممذه األشمميان مجموعممة تحممت خاصممية نمموا

                                 
-3ٙ:ص ٕ: "لقواطما األدلمة فمي األصمو(" 63ٗت)الممفر منصور بن محممد بمن عبمدالجبار السممعاني  وأب  ٔ
:: الطبعممة -334ٔ - بيممروت -دار ل الكتممب العلميممة - محمممد حسممن محمممد حسممن إسممماعيل الشممافعي تحقيممق 4ٓ

 -األولل
 6ٕٓ:ص ٔ: :المستصفل  ٕ
وذكر المعلوم حتل يشتمل الكمالم علمل الوجمود والعمدم والنفمل واإلمبمات فونمه لمو  :)وكؤنه يريد عبارة الجويني   ٖ

الموجممودات وسممبيل القيمماس أن يجممري فممي المعممدوم  قممال حمممل شممين علممل شممين لكممان ذلممك حصممرا للقيمماس فممي
وقال األستاذ أبو بكر القياس حمل الشمين علمل  :)وقال في الصفحة الموالية  64ٗ:ص ٕ:البرهان  ( والموجود 

الشين إلمبات حكم بوجه شبه وذكر الشين يخر  األقيسمة المتعلقمة بمالنفي وكمذلك ذكمر إمبمات الحكمم لمم يتعمرض 
 (. لنفيه

وقمال أبمو هاشمم إنمه عبمارة عمن حممل الشمين علمل ريمره وإجمران حكممه  :)مدي إلل بعض المعتزلة قالونسبه اآل
عليه وهو باطل من وجهين األول جاما ألنه يخر  منه القياس الذي فرعمه معمدوم ممتنما لذاتمه فونمه لميس بشمين 

وإن كمان بجماما فيكمون الماني أن حممل الشمين علمل ريمره وإجمران حكممه عليمه قمد يكمون جماما فمال يكمون قياسما 
قياسا وليس في لفمه ما يدل علل الجاما فكان لفمه عاما للقياس ولما ليس بقياس  وقمال القالمي عبمد الجبمار إنمه 

أحكامه بلرب من الشبه وهو باطمل بمما أبطلنما بمه حمد أبمي هاشمم فمي الوجمه  حمل الشين علل الشين في بعض
  ٕٗٓ-ٖٕٓ:ص ٖ: ( األول

 ٕ٘ٔ:اللروري ص  ٗ
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نس النممامر بمعنممل المطلمموب وإال فالتقاسمميم التممي لمممنها المطلممب األقصممل رسممم يممإ
فهذا مما ال بد من التنبه لمه وحمق المسمئول عمن  .القالي كالمه تجانب صناعة الحد

مم يقول أقرب عبارة في البيان عنمدي  ،ذلك أن يبين بالوالحة أن الممكن ما ذكرناه
 ٔ(كذا وكذا والفالل من يذكر في كل مسلك الممكن األقصل

 
 :عند ابن رشد( الخاص يراد ب  العام)القياس و بين
 

أن : والفممرق بممين القيمماس الشممرعي واللفممم الخمماص يممراد بممه العممام :)ابممن رشممد يقممول
القيمماس يكممون علممل الخمماص الممذي أريممد بممه الخمماص فيلحممق بممه ريممره ، أعنممي أن 
 المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما ال من جهة داللة اللفم
، ألن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفم ليس بقياس ، وإنما هو 
مممن بمماب داللممة اللفممم ، وهممذان الصممنفان يتقاربممان جممدا ألنهممما إلحمماق مسممكوت عنممه 

  ٕ.(بمنطوق به ، وهما يلتبسان علل الفقهان كميرا جدا 
 :مم ممل لذلك بقوله

. ف في الحد، والصداق بالنصاب في القطاإلحاق شارب الخمر بالقاذ:فممال القياس)
وأممما إلحمماق الربويممات بالمقتممات أو بالمكيممل أو بممالمطعوم مممن بمماب الخمماص أريممد بممه 

والجممنس األول هممو الممذي ينبنممل للماهريممة أن . العممام، فتؤمممل هممذا فممون فيممه رمولمما
يرد  وأما الماني فليس ينبني لها أن تنازا فيه ألنه من باب السما، والذي. تنازا فيه

 ٖ.(ذلك يرد نوعا من خطاب العرب
وكممما أن مممن عممادتهم إبممدال الكلممي العممام مكممان الجزئمممي ":)اللممروري"وقممال فممي 

الخاص،كمذلك ممن عمادتهم ههنما إبمدال الجزئمي الخماص مكمان العمام تعمويال فمي ذلممك 
 ﴿:مم بين أن من ذلك ما يكون بينا بنفسه بشكل قطعي ممل قوله تعالل ٗ(علل القرائن

ومنمه ..( أدوا الخمائط والمخميط:)وقوله  (ٖٕمن اآلية: اإلسران)﴾ ق ْل لَه َما أ ف  َفال تَ 
النهمي عمن دخمول المسمجد :ما ينلب في المن معناه وإن لمم يصمل درجمة القطما مممل

 بريح الموم أو النهي عن الشرب في هنية الفلة، ومنه ما ليس بينا في نفسه كنهيه 
األربعممة المممذكورة، ولهممذا حملممه بعلممهم علممل  عممن بيمما البممر بممالبر وبمماقي األصممناف

وقال في مولا هخر عن هذا  ٘المقتات وهخرون علل المطعوم وريرهم علل المكيل
وهي بالجملة فيمما يمهمر )الصنف األخير الذي تبعد فيه القرينة وتلعف فيه المنون

كميمر لي أبعد قرينة يصار إليها إلل أن يفهمم عمن اللفمم الجزئمي المعنمل الكلي،ولهمذا 
 ٙ(من الناس اقتصر بممل هذا الحديث علل مقتلل اللفم

فالقياس عنده كما يستعمله القائلون به يكماد جميعمه يمدخل فمي داللمة األلفمام ممن بماب 
تصممحيح إبمدال األلفممام فمي مكممان مكممان )الخماص يممراد بمه العممام فهمو فممي واقمما األممر

                                 
 63ٗ:ص ٕ:لبرهان  ا ٔ
 ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
ٖ
 ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   
 4ٔٔ:ص:اللروري ٗ
 6ٔٔ-4ٔٔ:ص:اللروري ٘
 3ٕٔ:ص:اللروري ٙ
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ياسما مخميال ومناسمبا أو وحتمل مما يبمدو بعيمدا فمي القرينمة أو يسممل ق ٔ(ونازلمة نازلمة
 ٕ(تمدل عنمدهم علمل إبمدال األلفام،وليسمت أقيسمة)قياس شبه،فالقرائن في هذه األنواا

 .ويقصد العقلية منها بمعنل استنباط مطلب مجهول من مقدمات معقولة
وأما الشافعي فاستمنل الكلب من  :)للخاص يراد به العام بقوله" البداية"وقد ممل في  

أن ممماهر هممذا الحممديث يوجممب نجاسممة سممإره وأن لعابممه هممو  الحيمموان الحممي ورأ،
النجس ال عينه فيما أحسب وأنه يجب أن ينسل الصميد منمه وكمذلك اسمتمنل الخنزيمر 

ممار المواردة وأما أبو حنيفة فونمه زعمم أن المفهموم ممن تلمك اآل ،ية المذكورةلمكان اآل
ذا مممن بمماب   والهممر والكلممب هممو مممن قبممل تحممريم لحومهمما وأن هممالخنزيممر بنجاسممة 

فقال األسآر تابعة للحموم الحيموان وأمما بعمض النماس فاسمتمنل  .به العام الخاص أريد
 ٖ(من ذلك الكلب والهر والسباا علل ماهر األحاديث الواردة في ذلك

وسممبب اخممتالفهم اخممتالفهم فممي  :)وكممذا عنممد قولممه فممي مسممؤلة النجاسممة تخممالط الحممالل
بمه الخماص وهمم أهمل  الخماص أريمدمن باب ث وذلك أن منهم من جعله مفهوم الحدي

الممماهر فقممالوا هممذا الحممديث يمممر علممل ممماهره وسممائر األشمميان يعتبممر فيهمما تنيرهمما 
أريممد بممه العممام وهممم  بمماب الخمماصبالنجاسممة أو ال تنيرهمما بهمما ومممنهم مممن جعلممه مممن 

 ٗ(الجمهور
اب رأ، ذلمك ممن بم ن، فممتجويز الحديث قتل الكلب العقور في الحمرم: أيلا ممالهو

الخماص يممراد بممه العمام أجمماز قتممل ممما اعتبمره فممي حكمممه ممن جهممة العممدو واالفتممراس 
كالسممبا وريممره ولممم يممر بالتممالي قتممل صممنارها أو التممي ال تعممدو بسممبب مممن األسممباب 
فجعل الكلب العقور من هذه الناحية عاما يراد به الخاص والذي هو عنده ما يتحقمق 

ل فمي المنص أصمال يقمف عنمد لفممه فيقمول وممن ال يمر، التعليم.فيه العدو واالفتراس
 . بقتل الكلب العقور كبيرا كان أم صنيرا كما ال يتعد، إلل ريره

 
واختلفمموا هممل هممذا بمماب مممن العممام أريممد بممه الخمماص  أو بمماب مممن ): يقممول ابممن رشممد

الخاص أريد به العام والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا فمي أي 
فقال مالك الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلمل كمل سمبا عماد عام أريد بذلك 

وأن ما ليس بعاد من السباا فليس للمحمرم قتلمه ولمم يمر قتمل صمنارها التمي ال تعمدو 
 . وال ما كان منها أيلا ال يعدو

وال خالف بينهم في قتل الحية واألفعل واألسود وهو مروي عن النبي عليه الصالة 
قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم تقتمل  :أبي سعيد الخدري قالوالسالم من حديث 
واألخبار بقتلها متواترة لكمن مطلقما  ،وقال مالك ال أر، قتل الوزل ،األفعل واألسود
وقال أبو حنيفمة ال يقتمل ممن الكمالب .ولذلك توقف فيها مالك في الحرم  ال في الحرم

 ،فقالمت ال يقتمل إال النمراب األبقماالعقورة إال الكلمب اإلنسمي والمذئب وشمذت طائفمة 
 .وقال الشافعي كل محرم األكل فهو معني في الخمس

                                 
 ٖٓٔ:ص:اللروري ٔ
 ٖٓٔ:ص:اللروري ٕ
  ٕٔ:ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٖٗ:ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
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وأن المباحمة األكمل ال  ،وعمدة الشافعي أنه إنما حرم علمل المحمرم مما أحمل للحمالل 
لنهي رسول هللا صلل هللا عليه وسلم عن صيد البهائم  وأما أبو ،يجوز قتلها بوجماا 

كلمممب اإلنسمممي فقمممط بمممل ممممن معنممماه كمممل ذئمممب وحشمممي      حنيفمممة فلمممم يفهمممم ممممن اسمممم ال
واختلفوا في الزنبور فبعلهم شمبهه بمالعقرب وبعلمهم رأ، أنمه ألمعف نكايمة ممن 
العقرب وبالجملة فالمنصوص عليها تتلمن أنواعا من الفساد فمن رأ، أنه من باب 

يمر  الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها مما يشمبهه إن كمان لمه شمبه وممن لمم
 ٔ (ذلك قصر النهي علل المنطوق به   

وأما النجاسة تخالط الحمالل فاألصمل فيمه الحمديث المشمهور ممن ): ومماله أيلا قوله
حديث أبي هريرة وميمونة أنه سئل عليه الصالة والسالم عن الفؤرة تقما فمي السممن 

وه أو ال فقال إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وكلوا البماقي وإن كمان ذائبما فمؤريق
وللعلمان في النجاسة تخالط المطعوممات الحمالل ممذهبان أحمدهما ممن يعتبمر  .تقربوه

في التحمريم المخالطمة فقمط وإن لمم يتنيمر للطعمام لمون وال رائحمة وال طعمم ممن قبمل 
النجاسة التي خالطته وهو المشهور والذي عليه الجمهور والمماني ممذهب ممن يعتبمر 

 .لماهر ورواية عن مالكفي ذلك التنير وهو قول أهل ا
وسممبب اخممتالفهم اخممتالفهم فممي مفهمموم الحممديث وذلممك أن مممنهم مممن جعلممه مممن بمماب  

الخاص أريد به الخاص وهم أهل الماهر فقالوا هذا الحديث يمر علل ماهره وسائر 
ومممنهم مممن جعلممه مممن بمماب  .األشمميان يعتبممر فيهمما تنيرهمما بالنجاسممة أو ال تنيرهمما بهمما

وهمم الجمهمور فقمالوا المفهموم منمه أن بمنفس مخالطمة المنجس  الخماص أريمد بمه العمام
إال أنممه لممم يتعلممل لهممم الفممرق بممين أن يكممون جامممدا أو ذائبمما لوجممود  ،يممنجس الحممالل

المخالطممة فممي همماتين الحممالتين وإن كانممت فممي إحممد، الحممالتين أكمممر أعنممي فممي حالممة 
فلما لم يفرقوا بينهما الذوبان ويجب علل هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكميرة 

فكؤنهم اقتصروا من بعض الحديث علل ماهره ومن بعله علل القياس عليه ولذلك 
 ٕ(أقرته الماهرية كله علل ماهره 

( هٙٓٙت)من استخدم هذا المعنل للقيماس ريمر المرازي-فيما اطلعت عليه–ولم أجد 
وقرينته  ،داومالمها أن يعرف مجرد اللفم إن كان مجر :)حيث يقول" المحصول"في 

ألنما لمو لمم نعمرف ذلمك لجوزنما فمي المجمرد أن تكمون معمه قرينمة  .إن كان ما قرينة
أما القرينة العقليمة  ،قد تكون عقلية وقد تكون سمعية :مم القرينة، تصرفه عن ماهره

وأممما السمممعية فهممي األدلممة التممي  ،فونهمما تبممين ممما يجمموز أن يممراد بمماللفم مممما ال يجمموز
في األعيان وهو المسمل بالتخصيص أو في األزمان وهو  تقتلي تخصيص العموم

 ٖ(النس  والذي يقتلي تعميم الخاص وهو القياس
حيمث ( ه4ٕ6ت)ووجدت قريبا من هذا المعنل عند بعض المتؤخرين ممل ابمن تيميمة

ومما عمم  اللنموي،يجب أن يميز ما عم بطريق الولا  :)يقول في حديمه عن العموم
ومما عمم بطريمق المعنمل  الخطمابيعم بطريمق الفحمو،  وما العرفي،بطريق الولا 

                                 
 ٕٙٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٖٗ-ٖٔٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
طمه جمابر  :تحقيمق ٕٖص  ٙ :  فمي علمم األصمولالمحصمول (ٙٓٙ  ت)محمد بن عمر بمن الحسمين المرازي  ٖ 

 ٘ :عدد األجزان-األولل:الطبعة -ٓٓٗٔ  -الرياض -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-فياض العلواني
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فهم  :الفحو، نقول فيأنا  :والفحو، العرفي،ويمهر الفرق بين العموم )...( القياسي
فهمم الجميما ممن اللفمم  :وفمل العمموم نقمول .ذ المالزم تماباإ ،المسمكوت ممنالمنطوق 

يكمون ممن  ولاألالعمام وعلمل  إلملكؤفراد العام فعلل هذا يكون من باب نقل الخماص 
  ٔ(العام وإرادةباب استعمال الخاص 

القيماس : )كما للشافعي قبلهم جميعا كمالم فمي التمييمز بمين العمام والقيماس حيمث يقمول
أن يشبه مالم يؤت فيه حديث بحديث الزم فؤما أن تعمد إلمل حمديث والحمديث  الجائز

 ٕ(؟فما للقياس ولهذا المولا ،عام فتحمله علل أن يقاس
 

 :عمال ابن رشد للقياسأوج  است
 

والمعنممل االصممطالحي  ،بممالمعنل العممام" البدايممة"وقممد اسممتخدم ابممن رشممد القيمماس فممي 
 :الخاص ومن ذلك
 :العاماللغو  القياس بمعناه 

 أي إجممران المقارنممة بممالمعنل القريممب مممن أصمموله اللنويممةالقيمماس  ابممن رشممد سممتعملا
 :،ممل قولهالمقايسة بين مواهر النصوصو
المجتهد هاهنا إذا انتهل بنمره إلل ممل همذا المولما أن يموازن بمين  وكذلك فرض)

وأعنممي بالممماهرين أن  .الممماهرين فممما تممرجح عنممده منهممما علممل صمماحبه عمممل عليممه
 اآليةيقايس بين مهور لفم فوذا تطهرن في االرتسال بالمان ومهور عدم الحذف في 

لممماهرين كممان عنممده فمؤي ا .إن أحمب أن يحمممل لفممم يطهممرن علمل ممماهره مممن النقممان
حذفا ويحمل لفم فموذا تطهمرن علمل  اآليةأعني إما أن ال يقدر في  .أرجح عمل عليه

النسممل بالمممان أو يقممايس بممين مهممور لفممم فمموذا تطهممرن فممي االرتسممال ومهممور لفممم 
وعممل ،فؤي كان عنده أمهر أيلا صرف تؤويمل اللفمم المماني لمه .يطهرن في النقان 

أعنمي إمما علمل معنمل النقمان وإمما علمل  .علل معنمل واحمد اآليةعلل أنهما يدالن في 
معنل االرتسال بالمان وليس في طباا النمر الفقهمي أن ينتهمي فمي همذه األشميان إلمل 

 ٖ(أكمر من هذا فتؤمله
 

 :اياس المسكوت عن  عل  المنطوا ب 
 هقولم:وممالمهاستعمل ابن رشد القياس بمعنل قياس المسكوت عنه علمل المنطموق به،

فهمذا همو مشمهور اخمتالفهم ): كر اآلران والممذاهب المواردة فمي لبماس اإلحمرامبعد ذ
اخممتالفهم فمممي قيمماس بعمممض  :وأصممل الخمممالف فممي هممذا كلمممه ،واتفمماقهم فممي اللبممماس

  ٔ(واحتمال اللفم المنطوق به ومبوته أو ال مبوته ،المسكوت عنه علل المنطوق به

                                 
 محمد محيل الدين عبد الحميمدتحقيق  ٙ٘ٔ-٘٘ٔ:ص" لمسودة في أصول الفقها" أحمد بن عبد الحليم هل تيمية ٔ

 ٔ::  عدد األجزان   القاهرة:: مدينة النشر  المدني:: دار النشر 
 3ٙٔ:ص ٘: :األم ٕ
  ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٓٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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 :ممل قوله:في النص الفةمفهوم المخ  الذي يشبه ٔالعكس قياساستعماله بمعنل 
أما القياس فهو أنمه لمما كمان المموت ممن ريمر ذكماة همو سمبب نجاسمة عمين الحيموان )

بالشرا وجب أن تكون الحياة همي سمبب طهمارة عمين الحيموان وإذا كمان ذلمك كمذلك 
    ٕ (فكل حي طاهر العين وكل طاهر العين فسإره طاهر 

 
 :معن  العقل والنظربالقياس  

وكمذلك يجمب أن …:)مممل قولمهد أيلا القياس بمعنل العقمل والنمر،استعمل ابن رش
ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق األبيض فوجده يبقمل  ،تكون النوارب

 ٖ(إلل ملث الليل كذب بالقياس والتجربة 
من استصحاب الحال قبمل  القريب النظر العقلي العاموفي مولا هخر وكؤنه يعني  

 : ورود التكليف
الشمافعي يولمؤ وقمال مالمك إن ولملن  الميمت وقمالقال أبو حنيفة ال يولؤ ) :وليق

وذلك أن القياس يقتلمي أال  ،وسبب الخالف في ذلك معارلة القياس لألمر .فحسن
ولممون علممل الميممت ألن الولممون طهممارة مفرولممة لمولمما العبممادة وإذا أسممقطت 

مار لما لنسل ورد في اآلالعبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الولون ولوال أن ا
      ٗ(وجب رسله

 
وسبب الخالف بمين ممن شمرط ): يقول يرادف بين القياس والنظروفي مولا هخر 

معارلة القياس لألمر وذلك أن مماهر حمديث  ،التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه
 .أو خمسا أو أكمر من ذلك إن رأيتن أم عطية يقتلي التوقيت ألن فيه ارسلنها مالما

قياس الميت علمل الحمي فمي الطهمارة فيقتلمي أن  وأما ،سبعافي بعض رواياته أو و
رجمح األممر علمل النممر قمال  توقيمت فممنال توقيت فيها كمما لميس فمي طهمارة الحمي 

       ٘(بالتوقيت
قمال القالمي المذي يقتلمي القيماس والتجربمة أن القممر ال ): وفي مولا هخمر يقمول

بعيد منها ألنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرإية  ير، والشمس بعد لم تنب إال وهو
وإن كممان يختلممف فممي الكبممر والصممنر فبعيممد وهللا أعلممم أن يبلممآ مممن الكبممر أن يممر، 
والشمس بعد لم تنب ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنما وال فمرق فمي ذلمك قبمل 

 ٔ(الزوال وال بعده وإنما المعتبر في ذلك منيب الشمس أو ال منيبها 

                                 
تراقهمما فمي أما قياس   العكس  فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما فمي ريمره الف:يقول اآلمدي في إحكامه ٔ

نذره أن يعتكمف صمائما  عنديكن الصوم شرطا في االعتكاف لما كان شرطا له  معلة الحكم وذلك كما لو قيل لو ل
 ٖ: . كالصممالة فممون الصممالة لممما لممم تكممن شممرطا فممي االعتكمماف لممم تكممن مممن شممرطه إذا نممذر أن يعتكممف مصممليا

نقيض حكم األصل فمي الفمرا الفتراقهمما  تحصيل :وأولح منه عبارة أبي الحسين البصري المعتزلي  ٕٔٓ:ص
 3ٙٔ:ص ٕ: :المعتمد.في علة الحكم

 ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 4ٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 6ٙٔ:  ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 6ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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وأجمعموا أنمه ال يراعمل ): منه قوله في اخمتالف المطمالا فمي رإيمة همالل رملمانو
ذلك في البلدان النائيمة كاألنمدلس والحجماز والسمبب فمي همذا الخمالف تعمارض األممر 

أممما النمممر فهممو أن الممبالد إذا لممم تختلممف مطالعهمما كممل االخممتالف فيجممب أن  ،والنمممر
واحد وأما إذا اختلفت اختالفا كميرا يحمل بعلها علل بعض ألنها في قياس األفق ال

 ٔ(فليس يجب أن يحمل بعلها علل بعض 
لقياس قد يتجوز في إطالقه في النمر المحمض تقمدير فمرا وأصمل ا :)يقول الجويني

 ٕ(إذ يقول المفكر قست الشين إذا افتكر فيه ولكن هذا تجوز
 

 :المقاصدبمعن  اريب من معن   القياس
 ن في شؤن ما كان معروفا زمن الرق بمنا بيما أم الولمدالعلما فاختال في ممل قوله
قمول مالمك إذا وفمي اخمتالف  .وهي حامل منه أو بعمد أن ولمدت منمهسيدها  إذا ملكها

والقيمماس أن تكممون أم ولممد فممي جميمما األحمموال إذ كممان لمميس مممن :)ملكهمما وهممي حامممل
بعممت ألتممم مكارم األخمالق أن يبيما الممرن أم ولمده وقمد قمال عليمه الصمالة والسمالم 

  ٔ(مكارم األخالق

                                 
لفوا في الملطر همل يؤكمل الميتمة أو يصميد فمي الحمرم واخت): وممله أيلا قوله ٕٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ

فقال مالك وأبو حنيفة والموري وزفر وجماعة إذا الطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبمو يوسمف 
يصيد ويؤكل وعليه الجزان واألول أحسن للذريعة وقول أبي يوسف أقيس ألن تلك محرمة لعينها والصميد محمرم 

: ص ٔ: بدايمة المجتهمد  ( وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينمه أرلمم لنرض من األرراض
ٕٕٗ 

واختلفموا فممي اإلنمماث فمذهب الجمهممور إلممل أن حكمهمن فممي ذلمك حكممم الممذكور أعنمي بلممول المحمميض ):وقمال أيلمما
يمإنس رشمدها وإيناس الرشد وقال مالك هي في والية أبيها في المشهور عنمه حتمل تتمزو  ويمدخل بهما زوجهما و

وروي عنه ممل قول الجمهور وألصحاب مالك في هذا رير هذه قيل إنها في والية أبيها حتل يممر بهما سمنة بعمد 
دخول زوجها بها وقيل حتل يممر بهما عاممان وقيمل حتمل تممر بهما سمبعة أعموام وحجمة مالمك أن إينماس الرشمد ال 

به فلممعيفة مخالفممة للممنص والقيمماس أممما مخالفتهمما يتصممور مممن المممرأة إال بعممد اختبممار الرجممال وأممما أقاويممل أصممحا
( للنص فونهم لم يشترطوا الرشد وأما مخالفتها للقياس فألن الرشمد ممكمن تصموره منهما قبمل همذه الممدة المحمدودة

  ٕٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد  

ن فقال جمهور فقهمان واختلفوا إذا كان ما بنات االبن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منه):ومماله أيلا قوله   
األمصار إنه يعصب بنات االبن فيما فلل عمن بنمات الصملب فيقسممون الممال للمذكر مممل حمم األنميمين وبمه قمال 
علي رلي هللا عنه وزيد بن مابت من الصحابة وذهمب أبمو ممور وداود أنمه إذا اسمتكمل البنمات الملممين أن البماقي 

ة ما الذكر أو فوقه أو دونه وكان ابن مسعود يقول في هذه للذكر البن االبن دون بنات االبن كن في مرتبة واحد
ممل حم األنميمين إال أن يكمون الحاصمل للنسمان أكممر ممن السمدس فمال تعطمل إال السمدس وعممدة الجمهمور عمموم 

 (يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر ممل حم األنميين :)قوله تعالل
كان ابن االبن يعصب من في درجته في جملة المال فواجمب أن  وأن ولد الولد ولد من طريق المعنل وأيلا لما 

قسمموا ا:يعصب في الفالل من المال وعمدة داود وأبي مور حديث ابن عباس أن النبي صلل هللا عليه وسملم قمال
المال بين أهل الفرائض علل كتاب هللا عز وجل فما أبقت الفرائض فألولل رجل ذكر ومن طريق المعنمل أيلما 

البمن لمما لمم تمرث مفممردة ممن الفالمل عمن الملممين كمان أحممر، أن ال تمرث مما ريرهما وسمبب اخممتالفهم أن بنمت ا
 ٕٙ٘: ص ٕ: بداية المجتهد  ( تعارض القياس والنمر في الترجيح

روي عن ابن عباس أن ذلك السدس ل خوة الذين حجبموا ولمألب الملممان ألنمه لميس فمي األصمول ما ):يلاأوممله 
ما حجب إال اإلخوة ما اآلبان ولعف قموم اإلسمناد بمذلك عمن ابمن عبماس وقمول ابمن عبماس من يحجب وال يؤخذ 

 4ٕ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   (هو القياس
وروي عممن ابمن عبماس أن الجممدة كماألم إذا لمم تكممن أم وهمو شماذ عنممد الجمهمور ولكمن لممه حمم مممن  ):وقولمه أيلما

   ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد  ( القياس
 63ٗ:ص ٕ:البرهان   ٕ
 3ٕ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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 :القياس بمعن  الوفا  والقرب من األصول

وذلممك أنمه إن سمممل عنمده لمم ينتفمما بمالتعميم والتفممويض وقمال الشممافعي ال :)مممل قولمه
تجوز الوكالة بالتعميم وهي ررر وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونمص عليمه وهمو 

   ٔ(يه اإلجماااألقيس إذ كان األصل فيها المنا إال ما وقا عل
 

 :موال القياس في أصول الفق  عند ابن رشد
باألحر، إلل قسمين أصليين وقسمم  وتنقسم المعرفة عند ابن رشد إلل مالمة أقسام، أ

 :تابا لهما
 .قسم رايته االعتقاد كعلم التوحيد-
وقسم رايته العمل وهو إما معرفة جزئية كؤحكمام الصمالة والصميام أو معرفمة كليمة -

باألصممول التممي تبنممل عليهمما الفممروا أي القممرهن والسممنة واإلجممماا، والعلممم  كممالعلم
 .باألحكام التكليفية الحاصلة عن هذه األصول

معرفة تعطي القوانين واألحوال التي بها يتسدد الذهن نحو :) وقسم يقول عنه بلفمه-
ئمل وبمؤي أحموال تكمون دال، كالعلم بالمدالئل وأقسمامها، الصواب في هاتين المعرفتين

وهمذه .وفي أي الموالا تستعمل النقلة من الشاهد إلل النائمب وفمي أيهما ال.وبؤيها ال
فون نسبتها إلل المذهن كنسمبة البركمار والمسمطرة إلمل الحمس ، فلنسمها سبارا وقانونا

 ٕ(في ماال يإمن أن ينلط فيه
ه المذي جمر، العلممان علمل النممر إليم( علم أصول الفقه)بداية يميز داخل  ابن رشدف

وحدة متجانسة،بين ما يقصد به العمل من معرفة القرهن والسمنة واإلجمماا، والمممار 
الحاصملة عممن هممذه المعرفمة بممالوقوف علممل األحكممام التكليفيمة،وما يعتبممر وسمميلة لهممذا 

 .المقصد من علم بدالئل األلفام واستعمال القياس
 كميمممر ممممنالمتعمممارف عليهممما عنمممد " األصمممول"فالقيممماس ال يمممدخل بهمممذا المعنمممل فمممي 

عنمد ابمن القيماس رير أنه ما ذلك يعتبر  ٖجدا قدميناألصوليين وخصوصا منهم المت

                                 
 4ٕٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖ٘:ص" اللروري" ٕ
ٖ
ال  :)المتقدمون بدنا من الشافعي لم يكن القياس عندهم من األصول بمعنل ما يبنل عليه ريره، يقول الشمافعيف  

برأي نفسه إذا لمم يكمن عالمما أعلم أحدا من أهل العلم رخص ألحد من أهل العقول واآلداب في أن يفتل وال يحكم 
فمما حجمتكم فمي علمكمم  )...( هالقياس من الكتاب والسنة واإلجماا والعقل لتفصميل المشمتب بالذي تدور عليه أمور

وإن كممان )وفمي مولما قريمب ممن همذا ٖٓٓ: ص 4: :األم(  باألصمول إذا قلمتم بمال أصمل وال قيماس علمل أصمل
 4: :األم (ين منهمما لممم يجممز أن يقممال لممه قممس علممل ممما ال تعلمممعمماقال للقيمماس وهممو ملمميا لعلممم األصممول  أو شمم

 (صلل هللا عليه وسلم وما علمنا في الدين أصوال إال القرهن وبيانه مما صح عن النبي)ويقول ابن حزم ٕٖٓ:ص
  4ٖٗ:ص 3: :المحلل

مبمت باألصمول  مما القيماس علمل وأما أصحاب أبي حنيفة رحممه هللا فمونهم إن أرادوا باألصمول :)ويقول الشيرازي
  فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا علل فساده وإن أرادوا نفمس األصمول  التمي همي الكتماب والسمنة واالجمماا

أبمو إسمحاق  -  (فلميس معهمم فمي المسمائل التمي ردوا فيهما خبمر الواحمد كتماب وال سمنة وال إجمماا فسمقط مما قمالوه
 -بيممروت -دار الكتمب العلميمة -  4ٗ:ص ٔ: ":ول الفقممهاللمما فمي أصم( " 4ٙٗت  )إبمراهيم بمن علمي الشمميرازي

وحتممل بعممض المتممؤخرين كممانوا يسممتدركون عنممدما  ٔ:  عممدد األجممزان -األولممل:: الطبعممة  -م36٘ٔ، هممـ ٘ٓٗٔ
األصمول الكتماب  والسمنة واإلجمماا والقيماس والكتماب والسمنة  :)يدمجون القياس لمن األصول، يقول ابن حجمر

 ٖٙٙ:ص ٗ: :فتح الباري ٔ (ليهما فالسنة أصل والقياس فراإخران مردودان آلفي الحقيقة هما األصل وا
 :وجان في مدخل ابن بدران 
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هو الذي :)حيث يقول فيه"علم األصول"رشد ما داللة األلفام أحق أن ينسحب عليه 
عنمدما ذكمر أجمزان " اللمروري"وأولمح فمي مقدممة  ٔ(النمر فيه أخص بهذا العلمم

ده لألدلة المستعملة فمي اسمتنباط حكمم حكمم عمن الكتاب ومنها الجزن المالث الذي أفر
إنمما همو (أي صمناعة أصمول الفقمه)أن النمر الخاص بهما)أصل أصل وكيفية إعمالها

فممي الجممزن المالممث مممن هممذا الكتمماب،ألن األجممزان األخممر، مممن جممنس المعرفممة التممي 
رايتهمما العمل،ولممذلك لقبمموا هممذه الصممناعة باسممم بعممض ممما جعلمموه جممزنا لها،فممدعوها 

ورأيممه فممي ذلممك قريممب مممن الحقيقممة التممي أشممار إليهمما الجممويني فممي ٕ(ل الفقممهبؤصممو
باأللفام والمعماني أمما المعماني  األصول يتعلقاعلم أن معمم الكالم في  ":)البرهان"

 ٖ(فستؤتي في كتاب القياس إن شان هللا تعالل
و فالقياس عند ابن رشد وإن لم يحتل عنده مرتبة أصل األصول كالكتماب والسمنة فهم

في معممه الزم عن األصل، وهي الفكرة التي سميبلورها بعمد بشمكل أكممر ولموحا 
عندما تحدث عن ما يتمسك به المستدل علل حكمم ممن (ـه44ٔت)الشريف التلمساني

وجعمل .دليمل بنفسه،ومتلممن للمدليل:األحكام في المسائل الفقهية فحصره في جنسين
أمما األصمل بنفسمه .وهمو القيماسأصل بنفسمه والزم عمن األصمل :الدليل بنفسه نوعين

أممما .أي الكتمماب والسنة،وأصممل عقلممي وهممو االستصممحاب:أصممل نقلممي:فعنممده صممنفان
  ٗ.المتلمن للدليل فهو اإلجماا وقول الصحابي

فالقياس دليل بنفسه رير أنه الزم عن الكتاب والسنة وليس أصمال مسمتقال بذاتمه كمما 
أمر من إعمالهما وال معنل له من أنه ليس مولعا للندية لهما بل هو صادر عنهما و

 .وقيمته وقوته في القرب منهما وتحقيق مقاصدهما وسنة نبيه دون كالم هللا 
 :مشروعية القياس

يذكر ابن رشد من أسباب اخمتالف الفقهمان وخصوصما بمين الجمهمور وأهمل المماهر 
ومممن قممال بقممولهم االخممتالف فممي مشممروعية اسممتعمال القيمماس، يقممول فممي حديمممه عممن 

                                                                                             
إن الدليل الشرعي أي الذي طريمق معرفتمه الشمرا إمما أن يمرد ممن جهمة الرسمول أو ال ممن جهتمه فمون ورد ممن )

د ال مممن جهممة الرسممول فوممما أن جهممة الرسممول فهممو إممما مممن قبيممل ممما يتلممل وهممو الكتمماب أو ال وهممو السممنة وإن ور
لموم علمل معلموم بجماما مشمترك تشترط فيه عصمة من صدر عنه أو ال واألول اإلجماا والماني إن كان حمل مع

القيماس وإال فهمو االسمتدالل فالمالممة األول وهمي الكتماب والسمنة واإلجمماا نقليمة واآلخمران معنويمان والنقلمي فهو 
 .أصل للمعنوي والكتاب أصل للكل

 ٖٙٗٔت  )عبممد القممادر بمن بممدران الدمشممقي-(األدلمة إذن خمسممة الكتمماب والسمنة واإلجممماا والقيمماس واالسمتداللف 
عبد هللا بمن عبمد المحسمن التركمي مإسسمة . تحقيق د -3٘ٔ:ص ٔ: " المدخل إلل مذهب اإلمام أحمد بن حنبل("

أحيانما قممد يمؤتي مممن عمدم التممدقيق فممي ولعمل اللممبس ٔ:  عمدد األجممزان -المانيممة: الطبعمة  -ٔٓٗٔ -بيممروت -الرسمالة

وجهمة العلمم الخبمر فمي الكتماب أوالسمنة  :) )الفرق بين األصل والدليل أو بين األصل وما يفيد العلم يقول الشمافعي
  3ٖ:ص:الرسالة (أو اإلجماا أوالقياس

مفتماح الوصمول "ممة مالمسة هذا التمييز عندما قال فمي مقدالشريف التلمساني وقد حاول الفقيه األصولي المالكي 
اعلممم أن ممما يتمسممك بممه المسممتدل علممل حكممم مممن األحكممام فممي المسممائل الفقهيممة منحصممر فممي ":)فممي علممم األصممول

الجنس األول الدليل بنفسمه وهمو (ويقصد يهذا األخير اإلجماا وقول الصحابي)دليل بنفسه ومتلمن للدليل:جنسين
أصممل :أصممل بنفسممه وهممو صممنفان:النمموا األول(يمماسويقصممد بممه الق)أصممل بنفسممه والزم عممن األصممل:يتنموا نمموعين

  4-ٙ:ص(ويقصد به االستصحاب)وأصل عقلي(أي الكتاب والسنة)نقلي
 ٔٓٔ:ص:اللروري ٔ
 ٖٙ:ص:اللروري ٕ
 ٖٓٔ:ص ٔ: :البرهان ٖ
 4-ٙ:ص"مفتاح الوصول في علم األصول("ه44ٔت)أبو عبد هللا محمد بن أحمد المالكي الشريف التلمساني ٗ
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وأما تاركها عمدا حتل يخر  الوقت فون الجمهور علل أنه همم :)لمتعمد ترك صالتها
وأن القلان عليه واجب وذهب بعض أهل الماهر إلل أنه ال يقلي وأنه هممم وأحمد 
من ذهب إلل ذلك أبو محمد بن حزم وسبب اختالفهم اختالفهم في شيئين أحدهما في 

 .جواز القياس في الشرا
العامد علل الناسي إذا سلم جواز القيماس فممن رأ، أنمه إذا وجمب  والماني في قياس 

القلان علل الناسي الذي قد عذره الشرا في أشيان كميرة فالمتعمد أحمر، أن يجمب 
 ٔ(نه رير معذور أوجب القلان عليهعليه أل

وأما أهل الماهر فونهم :) وقال في مولا هخر في حكم من ترك شيئا من سنن الحج
     ٕ(ال حيث ورد النص لتركهم القياس وبخاصة في العباداتال يرون دما إ

ومما سمكت . القيماس فمي الشمرا باطمل: وقال أهل الماهر":) البداية"وقال في مقدمة 
 ٖ(عنه الشارا فال حكم له

وقد سلك ابن رشد في الدفاا عن مشروعية القياس أممام الهجممة الشرسمة للماهريمة 
لمممن سممبقه فممي هممذه -فممي نمممري-منممايرامسمملكا  ٗوخصوصمما فممي نسممختها الحزميممة

 :المواجهة،وذلك باعتماده المنهج التالي

                                 
 ٕٖٔ: ص ٔ: د  بداية المجته ٔ
 4ٖٕ- 4ٕٕ : ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
ٖ
 ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   
 :خالصة كالم ابن حزم في رد القياس ٗ
  :ال يحل ألحد الحكم بالرأيأنه -
إلمل هللا والرسمول  )وأنه تعالل أمر بالرد عند التنمازا واالخمتالف ( ما فرطنا في الكتاب من شين: ) تعالل هلوقل
عبمد هللا ذم اإلفتان بالرأي وأنه منهج الجهال وطريق اللالل وأن عمددا ممن الصمحابة ذمموا ذلمك ك  وأن النبي( 

 )المذي فيمه معماذ،ولمعف حمديث  معلل بن أبي طالب رلي هللا عمنهوعمر بن الخطاب  وبن عمرو بن العاص 
لمعماذ ألممر علممه منمه  اولو صح لمما خمال ذلمك ممن أن يكمون خاصم)وأبطل معناه وقال حتل (أجتهد رأيي وال هلو

وأيلما فانمه ال يخلمو  . وحكمم علمل رسمالة عممر التمي ورد فيهما القيماس بالولما(.رسول هللا صلل هللا عليه وسملم
يحتما  إليمه فيمما ال نمص  إنمماوان كمان  ،يكون محتاجا إليه فيما جان فيه النص وهذا ماال يقوله أحد  أنالرأي من 

ممن شمرا فمي و.المدين قمد كمملوما في معناهما و( ا فرطنا في الكتاب من شين م: ) قول هللا تعالللفيه فهذا باطل 
وجد عن أحد من الصمحابة رلمي هللا عمنهم بمالرأي تصمحيحا وإن  .به هللا  يؤذنهذا شيئا قد شرا في الدين ما لم 
 .لقول بالرأي وجد عنه التبري منه 

 ال يحل الحكم بالقياس في الدين -
والقول بمه باطمل مقطموا علمل بطالنمه عنمد هللا تعمالل  ،ال يحل الحكم بالقياس في الدينوتبعا للقول ببطالن الرأي 

ليس معنمل اعتبمروا فمي لنمة  بؤنه (فاعتبروا يا أولي األبصار : )هللا تعالل هقول ه أنصار القياس منذكرمم رد ما .
وحتمل لمو كمان معنمل  ،ا معنمل اعتبمروا تعجبموا واتعممو وإنمماالعرب قيسموا وال عمرف ذلمك أحمد ممن أهمل اللنمة 

 .من القياس لاعتبروا قيسوا ولم يحتمل معنل ريره لما كان في ذلك إيجاب ما يدع
وإذ لمم  ،بيان النبي صملل هللا عليمه وسملم يؤتييفهم من نصه المراد به حتل  ال الذييكون حينئذ من المجمل  ألنه 

نمدري كيمف همو وال مما همو وال كلفنما البنمان علمل أقموال  أن هللا تعالل لم يكلفنا ما ال علم بيقينيؤت بذلك كله بيان 
 ،القياس بيقين ال شك فيه  ذه اآليةولح أنه لم يرد تعالل قط بهف ،ال يقوم بشين منها دليل مختلفة

يجزيمه  أنأمر هللا تعالل من قتل صيدا متعممدا وهمو حمرام  إنماوأما جزان الصيد فال مدخل فيه للقياس أصال ألنه 
 ،نعم ال بالصيد بممله من ال

المموتل ممرة فمي األبمد يمممر خلمودا فمي النمار أو الجنمة  إخمرا فوبطمال للقيماس بمال شمك ألن  "كذلك الخمرو "وأما 
خذ منه تحريم بيما التمين إوكل ما ذكروا من هذا وريره ال يجوز أن ي.النبات من األرض يكون كل عام  وإخرا 

  .بالتين متفالال وإلل أجل
 :شيئا من الشرا إال ما علمه هللا وأنه محرم عليه القول في الدين بنير علماإلنسان ال يعلم -

( وهللا أخمرجكم ممن بطمون أمهماتكم ال تعلممون شميئا : ) في إبطمال القيماس قولمه تعمالل التي يليفها ومن البراهين
القيماس فمي نجمد هللا علمنما  هللا تعالل حرم أن نقول عليه ما ال نعلم وما لم يعلمنا فلما لموما في معناها ،ويذكر أن 

  .علمنا أنه باطل ال يحل القول به في الدين كتابه
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تحرير محل النزاا والنمر في حقيقة القياس حتل ال يكمون كمالم المتعارلمين فمي -
 .رير مولوا

 .النمر في أصول خطاب العرب قبل ورود الشرا-
تناهية استصحاب ولا الشرا الذي يقصد بسط أحكامه علل أحوال ووقائا رير م-

 .بنصوص متناهية
: التسملح بالمولمموعية والشمجاعة لبيممان قموة ولممعف اآلران الناتجمة عممن المنهجممين-

المنكر والمسمتعمل للقيماس علمل مسمتو، التطبيمق حيمث تحسمم كميمر ممن اإلشمكاالت 
 .التي يمهر استحالتها علل مستو، النمر

                                                                                             
  :ال سبيل للقول بالعلل إال رلبة المن أو الكذب علل الشارا-

بالحكم في ممله التفاقهما في العلمة الموجبمة للحكمم أو لمشمبهه  تحكم لشين أنهو  إنماوأيلا فان القياس عند أهله 
جعمل علمة التحمريم أو التحليمل أو اإليجماب ممن تو لدعتمفيقال هذه العلة التي  بعضالقول به في بعض صفاته في 

كمذبا علمل هللا عمز وجمل كمان ة الحكمم جعلها علل أن هللا تعالل يأخبر بؤنها علة الحكم ومن جعلها علة الحكم فان ق
مماال  وهمذاعلمة الحكمم  بؤنهمالم نص منه تعالل في القرهن أو علل لسان رسول هللا صلل هللا عليه وسم يكون أن إال
  .به هللا تعالل وهذا حرام بنص القرهن يؤذنفقد شرعوا من الدين ما لم  معهيشرهي من تل يجد فان قوي

إن يتبعون إال المن وإن الممن ال ) ل لهم فعلتم ما حرم هللا تعالل عليكم إذ يقول يعلة لنالب المن ق إنهاوان قالوا 
  ( ينني من الحق شيئا

ينص لفاعلهما وهمو تعمالل قمد حمرم  أنلهم بؤن هذه العلة هي مراد هللا تعالل منا دون  أينعللهم مختلفة فمن إن مم 
  .علينا القول بنير علم والقول بالمن وكذلك يقال لهم في قياسهم الشين لشبهه به

صمفات فهمذا ال ل فمي جميمايمصمفات أم فمي بعلمها دون بعمض فمان قالفمي جميما يكون الشبه أ عنقول الزيدهم يو
صمفاتهما قلنما ممن أيمن قلمتم همذا  ل فمي بعمضيمباطل ألنه ليس في العالم شيئان يتشابهان في جميما صمفاتهما وان ق

وما الفرق بينكم وبين من قصد إلل الصفات التي قسمتم عليها وقصد إلل الصفات التي لم تقيسوا عليها فقاس همو 
 عليها 

مماال  وهمذاق بمين حكمم الشميئين وال بمد ممن افتراقهمما فمي بعمض الصمفات ويقال ما الفرق بينكم وبين ممن قمال افمر
 محيص لهم منه البتة 

فمي مما  وأممانميمره فمي النوعيمة أو الجمنس فمنعم  أمال  ييحكم للشين بحكم نميره ق أنالعقول تقتلي  إنل يفان ق
شريعة ألنه إذا حكم هللا عز وجل فمي ا نقول في الوهكذ ،ن لهم انه مراد هللا تعالل فالال برهام مما بآرائهاقتحموه 

فمما قلمت العقمول  وإالالبر كان ذلك في كل بر وإذا حكم في الزاني كان ذلك فمي كمل زان وهكمذا فمي كمل شمين 
للتممين حكممم البممر وال للجمموز حكممم التمممر بممل هممذا هممو الحكممم للشممين بحكممم الجسممم أو حكممم  أنقمط وال الشممريعة فممي 

ن إذا وجب في الجسم الكلل حكم كان ذلك في كمل جسمم وإذا حكمم إنسمان بحكمم ل نسان بحكم الحمار فقد اخطؤ لك
 .كان ذلك في كل إنسان وما عرف العقل قط رير هذا

تطوا مندوب إليمه  وإماحالل  وإما حرام وإمافرض  إماالشريعة ف وبخصوص المستجدات والوقائا الال متناهية،
وقد فصل لكم مما حمرم : ) وقال تعالل (لكم ما في األرض جميعا خلق :)مباح مطلق فوجدنا هللا تعالل قد قال وإما

 النبميوصمح عمن ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم : ) وقال تعالل( عليكم 
 يمائهمأنبهلك من كان قمبلكم بكممرة سمإالهم واخمتالفهم علمل  فونماذروني ما تركتكم :"صلل هللا عليه وسلم انه قال 

 "فوذا أمرتكم بشين فؤتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن ش  فاتركوه 
نمدب أو خماص أو منسموخ ومما نمص هللا تعمالل بمالنهي  بؤنهما أمرنا هللا تعالل به أو إجماا  أنإذا النص  فصح به

م ومما لمو منسموخ نص أو إجماا انه مكروه أو خاص أ يؤتي أن إالحرام  عنه أو رسوله صلل هللا عليه وسلم فهو
 "وسكت عن أشيان فهي عفو :"صح عنه صلل هللا عليه وسلم قوله  عفو وقديؤت به أمر وال نهي فهو مباح و

يتعمد، بمذلك الحكمم ذلمك الشمين  أنحكمم كمذا فمي أممر كمذا لمم يجمز  أنوإذا نص النبي صلل هللا عليمه وسملم علمل 
القول بدليل الخطاب وهو أن يقمول القائمل إذا جمان نمص  المحكوم فيه فمن خالف ذلك فقد تعد، حدود هللا وال يحل

كنصمه ه من هللا تعالل أو رسوله عليه السمالم علمل صمفة أو حمال أو زممان أو مكمان وجمب أن يكمون ريمره يخالفم
  .يكون ريره يخالفه بخالف السائمة في الزكاة أنعليه السالم علل السائمة فوجب 

وان ال يحكم لمما لميس فيهما بمممل حكمهما لكمن يطلمب الحكمم فمي ذلمك ممن تإخذ األوامر كما وردت  أنالحق  وإنما
بمنص هخمر أو إجمماا وال يلماف  إالشمين  المنص وال يخمص ممن نص هخر فلم يفرط هللا تعالل في الكتاب شميئا 

إليمه ممما لمميس فيمه نممص هخممر أو إجمماا فهممذه هممي طاعمة هللا تعممالل واألمممان ممن معصمميته والحجممة القائممة لنمما يمموم 
  (4ٓ-3٘)البن حزم الصفحاتفي أصول الفقه  ة الكافيةالنبذ "بتصرف وتلخيص من كتاب.)مةالقيا
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ي منها تلقمت األحكمام إن الطرق الت":)البداية"قال ابن رشد في مقدمته األصولية في 
. إمما لفمم ، وإمما فعمل ، وإمما إقمرار : عن النبي عليه الصالة والسالم بالجنس مالمة 

إن طريق الوقوف عليمه همو : وأما ما سكت عنه الشارا من األحكام، فقال الجمهور
وما سكت عنه الشارا فال حكم . القياس في الشرا باطل: وقال أهل الماهر. القياس

 .له
عقممل يشممهد بمبوتممه، وذلممك أن الوقممائا بممين أشممخاص األناسممي ريممر متناهيممة، ودليممل ال

والنصمموص، واألفعممال، واإلقممرارات متناهيممة، ومحممال أن يقابممل ممما ال يتنمماهل بممما 
  ٔ(يتناهل

والذي يعتبره كمير من الفقهان -واعتبر رد كل وجوهه بما فيه الخاص يراد به العام 
ت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفمم لميس ألن إلحاق المسكو)ردا للشرا  -قياسا

بقياس، وإنما هو من باب داللمة اللفمم، وهمذان الصمنفان يتقاربمان جمدا ألنهمما إلحماق 
والجنس األول )...( مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان علل الفقهان كميرا جدا 

أن تنمازا فيمه وأمما المماني فلميس ينبنمي لهما . هو الذي ينبني للماهرية أن تنازا فيمه
 ٕ.(ألنه من باب السما، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب

ومن خالل األمملة التطبيقية للقياس ال يتردد ابن رشد في الحكم علل اللمعيف منهما 
  .باللعف وعلل القوي بالقوة

اخمتالفهم فمي حصمول فمي وقمال أيلما  ٖ(وردوا الخبر بالقياس وذلك لعيف: )ليقو
فقد نر، أن قول أبي مور علل شذوذه هو أبمين مما أن تشمبيه الرائمي :) ةالعلم بالرإي

بالراوي هو أممل من تشبيهه بالشاهد ألن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيهما 
عبممادة ريممر معللممة فممال يجمموز أن يقمماس عليهمما وإممما أن  يقممول إن اشممتراط العممدد فيهمما 

الذين أوجبوا الزكاة فيهما ممنهم ممن قمال و:)وقوله ٔ(لمولا التنازا الذي في الحقوق
 ٕ(يكلف شران السن الواجبة عليهم ومنهم من قال يؤخذ منها وهو األقيس

                                 
 ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٔ 

ٕ
وابن حزم يرد بعض األقيسة من حيث تسميتها كذلك ويعتبر أحكامها مابتمة بمالنص  ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   

بقمول هللا تعمالل ال جنماح علميهن فمي هبمآئهن وال أبنمآئهن  واحتجموا :)ال بالقياس ،ممل قوله في األحكمام حيمث يقمول
وقممل  :)قولممه تعمماللو...( وال إخموانهن وال أبنممآن إخمموانهن وال أبنممآن أخممواتهن وال نسممآئهن وال ممما ملكممت أيمممانهن 

للمإمنمات ينللمن ممن أبصمارهن ويحفمممن فمروجهن وال يبمدين زينمتهن إال ممما مهمر منهما وليلمربن بخمممرهن 
 يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو هبمآئهن أو هبمآن بعمولتهن أو أبنمآئهن أو أبنمآن بعمولتهن أو إخموانهن علل جيوبهن وال

لمذين الطفمل الرجمال أو اإلربمة ممن اأولمي ريرأو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمانهن أو 
ن زينممتهن وتوبمموا إلممل هلل جميعمما أيهمما لنسممآن وال يلممربن بممؤرجلهن لمميعلم ممما يخفممين مممالممم يمهممروا علممل عممورات 

 (لمإمنون لعلكم تفلحون
قمال أبمو محممد  قالوا فؤدخلتم من لم يذكر في اآليتين المذكورتين ممن األعممام واألخموال فمي حكمم ممن ذكمر فيهمما 

 وهذا ليس قياسا بل هو نص جلي ألن النبي صلل هللا عليه وسلم قال لعائشة إنه عمك فليلج عليك وقمال صملل هللا
عليه وسلم ال تسافر المرأة إال ما زو  أو ذي محرم فؤباح لكل ذي محرم أن يسافر معها وإذا سافر معها فمال بمد 
له من رفعها وولعها ورإيتها فدخل ذو المحمارم كلهمم بهمذا المنص فمي إباحمة رإيمة الممرأة فبطمل ممنهم أن ذلمك 

         6ٖٗ:ص 4:اإلحكام  (إنما هو قياس وباهلل تعالل التوفيق
 ٖٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٖ

 ٕٓٔ-3ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ 
ٕ
 3ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   
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وهمذا القيمماس فيمه لممعف ألن السمالم قممد فصمل بممين األوتمار والتمسممك :) وقمال أيلمما
 ٔ(بالعموم أقو، من االستمنان بهذا النوا من القياس

القياس، فقمال فمي قيماس المصملحة البعيمد  انتقد بعض أوجه" اللروري"كما أنه في 
وحق لهمذا الصمنف أن )...( فون كميرا من القائلين بالقياس ال يقول به)جدا في قرينته

يرفض وال يجعل دليال شرعيا ألنه كميرا ما تتشعب المصالح وتختلف،وذلك بحسب 
ا من ويبلآ به األمر حد اتهامهم علل طريقة ابن حزم وقريبٕ.(وقت وقت وحالة حالة
والقائلون بممل هذا ليس هم في الحقيقة مستنبطين عن :)يقول ثألفامه وعباراته، حي

وهنما انتهمل كميمر ممن )قيماس المناسمب المالئممالوقال فمي  ٖ(هم شارعون لالشرا، ب
وقمال فمي قيماس الشمبه .في إشارة إلل لعف ما دونه من المراتمب ٗ(القائلين بالقياس

قوما قالوا المطعوم، قومما  وقالوا أراد بذلك المقتات، فون قوما )في الممال الذي ساقه
وهذا كله من منهم،فون االقتيات أو الكيل أو الطعم صفة حاصرة لألمر .قالوا المكيل

المناسب الموجب للتحريم،وهي بالجملة فيما يمهر لي أبعد قرينة يصار إليها إلل أن 
  ٘(يفهم عن اللفم الجزئي المعنل الكلي

أينمما فممي مفهمموم القيمماس ميممز ابممن رشممد بممين القيمماس العقلممي والقيمماس فمممن خممالل ممما ر
ينزا من الماهرية الورقة القوية التي تلوح بها في وجه الجمهمور،  هالشرعي، وكؤن

                                 
 ٖٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٔ
 6ٕٔ:ص:اللروري ٕ
ررممم مممرور عممدة سممنوات علممل تؤليفممه "البدايممة"وهممو نفممس الموقممف الممذي احممتفم بممه فممي   6ٕٔ: ص:اللممروريٖ
يزكي ممنه الذي ابتاعه به ال قيمته وإنما لم يوجب الجمهور علمل الممدير شميئا  وقال قوم بل :)يقول" اللروري"

ألن الحول إنما يشترط في عين المال ال في نوعه وأما مالك فشبه النوا ههنا بالعين لئال تسمقط الزكماة رأسما عمن 
ممل همذا همو المذي المدير وهذا هو بؤن يكون شرعا زائدا أشبه منه بمؤن يكمون شمرعا مسمتنبطا ممن شمرا مابمت وم

يعرفونمه بالقيماس المرسمل وهمو المذي ال يسمتند إلمل أصمل منصموص عليمه فمي الشمرا إال مما يعقمل ممن المصملحة 
 34ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ) الشرعية فيه

 128 :ص:اللروري  ٗ
 : من ممل" البداية"وقد لعف هذا النوا من القياس في كمير من المواطن في 3ٕٔ:ص:اللروري ٘

في اختالف العلمان حول العمل فمي حمال مموت الرجمل بمين ريمر المحمارم ممن النسمان،وموت الممرأة بمين ما ذكره 
وسبب اختالفهم هو الترجيح بمين تنليمب النهمي علمل األممر أو األممر علمل : )رير المحارم من الرجال حيث يقول

لرجل منهي عنه فمن رلمب النهمي النهي وذلك أن النسل مؤمور به ونمر الرجل إلل بدن المرأة والمرأة إلل بدن ا
تنليبا مطلقا أعني لم يقس الميت علل الحي في كون الطهارة التراب له بدال من طهارة المان عنمد تعمذرها قمال ال 
ينسل كل واحد منهما صاحبه وال ييممه ومن رلب األمر علمل النهمي قمال ينسمل كمل واحمد منهمما صماحبه أعنمي 

 .رلب األمر علل النهي تنليبا مطلقا
ومن ذهب إلل التيمم فألنه رأ، أنه ال يلحق األمر والنهي في ذلك تعمارض وذلمك أن النممر إلمل موالما التميمم  

يجوز لكال الصنفين ولذلك رأ، مالك أن ييمم الرجل الممرأة فمي يمديها ووجههما فقمط لكمون ذلمك منهما ليسما بعمورة 
فكمؤن . ة إال ممن السمرة إلمل الركبمة علمل مذهبمهوأن تيمم الممرأة الرجمل إلمل الممرفقين ألنمه لميس ممن الرجمل عمور

اللرورة التي نقلت الميمت ممن النسمل إلمل التميمم عنمد ممن قمال بمه همي تعمارض األممر والنهمي، فكانمه شمبه همذه 
 ٔ: بداية المجتهمد  (اللرورة باللرورة التي يجوز فيها للحي التيمم، وهو تشبيه فيه بعد، ولكن عليه الجمهور 

 ٙٙٔ-٘ٙٔ: ص
وأجمعوا من هذا الباب علل جواز رسل المرأة زوجهما واختلفموا فمي جمواز رسمله إياهما فمالجمهور : )قولهوكذلك 

علل جواز ذلك وقال أبو حنيفمة ال يجموز رسمل الرجمل زوجتمه وسمبب اخمتالفهم همو تشمبيه المموت بمالطالق فممن 
الجمهور قال إن ما يحمل لمه ممن  شبهه بالطالق قال ال يحل أن ينمر إليها بعد الموت ومن لم يشبهه بالطالق وهم

النمر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت وإنمما دعما أبما حنيفمة أن يشمبه المموت بمالطالق ألنمه رأ، أنمه إذا ماتمت 
إحد، األختين حل له نكاح األخر، كالحال فيها إذا طلقت وهمذا فيمه بعمد فمون علمة منما الجمما مرتفعمة بمين الحمي 

ال إن علة منا الجمما ريمر معقولمة وأن منما الجمما بمين األختمين عبمادة محلمة ريمر والميت لذلك حلت إال أن يق
 ٙٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ( معقولة المعنل فيقو، حينئذ مذهب أبي حنيفة
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أن ممما سممبيل )معهممم قمعمممم انتقممادهم للممرأي وارد فممي ريممر مولمموا، ويتفمم رويعتبمم
وإبطالمه أات شين من ذلك المعرفة به الوحي واألمر من هللا فونه ليس للعقول في إمب

وبالجملممة كمل ممما .فممون األحكمام ليسممت صمفات ذوات فتممدركها العقمول اممدخل، وأيلم
  ٔ(طريق المعرفة به السما اطريقه التوقيف ال مدخل للقياس فيه، وإنم

مممم يبممين أن هممذه الحجممة القويممة يمكممن أن تهممدم فقممط شممكال مممن أشممكال القيمماس ولمميس 
ممه قمط تنبيمه علمل األصمل كقيماس حمد الخممر علمل وهو مما لميس فمي لف ،القياس كله

وأما من يقيس علل أصل يتلمن بمفهومه علة األصمل،وإن لمم يتلممن ذلمك )القذف
مم يإكد أن أكمر مقاييس الشرا من هذا ( بصينة اللفم ، فليس يلزمه هذا االعتراض

 .ٕالباب
و، فممما كممان مممن القيمماس فممي حكممم الممنص ويكممون الفممرا فيممه أولممل بممالحكم فهممو فحمم

تم فيه التصريح بالعلة الموجبمة للحكمم وكانمت  االخطاب واألكمر ال يسميه قياسا، وم
لمم يصمرح فيمه بالعلمة الموجبمة للحكمم واقتلماها  اأعم من األصل فيلتحق بالعام، ومم

مفهمموم اللفممم وكانممت أعممم مممن األصممل فممداخل فممي بمماب إبممدال الجزئممي مكممان الكلممي، 
" البدايمة"د مباشرته فروا األحكام انطالقا ممن وحتل قياس المصلحة الذي انتقده فعن

  ٖ(كاللروري في بعض األشيان)اعترف بؤنه 
وكذلك قياس الشبه ررم انتقاده له وتلعيفه في عدد من المواطن يبقل في دائمرة مما 

فالقياس ال يخر  عن األدوات التمي . يمكن أن يفهم من معنل كلي عن اللفم الجزئي
إما لفم أو قرينمة،واللفم ينقسمم إلمل مما يمدل علمل )إذ هي  يقا بها الفهم عن النبي 

والقيماس ال يتعمد، فمي عمومممه  ٗ...(الحكمم بصمينته،وإلل مما يمدل بمفهوممه ومعقولمه
 .دائرة اللفم بمفهومه ومعقوله
القيماس المذي فمي )أن ينكروا علل األقمل  -حسب ابن رشد-ولهذا ال ينبني للماهرية 

المالئممم إذا شممهد الشممرا بااللتفممات إلممل جنسممه معنممل األصممل والمخيممل والمناسممب 
فمممون همممذه كلهممما قمممرائن نميمممر األلفمممام المممماهرة بمفهوماتهممما وإن لمممم تكمممن .القريمممب

 ٘(بصينها،وال معنل لقول من ال ير، الماهر إال في الصينة
 
 

 :أنواع األايسة ومراتبها

                                 
 ٖٔٔ:ص:اللروري ٔ
 ٖٔٔ:ص:اللروري ٕ

باالنتفمماا بهمما علممل  واختلفمموا إذا تشمماح الشممريكان فممي العممين الواحممدة منهممما ولممم يترالمميا":)البدايممة"يقممول فممي  ٖ  
الشياا وأراد أحدهما أن يبيا صاحبه معه فقال مالك وأصحابه يجبر علل ذلك فمون أراد أحمدهما أن يؤخمذه بالقيممة 
التي أعطي فيها أخذه وقال أهل الماهر ال يجبر ألن األصول تقتلي أن ال يخر  ملك أحد من يمده إال بمدليل ممن 

في ترك اإلجبار لررا وهذا من باب القياس المرسمل وقمد قلنما فمي ريمر كتاب أو سنة أو اجماا  وحجة مالك أن 
بداية المجتهمد  (ما مولا إنه ليس يقول به أحد من فقهان األمصار إال مالك ولكنه كاللروري في بعض األشيان

 ٕٕٓ: ص ٕ:  
 ٔٓٔ:ص:اللروري ٗ
 ٕٖٔ-ٖٔٔ:ص:اللروري ٘
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، وقياس قياس شبه: ولذلك كان القياس الشرعي صنفين":)البداية"يقول ابن رشد في 
  ٔ(علة 

 :فصل القول في مراتبه وجعلها أربعا" اللروري"بينما نجده في 
 :ٕالمرتبة األولل ما كان القياس فيه عنده في حكم النص بمفهومه -

وهو ما كمان المسمكوت عنمه أحمر، بمالحكم وأولمل ممن المنطموق  اياس األول ويهم 
وال تقمل لهمما ﴿:وقولمه تعمالل ﴾إن هللا ال يملمم ممقمال ذرة ﴿:لمه بقولمه تعمالل لبه، وممم

عمدد ممن أمملمة همذا " البدايمة"،وجان في {أدوا الخائط والمخيط}: وقول النبي  ﴾أف
 :النوا من القياس من ذلك

وينبني أن تعلم أن جمهور العلمان أوجبوا الولون من زوال العقل بمؤي نموا :)قوله
وم أعني أنهم رأوا كان من قبل إرمان أو جنون أو سكر وهإالن كلهم قاسوه علل الن

أنممه إذا كممان النمموم يوجممب الولممون فممي الحالممة التممي هممي سممبب للحممدث رالبمما وهممو 
  ٖ(االستمقال فؤحر، أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك

 :وممله أيلا قوله
اتفق العلمان علل نجاسة بول ابن هدم ورجيعمه إال بمول الصمبي الرلميا واختلفموا  )

لماني اختالفهم في قياس سائر الحيوان فمي ذلمك والسبب ا… فيما سواه من الحيوان 
علل اإلنسان فمن قاس سائر الحيوان علل اإلنسان ورأ، أنه من باب قيماس األولمل 

 ٗ ..(واألحر،
ووجه استداللهم من هذا األمر ما ذكر فيه من :)وقوله أيلا في منا الجار من الشفعة

للشممريك  ةفعة ريممر واجبممالشممأنممه إذا وقعممت الحممدود فممال شممفعة وذلممك أنممه لممما كانممت 
المقاسم فهي أحر، أن ال تكون واجبة للجار وأيلا فون الشريك المقاسم هو جار إذا 

 ٘  (قاسم
وأما علي رلي هللا عنه فكان يعطي الجد األحمل لمه ممن السمدس أو ): ومماله قوله

المقاسمة وسوان أكان ما الجد واإلخوة ريرهم من ذوي الفمرائض أو لمم يكمن وإنمما 
نقصه ممن السمدس شميئا ألنهمم لمما أجمعموا أن األبنمان ال ينقصمونه منمه شميئا كمان لم ي

 ٙ (أحر، أن ال ينقصه األخوة
ويممذكر ابممن رشممد أن أرلممب األصمموليين والفقهممان ال يسمممون هممذا النمموا قياسمما وإنممما 

يقمول فمي  ولعل من سماه كذلك قد تابا الشافعي حيمث 4يطلقون عليه فحو، الخطاب
ن يحممرم هللا فممي كتابممه أو يحممرم رسممول هللا القليممل مممن أ، القيمماس فممؤقو":)الرسممالة"

                                 
ٔ
 ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   
مما يفهمم ممن األلفمام بصمينتها ممن معنمل فمي كمل مولما أبمدا،ويقابل المنص ممن جهمة  النص عند ابن رشمد همو ٕ

الصيآ عند ابن رشد النص من جهة المفهوم لما يلحقه من نقص أو زيادة أو حذف أو تبمديل أو اسمتعارة وعمومما 
 .مل والمإولما يعتري المجاز،ويعتمد ابن رشد هذا التصنيف والتمييز بين الصينة والمفهوم في الماهر والمج

 3ٕ:ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 6٘:ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 3ٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 ٕٔٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 4ٕٔ:ص:اللروري 4
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الشين فيعلم أن قليله إذا حرم كان كميره ممل قليله في التحريم أو أكمر بفلل الكمرة 
 ٔ(علل القلة

 :المرتبة المانية ما كان القياس فيه عنده في حكم الماهر القوي بمفهومه -
صل حيث يكون المسكوت عنه في معنل أي ما كان في معنل األاياس المعن  ويهم 

فعنمدما يقمول .لمه بولحماق األممة بالعبمد ألنهما فمي حكممه لالمنطوق به في الحكمم، وممم
فالماهر أن تلحق به األمة في  {من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي} النبي 
 .ذلك

 :ذلك نعدد من األمملة لهذا النوا من القياس، م" البداية"وجان في 
أجما جمهور العلمان علل أن النسان ليس لهن مدخل في ورامة الوالن إال من  :)هقول

باشرن عتقه بؤنفسهن أو هاجر إليهن من باشرن عتقه إما بوالن أو بنسب ممل معتق 
معتقهمما أو ابممن معتقهمما وأنهممن ال يممرمن معتممق مممن يرمنممه إال ممما حكممي عممن شممريح     

بنفسها كمان لهما والن مما أعتقمه مورمهما قياسما وعمدته أنه لما كان لها والن ما أعتقه 
وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنل وهو أرفا مراتمب القيماس وإنمما  ،علل الرجل

وعمدة الجمهور أن الوالن إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتمق  .الذي يوهنه الشذوذ
ي ممن علل المعتق وهمذه النعممة إنمما توجمد فميمن باشمر العتمق أو كمان ممن سمبب قمو

 ٕ (أسبابه وهم العصبة
بهمذه الرتبمة  القياس المعنيو أو  بقياس العلةأنه يلحق ما يسميه "البداية"ويمهر في

بمل يممذهب بهما إلممل حمد إلحاقهمما بمالنص،ولم نجعلهمما فمي المرتبممة األولمل ألن العلممة ال 
تكون دائمما أقمو، فمي الفمرا ممن األصمل وإال حمق لهما أن تقمدم باعتبمار دخولهما فمي 

 .واألولل األحر،
وأممما  ):ممن األنبمذة قولمه فممي حجمة ممن يجيمز القليمل الممذي ال يسمكر :وممن أمملمة ذلمك

احتجاجهم من جهة النمر فونهم قالوا قد نص القرهن أن علة التحريم في الخممر إنمما 
هي الصد عن ذكر هللا ووقوا العداوة والبنلان كما قمال تعمالل إنمما يريمد الشميطان 

والبنلممان فمي الخمممر والميسمر ويصممدكم عمن ذكممر هللا وعممن أن يوقما بيممنكم العمداوة 
فوجمب أن يكمون ذلمك  ،فيمما دون ذلمكال الصالة وهذه العلة توجد في القدر المسمكر 

القدر همو الحمرام إال مما انعقمد عليمه اإلجمماا ممن تحمريم قليمل الخممر وكميرهما قمالوا 
 ٖ (علل العلة فيه وهذا النوا من القياس يلحق بالنص وهو القياس الذي ينبه الشرا

 اآلياتوقد استحب قوم الصالة للزلزلة والريح والملمة ورير ذلك من :)وقال أيلا 
قياسا علل كسوف القمر والشمس لنصمه عليمه الصمالة والسمالم علمل العلمة فمي ذلمك 

وهو من أقو، أجناس القياس عندهم ألنه قياس العلة التي نص عليها  ةكونها هيوهو 
وقال أبو حنيفة إن صملل فعي وال جماعة من أهل العلم وال الشا لكن لم ير هذا مالك

للزلزلة فقد أحسن وإال فمال حمر  وروي عمن ابمن عبماس أنمه صملل لهما مممل صمالة 

                                 
 ٖٔ٘:ص:الرسالة ٔ
 4ٖٕ- 4ٕٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖٙٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
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رير أن االعتراض علل المممال األخيمر ررمم قموة القيماس فيمه يمكمن أن  ٔ (الكسوف
 .يؤتي من جهة لعف القياس في العبادات

ممن " البدايمة"ا من القيماس كمما جمان فمي المممال األول ممن ويعتبر ابن رشد هذا النو
يقمول  أرفا مراتب القياس،وقد قرر الشافعي أن ال اختالف بمين جمهمور العلممان فيمه

والقياس من وجهين أحمدهما أن يكمون الشمين فمي معنمل األصمل فمال ":)الرسالة"في 
ق بؤوالهما بمه وأن يكون الشين لمه فمي األصمول أشمباه فمذلك يلحم ،يختلف القياس فيه
 ٕ(وأكمرها شبها فيه

أحمدهما يكمون فمي  :والقيماس قياسمان :)بشكل أكمر ولوحا وجزما" األم"ويقول في 
مم قياس أن يشبه الشين بالشين  .فذلك الذي ال يحل ألحد خالفه،ممل معنل األصل 

فيشبه هذا بهذا األصل ويشبه ريره باألصل  ،والشين من األصل ريره ،من األصل
ل الشافعي ومولا الصواب فيه عندنا وهللا تعالل أعلم أن ينمر فؤيهما كان قا .ريره

أولل بشبهه صيره إليه إن أشبه أحدهما في خصلتين واآلخر في خصلة ألحقه بالذي 
 ٖ(هو أشبه في خصلتين

ال يدخلونمه فمي  يوتبلآ قوة قياس المعنل حد اعتبار البعض له تطبيقا للنص، وبالتمال
م هللا ممن الممإمن دممه يحمرالشافعي في هذا النوا بعد أن مممل بت لالقياس أصال، يقو

وريرها ن يحرم أأولل السي  ما هو أكمر من المن  وأنوماله وأن يمن به إال خيرا 
ويقمول مممل )...(  ،همذا قياسما يوقد يمتنا بعض أهل العلم ممن أن يسمم :)من األمملة

ام فحممرم ويمتنمما أن يسمممل همذا القممول هممذا مممما كممان فممي معنمل الحممالل فؤحممل والحممر
القياس إال ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيمين مختلفمين 

ويقول ريرهم من أهل العلم ما عدا .فصرفه علل أن يقيسه علل أحدهما دون اآلخر 
 ٗ(النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس وهللا اعلم

 :القياس فيه عنده في حكم الماهر رير القوي بمفهومهالمرتبة المالمة ما كان  -
وهو ما التحق فيه المسكوت عنمه بمالمنطوق بمه فمي  المناسبو القياس المخيلويهم 

همذا   الحكم لعلة مناسبة ومصلحة جامعة شهد الشرا لجنسها بؤنها مصلحة، ويتمدر
: ئم، والمتوسطالمناسب المال: النوا من القياس في القرب والبعد فيسمل القريب جدا

 "البدايمة"همذا القيماس األخيمر فمي  يقياس مصملحة، ويسمم: القياس المناسب، والبعيد
وهو المذي )وقال فيه ابن رشد .القياس المرسل أو قياس مصلحي أو قياس المصلحة

ال يستند إلل أصل منصوص عليمه فمي الشمرا إال مما يعقمل ممن المصملحة الشمرعية 
  ٘(فيه

                                 
 ٘٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
والقياس ما طلب بالدالئل علل موافقة الخبر المتقدم ممن الكتماب أو السمنة :)وقال في مولا هخر  4٘ٗ:الرسالة ٕ

ألنهما علم الحق المفترض طلبمه كطلمب مما وصمفت قبلمه ممن القبلمة والعمدل والمممل  وموافقتمه تكمون ممن وجهمين 
ذلمك المعنمل فيمما لمم يمنص أحدهما أن يكون هللا أو رسوله حرم الشين منصوصا أو أحله لمعنل فوذا مما فمي مممل 

أو نجد الشين منمه والشميلن ممن  ٔفيه بعينه كتاب وال سنة أحللنا أو حرمناه ألنه في معنل الحالل أو الحرام     
    3ٖ:ص( ريره وال نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بؤولل األشيان شبها به كما قلنا في الصيد 

 3ٗ:ص 4: :األم ٖ
 ٙٔ٘-ٗٔ٘:ص:الرسالة ٗ
 34ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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إلل القياس المناسب وال المناسب المالئم أو " البداية"في ولم يشر ابن رشد صراحة 
" اللمروري"، وأوردهما فمي ٔباألحر، لم يسم األقيسة التي أوردها بهمذين اإلسممين

عند حديمه عن تعريف الحكم فمي مسمؤلة الحسمن والقمبح العقليمين واالخمتالف الواقما 
خممتالف فممي هممذه وفائممدة معرفممة هممذا اال:)فممي ذلممك بممين السممنة والمعتزلممة حيممث قممال

وعند  ٕ(الصناعة تتصور عند النمر في القياس المناسب والمخيل و جميا  أنواعه 
فون األنواا التي يسمونها بالقياس المخيمل والمناسمب وقيماس الشمبه همي :)قوله أيلا

 ٖ(قمرائن تمدل عنمدهم علمل إبمدال األلفممام ،وليسمت أقيسمة وال يوجمد لهما فعمل القيمماس
اس العقلممي المجممرد بممما هممو اسممتنباط مطلممب مجهممول عممن ويقصممد بالقيمماس هنمما القيمم

 .مقدمات معقولة
العديمد ممن األمملمة لهمذا النموا " البدايمة"فقد جمان فمي  القياس المرسلأما بخصوص 
وأمما مالمك فشمبه النموا :) قوله فمي رأي مالمك فمي زكماة الممدير:ذلك نمن القياس، م

هو بؤن يكون شرعا زائمدا أشمبه  ههنا بالعين لئال تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا
ومالك رحمه هللا يعتبر المصمالح )...( منه بؤن يكون شرعا مستنبطا من شرا مابت 

 ٗ( وإن لم يستند إلل أصول منصوص عليها

فؤما ممن قمال إنمه فمي حمق بعمض النماس واجمب :) ومماله أيلا قوله في حكم الزوا 
التفات إلل المصلحة وهذا وفي حق بعلهم مندوب إليه وفي حق بعلهم مباح فهو 

النوا من القياس هو الذي يسمل المرسل وهو الذي ليس له أصمل معمين يسمتند إليمه 
 ٘( وقد أنكره كمير من العلمان والماهر من مذهب مالك القول به

واختلفمموا إذا تشمماح الشممريكان فممي العممين الواحممدة منهممما ولممم يترالمميا : )وقممال أيلمما
راد أحمدهما أن يبيما صماحبه معمه فقمال مالمك وأصمحابه باالنتفاا بها علل الشمياا وأ

يجبر علل ذلك فون أراد أحدهما أن يؤخذه بالقيمة التمي أعطمي فيهما أخمذه وقمال أهمل 
الماهر ال يجبر ألن األصول تقتلمي أن ال يخمر  ملمك أحمد ممن يمده إال بمدليل ممن 

اب كتمماب أو سممنة أو إجممماا وحجممة مالممك أن فممي تممرك اإلجبممار لممررا وهممذا مممن بمم
القياس المرسل وقد قلنا في رير ما مولا إنه ليس يقول به أحد من فقهان األمصار 

 .إال مالك ولكنه كاللروري في بعض األشيان
وإنما صار الكل إلل القول بالحبس في الديون وإن كان لم يؤت في ذلك أمر صمحيح 

علل ألن ذلك أمر لروري في استيفان الناس حقوقهم بعلهم من بعض وهذا دليل 
القول بالقياس الذي يقتلي المصلحة وهو المذي يسممل بالقيماس المرسمل وقمد روي 

     ٙ(أن النبي عليه الصالة والسالم حبس رجال في تهمة خرجه فيما أحسب أبو داود

                                 
وذهمب الجمهمور إلمل حممل األممر بمذلك علمل ) :إال ما كان من إشمارة عمابرة للفمم المناسمبة والمخيمل حيمث قمال ٔ

بدايمة  (الندب والعدول به عن ماهره لمكمان عمدم مناسمبته وجموب الطهمارة إلرادة النموم أعنمي المناسمبة الشمرعية
ذلك وافق الشافعي فمي قرينمة الحمال المخيلمة مممل أن يوجمد قتيمل مشمحطا بدممه وك :)وقال ٖٓ: ص ٔ: المجتهد  

 ٖٕٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   (وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة
 ٔٗ:ص" اللروري" ٕ
 ٖٓٔ:ص:اللروري ٖ
 34ٔ - 3ٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
   ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
    ٕٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
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ومن خصص المرأة من همذا : )ومماله أيلا قوله فيمن لم ير، تنريب الزانية البكر
، أن الممرأة تعمرض بالنربمة ألكممر ممن الزنما العموم فونما خصصه بالقياس ألنه رأ

   ٔ(وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كميرا ما يقول به مالك
واختلفمموا فممي شممهادة الصممبيان بعلممهم علممل بعممض فممي الجممراح وفممي القتممل :)وقولممه

فردها جمهور فقهان األمصار لما قلناه من وقوا اإلجماا علل أن من شرط الشهادة 
ولمذلك ليسمت فمي الحقيقمة شمهادة عنمد مالمك وإنمما  .من شرط العدالة البلولالعدالة و

وإجمازة مالمك لمذلك ... هي قرينة حال ولذلك اشترط فيهما أن ال يتفرقموا لمئال يجبنموا
  ٕ(هو من باب إجازته قياس المصلحة

 :المرتبة الرابعة ما كان القياس فيه عنده في حكم المجمل بمفهومه -
إلحماق المسمكوت عنمه بمالمنطوق بمه فمي الحكمم لمجمرد شمبه  وهو اياس الشب ويهم 

 ٖعلل علة جامعة بينهما من رير أن يوقف عليها بينهما يمن أنه يحتوي
واحمتج همإالن أيلما  ):فمي الجهمر فمي صمالة الكسموفقولمه " البدايمة"ومن أمملته في

 لمذهبهم بالقياس الشبهي فقالوا صالة سمنة تفعمل فمي جماعمة نهمارا فوجمب أن يجهمر
 ٗ(فيها أصله العيدان واالستسقان

يقتل حدا فلعيف وال مستند له إال : وقال أيلا تعليقا علل من قال في تارك الصالة
قيمماس شممبه لممعيف إن أمكممن وهممو تشممبيه الصممالة بالقتممل فممي كممون الصممالة رأس 

 ٘ (المؤمورات والقتل رأس المنهيات
لعتمق يوجمد منمه فمي الشمرا وقمالوا لمما كمان ا ،وربما أتوا بقياس شبهي):وقوله أيلا

نوعان نوا يقا باالختيار وهمو إعتماق السميد عبمده ابتنمان ممواب هللا ونموا يقما بنيمر 
أن يكممون  اختيممار وهممو أن يعتممق علممل السمميد مممن ال يجمموز لممه بالشممريعة ملكممه وجممب

فالذي باالختيار منه هو الكتابة والذي هو داخل بنير اختيار هو  العتق بالسعي كذلك
  ٙ(السعي

    4(قياس)قياس الشبه بذكر لفم التشبيه من رير ذكر لكلمةابن رشد قد يورد و

                                 
  4ٕٖ: ص ٕ: ية المجتهد  بدا ٔ
  ٖٙٗ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٕ
 3ٕٔ:ص:اللروري ٖ
   ٗ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٙٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
  4ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٙ 

فمي ذلمك أممرين  أن وسمبب اخمتالفهم تعمارض االممار المواردة فمي ذلمك وتشمبيه المسمح بالنسمل وذلمك:)ممل قوله 4 
  ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   (ينمتعارل

وسمبب الخممالف هممل كمما تنتقممل طهممارة القمدم إلممل الخممف إذا سمتره الخممف كممذلك تنتقمل طهممارة الخممف : ومممل قولممه
األسفل الواجبة إلل الخف األعلل فمن شبه النقلة المانية باألولل أجاز المسح علمل الخمف األعلمل وممن لمم يشمبهها 

   ٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ( بها ومهر له الفرق لم يجز ذلك
فحجمة ممن أوجمب البيما بعمد : قوله في  حكم ما وقا ممن الزيمادة أو النقصمان  فمي خبمر البمائا بمالممن أيلا ومماله

الحط أن المشتري إنما أربحه علل ما ابتاا بمه السملعة ذلمك فلمما مهمر خمالف مما قمال وجمب أن يرجما إلمل المذي 
ير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل وحجمة ممن رأ، أن الخيمار مطلقما مهر كما لو أخذ بكيل معلوم فخر  بن

 تشبيه الكذب في هذه المسؤلة بالعيب أعني أنه كما يوجب العيب الخيار كذلك يوجب الكذب 
فون الشافعي راعل فيه الحول ما النصاب وأما مالك فراعل فيمه النصماب دون الحمول  :المسؤلة المعدن وقوله في
الفهم تردد شبهه بين ما تخرجه األرض مما تجب فيه الزكاة وبمين التبمر والفلمة المقتنيمين فممن شمبهه وسبب اخت
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همي مراتمب  افاألقيسة كما أكد العلمان قبمل ابمن رشمد ليسمت علمل درجمة واحمدة، إنمم
والقيمماس وجمموه يجمعهمما القيمماس :)يقممول الشممافعي اإلمممام ا، فهممذفممي القمموة تودرجمما

وبعلممهما أولممح مممن  ...درهمصممقيمماس كممل واحممد منهممما أو  ،ويتفممرق بهمما ابتممدان
ن يحمرم هللا فمي كتابمه أو يحمرم رسمول هللا القليمل ممن الشمين أ :فؤقو، القياس.بعض

بفلل الكممرة علمل  ،فيعلم أن قليله إذا حرم كان كميره ممل قليله في التحريم أو أكمر
ن يحممد أذا حمد علل يسمير ممن الطاعمة كمان مما همو أكممر منهما أولمل إوكذلك  .القلة

 ٔ..(ذلك إذا أباح كمير شين كان األقل منه أولل أن يكون مباحاعليه وك
ويمهر أنها عند ابمن رشمد مرتبمة حسمب قوتهما ممن قيماس األولمل إلمل قيماس المعنمل 

ممم القيماس المرسمل ممم  ومعه قياس العلة إلل قياس المناسب المالئم فالقياس المناسب
كان من بعض التفاصيل و  وهو ترتيب قريب من ترتيب النزالي إال ما. قياس الشبه

  .التقديم والتؤخير
القيماس علمل خممس  رتمب علممان األصمول:)"المنخمول"فمي النزالمي يقول أبو حاممد 

فهمم النهمي المفهوم من الفحو، كتحريم لرب التعنيف من  :المرتبة األولل :مراتب
والمالممة إلحماق الشمين بمما فمي  ،تنصميص الشمارا علمل قيماسوالمانيمة .عن التمؤفيف 

قيماس المعنمل وهمو ينقسمم إلمل األجلمل  والرابعمة. عناه كقولنا األمة فمي معنمل العبمدم
 ٕ(واألخفل والخامسة قياس الشبه 

 
 
 
 

 :أركان القياس
 
 :األصل-1

األصول ال يرد بعلها إلمل بعمض قياسما  :)وهو ما استقل بنفسه، يقول ابن عبد البر
 ٖ(قياسا علل األصولوإنما ترد الفروا  ،وهذا ما ال خالف بين األمة فيه

والشممين المذي وجممود الحكممم فيمه أمهممر يسمممونه :)قمال ابممن رشمد بعممد تعريفممه القيماس
 ٗ(األصل

وأما الذين جعلوا الزكاة فيما : ممل قوله" البداية"وقد ذكر ابن رشد أصل القياس في 
دون األربعين تبعا للدراهم فونه لما كمان عنمدهم ممن جمنس واحمد جعلموا الفلمة همي 

كان النص قد مبت فيها وجعلوا المذهب تابعما لهما فمي القيممة ال فمي الموزن  األصل إذ
 وقد بين أن األصل ما مبت فيمه نمص شمرعي، إال ٘وذلك فيما دون مولا اإلجماا 

                                                                                             
بما تخرجه األرض لم يعتبر الحول فيه ومن شبهه بالتبر والفلة المقتنيين أوجب الحول وتشبيهه بمالتبر والفلمة 

    34ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ( أبين
 ٖٔ٘-ٕٔ٘:ص:الرسالة ٔ
 ٖٖٖ:ص ٔ: "المنخول" النزالي ٕ
 ٕٕٙ:ص ٔ:االستذكار   ٖ
 ٕ٘ٔ-ٕٗٔ:ص:اللروري ٗ
 6ٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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ال يستند إلل أصل منصوص عليه في الشرا إال ما )ما كان من القياس المرسل فونه
 ٔ(يعقل من المصلحة الشرعية فيه

أورد ذلممك فممي قولممه فممي مسممؤلة  دصممل أن يكممون متفقمما عليممه، وقممكممما يشممترط فممي األ
والسمبب فمي اخمتالفهم تشمبيههم :) اشتراط المعتكف فعل شين ممما يمنعمه االعتكماف

االعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكمير من المباحات واالشتراط في الحمج 
ليمه وسملم قمال لهما إنما صار إليه من رهه لحمديث لمباعة أن رسمول هللا صملل هللا ع

أهلي بالحج واشترطي أن تحلي حيث حبستني لكن هذا األصل مختلف فيه في الحج 
 ٕ(فالقياس فيه لعيف عند الخصم المخالف له

وفي مولا هخر بين ما يفيمد عمدم اسمتناد األصمل إلمل أممر خماص يمنما تعديتمه إلمل 
همذا القيماس وإنمما صمار المرجحمون ل:) يقول في تحديمد مقمدار الصمداق ثريره، حي

قممد : علمل مفهموم األمممر الحتممال أن يكمون ذلممك األممر خاصمما بمذلك الرجمل لقولممه فيمه
  ٖ(أنكحتكها بما معك من القرهن

كمل أصمل ":)أحكمام القمرهن"يقول الجصاص فمي  ،فخاصية التعدية شرط في األصل
، سال القياس عليه فليس الحكم المنصوص عليه مقصورا عليه وال متعلقما بمه بعينمه 

يكممون الحكممم منصمموبا علممل بعممض أوصممافه مممما هممو موجممود فممي فروعممه فيكممون  بممل
 ٗ(الحكم تابعا للوصف جاريا معه في معلوالته

 
ومن شروط األصل أيلا أن يكون فيه تنبيه علل العلمة ووجمه الشمبه مما الفمرا ممن 

ابن رشد تعليقا علل قياس الحد األدنل من الصداق  لجهة اللفم أو جهة المعنل، يقو
ومن شؤن قياس الشبه علمل لمعفه أن يكمون المذي بمه تشمابه الفمرا )حد السرقةعلل 

واألصل شميئا واحمدا ال بماللفم بمل بمالمعنل وأن يكمون الحكمم إنمما وجمد لألصمل ممن 
ومما همذا فونمه ممن الشمبه المذي لمم ينبمه  ،وهذا كله معدوم في هذا القياس .جهة الشبه

 ٘(المحققينعليه اللفم وهذا النوا من القياس مردود عند 
وقد يكون للفرا أكمر من أصل واحد، يقول في شؤن الخالف الواقا فمي الجهمر فمي 

واحتج همإالن أيلما لممذهبهم بالقيماس الشمبهي فقمالوا صمالة  :)قرانة صالة الكسوف
  ٙ(سنة تفعل في جماعة نهارا فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان واالستسقان

وسممبب : والمرلمما إذا أفطرتما ممماذا عليهممماالحامممل  عممن الخممالف الواقما فممي ويقمول
اخمممتالفهم تمممردد شمممبههما بمممين المممذي يجهمممده الصممموم وبمممين الممممريض فممممن شمممبههما 

                                 
وهمي مسمؤلة مسمكوت عنهما   واألصمل )استقبال القبلمة بالذبيحمة  قال أيلا فيو 34ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ 

أن يكمون أصمال تقماس عليمه همذه فيها اإلباحة إال أن يدل الدليل علل اشتراط ذلمك ولميس فمي الشمرا شمين يصملح 
المسؤلة إال أن يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الذي ال يستند إلل أصل مخصوص عند من أجمازه أو قيماس 

 3ٕٖ: ص ٔ: بداية المجتهد  ( شبه بعيد
 ٕٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٕ
 ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕ٘ٗ:ص ٔ: :أحكام القرهن ٗ

 .والراجح من خالل السياق ما أمبته وهللا أعلم( شؤنه)في األصل  ٘ٔ: ص ٕ: د  بداية المجته ٘ 
  ٗ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٙ
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بالمريض قمال عليهمما القلمان فقمط وممن شمبههما بالمذي يجهمده الصموم قمال عليهمما 
 ٔاإلطعام فقط

 وسمبب) :فمي المذهب والفلمةفيما زاد علل النصاب  الفقهان اختالف وكذا قوله في 
اختالفهم اختالفهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ومعارلة دليل الخطاب له 

 ٕ(وهي الماشية والحبوبذا الحكم وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في ه
وأما ترددهما بين األصلين اللمذين همما الماشمية والحبموب فمون المنص علمل  :)مم قال

 ٖ(األوقاص ورد في الماشية
القياس يقتلي أن يكون األدان  :)ي كيفية قلان الصيام من جهة التتاباوقال أيلا ف

       ٗ(علل صفة القلان أصل ذلك الصالة والحج
 
 :الفرع-2

والشين الذي يوجب له الحكم من أجل :)بقوله" اللروري"وقد عرفه ابن رشد في 
 ٘(وجوده في األصل يسمونه الفرا

لك رلي هللا عنه اعتبر عدد األيام فقط فمي و ما) :قولهفي ممل " البداية"وذكره في 
الحممائض التممي تشممك فممي الحمميض أعنممي ال عممددها وال مولممعها مممن الشممهر إذ كممان 
عندها ذلك معلوما والنص إنما جان في المستحالمة التمي تشمك فمي الحميض فماعتبر 

       ٙ(الحكم في الفرا ولم يعتبره في األصل وهذا رريب فتؤمله
لمم المدنانير بقيمتهما أبمدا كانمت المدنانير أقمل ممن المدراهم أو وقال هخمرون ت :)وقوله

أكمر وال تلم الدراهم إلل الدنانير ألن الدراهم أصل والدنانير فرا إذ كان لم يمبت 
 4(جماا حتل تبلآ أربعينإفي الدنانير حديث وال 

واختلفوا من هذا الباب في فرا مسمكوت عنمه وهمو متمل يمذبح ممن لميس لمه  :)وقوله
 6(من أهل القر، فقال مالك يتحرون ذبح أقرب األئمة إليهمإمام 
واختلفموا فمي نبمات الحمرم همل فيمه جمزان أم ال فقمال مالمك ال : ممل النبات في قولمهو

جزان فيه وإنما فيه اإلمم فقمط للنهمي الموارد فمي ذلمك وقمال الشمافعي فيمه الجمزان فمي 
ن من ررس اإلنسان فال شين الدوحة بقرة وفيما دونها شاة وقال أبو حنيفة كل ما كا

فيه وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة وسبب الخالف هل يقاس النبات في همذا علمل 
الحيمموان الجتماعهممما فممي النهممي عممن ذلممك فممي قولممه عليممه الصممالة والسممالم ال ينفممر 

 3صيدها وال يعلد شجرها 
 :العلة-3

                                 
  ٕٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٔ

 64ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ 
 64ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٖ
 6ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
  ٕ٘ٔ: ص:اللروري٘
 ٓٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 66ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 3ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٕٙٙ: ص ٔ: بداية المجتهد    3
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عنمل القيماس حيمث فمي معمرض حديممه عمن تحديمد م تعريف العلةأشار ابن رشد إلل 
 ٔ(أو السبب يسمونه العلة(ويقصد األصل والفرا)والصفة الجامعة بينهما:)قال

من ذلمك مما  .االختبلف فيها يوجب االختبلف في الحكمومما ذكره في شؤن العلة أن 
والسممبب ): فقممال اخممتالف الفقهممان فمميمن يقتممل فممي جهمماد الكفممارمممن ابممن رشممد  هذكممر

خممتالفهم فممي العلممة الموجبممة للقتممل فمممن زعممم أن العلممة ا ،الموجممب بالجملممة الخممتالفهم
الموجبة لذلك هي الكفر لم يسمتمن أحمدا ممن المشمركين وممن زعمم أن العلمة فمي ذلمك 
إطاقة القتال للنهي عن قتل النسان ما أنهن كفار استمنل من لمم يطمق القتمال وممن لمم 

 ٕ (ينصب نفسه إليه كالفالح والعسيف
وقممد :)ل، يقمموالقييياس يجعليي  أاييو  أجنيياس القييياسالتنصيييص عليي  العليية فييي وأن 

اسممتحب قمموم الصممالة للزلزلممة والممريح والملمممة وريممر ذلممك مممن اآليممات قياسمما علممل 
كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصالة والسالم علل العلة في ذلك وهو كونها هية 

همذا وهو من أقو، أجناس القياس عندهم ألنه قياس العلة التي نص عليها لكن لم ير 
       ٖ(مالك وال الشافعي وال جماعة من أهل العلم

فسمبب :) أولل من المستنبطة،يقول ٗوأكد في مولا هخر أن العلة المنصوص عليها
أعنمي أنمه ال يقما فيمه  ؟ العتقالمعنل هل علة هذا الحكم حرمة  االختالف من طريق

ية عن أبيه عن تبعيض أو ملرة الشريك  واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل بن أم
جده أنه أعتق نصف عبده فلم ينكر رسول هللا صلل هللا عليه وسلم عتقه  ومن عمدة 
الجمهمور ممما رواه النسمائي وأبممو داود عمن أبممي الملميح عممن أبيمه أن رجممال ممن هممذيل 
أعتممق شقصمما لممه مممن مملمموك فممتمم النبممي عليممه الصممالة والسممالم عتقممه وقممال لمميس هلل 

العلة التي تمسك بها الجمهور وصارت علتهم أولمل  شريك وعلل هذا فقد نص علل
      ٘(ألن العلة المنصوص عليها أولل من المستنبطة 

أما الجما فمي الحلمر للممريض فمون :)ل، يقومن شروط العلة أن تكون متعديةوأن 
مالكا أباحه له إذا خاف أن ينمل عليه أو كان بمه بطمن ومنما ذلمك الشمافعي والسمبب 

ختالفهم في تعمدي علمة الجمما فمي السمفر أعنمي المشمقة فممن طمرد في اختالفهم هو ا
العلة رأ، أن هذا من باب األولل واألحر، وذلك أن المشقة علل المريض في إفراد 
الصلوات أشد منها علل المسافر من لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة أي 

 ٙ(خاصة بذلك الحكم دون ريره لم يجز ذلك

                                 
التلمويح علمل "فمي كتابمه( ه43ٕت)يقمول سمعد المدين مسمعود بمن عممر التفتمازاني الحنفمي  ٕ٘ٔ: ص:اللرورئ

صمود أصمل ممن جهمة كونمه والمعلمول المق، وابتنائه عليه ، فالعلة أصل من جهة احتيا  المعلول إليه  ")التوليح
والناية وإن كانت معلولة للفاعمل متمؤخرة عنمه فمي الخمار  إال أنهما فمي المذهن علمة لفاعليتمه . بمنزلة العلة النائية 

وذلك ألن احتيا  الناس بالذات إنما همو إلمل ، واألسباب علل هلية ، ولهذا قالوا األحكام علل مآلية ، متقدمة عليها 
 .مصر–مكتبة صبيح  – ٖٗٔ:ص ٔ: ( األحكام دون األسباب 

      6ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٘٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ 
وقمد جمان التعليمل فمي الكتماب العزيمز بالبمان :)يذكر ابن القيم بعض ما يكون بمه التعليمل فمي القمرهن الكمريم فيقمول ٗ

وترتيممب الجممزان علممل ، ومممن أجممل تممارة ،  وبكممي تممارة، وبمجموعهممما تممارة ، وبممؤن تممارة ، وبممالالم تممارة ، تممارة 
وبمؤن ، وبلمما تمارة ، وترتيب الحكم علل الوصف المقتلي لمه تمارة ، وبالفان المإذنة بالسببية تارة ، الشرط تارة 
  ٔ٘ٔص  ٔ  إعالم الموقعين  .مم ممل لكل صنف( وبالمفعول له تارة، وبلعل تارة ، المشددة تارة 

 4ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد    ٘
 4ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٙ
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تالفهم في جواز الوصية بؤكمر من الملث لمن ال وارث له فون مالكما ال أما اخ:)وقوله
يجيز ذلك واألوزاعي واختلف فيه قول أحممد وأجماز ذلمك أبمو حنيفمة وإسمحاق وهمو 
قول ابن مسعود وسبب الخالف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارا أم 

س كممما قممال عليممه الصممالة لمميس بخمماص وهممو أن ال يتممرك ورمتممه عالممة يتكففممون النمما
والسالم إنك إن تذر ورمتك أرنيان خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فمن جعل 
هذا السبب خاصا وجب أن يرتفا الحكم بارتفاا همذه العلمة وممن جعمل الحكمم عبمادة 
وإن كان قد علل بعلة أو جعل جميا المسلمين في هذا المعنمل بمنزلمة الورممة قمال ال 

       ٔ(بوطالق بؤكمر من الملث تجوز الوصية
فممن طمرد العلمة رأ،  المشمقةفي تعدي علة الجما في السفر أعنمي  اختالفهم:)وقوله

إفراد الصلوات  فيأن هذا من باب األولل واألحر، وذلك أن المشقة علل المريض 
يعمد همذه العلمة وجعلهما كمما يقولمون قاصمرة أي خاصمة  ولممأشد منها علمل المسمافر 

 ٕ (يجز ذلك لمم دون ريره بذلك الحك
وأمما العلمة )يقمول ابمن رشمد ،العلة القاصرة هيي التيي ال توجيد فيي غيير األصيلوأن 

عندهم في منا التفالمل فمي المذهب والفلمة فهمو الصمنف الواحمد أيلما مما كونهمما 
رإوسا لألممان وقيمما للمتلفمات وهمذه العلمة همي التمي تعمرف عنمدهم بالقاصمرة ألنهما 

       ٖ(م في رير الذهب والفلةليست موجودة عنده
 :للحكم مناسبةوأن العلة ينبني أن تكون 

: المجماماعلمل قياسما  باألكمل والشمرب متعممدا باإلفطمار الكفارةوجب أ من قول ممل
وأبا حنيفة وأصحابه والموري وجماعة ذهبوا إلل أن من أفطر  وأصحابهمالكا  فون)

 وذهمبة الممذكورة فمي همذا الحمديث أن عليمه القلمان والكفمار شمربمتعمدا بؤكل أو 
ممن الجمماا فقمط  اإلفطمارالشافعي وأحمد وأهل الماهر إلل أن الكفارة إنما تلزم في 

علل المفطر باألكل والشرب  المفطرفي اختالفهم اختالفهم في جواز قياس  والسبب
 .بالجماا

 منوالصوم جعل حكمهما واحدا  حرمةفمن رأ، أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك  
وإن كانممت الكفممارة عقابمما النتهمماك الحرمممة فونهمما أشممد مناسممبة للجممماا منهمما  أنممهرأ، 
أن العقاب المقصود به الردا والعقاب األكبر قد يولما لمما إليمه المنفس  وذلكلنيره 

أرلمب ممن الجنايمات وإن كانمت الجنايمة متقاربمة إذ كمان المقصمود ممن  لهاأميل وهو 
كتمب علميكم :"أخيمارا عمدوال كمما قمال تعمالل  وايكونموأن  الشمرائا النماسذلك التزام 
قال هذه الكفارة المنلممة خاصمة  "علل الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتبالصيام كما 
 ٗبالجماا 

 :نماذج من العلل وكميرا ما يقدم

                                 
 ٕٕ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ 
 ٕٙٔ: ص ٔ: المجتهد   بداية ٕ
 34: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ

  ٕٕٗٔ: ص ٔ: المجتهد   بداية
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في هذا المعنل في ذلمك  يقالأن  ويشبه: األرض كرانلم يجز  منفي شؤن  هقولممل 
الشمبه بينهمما  ووجمه الممانرة وجود األرض كما نهل عن بيا قصد الرفق بالناس لكم
 ٔأنهما أصال الخلقة 

في كل تكبير شبه التكبيمر المماني بماألول ألنمه كلمه يفعمل  يرفاقال  ومن: أيلا هوقول
 ٕواالستوانفي حال القيام 

احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد اإلجماا علل  وقد: ذلك أيلا قوله ومن
فوجمب أن يكمون األممر كمذلك فمي  .األكمل بقمول واحمد عمنب الفطر واإلمسماك وجو

 وٖزممان الفطمر ممن زممان الصموم  تفصلدخول الشهر وخروجه إذ كالهما عالمة 
 ٗلكمير من المباحات  بالحج في أن كليهما عبادة مانعة االعتكاف تشبيههم:قوله
 

حرم لعلة أخمف ممما حمرم  وما: )ممل قوله بعا القواعد التي تهم العلةويشير إلل 
إلمل أن العلمة متمل مبتمت فمي األصمل  أيلا وأشار ٘(لعينه وما هو محرم لعينه أرلم

وكؤن العلة الموجبة للقتل :)وكانت متعدية وجب أن تطرد في جنس األصل،حيث قال
  ٙ(عنده إنما هي للكفر فوجب أن تطرد هذه العلة في جميا الكفار

 
 :الحكم-4

حد الحكمم عنمد أهمل السمنة فهمو عبمارة :) مجال القياس بقوله عرفه ابن رشد في رير
عن خطاب الشرا إذا تعلق بؤفعال المكلفين بطلب أو ترك فوذا لم يمرد همذا الخطماب 

 4(لم تتعلق باألفعال صفة تحسين أو تقبيح
فممي ممممل  تييردده بحسييب األصييل الييذ  يييرد إلييي  الفييرعومممما أشممار فيممه إلممل الحكممم 

من اشترط حكم الحاكم أو لم يشترطه فتردد همذا الحكمم بمين أما سبب اختالف :)قوله
أن ينلب عليه شبه األحكام التي يشترط فمي صمحتها حكمم الحماكم أو التمي ال يشمترط 

  6(ذلك فيها
الحكم إذا علا باسم مشتا دل عل  أن ذلك المعن  الذ  اشيتا مني  االسيم هيو إن 

طعوا أيمديهما فلمما علمق الحكمم قولمه تعمالل والسمارق والسمارقة فماق:) ممل علة الحكم
   3(باالسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة

اللنمو :) مممل قولمه اياس العكس حيث يكون الحكم المضاد للشي  المضيادوكذا في 
في اآلية همو همذا أن همذه اليممين همي لمد اليممين المنعقمدة وهمي المإكمدة فوجمب أن 

  ٓٔ(لملاديكون الحكم الملاد للشين ا
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تممرك السممجود فممي هممذه السممجدة بعلممة انتفممت فممي ريرهمما مممن السممجدات :)وقولممه أيلمما
فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخالف التي مبتت لها العلة وهو نوا من 

  ٔ(االستدالل وفيه اختالف ألنه من باب تجويز دليل الخطاب
 

 :اواعد في القياس
 

علمل مجموعمة ممن القواعمد األصمولية التمي تهمم همذا  "البداية"يقف متعلم القياس في 
معارلة أسباب االختالف التي تحتل مكانة معتبرة في الخالف الفقهي  ناألصل، فم

خالل استعراض هذا الخالف يمتم التعمرف علمل  نلألمر بمختلف صوره، وم القياس
  : من ذلك ،جملة من تلك القواعد

 
 :لتغليب القياس عل  األثر معن  ال
قممال ابممن رشممد تعليقمما علممل اخممتالف العلمممان فممي حممد اليممد فممي التمميمم هممل يكتفممي  فقممد 

الجمهمور إلمل تمرجيح همذه األحاديمث  فمذهب:) بالكفين أو يكون المسح إلل الممرفقين
المابت من جهة علد القياس لها أعني من جهة قياس التيمم علمل  عمارعلل حديث 

سمم اليمد عمن الكمف المذي همو فيمه علمل أن عمدلوا بلفمم ا حملهمموهو بعينه  .الولون
كممان أمهممر فيجممب المصممير إليممه علممل ممما يجممب  فممون…أمهممر إلممل الكممف والسمماعد 

فيجممب المصممير إلممل األخممذ بمماألمر  أمهممرالمصممير إلممل األخممذ بالممماهر وإن لممم يكممن 
 ٕ (معنل له فالأن ينلب القياس هاهنا علل األمر  فؤماالمابت 
عمن أبمي وائمل بمن حجمر  رويناد البر قد قال أبو عمر بن عب) :مولا هخر قال وفي
علل طهمر قمال وأبمو  إالأن ال يإذن إال وهو قائم وال يإذن  ،حق وسنة مسنونة :قال

 قممال .القيمماسسممنة يممدخل فممي المسممند وهممو أولممل مممن  وقولممهوائممل هممو مممن الصممحابة 
عن أبي هريرة أنمه عليمه الصمالة والسمالم قمال ال يمإذن  الترمذيالقالي وقد خر  

 ٖ (وللنإال مت
فون صحت الزيادة وجمب ) :الرواةالصحيحة ألحد  ةإلل الزيادأيلا في إشارة  وقال

 ٗيعارض بالقياس  أنال يجب  والنص .العمل بها فونها نص في مولوا الخالف
اشممترط مالممك نقممد الممممن عنممد الجممذاذ أعنممي  وإنممما): العريممةيلمما مممن كتمماب أ وممالممه

لشرا بخرصه فكان ممن سمنته أن يتؤجمل إلمل الوقت ألنه تمر ورد ا ذلكتؤخيره إلل 
    ٘(الزكاة وفيه لعف ألنه مصادمة بالقياس ألصل السنة أصلهالجذاذ 

االعتكاف فعند الشافعي وأبي حنيفمة وأكممر الفقهمان أنمه  زمانأما أقل ): يلاأ وقال  
 ابمن القاسمم وقماليوم وليلة  وقيلعن مالك في ذلك فقيل مالمة أيام  واختلفال حد له 

اسمتحباب وأن أقلمه يموم أن العشرة  أصحابهمن  نالبنداديي وعندعشرة أيام  أقلهعنه 

                                 
 ٖٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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معنمل للنممر مما المابمت  وال)...(القياس لألممر  معارلةفي اختالفهم  والسببوليلة 
 ٔ (هذا األمر من

همل المدينمة أوقال :) من الحنفية الحسن الشيباني أبو يقولوهذا محل اتفاق المذاهب 
محممد  وقمال ،يعماد منهما الولمون والالصالة بمنزلة الكالم المذي يمنقض القهقهة في 

ال  ولكمن ،همل المدينمةأمما قمال  علمل القيماسلوال مما جمان ممن اآلممار كمان  الحسنبن 
سماعيل بن عيا  قال حدمني إ خبرناأ .ن ينقاد لرمارأال إمر وليس ينبني أقياس ما 

عماد أقال إذا قهقه الرجل في صالته  عن ابن عمر نافاعبد العزيز بن عبيد هللا عن 
 ٕ(الولون والصالة
السمفر كما يكون التيمم طهمارة فمي ،ال يحل القياس والخبر موجود  :)ويقول الشافعي

اإلعممواز مممن المممان وال يكممون طهممارة إذا وجممد المممان إنممما يكممون طهممارة فممي  دعنمم
  ٖ(اإلعواز

وأن  ،ا وجمود الخبمر وصمحتهال يسمتعمل مم القياس:) من المالكية يقول ابن عبد البر
  ٗ(الرأي ال مدخل له في العلم ما مبوت السنة بخالفه

 ٘(القياس والنمر ال يعر  عليه ما صحة األمر :)ويقول أيلا
واحتجوا باإلجماا علل أن المسلم تقطما يمده إذا سمرق ممن  :)ويقول في مولا هخر

ال أنه باطل عنمد فنفسه أحر، أن تإخذ بنفسه وهذا لعمري قياس حسن لو ،مال ذمي
 ٙ(األمر الصحيح وال مدخل للقياس والنمر ما صحة األمر

تممرجيح القيمماس الممذي تشممهد لممه فيممتم  واييد يكييون لهييذه القاعييدة مييا يشييب  االسييتثنا 
 :األصول علل األمر الذي ال تشهد له األصول

وقال ): لة ترتيب كفارة انتهاك حرمة رملانؤلرأي مالك في مس رشد نذكر ابممل 
هي علل التخيير ورو، عنه ابن القاسم ما ذلك أنه يستحب اإلطعام أكممر ممن مالك 

العتق ومن الصيام وسبب اختالفهم في وجوب الترتيب تعمارض ممواهر اآلممار فمي 
وذلك أن ماهر حديث األعرابي المتقدم يوجب أنهما علمل الترتيمب إذ  ،ذلك واألقيسة

 .ليها مرتباسؤله النبي عليه الصالة والسالم عن االستطاعة ع
وماهر ما رواه مالك من أن رجمال أفطمر فمي رملمان فمؤمره رسمول هللا صملل هللا  

عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أنها علل 
التخييممر أو إنممما تقتلممي فممي لسممان العممرب التخييممر وإن كممان ذلممك مممن لفممم الممراوي 

م األحوال ودالالت األقوال وأما األقيسة المعارلة الصاحب إذ كانوا هم أقعد بمفهو
في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة المهار وتارة بكفارة اليمين لكنها أشمبه بكفمارة المهمار 

 .منها بكفارة اليمين

                                 
 3ٕٕ: ص ٔ: المجتهد   بداية ٔ
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فمخممالف  باإلطعمماموأخممذ الترتيممب مممن حكايممة لفممم الممراوي وأممما اسممتحباب االبتممدان  
طريق القياس ألنه رأ، الصيام قد وقا بدلمه وإنما ذهب إلل هذا من  .لمواهر اآلمار

بدليل قرانة من  ،اإلطعام في موالا شتل من الشرا وأنه مناسب له أكمر من ريره
ولممذلك اسممتحب هممو وجماعممة مممن  "وعلممل الممذين يطيقونممه فديممة طعممام مسمماكين"قممرأ 

العلممان لممن ممات وعليمه صمموم أن يكفمر باإلطعمام عنمه وهممذا كؤنمه ممن بماب تممرجيح 
  ٔ(الذي تشهد له األصول علل األمر الذي ال تشهد له األصول القياس

 
 
 

 :يرجح  و الخبر يقو القياس 
،مما يقموي األممر فمي معارلمة أممر اقتران القياس ما األمر إلمبات نفس الحكميعتبر 

 :(قولمه لة تحديمد محمل مسمح الخمف قمول ابمن رشمدؤورد في مسمهخر مساو له ،وقد 
فمموذا (  ٕالممواردة فممي ذلممك وتشممبيه المسممح بالنسممل ممماروسممبب اخممتالفهم تعممارض اآل

 . تساوت اآلمار في قوتها وكان القياس موافقا لبعلها رجحت التي يعلدها القياس
وذلمك أن حمديث فاطممة بنمت أبمي )قول ابن رشد في مسؤلة االستحالمةومماله أيلا،

ون حبي  هذا هو متفق علل صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه أعني األممر بالولم
لكل صالة ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا علل من ينلبمه المدم ممن جمرح 

 ٖ (ممل ما روي أن عمر رلي هللا عنه صلل وجرحه يمنب دما .وال ينقطا
وقد رجح الجمهور حديث أبمي هريمرة ممن جهمة  ):فيما يوجب النسل ذلك قولهومن 
ورة الختانين توجب الحد وجب قالوا وذلك أنه لما وقا اإلجماا علل أن مجا ،القياس

 .وحكموا أن همذا القيماس ممؤخوذ عمن الخلفمان األربعمة .أن يكون همو الموجمب للنسمل
من جهة علمد  ،فذهب الجمهور إلل ترجيح هذه األحاديث علل حديث عمار المابت

أعنمي ممن جهمة قيماس التميمم علمل الولمون وهمو بعينمه حملهمم علمل أن  .القياس لهما
 ٗ (عن الكف الذي هو فيه أمهر إلل الكف والساعد عدلوا بلفم اسم اليد

لكمرتهما وموافقتهما للقيماس أعنمي  اآلممارفممن رجمح همذه ): في صالة الكسموفوقوله 
     ٘(موافقتها لسائر الصلوات قال صالة الكسوف ركعتان

وتختلمممف :)يعتبمممر القيممماس مرجحممما للحمممديث حيمممث يقمممول"الرسمممالة"فالشمممافعي فمممي   
 ٙ(قياس استدالال بكتاب أو سنة أو إجماا أو األحاديث فآخذ ببعلها

مممما وافمممق ممممن األحاديمممث فيقمممدم  تختليييف أنيييواع األايسييية المعضيييدة للنصيييوصوقممد 
 :الشبهما وافق قياس ممال عن المتعارلة قياس المعنل 

فقمال ؟ واختلف الشمافعي ومالمك فمي المموت همل حكممه حكمم الفلمس أم ال :)ممل قوله
وقال الشافعي األمر في ذلك واحد  .ن بخالف الفلسمالك هو في الموت أسوة النرما

                                 
 ٖٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 14 ص 1 :بداية المجتهد   ٕ
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وعمدة مالك ما رواه عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو نص في ذلك وأيلا من جهة 
النمر أن فرقا بين الذممة فمي الفلمس والمموت وذلمك أن الفلمس ممكمن أن تممر، حالمه 

ه ابمن وأما الشمافعي فعمدتمه مما روا .فيتبعه ررماإه بما بقي عليه متصور في الموت
أيما رجمل "قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم  :أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة قال

 .ه الرواية بين الموت والفلسمات أو أفلس فصاحب المتاا أحق به فسو، في هذ
ألن حديث ابن شهاب مرسل ذئب أولل من حديث ابن شهاب  وقال وحديث ابن أبي 

تصرف فيمه لمالكمه إال بعمد أدان مما عليمه  وهذا مسند ومن طريق المعنل فهو مال ال
فؤشبه مال المفلس وقياس مالك أقو، من قياس الشافعي وترجيح حديمه علمل حمديث 
ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القيماس لمه أقمو، وذلمك أن مما وافمق ممن األحاديمث 
المتعارلة قياس المعنل فهو أقو، مما وافقه قياس الشمبه أعنمي أن القيماس الموافمق 
لحمديث الشمافعي همو قيماس شمبه والموافممق لحمديث مالمك قيماس معنمل ومرسمل مالممك 
خرجه عبد الرزاق فسبب الخالف تعارض اآلمار في هذا المعنل والمقماييس وأيلما 
فون األصل يشهد لقول مالك في الموت أعني من بماا شميئا فلميس يرجما إليمه فمالمك 

ف عنده فيها قول مالك لما روي رحمه هللا أقو، في هذه المسؤلة والشافعي إنما لع
 ٔ(من المسند المرسل عنده ال يجب العمل به
 :وقد ير، البعض في مخالفة القياس مرجحا

 
 :مخالفة القياس ترجح الحديث

ومممن ذهممب مممذهب :مممن قممول ابممن رشممد الخممفممممل ممما ورد فممي مسممؤلة محممل مسممح 
منيمرة علمل الترجيح أخذ إما بحديث علي وإمما بحمديث المنيمرة فممن رجمح حمديث ال

حديث علي رجحه من قبل القياس أعني قياس المسح علل النسل ومن رجح حمديث 
 ٕعلي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند 

 
 :اختبل ف األصل يوجب االختبلف في القياس

ابمن  مما ذكمرهمممل ،ف األصل يوجب االختالف فمي القياساختال ومن القواعد أيلا 
 ثدرهمما، حيمعلمل الممائتي درهمم حتمل تبلمآ الزيمادة أربعمين فمي زكماة مما زاد رشد 
سبب اختالف الفقهان إلل تردد ذلك بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا  أرجا

وأما ترددهما بمين األصملين اللمذين همما الماشمية والحبموب ): الحكم مم بين ذلك بقوله
ال أوقاص في الحبموب فون النص علل األوقاص ورد في الماشية وأجمعوا علل أنه 

فمن شبه الفلة والذهب بالماشية قال فيهما األوقاص ومن شمبههما بمالحبوب قمال ال 
 ٖ (وقص

وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله صلل هللا عليمه وسملم ): وممله أيلا قوله
تطموفي بالبيمت للحائض وهي أسمان بنت عمميس اصمنعي مما يصمنا الحما  ريمر أال 

قممد يحتجممون أيلمما بممما روي أنممه صمملل هللا عليممه وسمملم قممال و ،وهممو حممديث صممحيح
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الطواف بالبيت صالة إال أن هللا أحل فيه النطق فال ينطق إال بخيمر      وعممدة ممن 
أجاز الطواف بنير طهارة إجماا العلمان علل جواز السعي بين الصفا والمروة ممن 

شمرطها الطهمر  رير طهارة وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحميض ممن
 ٔ ( من الحدث أصله الصوم

نمذر المشمي راجمال إلمل بيمت  اختالفهم فميمنقوله عند  أيلا منازعة األصولوممال 
وسبب اختالفهم منازعة األصول ) :عليهعجز في بعض الطريق ماذا مم هللا الحرام 

متمتا لهذه المسؤلة ومخالفة األمر لها وذلك أن من شبه العاجز إذا مشل مرة مانية بال
والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد وهذا فعل ما 
كان عليه في سمفر واحمد فمي سمفرين قمال يجمب عليمه همدي القمارن أو المتمتما وممن 
شبهه بسائر األفعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم قال فيه دم ومن أخذ باآلمار 

      ٕ(ا عجز فال شين عليه الواردة في هذا الباب قال إذ
 

 :ضرورة تقارب الشب  في القياس
يقول ابن رشد في مسؤلة حلول الدين بالموت بعد أن أورد رأي جمهور العلممان فمي 

ولمذلك رأ، ) ومعقبا علل من قاس الموت علل اإلفمالس  ،كون الديون تحل بالموت
لل أجلهما ومممن قمال بعلهم أنه إن رلي النرمان بتحمله في ذممهم أبقيت الديون إ

بهذا القول ابن سيرين واختاره أبو عبيد من فقهان األمصار لكمن ال يشمبه الفلمس فمي 
همذا المعنمل الممموت كمل الشممبه وإن كانمت كممال المذمتين قممد خرجمت فممون ذممة المفلممس 

 ٖ( يرجل المال لها بخالف ذمة الميت
 :وليس الشبه مطلوبا من كل وجه

 ٗ(القياس، م يلزم القياس إال باجتماا كل الوجوه بطلولو ل":)األم"يقول الشافعي في 
 

 :عند التردد بين شبهين يلحا الفرع بؤاو  األصلين
( أم الولمممد)همممل لسممميدها ،قمممول الشمممافعيوممالمممه مممما ذكمممره ابمممن رشمممد ممممن اخمممتالف  

طن وإنما له فيها الو ،مالك ليس له ذلك :فقال ؟ استخدامها طول حياته وارتالله إياها
أنمه لمما لمم يملمك رقبتهما بمالبيا لمم يملمك  ،وعممدة مالمك.له ذلمك : لشافعيوقال ا. فقط

. جمائزة، ألن حمرمتهم عنمده ألمعفإال أنه ير، أن إجارة بنيها ممن ريمره  .إجارتها
فسممبب الخممالف تممردد جممماا علممل أنممه يجمموز لممه وطإهمما انعقمماد اإل :وعمممدة الشممافعي

أن يمرجح أقمو، األصملين  بفيجم ا وطإهما والمماني بيعهماإجارتها بين أصلين أحدهم
 ٘شبها 
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لو كان شين له أصالن وهخر ال أصل فيه فؤشمبه المذي ال ":)األم"يقول الشافعي في 
أصل فيه أحد األصلين فمي معنيمين واآلخمر فمي معنمل كمان المذي أشمبهه فمي معنيمين 

 ٔ(أولل أن يقاس عليه من الذي أشبهه في معنل واحد
 

 : را لؤلصول يضعفاياس الشب  المؤخوذ من الموضل المفا
انفرد بمه مالمك دون فقهمان و شين ببيا الرقاب هتشبيه بيا المنافا ذكر ابن رشد أن 

األمصممار وهممو لممعيف ألن قيمماس الشممبه المممؤخوذ مممن المولمما المفممارق لألصممول 
يلمعف ولمذلك لمعف عنمد قموم القيمماس علمل مولما المرخص ولكمن انقمدح هنالممك 

  ٕوجود هذا المعنل في القياس قياس علة فهو أقو، ولعل المالكية تدعي
 

 : تكون من سبلمة مقدمات القياس سبلمة 
أمما القيماس :) في تقدير الحمد األدنمل للصمداق الفقهان في سبب اختالف قال ابن رشد

وهممذا : )مممم قممال( الممذي يقتلممي التحديممد فهممو كممما قلنمما إنممه عبممادة والعبممادات مإقتممة
عتمممده القممائلون بالتحديممد لمميس تسمملم االسممتدالل بممين كممما تممر، ممما أن القيمماس الممذي ا

مقدماته وذلك أنه انبنل علل مقدمتين إحمداهما أن الصمداق عبمادة والمانيمة أن العبمادة 
      ٖ(مإقتة وفي كليهما نزاا للخصم 

 
 :ال اياس في العبادة وأمور اآلخرة

أرواح الشمممهدان فمممي طيمممر ... :بمممن عممممر قمممال عبمممد هللاعمممن :) يقمممول ابمممن عبمممد البمممر
قمد ذكرنما ممن اآلممار  :قمال أبمو عممر ،زير يتعارفون ويرزقون من ممر الجنمةكالزرا

هللا عليمه وسملم إنمما نسممة  لقولمه صمللعن السلف ما في معنل حديمنا في هذا الباب 
وهمذه اآلممار كلهما تمدل علمل أنهمم الشمهدان دون  ،المإمن طائر يعلق في شجر الجنمة

أجمواف طيمر وفمي بعلمها  وفي بعلها فمي صمورة طيمر وفمي بعلمها فمي ،ريرهم
كطير والذي يشبه عندي وهللا أعلمم أن يكمون القمول قمول ممن قمال كطيمر أو كصمور 
طير لمطابقتمه لحمديمنا الممذكور ولميس همذا مولما نممر وال قيماس ألن القيماس إنمما 

في هذا البماب وإنمما نسملم فيمه لمما لالجتهاد وال مدخل  االجتهاديكون فيما يسول فيه 
 ٗ(يجب التسليم له صح من الخبر عمن

واخمتالفهم أيلما فمي همل يقماس ):الخفمينفي قيماس الجموربين علمل   يقول ابن رشدو
 ٘ (علل الخف ريره أم هي عبادة ال يقاس عليها وال يتعد، بها محلها

وأما اختالفهم في إجازة القياس في ذلمك فهمو أن يلحمق سمائر الصملوات : وقال أيلا
فيقمال مممال  .ني أن يجاز الجما قياسا علمل تلمكفي السفر بصالة عرفة والمزدلفة أع
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أصممله جممما النمماس بعرفممة والمزدلفممة وهممو  .صممالة وجبممت فممي سممفر فجمماز أن تجممما
 ٔمذهب سالم بن عبد هللا أعني جواز هذا القياس لكن القياس في العبادات يلعف 

 
والفلممائل ال تممورد بقيمماس  :)يقممول ابممن عبممد البممر ،وتلحممق فلممائل األعمممال بالعبممادة

  ٕ(وإنما فيها التسليم لمن ينزل عليه الوحي
ويكممون مبممررا السممتعمال  ،ولكمن قممد يكممون األمممر عبممادة بمعنممل ريمر معقممول المعنممل

: فممي حكممم ممما يممدخل جمموف الصممائم مممن ريممر المنممذي ابممن رشممد قممول ه، ممالممالقيمماس
وسبب اختالفهم في هذه هو قياس المنذي علل ريمر المنمذي وذلمك أن المنطموق بمه 

لم يلحمق المنمذي بنيمر  المنذي فمن رأ، أن المقصود بالصوم معنل معقوال إنما هو
المنذي ومن رأ، أنها عبادة رير معقولة وأن المقصود منها إنمما همو اإلمسماك فقمط 

 ٖسو، بين المنذي ورير المنذي  ،عما يرد الجوف
 

 :اول الصاحب غير المختلف في  والمخالف للقياس يجب العمل ب 
فمروي عمن )في حكم ما يصاب من أعلمان الحيموان  الفقهان تالفاخذكر ابن رشد 

عمر بن الخطاب أنه قلل في عين الدابة بربا ممنها وكتب إلل شريح فمؤمره بمذلك 
وبه قال الكوفيون وقلل به عممر بمن عبمد العزيمز وقمال الشمافعي ومالمك يلمزم فيمما 

ل والكوفيممون أصميب ممن البهيمممة مما نقممص فمي ممنهمما قياسما علممل التعمدي فممي األمموا
إذا قمال الصماحب قموال وال  :اعتمدوا في ذلك علل قول عمر رلمي هللا عنمه وقمالوا

ألنه يعلمم أنمه  .مخالف له من الصحابة وقوله ما هذا مخالف للقياس وجب العمل به
 ٗ(صار إلل القول به من جهة التوقيفإنما 
 
 :مدخل للقياس عند فعل الصحابي الذ  يعتبر توايفا ال

وسائر الكوفيين علل ابمن  رشد في شؤن صفة صالة العيد اعتماد أبي حنيفةذكر ابن 
وإنما صار الجميا إلل األخذ بؤقاويل الصحابة في  :،مم علق ابن رشد بالقولمسعود 

هذه المسؤلة ألنه لم يمبت فيها عن النبي عليه الصالة والسالم شمين ومعلموم أن فعمل 
 ٘قياس في ذلك الصحابة في ذلك هو توقيف إذ ال مدخل لل

وكؤنه إنما فمرق مالمك بمين الماشمية : ابن رشد ل، يقوأيلا وهذا ما طبقه اإلمام مالك
والناض اتباعا لعمر وإال فالقياس فيهما واحمد أعنمي أن المربح شمبيه بالنسمل والفائمدة 

  ٙبالفائدة وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال وال يؤخذ منها شيئا
 

 :قاس عليهاالرخص ال ي
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مما كمان هلل فمي حكمم  :قلمت ؟ ما الخبر الذي ال يقماس عليمهف :قال":)الرسالة"جان في 
 عممال ،منصوص مم كانت لرسمول هللا سمنة بتخفيمف فمي بعمض الفمرض دون بعمض

 .ولممم يقمس ممما سمواها عليهمما،بالرخصمة فيممما رخمص فيممه رسمول هللا دون ممما سمواها 
 :ين مم سن سنة تفارق حكم العام      قالوهكذا ما كان لرسول هللا من حكم عام بش

 :"فقال ،فرض هللا الولون علل من قام إلل الصالة من نومه :قلت ؟ وفي ممل ماذا
 مبرإوسممكإذا قمممتم إلممل الصممالة فارسمملوا وجمموهكم وأيممديكم إلممل المرافممق وامسممحوا 

 ."رجلكم إلل الكعبينأو
فلممما مسممح  ،لولمونممما سمواهما فممي أعلممان اكمما قصممد  ،فقصمد الممرجلين بممالفرض 

ا وال قممرسممول هللا علممل الخفممين لممم يكممن لنمما وهللا أعلممم أن نمسممح علممل عمامممة وال بر
بمسمح  وأرخصمنا ،وأمبتنما الفمرض فمي أعلمان الولمون كلهما .قفازين قياسما عليهمما

 ٔ(النبي في المسح علل الخفين دون سواهما
سممتقبال القبلممة وذلممك أن الفممرض فممي المكتوبممة ا :الشممافعيقممال  ) ":األم"جممان فممي 

فمال يجموز ريمر همذا إال فمي الموالما التمي دل رسمول هللا صملل هللا  ،والصالة قائما
عليممه وسمملم عليهمما وال يكممون شممين قياسمما عليممه وتكممون األشمميان كلهمما مممردودة إلممل 

 . ٕ(أصولها والرخص ال يتعد، بها موالعها
واردة فممي فممي قيمماس النجاسممة علممل الرخصممة المم )العلمممان  اخممتالف رشممدابممن  وذكممر

فمن أجماز القيماس علمل ذلمك اسمتجاز قليمل  .االستجمار للعلم بؤن النجاسة هناك باقية
النجاسمة ولمذلك حممدده بالمدرهم قياسمما علمل قممدر المخمر  ومممن رأ، أن تلمك رخصممة 

 ٖ (والرخص ال يقاس عليها منا ذلك
والسبب في اختالفهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم فمن ): وقال أيلا

قال رخصة لم يعدها إلل ريرها أعني لم يقمس عليهما وممن قمال همو حكمم ممن أحكمام 
 ٗ (إزالة النجاسة كحكم النسل عداه

وأما الشركة بالطعام من صنف واحمد فؤجازهما ابمن القاسمم قياسما )وفي مولا هخر 
علل إجماعهم علل جوازها في الصنف الواحمد ممن المذهب أو الفلمة ومنعهما مالمك 

إذ رأ، أن األصمل همو  .وهو المشهور بعدم المناجزة المذي يمدخل فيمهفي أحد قوليه 
 ٘ (أن ال يقاس علل مولا الرخصة باإلجماا

وقمد يقماس علمل ):المسماقاة فمي قمال ابمن رشمد  ،البعضوقد يقاس علل الرخص عند 
الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من األشيان التي علقت المرخص بمالنص 

   ٙ(لقياس علل الرخصوقوم منعوا ا ،بها
 

 :القياس في الديات ال يجوز
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وعمدة قائل هذا القول أن األصل هو أن )في شؤن رأي في دية المرأة يقول ابن رشد
يممؤتي دليممل مممن  حتمملفواجممب التمسممك بهممذا األصممل  ،ديممة المممرأة نصممف ديممة الرجممل

بممين القممول بممالفرق وبخاصممة لكممون  إذ القيمماس فممي الممديات ال يجمموز .السممماا المابممت
 ٔ(مخالفا للقياسالقليل والكمير

 
 :اياس في المقدرات عند مالك ال

سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلل  أورد ابن رشد في دية الجراحات رأي
وحكمل ابمن :)وقمالتجويف علو من األعلان أي علو كان ملث دية ذلك العلمو 
اس عنممده فممي هممذا ال شمهاب أنممه كممان ال يمر، ذلممك وهممو المذي اختمماره مالممك ألن القيم

  ٕ(يسول 
وعممدة مالمك أنممه ال  (… )ففيهمما عنمد مالممك والشمافعي حكوممة)ن يالحماجبفمي ل اوقم

فاألصل أن  ،فما لم يمبت من قبل السماا دية .مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف
فيممه حكومممة وأيلمما فممون الحواجممب ليسممت أعلممان لهممما منفعممة وال فعممل بممين أعنممي 

      ٖ(لقةلروريا في الخ
 

 :المستثن  بالسنة ال يقاس علي  لخروج  عن األصول
وذهب أهل الماهر وطائفة من السلف إلمل جمواز إجمارات المجهموالت ): مماله قوله

 ،ممل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه
ن النمبن مما امتنما فمي مكمافمامتنا فيهما ممن الجهمل ل،وعمدة الجمهور أن اإلجارة بيا 

واحمتج الفريمق المماني بقيماس اإلجمارة علمل القمراض والمسماقاة والجمهمور  المبيعات
علممل أن القممراض والمسمماقاة مسمممتمنيان بالسممنة فممال يقممماس عليهممما لخروجهممما عمممن 

    ٗ(األصول
 .فجماز أن تنعقمد عليمه الشمركة ،فمون الملماربة إنمما تنعقمد علمل العممل:)قولهوأيلا 

فال يقاس عليها وكذلك يشبه أن يكون  ،أن المفاولة خارجة عن األصولوللشافعي 
  ٘(ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان .حكم الننيمة خارجا عن الشركة

 
 :عند بعا العلما يقاس علي   الما شذ عن األصول 

رخممص مالمك فممي القممرض ألنممه يجموز عنممده بيمما القممرض قبممل أن  :)يقمول ابممن رشممد
وأما أبو حنيفة فؤجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عمن يستوفي 

األصول كخرو  الحوالة بالدراهم والمسؤلة مبنية علل أن ما شمذ عمن األصمول همل 
 ٙ(يقاس عليه أم ال والمسؤلة مشهورة في أصول الفقه

 

                                 
 3ٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
   ٖ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
   ٖٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 4ٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
   3ٕٔ: ص ٕ: المجتهد   بداية ٘
 ٕٕ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
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 :تخصيص العموم بالقياس
العموم بالقياس أو بالدليل فمن فاختلف الناس الحتمال تخصيص هذا :)يقول ابن رشد

حمله علل عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلهما وهمو ممذهب الشمافعي وأمما ممن 
استمنل من ذلمك صمالة المنمرب فقمط فونمه خصمص العمموم بقيماس الشمبه وهمو مالمك 
رحممه هللا وذلممك أنممه زعممم أن صمالة المنممرب هممي وتممر فلمو أعيممدت ألشممبهت صممالة 

نهما كانمت تكمون بمجمموا ذلمك سمت ركعمات فكؤنهما كانمت الشفا التي ليسمت بموتر أل
تنتقل من جنسها إلل جنس صمالة أخمر، وذلمك مبطمل لهما وهمذا القيماس فيمه لمعف 
ألن السالم قد فصل بين األوتار والتمسك بالعموم أقو، من االستمنان بهذا النوا من 

     ٔ(القياس
بو حنيفة والشافعي علل واتفق مالك وأ): وفي حكم المسبوق في صالة الجنازة يقول

أنه يقلي ما فاته ممن التكبيمر إال أن أبما حنيفمة يمر، أن يمدعو بمين التكبيمر المقلمي 
وإنما اتفقوا علمل القلمان لعمموم قولمه عليمه  ،ومالك والشافعي يريان أن يقليه نسقا

الصالة والسالم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فمؤتموا فممن رأ، أن همذا العمموم يتنماول 
ير والدعان قال يقلي التكبير وما فاته من الدعان وممن أخمر  المدعان ممن ذلمك التكب

إذ كممان ريممر مإقممت قممال يقلممي التكبيممر فقممط إذا كممان هممو المإقممت فكممان تخصمميص 
الدعان من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس فؤبو حنيفمة أخمذ بمالعموم 

 ٕ (وهإالن بالخصوص
من قصر الوجموب علمل المقتمات وبمين ممن عمداه  وسبب الخالف بين): ويقول أيلا

إلممل جميمما ممما تخرجممه األرض إال ممما وقمما عليممه اإلجممماا مممن الحشممي  والحطممب 
أما اللفم المذي يقتلمي العمموم فهمو قولمه و معارلة القياس لعموم اللفم والقصب ه

ما عليه الصالة والسالم فيما سقت السمان العشر وفيما سقي بالنلح نصف العشر و
وقوله تعالل وهو الذي أنشؤ جنات معروشات  ،ومعموالذي من ألفام ال .الذي بمعنل

وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها  .اآلية إلل قوله وهتوا حقه يوم حصاده
سد الخلة وذلك ال يكمون رالبما إال فيمما همو قموت فممن خصمص العمموم بهمذا القيماس 

العموم أوجبها فيما عدا ذلمك إال مما أخرجمه أسقط الزكاة مما عدا المقتات ومن رلب 
 ٖ (اإلجماا

 
 :القياس مقدم عل  العموم

والجماما  ،قتله الكلب بمقله فلم يحل قياسا علل ما قتله السمهم بعرلمه)ما:قال المزني
القيماس وال يعمارض ذلمك بعمموم اآليمة ألن أن كال منهمما هلمة للصميد وقمد ممات بمقلمه 

 ٗ(راألئمة األربعة والجمهوعلل العموم كما هو مذهب  مقدم

                                 
 ٖٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
  4ٖٔ :ص ٔ: بداية المجتهد  ٕ
 6٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ

: دار النشمر  ٓٔ: ص-ٕ:  "تفسمير القمرهن العمميم"(ه44ٗ ت)إسماعيل بن عمر بن كمير الدمشمقي أبمو الفمدان ٗ 
 ٗ::  عدد األجزان ٔٓٗٔ:: سنة النشر  يروتب:: دار الفكرمدينة النشر 
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ال خمالف عنمد القمائلين بالقيماس أنمه يجموز تخصميص عمموم السمنة بالقيماس وكممذلك فم
العدول بها عن ماهرهما أعنمي أن يعمدل بلفمم النهمي عمن مفهموم الحممر إلمل مفهموم 

 :الكراهية
وأما مالك فونه رأ، أن النهي عن أن يهب الرجل جميا ماله لواحمد :)يقول ابن رشد

ه هو أحر، أن يحمل علل الوجوب فؤوجب عنده مفهموم همذا الحمديث النهمي من ولد
فسممبب الخممالف فممي هممذه المسممؤلة  .عممن أن يخممص الرجممل بعممض أوالده بجميمما مالممه

معارلممة القيمماس للفممم النهممي المموارد وذلممك أن النهممي يقتلممي عنممد األكمممر بصممينته 
 .التحريم كما يقتلي األمر الوجوب

سماا والقياس حمل الحديث علل الندب أو خصصه في فمن ذهب إلل الجما بين ال 
بعض الصور كما فعل مالك وال خمالف عنمد القمائلين بالقيماس أنمه يجموز تخصميص 
عموم السنة بالقياس وكذلك العدول بها عن ماهرها أعني أن يعدل بلفمم النهمي عمن 

اس فمي وأما أهل الماهر فلما لم يجز عندهم القيم.الكراهية مفهوم الحمر إلل مفهوم 
 ٔ (الشرا اعتمدوا ماهر الحديث وقالوا بتحريم التفليل في الهبة

ومن خصص الممرأة ممن همذا ): ومماله أيلا قوله فيمن لم ير، تنريب الزانية البكر
العموم فونما خصصه بالقياس ألنمه رأ، أن الممرأة تعمرض بالنربمة ألكممر ممن الزنما 

   ٕ(ا ما يقول به مالكوهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كمير
 

 :القياس الضعيف يضعف عن تخصيص العموم
قوله في اختالف القائلين بحلية جنين الذبيحة في اشتراطهم نبات الشمعر فيمه أو ممل 

فالسبب فيه معارلة العموم للقياس وذلك أن عموم قوله عليه الصالة  ):ال اشتراطه
قا هنالك تفصيل وكونه محال للذكاة يقتلي أن ال ي "ذكاة الجنين ذكاة أمه :"والسالم

يقتلي أن يشترط فيه الحياة قياسا علمل األشميان التمي تعممل فيهما التذكيمة والحيماة ال 
توجد فيه إال إذا نبت شعره وتم خلقه ويعلد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عمن 

  .ن عمر وعن جماعة من الصحابةاب
ن مالك قال كمان أصمحاب رسمول ورو، معمر عن الزهري عند عبد هللا بن كعب ب

ورو، ابمممن ا أشممعر الجنممين فذكاتمممه ذكمماة أمممه هللا صمملل هللا عليممه وسمملم يقولمممون إذ
المبارك عن ابن أبي ليلل قال قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم ذكاة الجنمين ذكماة 

الحفمم عنمدهم والقيماس يقتلمي أن  سمينأمه أشعر أو لم يشعر إال أن ابن أبي ليلل 
اتممه فممي ذكمماة أمممه مممن قبممل أنممه جممزن منهمما وإذا كممان ذلممك كممذلك فممال معنممل تكممون ذك

الشتراط الحياة فيه فيلعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقيماس المذي تقمدم 
 ٖ (ذكره عن أصحاب مالك

 
  :الخاص ال يقاس علي 

                                 
 ٕٙٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٕٖ: ص ٕ: بداية المجتهد    ٕ
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بشمهادته خبمر الواحمد يعممل بمه وإن لمم يعممل  :)في قولمه"اللروري"يفهم من سياق 
مبممت العمممل بممه مممما يجممب علممل مممدعي ذلممك إمباتممه شممرعا وال  العممدد إذاتراط اشمم ألن

رلمي هللا عمنهم  واسمتمهار الصمحابة ،يصح في ممل هذا حملمه علمل الشمهادة قياسما
بتلك النوازل وبالجملمة  ألحوال خاصةأو مالث فذلك اجتهاد منهم  في واقعتينبالعدد 

ل خاصة بنوازل بعينهما يعنمي عمدم فالقول بؤحوا ٔ(.عندنا ليس بشرطفاشتراط العدد 
 .القياس عليها،وإال لم يكن للحديث عن الخصوصية من معنل

 
 :موافقة العموم للقياس يرجح  عل  الخصوص

ال يصلل علل الطفل  :فقال مالك ؟ واختلفوا متل يصلل علل الطفل:)يقول ابن رشد
إذا نفم  فيمه يصملل عليمه  :وقمال أبمو حنيفمة .وبمه قمال الشمافعي .حتل يستهل صارخا

 .وبه قال ابمن أبمي ليلمل .الروح وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فؤكمر
وسبب اختالفهم في ذلك معارلة المطلق للمقيد وذلك أنه رو، الترمذي عمن جمابر 
بن عبد هللا عن النبي صلل هللا عليه وسملم أنمه قمال الطفمل ال يصملل عليمه وال يمرث 

  .رخاوال يورث حتل يستهل صا
بة أنمه قمال الطفمل وروي عن النبي عليه الصالة والسالم من حمديث المنيمرة بمن شمع

فمن ذهمب ممذهب حمديث جمابر قمال ذلمك عمام وهمذا مفسمر فالواجمب أن يصلل عليه 
يحمل ذلك العموم علمل همذا التفسمير فيكمون معنمل حمديث المنيمرة أن الطفمل يصملل 

 .عليه إذا استهل صارخا
لمنيرة قال معلوم أن المعتبر في الصمالة و حكمم اإلسمالم ومن ذهب مذهب حديث ا 

والطفل إذا تحرك فهو حي وحكممه حكمم المسملمين وكمل مسملم حمي إذا ممات  .الحياة
 .لمهصلي عليه فرجحموا همذا العمموم علمل ذلمك الخصموص لمولما موافقمة القيماس 

ه النماس ممن قمال ال يصملل علممل األطفمال أصمال ورو، أبمو داود أن النبمي عليمم وممن
الصمالة والسمالم لمم يصمل علمل ابنمه إبمراهيم وهمو ابمن ممانيمة أشمهر ورو، فيمه أنممه 

  ٕ(صلل عليه وهو ابن سبعين ليلة
 

 :األضداد ال يقاس عليها
وأما تاركها عمدا حتل يخر  الوقت فمون الجمهمور :)في شؤن الصالة يقول ابن رشد

ل أنمه ال يقلمي علل أنه همم وأن القلان عليه واجمب وذهمب بعمض أهمل المماهر إلم
وسبب اخمتالفهم اخمتالفهم فمي  .وأحد من ذهب إلل ذلك أبو محمد بن حزم .وأنه همم

في قياس العاممد علمل الناسمي إذا  الشرا والمانيشيئين أحدهما في جواز القياس في 
سلم جواز القياس فمن رأ، أنه إذا وجب القلان علل الناسي الذي قد عذره الشرا 

 .في أشيان كميرة
تعمد أحر، أن يجب عليه ألنه رير معذور أوجمب القلمان عليمه وممن رأ، أن فالم 

الناسممي والعامممد لممدان واأللممداد ال يقمماس بعلممها علممل بعممض إذ أحكامهمما مختلفممة 
فمي همذا أنمه إذا جعمل  الناسمي والحمقوإنما تقاس األشباه لمم يجمز قيماس العاممد علمل 

                                 
 4ٕ-4ٔاللروري ص  ٔ
       4٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٕ
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عمل ممن بماب الرفمق بالناسمي الوجوب من باب التنليم كمان القيماس سمائنا وأمما إن ج
والعذر له وأن ال يفوته ذلك الخير فالعامد في همذا لمد الناسمي والقيماس ريمر سمائآ 

       ٔ(ألن الناسي معذور والعامد رير معذور
 

 :من الوجوب إل  الندب القياس اد ينقل فعل النبي 
ي فحممل وأمما الشمافع):ابمن رشمد لالسهو يقوففي مسؤلة االختالف الوارد في سجود 

أفعاله في ذلك علل الندب وأخرجها عن األصل بالقياس وذلك أنمه لمما كمان السمجود 
عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وإنما ينموب عمن نمدب رأ، أن البمدل عمما لميس 

 ٕ (بواجب ليس هو بواجب
 

 :التمايز الكبير بين األصل والفرع ضعف القياس عند
والسمبب فمي )علمه الممؤموم إذا سمها اإلممام فمي االخمتالف الواقما فيمما يف قال ابن رشد
اختالفهم في مفهوم قوله عليه الصالة والسالم وإنما التصفيق للنسمان فممن ،اختالفهم 

ذهب إلل أن معنل ذلك أن التصفيق همو حكمم النسمان يصمفقن وال يسمبحن وممن فهمم 
مممن ذلممك الممذم للتصممفيق قممال الرجممال والنسممان فممي التسممبيح سمموان وفيممه لممعف ألنممه 

و  عن الماهر بنير دليل إال أن تقاس المرأة في ذلك علل الرجل والمرأة كميرا خر
 ٖ (ما يخالف حكمها في الصالة حكم الرجل ولذلك يلعف القياس

لكن  ):ومماله أيلا قوله في قياس الفقهان أقل الصداق علل نصاب القطا في السرقة
ا أقرب شبها به من نصاب لما التمسوا أصال يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئ

وذلمك أن القيماس المذي اسمتعملوه فمي ذلمك همو أنهمم قمالوا  ،القطا علل بعد مما بينهمما
ولعف هذا القياس هو من  .علو مستباح بمال فوجب أن يكون مقدرا أصله القطا

قبل االستباحة فيهما هي مقولمة باشمتراك االسمم وذلمك أن القطما ريمر الموطن وأيلما 
ة علل جهة العقوبة واألذ، ونقص خلقه وهمذا اسمتباحة علمل جهمة فون القطا استباح

اللممذة والمممودة ومممن شممؤنه قيمماس الشممبه علممل لممعفه أن يكممون الممذي بممه تشممابه الفممرا 
واألصل شميئا واحمدا ال بماللفم بمل بمالمعنل وأن يكمون الحكمم إنمما وجمد لألصمل ممن 

شبه الذي لم ينبه عليه جهة الشبه وهذا كله معدوم في هذا القياس وما هذا فونه من ال
  ٗ(اللفم وهذا النوا من القياس مردود عند المحققين

 
 :ضعف القياس عند االختبلف في األصل

والسبب في اختالفهم تشبيههم االعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعمة ):ممل قوله
لكمير من المباحات واالشتراط في الحج إنمما صمار إليمه ممن رهه لحمديث لمباعة أن 

سممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم قممال لهمما أهلممي بممالحج واشممترطي أن تحلممي حيممث ر

                                 
  ٕٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٔ
  3ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٕ
 ٖٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
     ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
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حبسمتني لكممن هممذا األصممل مختلممف فيممه فمي الحممج فالقيمماس فيممه لممعيف عنممد الخصممم 
 ٔ (المخالف له

 
 :ضعف اياس موضل الخبلف عل  موضل اإلجماع

بعممد أن  فممي مسممؤلة مممن يكممون منممه اللمممان فممي مممدة الخيممار ابممن رشممد وممالممه قممول
فعمدة من رأ، أن اللمان من البائا علمل كمل حمال أنمه ): ستعرض أقوال المذاهبا

الزم فلم ينقل الملك عن البائا كما لو قال بعتك ولم يقمل المشمتري قبلمت وعممدة ممن 
رأ، أنه من المشتري تشبيهه بالبيا الالزم وهو لعيف لقياسه مولا الخالف علل 

 ٕ (مولا االتفاق
واختلفموا فمي الممدبر إذا تسمر، فولمد لمه فقمال مالمك ): فمي مولما هخمر وقوله أيلما

حكمه حكم األب يعني أنه مدبر وقال الشافعي وأبو حنيفة ليس يتبعه ولده في التدبير 
وعمدة مالك اإلجماا علل الولد من ملك اليمين تابا لألب ما عمدا الممدبر وهمو بماب 

      ٖ  (قياس مولا الخالف علل مولا اإلجماا
 

 : لح أصبل للقياس علي يص اإلجماع
ولما كان اإلجماا قد انعقد علل أن كمل مما ال يجموز للمحمرم ): اله قول ابن رشدومم

ابتداإه وهو محرم ممل لبس المياب وقتل الصيد ال يجوز له استصحابه وهمو محمرم 
   ٗ(فوجب أن يكون الطيب كذلك

عمن ابنمه الصمنير  قد أجمعوا أن عليه أن يإدي :)يقول ابن عبد البر في زكاة الفطر
إذا لزمته نفقته فصار أصال يجب القياس ورد ما اختلفوا فيه إليه فوجب في ذلك أن 

 ٘(تجب عليه في كل من تلزمه نفقته
 
 
 

 : االستدالل باستصحاب حال اإلجماع عند من يقول بالقياس حال يص
ر بيما أم الولمد بعمد مموت سميدها بعمد أن أورد رأي جمهمومسمؤلة  فمي يقول ابن رشد

ومممما اعتممد عليممه أهممل الممماهر فمي هممذه المسممؤلة النمموا مممن ) العلممان المممانعين لممذلك
االستدالل الذي يعرف باستصحاب حال اإلجماا وذلك أنهم قالوا لما انعقمد اإلجمماا 
علل أنها مملوكة قبل الوالدة وجمب أن تكمون كمذلك بعمد الموالدة إلمل أن يمدل المدليل 

ألصول قوة هذا االستدالل وأنه ال يصح عند من ا ٙذلك وقد تبين في كتب علل رير
 4 (يقول بالقياس وإنما يكون ذلك دليال بحسب رأي من ينكر القياس

                                 
 ٕٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 3ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
    ٕٓٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
  ٕٕٙ:ص ٖ:االستذكار   ٘
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 :عند األحناف اياس في الكفارات ال 

وسمبب اخمتالفهم همل ) :دخل رملمان هخمريمر القلمان حتمل يؤختم فمي قال ابمن رشمد
اس في الكفارات قال إنما فمن لم يجز القي ؟ تقاس الكفارات بعلها علل بعض أم ال

عليه القلان فقط ومن أجاز القياس في الكفمارات قمال عليمه الكفمارة قياسما علمل ممن 
أفطر متعمدا ألن كليهما مستهين بحرمة الصوم أما هذا فبترك القلان زمان القلان 
وأما ذلك فباألكل في يوم ال يجوز فيه األكل وإنما كان يكون القياس مستندا لمو مبمت 

قلممان زمانمما محممدودا بممنص مممن الشممارا ألن أزمنممة األدان هممي محممدودة فممي أن لل
 ٔ (الشرا

وأصل الخالف هل يجوز القياس في الكفارة  ):فسد اعتكافه بالجماا ليالأوقال فيمن 
 ٕ (أم ال واألمهر أنه ال يجوز
وأكمر ما تلزم هذه الحجة لممن كمان ممن ): الصيدالناسي وقال أيلا في قتل المحرم 

 (ن الكفارات ال تمبت بالقياس فونه ال دليل لمن أمبتها علمل الناسمي إال القيماسأصله أ
ٖ 

ويحمق علمل أصمل ): ؟ وقال في الحالل يقتل الصيد في الحرم هل عليمه كفمارة أم ال
 ٗ (أبي حنيفة أن يمنعه لمنعه القياس في الكفارات

ات يقمممول الجصممماص فمممي أحكمممام القمممرهن مبمممررا عمممدم األخمممذ بالقيممماس فمممي الكفمممار
نص هللا علل حكم المولل بالفين أو عزيمة الطالق ونص علل حكم المماهر :)بقوله

بويجاب كفارة قبل المسيس فحكم كل واحد منهما منصوص جائز حمل أحدهما علمل 
اآلخر إذ من حكم المنصوصات أن ال يقاس بعلها علل بعض وإن كمل واحمد منهما 

 ٘(مجر، علل بابه ومحمول علل معناه دون ريره
 

 :اد يكون القياس اويا وتكون المصلحة في غيره
واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة علل هالك المصمنوا وسمقط :)يقول ابن رشد

اللمان عنهم هل تجب لهمم األجمرة أم ال إذا كمان هالكمه بعمد إتممام الصمنعة أو بعمد 
وجمه مما فقال ابن القاسم ال أجرة لهمم وقمال ابمن الممواز لهمم األجمرة و ؟ تمام بعلها

قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستؤجر فوجب أن ال يملمي عممل الصمانا 
باطال ووجه ما قال ابن القاسم أن األجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل فؤشبه ذلك 
إذا هلك بتفريط من األجير وقول ابن المواز أقيس وقول ابن القاسم أكمر نممرا إلمل 

      ٙ(ركوا في المصيبةالمصلحة ألنه رأ، أن يشت
 

 :اد يكون القياس ضعيفا وتتحقا مع  المصلحة

                                 
   3ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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أن العبمد  ،وكذلك قاال فمي الحمر والعبمد يقمتالن العبمد عممدا:)"البداية"ما جان في ممل 
يقتل وعلل الحر نصف القيمة وكذلك الحال في المسملم والمذمي يقمتالن جميعما وقمال 

مما ممن ال يجمب عليمه القصماص فمال أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القصماص 
قصاص علل واحد منهما وعليهمما الديمة وعممدة الحنفيمة أن همذه شمبهة فمون القتمل ال 
يتبعض وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي ال قصاص عليه كومكان ذلك ممن 
عليه القصاص وقد قال عليه الصالة والسمالم ادرأوا الحمدود بالشمبهات وإذا لمم يكمن 

بدله وهو الديمة وعممدة الفريمق المماني النممر إلمل المصملحة التمي تقتلمي  الدم وجب
التنليم لحوطة الدمان بالحق كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه وفيه لعف 

 ٔ (في القياس
 

 :االعتدال في القياس
اختلفموا فمي عصمر بطنمه قبمل أن ينسمل و): فمي رسمل الجنمازة ويفهم من سياق قولمه

ذلك ومنهم من لم يره فمن رهه رأ، أن فيه لمربا ممن االسمتنقان ممن  فمنهم من رأ،
مطلموب ممن الحمي وممن هو الحدث عند ابتدان الطهارة وهو مطلوب من الميت كما 

 ٕ (لم ير ذلك رأ، أنه من باب تكليف ما لم يشرا وأن الحي في ذلك بخالف الميت
 :الحرص عل  االنسجام في األخذ بالقياس

الختالف الواقا في الحكم علل الناصب وما ميز فيمه المبعض فمي في ا قال ابن رشد
وأمما ممن المعنمل كمما :) اللمان بين العين المنصوبة وما تولد عنها من رلة وريره

تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافا واألعيان المتولدة مجمر، واحمدا وأن يعتبمر 
  ٖ(التلمن أو ال يعتبر

 
 :في القياس المقاصد تحدد نوع المشب  ب 

واختلفوا إذا كان في لفمه إبهام ما فقال أبمو حنيفمة ومالمك يجموز أن :)يقول ابن رشد
يكاتممب عبممده علممل جاريممة أو عبممد أن يصممفهما ويكممون لممه الوسممط مممن العبيممد وقممال 
الشافعي ال يجوز حتل يصفه فمن اعتبر في همذا طلمب المعاينمة شمبهه بمالبيوا وممن 

كارممة وعمدم التشماح جموز فيمه النمرر اليسمير كحمال رأ، أن هذا العقمد مقصموده الم
فمن اعتبمر طلمب المعاينمة جعمل البيموا أصمال لقياسمه وممن  ٗ (اختالفهم في الصداق

 .اعتبر المكارمة في العقد جعل الصداق أصال لقياسه
ومممن هممذا البمماب اخممتالفهم فممي هممل للمكاتممب أن يكاتممب عبممدا لممه ) :أيلمماومملممه قولممه 

يرد به المحاباة وبه قال أبو حنيفة والمموري وللشمافعي قموالن  فؤجاز ذلك مالك ما لم
أحدهما إمبات الكتابة واآلخر إبطالهما وعممدة الجماعمة أنهما عقمد معاولمة المقصمود 
منه طلب الربح فؤشبه سائر العقود المباحة ممن البيما والشمران      وعممدة الشمافعية 

 ٔ (رأن الوالن لمن أعتق وال والن للمكاتب ألنه ليس بح
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 :قياسوجود ما يفرا بين األصل والفرع في الالحذر من 

والسممبب فممي هممذا ):وجمموب السممنةأي لة وجمموب صممالة العيممد ؤقممال ابممن رشممد فممي مسمم
االختالف اختالفهم في قياسها علل الجمعة فمن قاسها علل الجمعة كمان مذهبمه فيهما 

مخاطب بها  علل مذهبه في الجمعة ومن لم يقسها رأ، أن األصل هو أن كل مكلف
قال القالي قد فرقت السنة بمين الحكمم للنسمان فمي  .حتل يمبت استمناإه من الخطاب

العيممدين والجمعممة وذلممك أنممه مبممت أنممه عليممه الصممالة والسممالم أمممر النسممان بممالخرو  
  ٔ(للعيدين ولم يؤمر بذلك في الجمعة

ممن عمات عمدد مما يصمليه ممن الركومنه أيلا ما قاله في االخمتالف الواقما فمي حكمم 
فمممن قممال أربعمما شممبهها بصممالة الجمعممة وهممو تشممبيه  ):فاتتممه صممالة العيممد ممما اإلمممام

لعيف ومن قال ركعتين كما صالهما اإلمام فمصيرا إلل أن األصل هو أن القلان 
يجب أن يكون علل صفة األدان ومن منا القلان فألنه رأ، أنها صالة من شرطها 

اإها ركعتمين وال أربعما إذ ليسمت همي بمدال فلمم يجمب قلم ،الجماعة واإلمام كالجمعة
أعنمي قمول الشمافعي وقمول من شين وهذان القموالن همما اللمذان يتمردد فيهمما النممر 

وأما سائر األقاويل في ذلمك فلمعيف ال معنمل لمه ألن صمالة الجمعمة بمدل ممن .مالك
المهر وهذه ليست بدال من شمين فكيمف يجمب أن تقماس إحمداهما علمل األخمر، فمي 

علل الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصالته المهر قلان بل هي أدان ألنه القلان و
 ٕ (إذا فاته البدل وجبت هي وهللا الموفق للصواب

 
 :االختبلف في القياس مما يوجب عدة أشيا  تردد المسؤلة بين شيئين أو

تمه وقموم وأما المنمل عليمه فمون قومما أسمقطوا عنمه القلمان فيمما ذهمب وق:)ممل قوله
ومن هإالن من اشمترط القلمان فمي عمدد معلموم وقمالوا يقلمي وا عليه القلان أوجب

في الخمس فما دونها والسمبب فمي اخمتالفهم تمردده بمين النمائم والمجنمون فممن شمبهه 
  ٖ(بالنائم أوجب عليه القلان ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب

الوجموب وقبمل تمكمن  إذا ذهب بعمض الممال بعمد): هعدة أشيان قولممال التردد بين و
إخرا  الزكاة فقوم قالوا يزكل ما بقمي وقموم قمالوا حمال المسماكين وحمال رب الممال 

والسبب في اختالفهم تشبيه الزكاة بالديون أعنمي ل الشريكين يليا بعض مالهما حا
أن يتعلق الحق فيها بالذمة ال بعين المال أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعمين الممال 

لذي يده علل المال كاألمنان وريرهم فمن شبه مالكي الزكاة باألمنان قال إذا ال بذمة ا
 .أخر  فهلك المخر  فال شين عليه

ومممن شممبههم بالنرمممان قممال يلمممنون ومممن فممرق بممين التفممريط والالتفممريط ألحقهممم  
ممن قمال إذا لمم يفمرط  فمرط وأمماباألمنان من جميا الوجوه إذ كان األمين يلممن إذا 

ي فونه شبه من هلك بعض ماله بعمد اإلخمرا  بممن ذهمب بعمض مالمه قبمل زكل ما بق
وجود الزكاة فيه كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فونما يزكي الموجود فقمط كمذلك همذا 

                                 
  6٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٔ
  3٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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االختالف هو تردد شمبه المالمك بمين النمريم  فقط وسببن ماله إنما يزكي الموجود م
 ٔ(واألمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب

، ويكون سبب اختالف قول إمام من األئمة في المسؤلة الواحدة هو تردده في التشبيه 
واختلمف قمول مالمك فمي الحلمي المتخمذ للكمران فممرة شمبهه بمالحلي ): ابمن رشمد ليقو

 ٕ (المتخذ من اللباس ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة
 

 :اياس بين القياس السليم واالضطراب الجار  عل  غير
وأما إذا كانت في أحموال :)في شؤن تذكر الصالة بين الحلر والسفر ابن رشد يقول

مختلفة ممل أن يذكر صالة حلرية في سفر أو صالة سفرية في حلر فاختلفوا في 
ذلممك علممل مالمممة أقمموال فقمموم قممالوا إنممما يقلممي ممممل الممذي عليممه ولممم يراعمموا الوقممت 

يقلي أبدا أربعما سمفرية كانمت الحالر وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم قالوا إنما 
المنسية أو حلرية فعلل رأي هإالن إن ذكمر فمي السمفر حلمرية صمالها حلمرية 
وإن ذكر في الحلر سمفرية صمالها حلمرية وهمو ممذهب الشمافعي وقمال قموم إنمما 
يقلي أبدا فرض الحال التي هو فيها فيقلي الحلرية في السفر سمفرية والسمفرية 

 .في الحلر حلرية
 
القلممان بمماألدان راعممل الحممال الحالممرة وجعممل الحكممم لهمما قياسمما علممل فمممن شممبه  

المريض يتذكر صالة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صالة نسيها في المرض 
أعني أن فرله هو فرض الصالة فمي الحمال الحالمرة وممن شمبه القلمان بالمديون 

ل الصفة أوجب للمقلية صفة المنسية وأما من أوجب أن يقلي أبدا حلرية فراع
في إحداهما والحال في األخر، أعني أنه إذا ذكر الحلرية في السفر راعمل صمفة 
المقلية وإذا ذكر السفرية في الحلر راعل الحال وذلك الطراب جار علل رير 

 ٖ (قياس إال أن يذهب مذهب االحتياط وذلك يتصور فيمن ير، القصر رخصة
 

 :ممارسة ابن رشد للقياس
زوجها واختلفوا في  أجمعوا علل أن المطلقة المبتوتة ال تنسلوكذلك ):قال ابن رشد
فروي عن مالك أنها تنسله وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال ابن القاسم ال الرجعية 

تنسله وإن كان الطالق رجعيا وهو قياس قول مالك ألنه ليس يجوز عنمده أن يراهما 
 ٗ (وبه قال الشافعي

ل فمي المذي يفوتمه بعمض التكبيمر علمل الجنمازة ويقول أيلا وهو يرجح بعض األقوا
فمرو، أشمهب عمن مالمك أنمه يكبمر أول ): في موالما منهما وهمل يمدخل بتكبيمر أم ال

دخوله وهو أحد قولي الشافعي وقال أبو حنيفة ينتمر حتل يكبر اإلمام وحينئمذ يكبمر 
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وهمممي روايمممة ابمممن القاسمممم عمممن مالمممك والقيممماس التكبيمممر قياسممما علمممل ممممن دخمممل فمممي 
 ٔ (لةالمفرو

واختار أشهب أنه ال شفعة له وهو قياس قول الشافعي والكوفيين ألن ) :ويقول أيلا
 ٕ(المقصود بالشفعة إنما هو إزالة اللرر من جهة الشركة وهذا ليس بشريك

فؤما من يصح عتقمه فمونهم أجمعموا علمل أنمه يصمح عتمق المالمك التمام ): ويقول أيلا
ي رير العديم واختلفموا فمي عتمق ممن أحماط الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم النن

فؤما من أحاط الدين بماله فون العلمان اختلفوا بماله وفي عتق المريض وحكمه الدين 
في جواز عتقه فقال أكمر أهل المدينة مالك وريره ال يجوز ذلك وبه قال األوزاعمي 

ن يمر، والليث وقال فقهان العراق وذلك جائز حتل يحجر عليه الحاكم وذلك عنمد مم
التحجير منهم وقد يتخر  عمن مالمك فمي ذلمك الجمواز قياسما علمل مما روي عنمه فمي 

 ٖ(الرهن أنه يجوز وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم
 

 :  ابن رشد ينتقد األاوال الجارية عل  غير اياس
دار فمي الحربمي يسملم ويهماجر ويتمرك فمي ) مأورده فمي اخمتالفه اممومن هذا البماب 

الحرب ولده وزوجه وماله هل يكون لما ترك حرمة مال المسلم وزوجه وذريته فال 
يجوز تملكهم للمسلمين إن رلبموا علمل ذلمك أم لميس لمما تمرك حرممة فممنهم ممن قمال 
لكل ما ترك حرمة اإلسالم ومنهم من قال ليس له حرمة ومنهم من فمرق بمين الممال 

لولد والزوجة حرمة وهذا جار علمل ريمر والزوجة والولد فقال ليس للمال حرمة ول
قياس وهو قول مالك واألصل أن المبيح للمال هو الكفر وأن العاصم له هو اإلسالم 
كما قال عليه الصالة والسالم فوذا قالوها عصموا منمي دممانهم وأمموالهم فممن زعمم 

دليل  أن ههنا مبيحا للمال رير الكفر من تملك عدو أو ريره فعليه الدليل وليس ههنا
 ٗ (تعارض به هذه القاعدة وهللا أعلم

 
  :بالنص مهو االلتزاأن القياس الحقيقي  يعتبررشد  ابن

دعا ابن رشد إلل مراعماة النصموص والتمزام مقتلمياتها ،وحمذر ممن مجمرد اعتمماد 
والمشمهور عمن ):  يفهم ذلمك ممن قولمه،وسد الذرائا االحتياطالرأي وإن كان بخلفية 
األكل يجوز أن يتصل بالطلوا وقيل بل يجب اإلمساك قبل  أنمالك وعليه الجمهور 

في كتاب البخاري أمنه في بعض رواياته قال النبي  ماالطلوا والحجة للقول األول 
حتمل ينمادي ابمن أم مكتموم فونمه ال ينمادي حتمل  واشمربواصلل هللا عليه وسلم وكلموا 

تعمالل  اهر قولمهأو كمالنص والموافمق لمم الخالفيطلا الفجر وهو نص في مولا 
علممل  فجريمماذهممب إلممل أنممه يجممب اإلمسمماك قبممل الفجممر  ومممنوكلمموا واشممربوا اآليممة 

  ٔ(أعلم وهللا أقيس واألولاالحتياط وسدا للذريعة وهو أورا القولين 
 

                                 
    4ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٔ
   34ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٕ
 4ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 3ٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
    ٕٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٔ
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 ٔنماذج من األايسة
 
وأمما أبمو حنيفمة فمذهب إلمل أن ):قياس سريان النجاسة علل سمريان الحركمةن ذلك م

ة القيمماس وذلممك أنممه اعتبممر سممريان النجاسممة فممي جميمما المممان الحممد فممي ذلممك مممن جهمم
بسريان الحركة فوذا كان المان بحيمث يممن أن النجاسمة ال يمكمن فيهما أن تسمري فمي 

    ٕ (جميعه فالمان طاهر
فقيمل المولي وقيمل الموالي فممن ): ويقول فيمن هو أولل بالتقديم للصالة علمل الجنمازة

حيث هي صالة جماعمة وممن قمال المولي شمبهها  قال الوالي شبهه بصالة الجمعة من
وأكممر أهمل العلمم علمل أن  .بسائر الحقوق التي المولي أحمق بهما مممل مواراتمه ودفنمه

قال أبو بكر بن المنذر وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو  .الوالي بها أحق
أبو بكمر والي المدينة ليصلي علل الحسن بن علي وقال لوال أنها سنة ما تقدمت قال 

 ٖ (وبه أقول
ممال اجتماا قوة القياس ما قوة األمر في مقابل لعف القياس ولعف األممر عمن و

 وأما كم يجب للمقاتل فونهم اختلفوا في الفارس فقال الجمهور ): قوله معارله
للفارس مالمة أسمهم سمهم لمه وسمهمان لفرسمه وقمال أبمو حنيفمة للفمارس سمهمان سمهم 

اختالفهم اختالف اآلمار ومعارلة القياس لألممر وذلمك  لفرسه وسهم له والسبب في
أن أبا داود خر  عن ابن عمر أن النبي صملل هللا عليمه وسملم أسمهم لرجمل وفرسمه 

 .مالمة أسهم سهمان للفرس وسهم لراكبه
وخمر  أيلما عمن مجمما بمن حارممة األنصماري مممل قمول أبمي حنيفمة وأمما القيماس  

ن يكون سهم الفرس أكبر من سمهم اإلنسمان المعارض لماهر حديث ابن عمر فهو أ
هذا الذي اعتمده أبمو حنيفمة فمي تمرجيح الحمديث الموافمق لهمذا القيماس علمل الحمديث 
المخالف له وهذا القياس ليس بشين ألن سهم الفرس إنما استحقه اإلنسان المذي همو 
الفممارس بممالفرس وريممر بعيممد أن يكممون تممؤمير الفممارس بممالفرس فممي الحممرب مالمممة 

 ٗ (تؤمير الراجل بل لعله واجب ما أن حديث ابن عمر أمبت ألعاف
ولمزيد من البيان وتيسير األممر لطالمب ملكمة االجتهماد، والرارمب فمي التممرن علمل 
القياس،بنض النمر عن قوة القياس أو لعفه أو ما يمكن أن يميره ممن نقا ،أبسمط 

 :اليبعض ما تيسر من األمملة للنمر واالعتبار من خالل الجدول الت

                                 
من وجوه القياس ما يدل علل اختالفه فمي البيمان واالسمباب :)من النماذ  التي ساقها الشافعي في الرسالة ما يلي ٔ

ي تمدرك العممة علممه   قيمل لمه إن شمان هللا قمال هللا والوالمدات يرلمعن أوالدهمن والحجة فيه سو، همذا األول المذ
 حولين كاملين لمن أراد أن يمتم الرلماعة وعلمل المولمود لمه رزقهمن وكسموتهن بمالمعروف  وقمال وإن أردتمم أن

أن تؤخمذ ممن تسترلعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سملمتم مما هتيمتم بمالمعروف  فمؤمر رسمول هللا هنمد بنمت عتبمة 
 .مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بنير أمره

فكممان الولممد مممن الوالممد فجبممر علممل  قممال فممدل كتمماب هللا وسممنة نبيممه أن علممل الوالممد رلمماا ولممده ونفقممتهم صممنارا 
ال مممال فعلممل ولممده ال يننمي نفسممه بكسممب وأصمالحه فممي الحممال التممي ال يننممي الولمد فيهمما نفسممه فقلممت إذا بلممآ األب 

صالحه في نفقته وكسوته قياسا علل الولد وذلك ان الولد من الوالد فال يليا شيئا همو منمه كمما لمم يكمن للولمد أن 
 6ٔ٘:ص( ولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنللذ كان اإيليا شيئا من ولده 

   6ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4ٙٔ: ص ٔ: لمجتهد  بداية ا ٖ
 66ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
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 مالحمات الحكم العلة الفرا األصل
إزالممممممممممممة  -

عمممممممممممممممممممين 
 النجاسة

النيممة  استحلممار
 أمنان الذبح

فعمممممل معقمممممول 
يتحقممممممممق بممممممممه 

 المقصود

ال تشمممممممممترط 
 فيه النية

 

 الحيمممممممممموان
 الوحشي

عممممممدم القممممممدرة  الحيوان اإلنسي
 عليه

  العقر ذكاة

تممدعل : )معلمممة سائر الجوارح الكالب
فتجيب،تشممممممملل 
فتنشلي، تزجمر 

 (فتزدجر

هلممممممة لممممممذكاة 
 الصيد بها

 

ممممممممممممممممموت 
الصمممممممممممممميد 

 بالممقل

صمممممدم الجمممممارح 
 للصيد

ممممممموت بنيمممممممر 
 ذكاة معتبرة

عمممدم جممممواز 
 أكله

ابممممممممممممممممممممممممممممممممممممن 
 4ٖٖ/ٔ)القاسمممممممم

 "(البداية"

جممممممممممممممممنس 
الخممممممممر ال 

القليل )قدره
منممممه ريممممر 

 (المسكر

قليمممممممممل النبيمممممممممذ 
المشمممتد المممذي ال 

 يسكر

سممممد الذريعممممة، 
وتنليممممب حكممممم 
الملمممرة علمممل 

 حكم المنفعة

عممدم الجممواز 
قليلممممه  ومنمممما
 وكميره

وهممممممممممو حكمممممممممممم 
الجمهممممور الممممذي 

 أيده ابن رشد

 ريممر القممدر
المسكر من 
الخممممر أمممما 
قليل الخمر 
فمسممممممممتمنل 
 باإلجماا

قليمممممممممل النبيمممممممممذ 
المشمممتد المممذي ال 

 سال يقممممايسممممكر 
 عليه

ريممممممممممممممممممممممممماب 
الصمد عمن :علة

عممدم ذكممر هللا و
 وقوا ما يسبب 
العممممممممممممممممممممممداوة 

 والبنلان

الجواز ما لم 
يصمممممل إلمممممل 

 اإلسكار

قيمممماس األحنمممماف 
فرقمممممممممموا بممممممممممين 
األصمممل والفممممرا 
وقياسهم يعارله 
حممديث ممما أسممكر 
كميممممممممره فقليلممممممممه 

 حرام

ذات الخممممل 
حممممممممممممممممالل 

 بوجماا

انتقممممممممممممممممال ذات 
الخمممر إلممل ذات 

 الخل

المممممممممممممممممممممذوات 
المختلفمممممة لهممممما 
 أحكام مختلفة

الخمممممممممممممممممممر 
المخللمممممممممممممممة 

 حالل

 

الحممممممممممممماكم 
 والشاهد

 
 

الحاكم ال يحكم  الولي
والشمماهد لنفسممه 

 يشهد لنفسه ال

الممممممممممممولي ال 
ليتممممه يمممنكح و
 من نفسه

 

 
نصمممممممممممماب 
قطمممممما يممممممد 

 السارق

 
 أقل الصداق

 
علممو مسممتباح 
بمال فوجب أن 

 يكون مقدرا

 
الحممد األدنممل 
مممن الصممداق 
نصمممممممممممممممماب 

 
قيمممممممممماس شممممممممممبه 
لممممممممممممممعيف ألن 
القطممممممممما ريمممممممممر 
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 الوطن السرقة

 المان
 
 

ووجمممممه الشمممممبه  األرض
بينهمممممما أنهمممممما 
 أصال الخلقة

عمممدم جممممواز 
 كرائها

: بداية المجتهمد  
 4ٙٔ: ص ٕ

كمممممممممممممممممران 
ض األر

بجميمممممممممممممما 
العممممممروض 
والطعمممممممممام 
وريممر ذلممك 
مممما يخممر  

 منها

إجمممممممارة سمممممممائر 
 المنافا

كمممممران منفعمممممة 
معلومممة بشممين 

 معلوم

يجمموز كممران 
األرض 

بجميمممممممممممممممممما 
العمممممممممروض 

 والطعام

: بداية المجتهمد  
 4ٙٔ: ص ٕ

الجعل علل 
تعلممممممممممممممممميم 
 الصالة      

الجعمممممممل علمممممممل 
 تعليم القرهن

واجمممممب علمممممل 
 الناس

كراهمممممممممممممممممة 
 الجعل

 3ٙٔ: ص ٕ:  

الجعمممممممل علمممممممل  اتالعالج
 تعليم القرهن

لمممممميس واجبمممممما 
 علل الناس

جمممممممممممممممممممممائز 
 كالعالجات      
 3ٙٔ: ص ٕ:  

سمممممممممممممممممائر 
 المنافا

لمممممممعيف ألنمممممممه  الجواز مجرد الشبه إجارة الفحول
لقيمممممماس لتنليممممممب 

: علممل السممماا  
 3ٙٔ: ص ٕ
 

القممممممممراض 
 والمساقاة

إجمممممممممممممممممممممممارات 
 المجهوالت

أهممل الممماهر  الشبه
جمممممممممممممممممممواز 
إجمممممممممممممارات 
المجهمممموالت 
مممممممممممممممممل أن 
 يعطممممممممممممممممممي
الرجمممممممممممممممممل 
حمممماره لممممن 
يسمممقي عليمممه 
أو يحتطممممممب 
عليه بنصمف 
مممممممما يعمممممممود 
 عليه      

والجمهمممور علمممل 
أن القمممممممممممممممراض 
والمسممممممممممممممممممممماقاة 
مسمممتمنيان بالسمممنة 
فال يقماس عليهمما 
لخروجهمممما عممممن 

 األصول
 4ٓٔ: ص ٕ:  

قممممول مالممممك فممممي  يجوزممممممممن النمممممممرر أكتري منمك همذه أبيعمممك ممممن 
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هممممممممممممممممممممذه 
الصممممممممممبرة 
بحسمممممممممماب 
القفيمممممممممممممممز 

 بدرهم

الدار الشهر بكذا 
وال يلمممممممممممربان 

 ومالذلك أمدا معل

مقابمممممممممممممممممل رأي  المعفو عنه
الشمممممافعي المممممذي 
رأ، أنمممممممه ممممممممن 
النمممممرر المنهمممممي 

 عنه

التعممممممممممممدي 
علممل سممائر 
 المنافا     

مممن اكتممر، دابممة 
إلمممل مولممما مممما 
 فتعمممد، بهممما إلمممل
مولمممممما زائممممممد 
علمممممل المولممممما 

المتفمممممممق المممممممذي 
 حوله

علمممممل  يتعمممممدال
 المنفعة

أجممممرة  تلممممزم
 الممل

إلمل  بوهو األقر
 األصول

: بداية المجتهمد  
 4٘ٔ: ص ٕ

المممممممممممممودا 
والشمممممممريك 
والوكيمممممممممل 
وأجيمممممممممممممر 

 الننم

اللمممممممممممممان  الشبه الصانا 
 عليه

مممممممن رأ، ذلممممممك 
عليه فال دليمل لمه 
إال النمممممممر إلممممممل 
المصمممملحة وسممممد 

 الذريعة  
القممممممممرض  

والعاريممممممممة 
عنممممممممممممممممممممد 

 الشافعي

العاممممل )الصمممانا
 (بؤجر

المنفعممممممممممممممممة  الشبه
لكليهممممممممممممممممما 
 وتنليممممممممممممممب
منفعمممممممممممممممممممة 

 القابض

 

زكاة أصمل 
 لمالا

زكاة الربح علمل 
العاممممممممممل فمممممممممي 
حصممممممممته ممممممممممن 

 الربح

تعمممممود حصمممممة 
العاممممممممل ورب 
المممال مجهولممة 
ألنمممه ال يمممدري 
كم يكون الممال 
فممممممممممي حممممممممممين 
وجمموب الزكمماة 

 فيه     

جمممممممممممممممممممواز 
اشممتراط رب 
الممممال زكممماة 
المممربح علمممل 
العامممممل فممممي 
حصمممته ممممن 

 الربح

: بداية المجتهمد  
 6ٓٔ: ص ٕ

الشممممممممممريك 
شممممفيا فممممي 
 كل شين

معنممممل لممممرر  ما يتبا العقار
الشمممممممممممممممممممممركة 
والجمممممممممممممممممموار 
موجود في كمل 
شين وإن كمان 
 العقار أمهر

لحممممممم هممممممذا 
مالمممممممممممممممممممممك 

أجمممر، مممما و
يتبممما العقمممار 
مجممممممممممممممممر، 

 العقار

: بداية المجتهمد  
 3ٗٔ: ص ٕ
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 مالحمات الحكم العلة الفرا األصل

حممممممممممممممممبس 
التركمممممممممممممة 
علممممممممممممممممممل 
الورممممممممممممممة 
حتل يمإدوا 
المدين المذي 
 علل الميت

المممممرهن بؤسمممممره 
يبقممممل بعممممد بيممممد 
الممممممرتهن حتمممممل 

 يستوفي حقه

محبممموس بحمممق 
فوجممممممممممممممب أن 

محبوسمما  يكممون
 بكل جزن منه

تعلممق الممرهن 
بجملممة الحممق 
المرهون فيه 

 وببعله

 الجمهور مذهب

إرث ذوي  الوالية
 األرحام

واليممة التجهيممز 
والصممممممممممممممممممالة 
والمممدفن للميمممت 
عنممممممممممد فقممممممممممد 
أصممممممممممممممممممحاب 
الفممممممممممممممممروض 
والعصممممممممممممبات 
لممذوي األرحممام 
فشمممبهوا اإلرث 

 به

وجممممممممممب أن 
يكمممممون لهمممممم 
 والية اإلرث

أبو زيد ومتؤخرو 
 أصحابه

ل وللفريممممممممق األو
اعترالمممات فمممي 

لمما هذه المقاييس 
 لعف     من فيها

سمممممممممممممممممائر 
المنمممممممممممممافا 
التمممممممممممممممممممي 
اسمممممتؤجرها 

 عليها

واطممممممممممممممممممممممممملن 
 المستؤجرة

أشممممبهت سممممائر 
المنمممممافا التمممممي 
اسمممممممممممممممتؤجرها 
عليهممما فمممدخلت 
الشمممبهة وأشمممبه 

 نكاح المتعة
 

 لالجمهمممممور علممممم درن الحد
خالف ذلك وقول 
أبممممي حنيفممممة فممممي 
ذلمممممممك لمممممممعيف 
ومررمممموب عنممممه 

ٕ/ٖٕ٘ 

قتمممممممممممممممممال  
 الصحابة

كمممممل ممممممن قاتمممممل 
 علل التؤويل

 بالكممافر المكممذ
 ال المتؤول   

لممميس بكممممافر 
 بتةال

الكممممافر بالحقيقممممة 
همممممو المكمممممذب ال 

  ٖٖٗ/ٕالمتؤول  
 

البممممممممممممدعي 
المممممممممممذي ال 
يمممدعو إلمممل 

 بدعته

المحمماربين علممل 
 التؤويل

ال يصمممممممرحون 
بقممول هممو كفممر 
ولكممممممممممممممممممممممممممن 
يصمممممممممممممرحون 
بمممممؤقوال يلمممممزم 
عنهمممممما الكفممممممر 
وهممممممممممممممممممممممم ال 
يعتقممممدون ذلممممك 

ب فممون يسممتتا
تممممممممممماب وإال 
قتمممممل وقيمممممل 
يسممتتاب فممون 
لممممممممم يتممممممممب 
يممممممممإدب وال 

 يقتل

ٕ/ٖٖٗ 
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 مالحمات الحكم العلة الفرا األصل

 اللزوم 

 
 

 :في العلة والتعليل والقياسبعا ما كتب 

ابمممن حمممزم /والمممرأي واالستحسمممان والتقليمممد والتعليمممل القيممماسملخمممص إبطمممال  .ٔ
 3ٙٓٔمطبعة جامعة دمشق : دمشق-. سعيد األفناني، ندلسياأل

-. نممور الممدين الخممادمي:  القيمماس –اإلجمماا  -الممنص : المدليل عنممد الماهريممة .ٕ
 ٕٓٓٓدار ابن حزم : بيروت

-. فهممد بممن محمممد السممرحان، ألبممي حامممد النزالممي الشممافعي:  القيمماسأسمماس  .ٖ
 33ٖٔمكتبة العبيكان : الرياض

وامبممات انممه لممم يممرد فممي اإلسممالم نممص يخممالف : فممي الشممرا اإلسممالمي القيماس .ٗ
دين محممد بمن أبمي بكمر شمس ال، تقي الدين احمد بن تيمية:  الصحيح القياس

 3ٙ٘ٔالمطبعة السلفية ق : ق القاهرة-. بن قيم الجوزية
العبماس احممد بمن  بموأتقمي المدين :  القيماسرسمالة : القيماسرسالتان في معنل  .٘

محممود  حعبمد الفتما، هللا محممد بمن قميم الجوزيمة عبمد بموأشممس المدين ، تيمية
-. ـهم4ٕ٘ -3ٔٙ، رهللا محممد بمن أبمي بكم عبمد بموأ، ابن قميم الجوزيمة، عمر
 364ٔمكتبة دار الفكر : عمان

: القماهرة-. عيسل منون/عند علمان األصول القياسنبراس العقول في تحقيق  .ٙ
 3ٕٙٔمطبعة التلامن األخوي 

حامممد النزالممي  ابممو:  التعليمملشممفان النليممل فممي بيممان الشممبه والمخيممل ومسممالك  .4
اسممة ديمموان رئ: بنممداد-. حمممد الكبيسممي، محمممد بممن محمممد بممن محمممد الطوسممي

 34ٔٔاألوقاف 
مطبعممة النعمممان : النجممف-. مصممطفل جمممال الممدين:  حقيقتممه وحجيتممه ،القيمماس .6

ٔ34ٕ 
 346ٔدار اآلفاق الجديدة : بيروت- :  في الشرا اإلسالمي القياس .3
: بيروت-. صادق الحسيني الشيرازي:  في الشريعة اإلسالمية القياس .ٓٔ

 36ٓٔمإسسة الوفان 
وتطوراتها في عصمور  التعليلبطريقة  عرض وتحليل: تعليل األحكام .ٔٔ

دار النهلممة العربيممة : بيممروت-. محمممد مصممطفل شمملبي:  االجتهمماد والتقليممد
ٔ36ٔ 

-. حمد إبمراهيم عبماس المذرو،أ:  دلة العقليةألالشرعية با العلةإمبات  .ٕٔ
 36ٕٔدار الشروق : جدة

مطبعة  ـ: ق القاهرة-. محمد محمود محمد فررلي:  القياسبحوث في  .ٖٔ
 36ٖٔق  يالجبالو

محمد :  األصولي منهج تجريبي إسالمي دراسة مقارنة القياسنمرية  .ٗٔ
 36ٗٔدار الدعوة : اإلسكندرية-. سليمان داود
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 نعبمد المرحم معبمد الحكمي:  فمي القيماس عنمد األصموليين العلمةمباحث  .٘ٔ
 36ٙٔدار البشاير اإلسالمية : بيروت  اسعد السعدي الهيتي العراقي

 364ٔدار الصحوة : القاهرة-. نصالح زيدا:  القياسحجية  .ٙٔ
-. محمد إبراهيم الحفناوي:  القياستذكير الناس بما يحتاجون إليه من  .4ٔ

 33٘ٔدار الحديث : القاهرة
-. دعمر مولمود عبمد الحميم:  في أصول الفقه اإلسالمي القياسحجية  .6ٔ

 334ٔ-جامعة بننازي : بننازي
 فعبممد اللطيمممحمممد محمممد :  قيمماس األصمموليين بممين الممبتممين والنممافيين .3ٔ

 336ٔ-مإسسة المقافة الجامعية : اإلسكندرية-. جمال الدين
دار : طنطمما-. عممادل الشمموي :  تعليممل األحكممام فممي الشممريعة اإلسممالمية .ٕٓ

 ٕٓٓٓالبشير 
. ميادة محمد الحسمن:  بالشبه وأمره في القياس عند األصوليين التعليل .ٕٔ
 ٕٔٓٓمكتبة الرشد : الرياض-
 

 :عليل والقياسرسائل جامعية في العلة والت
 و تحقيق : للنزالي التعليل الكومس والمخيل الشبه بيان في النليل شفان .ٔ
 دكتوراه الكبيسي حمد سةدرا

اسعد حلمي طارق :  منهج التعليل عند اإلمام الترمذي من خالل كتابه الجاما .ٕ
 33ٖٔ. هللا عويلة محمد عبد، األسعد

جممودي :  األصممولي عنممد ابممن حممزم الممماهري وأمممره فممي الفقممه القيمماسحجيممة  .ٖ
 33ٙٔ .بوعيدأالعبد خليل ، صالح الدين النتشة

الدين محممد بمن عممر المرازي  التعارض والترجيح بين العلل عند اإلمام فخر .ٗ
/ ـهممم6ٖٗت )سرخسمممي واإلممممام محممممد بمممن احممممد ال( 3ٕٓٔ/  ـهمممٙٓٙت )

: -. نالواحممد عبممد الممرحم فالممل عبممد، عمممر قاسممم محمممد قرعممان( م3ٓٓٔ
ٕٓٓٔ 

 العبد خليل ابو، الرإوف صالح ايمن علي عبد:  مر تعليل النص علل داللتهأ .٘
 33ٙٔ: -. عيد

عممر سمليمان ، محممد صمالح محممد الشميب:  ومخالفة القياس العلةتخصيص  .ٙ
 336ٔ: -. األشقر

رائد :  دراسة أصولية تحليلية: وأمره في قواعد الفقه وأصولهبالحكمة  التعليل .4
 ٕٔٓٓ: -. محمد فتحي الدريني، مإنس نصري جميل ابو

أصول الفقه وعلم الكالم في مسؤلتي التحسين والتقبيح تعليل أفعال  نالصلة بي .6
: -. الممرحمن الواحممد عبممد فالممل عبممد، هللا تعممالل احمممد حلمممي حسممن حممرب

ٕٓٓٔ 
منصمور :  دراسة أصمولية تحليليمة مقارنمة: العلةن في نقض مناهج األصوليي .3

 ٕٔٓٓ -. فتحي الدريني، محمود راجح مقدادي

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/435/D110/حمد الكبيسي?KEYSEARCH
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الصمملة بممين أصممول الفقممه وهداب البحممث والمنممامرة مممن خممالل المنمما  .ٓٔ
أممين مصمطفل :   المواردة علمل علمة القيماس األصمولي والنقض والمعارلمة

 ٕٕٓٓ -. الرحمن الواحد عبد فالل عبد، أمين حسين
 و العبادات بابي في القياس عن هب للمعدول الفقهية التطبيقات .ٔٔ

 ماجستير المال أحمد سعيد محمد اإلله عبد:  المعامالت
 أوجنممان محمممد:  فقهمميال والقيمماس المنطقممي القيمماس بممين األصمموليون .ٕٔ

 ماجستير
 المدريني محممد إبمراهيم نشمؤت السيد : والمبطلين المإيدين بين القياس .ٖٔ

 ماجستير
 
 تطبيقيممة نمريممة دراسممة : النبويممة والسممنة الكممريم القممرهن فممي القيمماس .ٗٔ

 ماجستير الحسين علي وليد
 :  تطبيقيممة نمريممة دراسممة : فيهمما المختلممف األدلممة ممما القيمماس تعممارض .٘ٔ

 ماجستير العجاجي إبراهيم وليد
:   وأمممممممممممممممممممره حكممممممممممممممممممه : العبمممممممممممممممممادات فمممممممممممممممممي القيممممممممممممممممماس .ٙٔ

 ماجستير سعبد القدو محمد بن إلهي منطور محمد
 الجهنمي محممد عيمد محمد:  دفعها وطرق القياس علل الواردة األسئلة .4ٔ

 دكتوراه
:  تطبيقيممممممة دراسممممممة : هللا رحمممممممه الشممممممافعي اإلمممممممام عنممممممد اسالقيمممممم .6ٔ

 ماجستير الجهني سعد فهد
 محمممد سممالم محمممد:   وتفسمميرا دراسممة : الكممريم القممرهن فممي التعليممل .3ٔ

 دكتوراه
 ماجستير مراجي ساس رابح:   الفقه أصول علم في دراسة : التعليل .ٕٓ
 السمميد حعبممد الفتمما معبممد الحلممي : اإلسممالمي الفقممه بنممان فممي القيمماس أمممر .ٕٔ

 دكتوراه
:  وتعارلممممممممها األقيسممممممممة بممممممممين والتممممممممرجيح القيمممممممماس تقسمممممممميمات .ٕٕ

 دكتوراه صاوي أحمد يونس مصطفل
 لخلماري لخلمر : الفقمه فمي وأممره الواحمد خبمر ما القياس تعارض .ٖٕ

 دكتوراه
 ماجستير جعيجا محمد:  تيمية ابن عند القياس .ٕٗ
 ماجستير نعمان صالح:  الفقه وأصول المنطق بين القياس .ٕ٘
 

 :سوالقيا لمخطوطات في العلة والتعلي
، بن محمد بن محمد محمد:  شفان النليل في بيان القياس والتعليل شفان العليل .ٔ

 النزالي
 ابن قيم الجوزيه ،يوبأبي بكر بن أبن  محمد:  القياس في الشرا االسالمي .ٕ

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/عبدالإله محمد سعيد أحمد الملا?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/471/D110/محمد أوجنان?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/471/D110/السيد نشأت إبراهيم محمد الدريني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/وليد علي الحسين?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/وليد إبراهيم العجاجي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/محمد منطور إلهي بن محمد عبدالقدوس?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/محمد عيد محمد الجهني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/فهد سعد الجهني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/435/D110/محمد سالم محمد?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/435/D110/رابح ساس مراجي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/عبدالحليم عبدالفتاح السيد?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/مصطفى يونس أحمد صاوي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/لخضر لخضاري?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/محمد جعيجع?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/439/D110/صالح نعمان?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/502/M060/محمد+بن+محمد+بن+محمد,+الغزالي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/502/M060/محمد+بن+محمد+بن+محمد,+الغزالي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/502/M060/محمد+بن+محمد+بن+محمد,+الغزالي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/502/M060/محمد+بن+ابي+بكر+بن+ايوب+,+ابن+قيم+الجوزيه?KEYSEARCH
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، بن اسمماعيل بمن صمالح محمد:  االقتباس في معرفه الحق من أنواا القياس .ٖ
 الصنعاني

يحيل بن : إرشاد البرية إلتباا األحكام الشرعية وإبطال التركيبات القياسية  .ٗ
 .الحسين بن القاسم

 

 

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/502/M060/محمد+بن+اسماعيل+بن+صلاح,+الصنعاني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/502/M060/محمد+بن+اسماعيل+بن+صلاح,+الصنعاني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/502/M060/محمد+بن+اسماعيل+بن+صلاح,+الصنعاني?KEYSEARCH


 
 
 

 الفصل الثانً

 األعراف دور مراعاة

 واالستصحاب واالستحسان 

 قبلناوعمل الصحابة وشرع من  

 فً تربٌة ملكة االجتهاد 

 



 
 
 
 

 المـبـحــــــث األول

 االستحسانبعض ما بتعلق بتعلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 212 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

: فهمو يقمول ،لم يكن من ررض ابن رشد في الكتماب استقصمان القلمايا االستحسمانية
ومن هذا النوا اخمتالفهم فمي زكماة الممال الموهموب وفمي بعمض همذه المسمائل التمي )

ه إذ كان ريمر موافمق لنرلمنا مما أنمه ذكرنا تفصيل في المذهب لم نر أن نتعرض ل
يعسر فيها إعطان أسباب تلك الفروق ألنها أكمرهما استحسمانية مممل تفصميلهم المديون 

ومما  ٔ(التي تزكل من التي ال تزكمل والمديون المسمقطة للزكماة ممن التمي ال تسمقطها
هممذا التولمميح مممن ابممن رشممد يمكممن الوقمموف علممل بعممض مالمممح وصممور هممذه األداة 

 .االجتهادية
 :2االستحسان مفهوم

لتفمات إلممل المصمملحة ومعنممل االستحسمان فممي أكمممر األحموال هممو اال:)يقمول ابممن رشمد
       ٖ(والعدل

وقد اختلفوا في معنل االستحسان الذي يذهب إليه مالك كميرا فلمعفه ): ويقول أيلا
 ،ٗقول بنير دليمل :وحددوا االستحسان بؤنه ،قوم وقالوا إنه ممل استحسان أبي حنيفة

ومعنل االستحسان عنمد مالمك همو جمما بمين األدلمة المتعارلمة وإذا كمان ذلمك كمذلك 
  ٘.(فليس هو قول بنير دليل

 :فاالستحسان حسب ابن رشد قد يقصد به جملة من المعاني
أو  جما بمين األدلمة المتعارلمة،وإما إلل المصلحة والعدلفوما هو اجتهاد يلتفت فيه 

 .قول بنير دليلهو 
هه هذا يكون قد خر  بمفهوم االستحسان من اإلطار الفلسفي النممري ولعله في توج

كما هو عنمد متكلممي السمنة والمعتزلمة إلمل دائمرة االسمتعمال الفقهمي األصمولي وكمما 
 .ٙيمارس عمليا من طرف المجتهدين

                                 
 6ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٔ
  . وهو في اللنة استفعال من الحسن أي لد القبح وهو اعتقاد أو من أن شيئاً ما أمر حسنٕ 
 ٓٗٔ:  ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
االستحسان  العدول )  :لكرخي يقولولعل هذا مما يرميهم بهم خصومهم،فهذا أحد أعالمهم وهو أبو الحسن ا   ٗ

) أبو إسحاق إبراهيم بمن علمي بمن يوسمف الفيروزهبمادي الشميرازي( بحكم المسؤلة عن حكم نمائرها بدليل يخصها
 (4ٙٗ ت
 األولل:: الطبعة  -ٖٓٗٔ -دمشق -دار الفكر -محمد حسن هيتو. د تحقيق -"التبصرة في أصول الفقه"
 3ٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
فممي مبحممث الحكممم إلممل مسممؤلة الحسممن والقممبح والخممالف الواقمما بممين ( ٕٗ-ٔٗ:ص")اللممروري"أشممار فممي   ٙ

المتكلمين من أهل السنة والمعتزلة في ذلك،مإكدا أن المسؤلة وإن لم تكن من صلب علم أصمول الفقمه ،إال أن أممر 
،و عنممد النمممر فممي تصممويب عنممد النمممر فممي القيمماس المناسممب والمخيممل و جميمما  أنواعممه االخممتالف فيهمما يممنعكس 

فعمرض لمرأي متكلممي السمنة المذين يمرون أن الحسمن والقمبح لميس ذاتيما فمي األفعمال وإنممما .تهمدين و تخطئمتهمجالم
حتمل يستحسمن سممرة اللمون مممال واحمد  ويسمتقبحها . مما يوافمق رمرض المستحسمن أو يخالفمه إمما أن يكمون م:هو
 .جودين لألشيان بذاتهاد و البياض المواإلافل ال كالسو و هذا أمر.هخر
 .ما حسنه  الشرا أو قبحهم إما أن يكونو 
عبمارة عمن خطماب الشمرا فيكون الحكم عندهم .و كل هذه أوصاف إلافية ال ذاتية.كان ل نسان مباحا فعله و ماأ

 .فعال صفة تحسين أو تقبيحإذا تعلق بؤفعال المكلفين بطلب أو ترك فوذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق باأل
إلل أن الحسن والقبيح وصمف ذاتمي لألفعمال، باتفماق العقمل علمل القمول بهمما ممن ريمر إلمافة  أما المعتزلة فذهبوا 

 .كحسن الصدق وقبح الكذب
فمانتهل لمما يشمبه رأيما .وبعد استعراض حجج الفريقين يبدو أنه لم يجد فيهما مما يكفمي لتمرجيح أحمدهما علمل اآلخمر

 .مالما أقرب للتوفيق بينهما
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 :"البداية"في  ألفاظ االستحسان وما في حكمها
 :ك قولمه فمي مسمح الخفمين،ممن ذلم ٔممرة ٕٙ" البدايمة"فمي ( استحسان)وردت لفمة 

وقولممه فممي ، ٕ(وأممما التفريممق بممين الخممرق الكميممر واليسممير فاستحسممان ورفمما للحممر )
وقوم جعلوا الحمائض فمي همذا االخمتالف بمنزلمة  :)قرانة الحائض اليسير من القرهن

لطمول مقامهما  ناالجنب وقوم فرقموا بينهمما فؤجمازوا للحمائض القمرانة القليلمة استحسما
ممرة تسمعة منهما فمي مولموا  ٙٔ( استحسن) ووردت، ٖ(مالك حائلا وهو مذهب

حمموالن فقممط  وبممه قممال زفممر )فممي مممدة الرلمماا التممي تحممرم :االستحسممان، ممممل قولممه
األجير وقوله في لمان ،ٗ(واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة علل العامين

راه ال يلمممن إال أنممه استحسممن تلمممين حامممل القمموت وممما يجممري مجمم :)عنممد مالممك 
 . ٘(وكذلك الطحان وما عدا ريرهم فال يلمن إال بالتعدي

والجمهمور أنمه  :)فيما له عالقة بالمولوا ممماني ممرات مممل قولمه( حسن)ووردت 
لميس علمل النسمان أذان وال إقاممة وقممال مالمك إن أقممن فحسمن وقمال الشممافعي إن أذن 

لمما فممي الخممالف ،وقممال أي ٙ(وأقممن فحسممن وقممال إسممحاق إن علمميهن األذان واإلقاممة
وذهب الطبري مذهب التخيير وقال همذه الهيئمات  :)الواقا في هيئات جلوس الصالة

  4(كلها جائزة وحسن فعلها لمبوتها عن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم
وقال أبو حنيفة إن صلل للزلزلة فقمد أحسمن وإال  :)مرتين عند قوله( أحسن)ووردت

الك إذا طال الدخول هل يكون القمول قولمه واختلف أصحاب م) :وقوله 6(فال حر  
  3( بيمين أو بنير يمين أحسن

 
مممن الناحيممة التطبيقيممة نقممف علممل جملممة مممن المعمماني واالسممتعماالت لالستحسممان،فقد ف

يؤتي بمعنل الندب،أو استمنان من قاعدة لسبب أو اعتبار موجب لذلك،أو التفريق بين 
لمعبر عنمه بالعمدول عمن مقتلمل قيماس المتماملين لسبب يفرض ذلك التفريق، وهو ا

                                                                                             
ه أن هذه المسؤلة ليست من صلب علم األصول فال ينبني إشنال الفقهان بهما وال العاممة ممن بماب أولمل،مم إن فرأي

للعقل دورا في التسليم بالشرا من جهة المعجزة التي أيدته بالمعاينة لمن حلرها وبالخبر المتواتر لمن جمان بعمد 
ويكمون بمذلك تحسمين الشمرا تحسمين مما بالعقمل .جيل الرسالة،دون أن يكون في ذلك تعنيت للعموم بوجوب النمر
وبمرد ابمن رشمد قمول ممن يمر، الحممر أصمال فمي .من جهة األصمول وكمذلك التقبيح،باعتبمار الشمارا أعلمم وأحكمم

 .األفعال يكون قد مال إلل التحسين ما لم يرد في الشرا تقبيح لفعل من األفعال
مجمرد جمدل فمي النممر، فقمد حمدد الشمرا الحسمن والقبميح والذي أراه أن مجمل هذا الكالم بعد ورود الشرا يبقمل 

من األفعال وما سكت عنه وهو معقول المعنل فالحسن بحسب مما يمهمر علمل لمون نصموص الشمرا ومقاصمده 
حسن،والقبيح بحسب ذلك قبيح،وما كان رير معقول المعنمل وقصمد بمه التعبمد المحمض فاألصمل عمدم تحسمينه لمما 

 .وهللا أعلم.فيه من االبتداا
 مالمة منها في معنل االستحباب المقابل للوجوب ٔ
 ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 6ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 4٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 6ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 36: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 ٘٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٖٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   3
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أو مجرد ترجيح لرأي يسنده نص أو أمر عمن السملف أو لكونمه .جلي إلل قياس خفي
 .يقا في دائرة المباح ويتسا فيه اختيار الفعل

 : االستحسان في مقابل الوجوب
بمعنمل النمدب واالسمتحباب المقابمل " البدايمة"أحيانما فمي "االستحسان"ويؤتي استعمال 

وممن الواجمب المذي اختلفموا فيمه فمي الجنمين مما وجموب النمرة :)،ممل قولمه للوجوب
وجوب الكفارة فذهب الشافعي إلل أن فيمه الكفمارة واجبمة وذهمب أبمو حنيفمة إلمل أنمه 

وأمما مالمك فلمما كانمت الكفمارة ال  (...)ليس فيمه كفمارة واستحسمنها مالمك ولمم يوجبهما
تمرددا عنمده بمين العممد والخطمؤ تجب عنمده فمي العممد وتجمب فمي الخطمؤ وكمان همذا م

  ٔ(استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها
اختلفممموا فمممي التوقيممت فمممي النسمممل فمممنهم ممممن أوجبمممه ومممنهم ممممن استحسمممنه :)وقولممه

وقال الشافعي ال يجب الترتيب وإن فعل ذلك إذا كمان فمي الوقمت :)وقوله ٕ(واستحبه
     ٖ(متسا فحسن يعني في وقت الحالرة

 :من القاعدةاالستحسان استثنا  
وقمموم جعلمموا الحممائض فممي هممذا االخممتالف بمنزلممة الجنممب وقمموم فرقمموا :)وممالممه قولممه

بينهما فؤجازوا للحائض القرانة القليلمة استحسمانا لطمول مقامهما حائلما وهمو ممذهب 
واألجير عند مالك كما قلنا ال يلمن إال أنمه استحسمن تلممين :)وقوله أيلا ٗ(مالك

وكممذلك الطحممان وممما عممدا ريممرهم فممال يلمممن إال  حامممل القمموت وممما يجممري مجممراه
  ٘(بالتعدي وصاحب الحمام ال يلمن عنده هذا هو المشهور عنه

 :التفريا بين ما يظهر بين  التماثل
ا فمي التفريق بين ما هو مقصود من المكلف وبين ما هو ريمر مقصمود استحسمانممل 
ها فاستحسان منمه ألنمه وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو رير وجه ):قوله

رأ، أن ذلممك المعيممب إذا لممم يكممن مقصممودا فممي المبيمما فلمميس كبيممر لممرر فممي أن ال 
يوافق الممن الذي أقيم به إرادة المشتري أو البائا وأما عندما يكون مقصمودا أو جمل 

       ٙ(المبيا فيعمم اللرر في ذلك
ا مالمك فقمال إن طمال فؤمم):ا في قولمهالتفريق بين طول الزمن وقصره استحسانوممل 

  4(الزمان فال شفعة وإن لم يطل ففيه الشفعة وهو استحسان
 : ا في قولهتفريق بين ما يناب عليه وبين ما ال يناب عليه استحسانوممل ال 
وأما تفريق مالك بين ما ينماب عليمه وبمين مما ال ينماب عليمه فهمو استحسمان ومعنمل )

      6(لحق فيما ال يناب عليه ذلك أن التهمة تلحق فيما يناب عليه وال ت
 : ا في قولهالتفريق بين وجود الولد وعدمه استحسانوممل 

                                 
 ٕٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 4٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 ٖ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 34ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 3ٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
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واختلممف أصممحاب مالممك فممي أم ولممد المكاتممب إذا مممات المكاتممب وتممرك بنممين ووفمماه )
... كتابته هل تعتق أم ولده أم ال فقال ابن القاسم إذا كمان معهما ولمد عتقمت وإال رقمت

   ٔ(حسانومذهب ابن القاسم كؤنه است
 :استحسانا في قوله التفريق بين يسار السارق وعدمهوممل 

وفرق مالك وأصحابه فقال إن كان موسمرا أتبما السمارق بقيممة المسمروق وإن كمان )
واشترط مالمك دوام اليسمر إلمل يموم القطما فيمما حكمل عنمه  ،معسرا لم يتبا إذا أمر،

  ٕ(ابن القاسم  وأما تفرقة مالك فاستحسان علل رير قياس
 

االستحسان بترجيح رأ  لوجود نيص أو أثير عين السيلف أو لكوني  يقيل فيي دائيرة 
 :اإلباحة واالختيار أو طلبا للعدل والمصلحة

 
 :االستحسان مل وجود النص

وقد ذهمب قموم إلمل استحسمان سمكتات كميمرة فمي الصمالة منهما حمين يكبمر :)ممل قوله
القمرانة قبمل الركموا ومممن قمال ومنها حين يفرل من قرانة أم القرهن وإذا فرل ممن 

بهذا القمول الشمافعي وأبمو ممور واألوزاعمي وأنكمر ذلمك مالمك وأصمحابه وأبمو حنيفمة 
وأصحابه  وسبب اختالفهم اختالفهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال كانت لمه 
عليه الصالة والسالم سكتات في صالته حين يكبر ويفتتح الصالة وحين يقمرأ فاتحمة 

  ٖ(ا فرل من القرانة قبل الركواالكتاب وإذ
بمعنل ما فعل فهو حسن علل أصل )االستحسان عندما ال يكون هناك شرع مسموع

 :(اإلباحة
متل يستحب أن يقام إلمل الصمالة فمبعض استحسمن البمدن فمي أول اإلقاممة :)ممل قوله

 ،قممد قامممت الصممالة :علممل األصممل فممي الترريممب فممي المسممارعة وبعممض عنممد قولممه
وبعلمهم لمم يحمد  ،حتمل يمروا اإلممام :وبعلهم قال ،حي علل الفالح :وبعلهم عند
ولميس فمي  .كمالك رلي هللا عنه فونه وكل ذلك إلمل قمدر طاقمة النماس ،في ذلك حدا

هممذا شممرا مسممموا إال حممديث أبممي قتممادة أنممه قممال عليممه الصممالة والسممالم إذا أقيمممت 
ال فالمسؤلة باقية علل الصالة فال تقوموا حتل تروني فون صح هذا وجب العمل به وإ

  ٗ(أصلها المعفو عنه أعني أنه ليس فيها شرا وأنه متل قام كل فحسن
 
 

 :تعارا األحاديث عنداالستحسان 
وبعلهم فرق في الجهر بمين أن يسمما قمرانة اإلممام أو ال يسمما فؤوجمب :)ممل قوله

ه يستحسمن لمه عليه القرانة إذا لم يسما ونهاه عنها إذا سما وباألول قال مالمك إال أنم
القرانة فيما أسر فيه اإلمام وبالمماني قمال أبمو حنيفمة وبالمالمث قمال الشمافعي والتفرقمة 

                                 
 64ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٖٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
  63: ص ٔ: بداية المجتهد  ٖ
 3ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
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بممين أن يسممما أو ال يسممما هممو قممول أحمممد بممن حنبممل والسممبب فممي اخممتالفهم اخممتالف 
       ٔ(األحاديث في هذا الباب وبنان بعلها علل بعض

 :ل  استحسان األمر لفعل النبي 
ما صار الجميا إلل استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات وإن:)ممل قوله

  ٕ(الحالرة لصالته عليه الصالة والسالم الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة
 :استحسان األمر لفعل السلف ل 

ورو، مالك أن اللحاك بن قيس سؤل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به :)ممل قوله
ه وسلم يوم الجمعة علل أمر سورة الجمعة قال كان يقمرأ ب رسول هللا صلل هللا علي

هل أتاك حديث الناشية واستحب مالك العمل علل هذا الحديث وإن قمرأ عنمده بسمبح 
  ٖ(اسم ربك األعلل كان حسنا ألنه مروي عن عمر بن عبد العزيز

 :عبلاة االستحسان بالمقاصد
فيه حق توفية والمذي لميس فيمه وتفريق مالك بين النائب والحالر والذي :)ممل قوله

حق توفية استحسان ومعنل االستحسان في أكمر األحوال هو االلتفات إلل المصملحة 
      ٗ(والعدل 

 :عبلاة االستحسان برفل الحرج
وقممال قمموم بجممواز المسممح علممل الخممف المنخممرق ممما دام يسمممل خفمما وإن :)ممممل قولممه

فعي أن يكون في مقدم الخف وممن روي عنه ذلك الموري ومنا الشا ،تفاح  خرقه
خرق يمهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه وسمبب اخمتالفهم فمي ذلمك 
اختالفهم في انتقال الفرض من النسل إلل المسح هل هو لمولا السمتر أعنمي سمتر 
خف القدمين أم هو لمولا المشقة في نوا الخفين فمن رهه لمولما السمتر لمم يجمز 

لمنخرق ألنه إذا انكشف من القدم شين انتقل فرلها من المسمح المسح علل الخف ا
 .إلل النسل

ومن رأ، أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسممل خفما وأمما التفريمق  
بمين الخممرق الكميممر واليسممير فاستحسممان ورفمما للحممر    وقممال الممموري كانممت خفمماف 

لنماس فلمو كمان فمي ذلمك حممر المهاجرين واألنصمار ال تسملم ممن الخمروق كخفماف ا
لورد ونقل عنهم  هذه المسؤلة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم ما عموم االبتالن 

  ٘(به لبينه صلل هللا عليه وسلم وقد قال تعالل لتبين للناس ما نزل إليهم
 :مشروعية االستحسان

ة من عرض ما رهه من أصول الكتاب والسن"اللروري"بعد أن انتهل ابن رشد في 
وقد يمن أن ههنما أصموال )واإلجماا واالستصحاب قال في شؤن االستحسان وريره 

ومنهما االستحسمان واالستصمالح وهمذان إن أريمد بهمما )...( رير همذه نحمن ذاكروهما

                                 
   ٕٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
  3ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٓٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ

 
  ٘ٔ -ٗٔ:ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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مما يجوز في الشرا علل الجهمة التمي يجموزه  ٔنوا من أنواا القياس،جلي أو خفي
 ٖ(ٕيرد به ذلك فليس بؤصلالقائلون به فهو علل رأيهم أصل ،وأما إن لم 

منسممموبا إلمممل جمهمممور "البدايمممة"فاالستحسمممان ممممن جهمممة االسمممتخدام العمممام نجمممده فمممي
وإنمما صمار الجميما :) األئمة،ممل التعميم الوارد في قوله في ترتيب قلان الصلوات

إلممل استحسممان الترتيممب فممي المنسمميات إذا لممم يخممف فمموات الحالممرة لصممالته عليممه 
  ٗ(الخمس يوم الخندق مرتبة الصالة والسالم الصلوات

وبخصوص مالمك فقمد وجدتمه أكممر حمما فمي اسمتعماله حيمث وصمل إلمل سمتة عشمر 
وقوم فرقوا بينهما فؤجمازوا للحمائض :) مرة، من ذلك قوله في قرانة الحائض القرهن

ولمممم يمممذكر  ٘(القمممرانة القليلمممة استحسمممانا لطمممول مقامهممما حائلممما وهمممو ممممذهب مالمممك
وقمد اختلفموا فمي معنمل :) فة إال في مولعين ،عنمد قولمهاالستحسان في حق أبي حني

االستحسان الذي يذهب إليه مالمك كميمرا فلمعفه قموم وقمالوا إنمه مممل استحسمان أبمي 
  ٙ(حنيفة وحددوا االستحسان بؤنه قول بنير دليل

                                 
الـَحَجر  جمعمه المـِحجاَرة  ولمـيس بقمـياس ألن المـَحَجَر ومما أَشمبهه يجمما علمـل أَحجمار ) :جان في لسان العرب    ٔ

: ص ٗ: لسمان العمرب   ( ولكن يجوز  االستمـحسان   فمـي العربمـية كمما أَنمه يجموز فمـي الفقمه وَتمْرك  القمـياس لمه
ٔٙ٘ 

وإنممما ":) الرسممالة"ي يقممول فمميوهممذا لعلممه المناسممب لممما رفلممه العلمممان وعلممل رأسممهم اإلمممام الشممافعي الممذ ٕ 
االستحسان تلذذ وال يقول فيه إال عمالم باألخبمار عاقمل للتشمبيه عليهما   وإذا كمان همذا هكمذا كمان علمل العمالم أن ال 
يقول إال من جهة العلم وجهمة العلمم الخبمر المالزم بالقيماس بالمدالئل علمل الصمواب حتمل يكمون صماحب العلمم ابمدا 

القياس كمما يكمون متبما البيمت بالعيمان وطالمب قصمده باالسمتدالل بماألعالم مجتهمد ولمو متبعا خبرا وطالب الخبر ب
قال بال خبر الزم و قيماس كمان أقمرب ممن اإلممم ممن المذي قمال عمالم وكمان القمول لنيمر أهمل العلمم جمائزا      ولمم 

اب والسمنة واإلجمماا يجعل هللا ألحد بعمد رسمول هللا أن يقمول إال ممن جهمة علمم ململ قبلمه وجهمة العلمم بعمد الكتم
 6ٓ٘-4ٓ٘(  واآلمار وما وصفت من القياس عليها

وكان عليهم أن يجتهدوا كما أمكنهم االجتهاد وكل أمر هللا جل ذكره وأشباه لهذا تدل علمل إباحمة   ":)األم"وقال في 
السممبيل التممي القيمماس  وحمممر أن يعمممل بخالفممه مممن االستحسممان ألن مممن طلممب أمممر هللا بالداللممة عليممه فونممما طلبممه ب

عليمه وسملم  فلمم يقبمل عمن هللا وال  فرلت عليه ومن قال أستحسن ال عن أمر هللا وال عن أمر رسموله  صملل هللا
  ٖٓٓ:ص 4: :األم (عن رسوله ما قال ولم يطلب ما قال بحكم هللا وال بحكم رسوله

حكمم المسملمين دليمل علمل أن ال  حكمم هللا ممم حكمم رسمول هللا  صملل هللا عليمه وسملم ممم:)ويقول في أحكمام القمرهن
يجوز لمن استؤهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم وال أن يفتي إال من جهة خبر الزم وذلك الكتاب ممم السمنة أو 
ما قاله أهل العلم ال يختلفون فيه أو قياس علل بعض هذا وال يجوز له أن يحكمم وال يفتمي باالستحسمان إذ لمم يكمن   

 في واحد من هذه المعاني وذكر فيما احتج به قول هللا عز وجل أيحسمب اإلنسمان أن يتمرك االستحسان  واجبا وال
سد، قال فلم يختلف أهل العلم بالقرهن فيمما علممت أن السمد، المذي ال يمإمر وال ينهمل وممن أفتمل أو حكمم بمما لمم 

د، ورأ، أن قمال أقمول مما يإمر به قد اختار لنفسه أن يكون في معاني السد، وقد أعلمه عز وجل أنمه لمم يتركسم
 .شئت وادعل ما نزل القرهن بخالفه

قال هللا جل مناإه لنبيه  صلل هللا عليه وسلم  اتبا ما أوحي إليك من ربك وقال تعالل وأن احكم بينهمما بمما أنمزل  
لكهمف هللا وال تتبا أهوانهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا إليك ممم جمانه قموم فسمؤلوه عمن أصمحاب ا

وريرهم فقال أعلمكم ردا يعنمي أسمؤل جبريمل عليمه السمالم ممم أعلمكمم فمؤنزل هللا عمز وجمل وال تقمولن لشمين إنمي 
فاعل ذلك ردا إال أن يشان هللا وجانته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا فلم يجبها حتل نزل عليمه قمد سمما 

مرأته فقمال لمم ينمزل فيكمما وانتممر الموحي فلمما أنمزل هللا هللا قول التي تجادلك في زوجها وجانه العجالني يقذف ا
عز وجل عليه دعاهما والعن بينهما كما أمر هللا عز وجل وبسط الكالم في االستدالل بالكتماب والسمنة والمعقمول 

 عبمد الننمي :تحقيق- أحكام القرهن( في رد الحكم بما استحسنه اإلنسان دون القياس علل الكتاب والسنة واإلجماا 
 ٕ::  عدد األجزان -ٓٓٗٔ-بيروت -دار الكتب العلمية -  عبد الخالق  

 36:ص: اللروري ٖ
 ٖٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ 
 ٖ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘ 
 3ٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
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وقال أبو حنيفة إنه من تعد، علل دابة رجل فركبها أو حمل عليها فال كران :) وقوله
ه إياها وال في حمله ألنه لامن لها إن تلفت في تعديه وهمذا قولمه فمي عليه في ركوب

كل ما ينقل ويحول فونه لما رأ، أنه قمد لممنه بالتعمدي وصمار فمي ذمتمه جمازت لمه 
وأما من المعنل كما تقدم من قولنما فالقيماس أن تجمري المنمافا واألعيمان )...( المنفعة

يعتبر وأمما سمائر األقاويمل التمي بمين  المتولدة مجر، واحدا وأن يعتبر التلمن أو ال
 .ٕوقصده بهذا التعليق األخير رأي الحنفية ٔ(هذين فهي استحسان

وأما اختالفهم من قبل العدد فون :) ولم يذكره للشافعي إال في مالمة مواطن منها قوله
مالكا قال ال إحداد إال في عدة الوفاة  وقال أبو حنيفة والموري اإلحداد في العمدة ممن 

وذكممره مممرة  ٖ(لطممالق البممائن واجممب وأممما الشممافعي فاستحسممنه للمطلقممة ولممم يوجبممها
وبهمذا  ،وقال قوم ال يؤتيها زوجها إال أن يطول ذلمك بهما :)ألحمد ابن حنبل عند قوله

بن حنبل وسبب اختالفهم هل إباحة الصمالة لهما همي رخصمة لمكمان  القول قال أحمد
لصالة ألن حكمها حكم الطاهر فمن رأ، أن تؤكيد وجوب الصالة أم إنما أبيحت لها ا
وممن رأ، أن ذلمك ألن حكمهما حكمم الطماهر  .ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطؤها

أباح لها ذلك وهي بالجملة مسؤلة مسكوت عنهما وأمما التفريمق بمين الطمول وال طمول 
        ٗ(فاستحسان

،أن الخالف ليس فيمهر من خالل استعمال الجميا عبارة االستحسان وما في معناها
أن في أصول الشرا ما يعطي مشروعية ما لمما ذلك ستعمال العبارة في ذاتها وفي ا

 : استحسنه المسلمون
أما الكتماب فقولمه :)يقول اآلمدي وهو يستعرض أدلة المجيزين الستعمال االستحسان

 واتبعموا:)وقولمه تعمالل(  6ٔالزممر ( )الذين يستمعون القول فيتبعون أحسمنه: )تعالل
ووجه االحتجا  باآلية األولل ورودها (  ٘٘الزمر ( )أحسن ما أنزل إليكم من ربكم

                                 
 ٕٔٗ: ص ٕ:  بداية المجتهد  ٔ

قلت أرأيت النمالم المذي لمم يحمتلم ":) السير"ومن األمملة األخر، لالستحسان ما أورده أبو الحسن الشيباني في ٕ 
يرتد عن اإلسالم هل تقتله قال ال قلمت فمون أدرك كمافرا كمذلك قمال أحبسمه وال أقتلمه النمه لمم يقمر باإلسمالم بعمد مما 
أدرك قلت أرأيت هذا النالم إذا ارتد عن اإلسالم وهو يعقل ولم يحتلم هل يرث أبماه لمو ممات األب ويصملل عليمه 

قلمت :) وكمذا قولمه( القياس فنعم ولكن أدا القيماس لفحشمه فمال هكمل ذبيحتمه وال أصملي عليمه وال أورممهقال أما في 
أرأيت الرجل إذا شرب حتل يسكر ويذهب عقله مم يرتد عن اإلسمالم فمي حالمه تلمك ممم صمحا فؤقمام علمل اإلسمالم 

السكران إذا ذهمب عقلمه فهمو بمنزلمة هل تبين منه امرأته قال أما في القياس فنعم ولكن أدا القياس وأستحسن ألن 
  ٕٕٙ:ص: السير (المجنون في هذا الباب فال أبينها منه  

جميمما الحمماالت الممواردة للشممافعي فممي المفهمموم الممذي يقابممل الواجممب ولمميس  3ٕ: ص ٕ: بدايممة المجتهممد   ٖ 
االستحسمان حسمب فيه معاتبة للشافعي علل أخذه ب" المنني"االستحسان االصطالحي،ووقفت علل تعليق لصاحب 

أو الحماريمة لمذهاب الشمافعي مما جملمة ركة تالمشمما رهه ررم إنكاره الشديد علل ريره،وقد أورد ذلك فمي مسمؤلة 
بخمالف الحنابلمة  قسممه بيمنهم بالسمويةوبين ولد األبوين وولمد األم فمي فمرض ولمد األم إلل اإلشراك أهل العلم  من

االستحسان المجرد لميس بحجمة فمي الشمرا :) يقول. شين لولد األبوينالذين ال يؤخذون بذلك فال يبقل في المسؤلة 
فونه ولا للشرا بالرأي بنيردليل وال يجوز الحكمم بمه لمو انفمرد عمن المعمارض فكيمف وهمو فمي مسمؤلتنا يخمالف 
ممماهر القممرهن والسممنة والقيمماس ومممن العجممب ذهمماب الشممافعي إليممه هاهنمما ممما تخطئتممه الممذاهبين إليممه فممي ريرهممذا 

   4ٖٔ: ص ٙ: المنني  ( وقوله من   استحسن فقد شرا  وموافقة الكتاب والسنة أولل المولا
 وقد نقل عن الشافعي أنه قال أستحسن في المتعة أن تكون مالمين درهما":) اإلحكام"وكذا قال اآلمدي في 

قمال فمي السمارق وأستحسن مبوت الشفعة للشفيا إلل مالمة أيام وأستحسن تمرك شمين للمكاتمب ممن نجموم الكتابمة و
 ٗ: اإلحكمام لرممدي  ( إذا أخر  يده اليسر، بدل اليمنل فقطعت القياس أن تقطا يمناه واالستحسمان أن ال تقطما

 ٖٙٔ: ص
 4ٗ-ٙٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ 
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في معرض المنان والمدح لمتبا أحسن القول وباآلية المانية ممن جهمة أنمه أممر باتبماا 
ما رهه ) ٔوأما السنة فقوله عليه السالم .أحسن ما أنزل ولوال أنه حجة لما كان كذلك

وأممما  ، حسممن ولمموال أنممه حجممة لممما كممان عنممد هللا حسممناهللا المسمملمون حسممنا فهممو عنممد
إجماا األمة فما ذكر من استحسانهم دخول الحمام وشرب الممان ممن أيمدي السمقائين 

   ٕ(تقدير لزمان السكون وتقدير المان واألجرة  من رير
وبنض النمر عن قوة هذه األدلة أو لعفها،يبقل المهم هو النمر في األسماس المذي 

االستحسمان والمدليل المعتممد فيمه،إذ ال يرلمل أحمد لنفسمه وال لنيمره قموال  يقوم عليه
وأقل ذلك أن ال يعارض هذا النممر أصمال شمرعيا معتبمرا وأن يكمون ممما .بنير دليل

 .تشهد األصول لجنسه
وبمين ريمره مممن لميس  ،ولهذا نجد ابن رشمد يميمز بمين االستحسمان القمائم علمل دليمل

سان عند مالك وأنه ليس صحيحا ما يقال بؤنه قول بال كذلك،ويدافا عن معنل االستح
دليل،مم علق علل ما ير، لعفه في التطبيق العملمي لهمذه األداة االجتهاديمة،إما بؤنمه 

وكؤنه بهذا يشمير .جار علل رير  قياس،أو باعتباره أصول مبني علل رير استحسان
ممر ال يمكمن الحسمم إلل حقيقة مفادها أن كميرا من الخالفمات األصمولية ممن جهمة الن

 .فيها إال من خالل أمملة عملية وتطبيقات لتك األصول
 :االستحسان المبني عل  غيراألصول ضعيف

واختلفمموا إذا كممان ممما النخممل أرض بيلممان أو ممما الممممار هممل يجمموز أن :)ممممل قولممه
تساقل األرض ما النخل بجزن من النخل أو بجزن من النخل وبجزن مما يخر  من 

ا مالمك فقمال إذا كانمت األرض تبعما للمممر وكمان المممر أكممر ذلمك فمال وأم... األرض
وحممد ذلممك  .اشممترط جممزنا خارجمما منهمما أو لممم يشممترطه ،بممؤس بممدخولها فممي المسمماقاة

الجزن بؤن يكون الملث فما دونه أعني أن يكون مقدار كران األرض الملث من الممر 

                                 
ما رأ، المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن وما رهه المسلمون سميئا فهمو عنمد :)قال الشي  ناصر الدين األلباني   ٔ

 ٖٖ٘الحمديث ٕسلسلة األحاديث اللعيفة المجلمد(هللا سين ال أصل له مرفوعا وإنما ورد موقوفا علل ابن مسعود
إن هللا نمر فمي قلموب العبماد فلمم يجمد قلبما أنقمل ممن أصمحابي ولمذلك اختمارهم فجعلهمم )وأورد في اللعيف أيلا 

 من نفس المجلد ٕٖ٘الحديث ( قبيحأصحابا فما استحسنوا فهو عند هللا حسن وما استقبحوا فهو عند هللا

والجمواب عمن اآليمة األولمل أنمه ال داللمة لمه فيهما :) ممم رد همذه األدلمة بقولمه ٘ٙٔ: ص ٗ: اإلحكام لرممدي    ٕ
علل وجوب اتباا أحسن القول وهو محل النزاا وعن اآلية المانية أنه ال داللة أيلا فيها علل أن ما صماروا إليمه 

أنزل وعن الخبر كذلك أيلا فون قوله ما رهه المسملمون حسمنا فهمو ممم هللا حسمن إشمارة  فلال عن كونه أحسن ما
إلل إجماا المسلمين واإلجماا حجة وال يكون إال عن دليل وليس فيه داللة علمل أن مما رهه هحماد المسملمين حسمنا 

د هللا وهممو ممتنمما وعممن أنممه حسممن عنممد هللا وإال كممان ممما رهه هحمماد العمموام مممن المسمملمين حسممنا أن يكممون حسممنا عنمم
اإلجممماا علممل استحسممان ممما ذكممروه ال نسمملم أن استحسممانهم لممذلك هممو الممدليل علممل صممحته بممل الممدليل ممما دل علممل 

اإلحكمام لرممدي ( استحسانهم له وهو جريان ذلك في زمن النبي عليه السالم ما علمه به وتقريمره لهمم عليمه ذلمك
  ٙٙٔ -٘ٙٔ:ص ٗ:  

بار مما صمدر ممن الصمحابة ممن اعتبمار للمصمالح أو استحسمان ممن قبيمل السمنة يقمول ويذهب الشاطبي إلل حد اعت
ويطلق أيلا لفم السنة علل ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو السمنة أو لمم يوجمد لكونمه  :)رحمه هللا

مماعهم إجمماا وعممل اتباعا لسنة مبتت عندهم لمم تنقمل إلينما أو اجتهمادا مجتمعما عليمه ممنهم أو ممن خلفمائهم فمون إج
لمصملحي عنمدهم فيمدخل  خلفائهم راجا أيلا إلل حقيقة اإلجماا من جهة حمل الناس عليمه حسمبما اقتلماه النممر

تحت هذا اإلطالق المصالح المرسلة واالستحسمان كمما فعلموا فمي حمد الخممر وتلممين الصمناا وجمما المصمحف 
دوين المدواوين ومما أشمبه ذلمك ويمدل علمل همذا علمل القمرانة بحمرف واحمد ممن الحمروف السمبعة وتم وحممل النماس

 (ٙ-ٗ:ص ٗ  :الموافقات()اإلطالق قوله عليه الصالة والسالم عليكم بسنتي وسنة الخلفان الراشدين المهديين
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سمممان مبنمممي علمممل فمممما دونمممه وأمممما تحديمممد مالمممك ذلمممك بالملمممث فلمممعيف وهمممو استح
ريراألصول ألن األصول تقتلي أنمه ال يفمرق بمين الجمائز ممن ريمر الجمائز بالقليمل 

       ٔ(والكمير من الجنس الواحد
 :ستحسان جار عل  غير  اياسالا

وأمما فسماده ممن قبمل النمرر مممل المسماقاة علمل حموائط مختلفمة فيمرد إلمل :)ممل قولمه
رير  قياس ومن أدخل ذوي السهام علمل  مساقاة الممل وهذا كله استحسان جار علل

العصبة ولم يدخل العصبة علل ذوي السهام فهمو استحسمان علمل ريمر قيماس ووجمه 
  ٕ(االستحسان أنه رأ، أن ذوي السهام أقعد من العصبة

وأممما مممن المعنممل كممما تقممدم مممن قولنمما فالقيمماس أن تجممري المنممافا واألعيممان :)وقولممه
التلمن أو ال يعتبر وأمما سمائر األقاويمل التمي بمين المتولدة مجر، واحدا وأن يعتبر 

   ٖ(هذين فهي استحسان
وقيل إن األصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل مما دخلهما :)وقوله

من اإلجارة الفاسدة أو ممن بيما المممر ممن قبمل أن يبمدو صمالحه وذلمك ممما يشمترطه 
أجرة الممل ممل أن يساقيه علمل أن يزيمد أحدهما علل صاحبه من زيادة رد فيها إلل 

أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت 
إجارة فاسدة وإن كانت من العامل كانت بيا الممر قبل أن يخلق وأما فسماده ممن قبمل 

ستحسمان النرر ممل المساقاة علل حوائط مختلفة فيرد إلمل مسماقاة المممل وهمذا كلمه ا
  ٗ(جار علل رير  قياس 

ومن أدخل ذوي السمهام علمل العصمبة ولمم يمدخل العصمبة علمل ذوي السمهام :)وقوله
فهو استحسان علل رير قياس ووجه االستحسمان أنمه رأ، أن ذوي السمهام أقعمد ممن 

  ٘(العصبة
وفرق مالمك وأصمحابه فقمال إن كمان موسمرا أتبما السمارق بقيممة ): يلا قولهأومماله 
وق وإن كان معسرا لم يتبا إذا أمر، واشترط مالك دوام اليسر إلل يوم القطا المسر

  4(وأما تفرقة مالك فاستحسان علل رير قياس:)وقوله ٙ(فيما حكل عنه ابن القاسم
 :بعا ما كتب في االستحسان بعد ابن رشد

 
 :كتب ورسائل في اإلستحسان

 
 :كتب في اإلستحسان

                                 
  6ٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 34ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
   ٕٔٗ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٖ
    63ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 34ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
  6ٖٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
  3ٖٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
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البماقي  عبمد محممدابمي حنيفمه النعممان امبمات االستحسمان فمي ممذهب  ةرولم .ٔ
 ص 120الصفحات هـٖ٘ٔٔ االفناني

 محممدة نمريه االستحسان في التشريا االسالمي وصلتها بالمصلحه المرسمل .ٕ
  151الصمفحات364ٔدار دمشمق ، : دمشمق  اللطيمف صمالح الفرفمور عبمد
 ص

دار : الدوحممه  محمممد اسممماعيل شممعباناالستحسممان بممين النمريممه والتطبيممق  .ٖ
 ص108الصفحات 366ٔ/  6ٓٗٔالمقافه ، 

محممد عزيمز ، الحليم الحراني بمن تيميمة احمد بن عبد:  قاعدة في االستحسان .ٗ
 333ٔدار عالم الفوائد : الرياض-. شمس

 عبمد:  االستصمحاب –االستصمالح  -االستحسان  -القياس : االجتهاد بالرأي  .٘
 3٘ٓٔدار الكتاب العربي : القاهرة-. الوهاب خالف

 
 :رسائل جامعية في اإلستحسان

 عبمد هللا عبمد فماروق اإلسمالمي الفقمه فمي تطبيقاته من ونماذ  االستحسان .ٔ
 .دكتوراه ،الكريم

 .ماجستير ،بخ  رسول هشر محمد وحجيته ساناالستح دليل .ٕ
 .ماجستير ،رفيق مدمح اإلسالمي الفقه في االستحسان نمرية .ٖ
 فرفممممور صممممالح اللطيممممف عبممممد والفقهممممان األصمممموليين عنممممد االستحسممممان .ٗ

 .ماجستير،
 .ماجستير ،الحموي أسامة االستحسان نمرية .٘
  الحافم عبد علي علي مديحة اإلسالمي الفقه بنان في وأمره االستحسان .ٙ
 .ماجستير ،حافم زهير حمزة والنافين الممبتين بين االستحسان .4

 
 :في اإلستحسان مخطوطات

مركز الملمك فيصمل للبحموث  ،النزالي، بن محمد بن محمد دمحم االستحسان .ٔ
 .والدراسات اإلسالمية

 .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،كتاب االستحسان .ٕ
 .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية :رساله في االستحسان .ٖ

 
 :مقاالت في اإلستحسان

 -المنمممممممار  هدليمممممممل االستحسمممممممان وعمممممممدم دخمممممممول البمممممممدا ممممممممن بابممممممم .ٔ
 950 - 920الصفحات3ٔٗٔ/رنوفمب/ٕٖٖٔ/ذوالحجه/12/مصر

المجلمس االعلمل : القماهره  عبدالقادر مكادي محمودبحث في االستحسان  .ٕ
م اسمبوا 1961 / هـ6ٖٓٔماعيه ، لرعايه الفنون واآلداب والعلوم االجت

 343 - 297الفقه االسالمي ومهرجان االمام ابن تيميه الصفحات

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/15/L441/محمد+عبدالباقي+الافغاني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/15/L441/محمد+عبدالباقي+الافغاني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/15/L441/محمد+عبدالباقي+الافغاني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/15/L441/محمد+عبداللطيف+صالح+الفرفور?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/15/L441/محمد+عبداللطيف+صالح+الفرفور?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/73/L441/شعبان+محمد+اسماعيل?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/434/D110/فاروق عبدالله عبدالكريم?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/434/D110/فاروق عبدالله عبدالكريم?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/434/D110/فاروق عبدالله عبدالكريم?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/434/D110/محمد آشر رسول بخش?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/434/D110/محمد رفيق?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/434/D110/عبداللطيف صالح فرفور?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/434/D110/أسامة الحموي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/434/D110/مديحة علي علي عبدالحافظ?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/434/D110/حمزة زهير حافظ?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/480/M060/محمد+بن+محمد+بن+محمد,+الغزالي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/509/L441/محمود+عبدالقادر+مكادي?KEYSEARCH
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المجلس االعلل : القاهره  الصالح صبحياالستحسان والمصالح المرسلة  .ٖ
م اسمبوا 1961 / هـ6ٖٓٔاب والعلوم االجتماعيه ، لرعايه الفنون واآلد

 294 – 289الفقه االسالمي ومهرجان االمام ابن تيميه الصفحات
المجلمس االعلمل : القماهره  همالل ةجمودالمرسملة  ةاالستحسمان والمصملح .ٗ

سمبوا أ م1961 / هـ6ٖٓٔ،  ةالفنون واآلداب والعلوم االجتماعيلرعايه 
 286 – 235 الصفحاتة الفقه االسالمي ومهرجان االمام ابن تيمي

علمل المجلس األ:  ةاهرالق القلقيلي هللا عبد االستحسان والمصالح المرسلة .٘
سبوا أ م1961  / هـ6ٖٓٔ،  ةلرعايه الفنون واآلداب والعلوم االجتماعي
 231 – 223الصفحاتة الفقه االسالمي ومهرجان االمام ابن تيمي

 محممداالستحسمان فمي الفقمه االسمالمي وعالقتمه باالسمتمنان فمي التشمريا  .ٙ
/  3ٖٔٔ،  ةالمجلمس االعلمل للشمئون االسمالمي:  ةالقماهر مصطفل شملبي

 172 – 125الصفحات ساس التشرياأالفقه االسالمي 34ٔٔ
ربيمممما /183/المممموعي االسممممالمي جاسممممم النشمممممي يمممملعجاالستحسممممان  .4

 98 - 92الصفحات/36ٓٔ/يناير/ٓٓٗٔ/ولاال
مجلمه  جاسمم النشممي عجيملاالستحسمان حقيقتمه وممذاهب االصموليين فيمه  .6

الشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممريعه والدراسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
 136 - 107الصفحات/36ٗٔ/ابريل/ٗٓٗٔ/رجب/1/هاالسالمي

المممممموعي  النشمممممممي عجيمممممملاالستحسمممممان فممممممي نممممممر المستشممممممرقين  .3
 34 - 30الصفحات/36٘ٔ/يناير/٘ٓٗٔ/ربيا الماني/244/االسالمي

الفكممر  محمممد الحفنمماوي حسممنالممالكي  االستحسمان وموقعممه مممن الفقممه .ٓٔ
 – 86الصفحات/363ٔ/شباط/3ٓٗٔ/جماد، المانيه/2/لبنان -االسالمي 

99 
العلمموم : دمشممق  ةجامعمم ةمجلمم الحممموي ةاسمماماالستحسممان ة نمريمم .ٔٔ

 - 98الصفحات/33ٓٔ/سبتمبر/ٔٔٗٔ/محرم  / 23 /االنسانيه 
 مطاوا الترتوري حسيناالستحسان عند الحنفيه وموقف الشافعيه منه  .ٕٔ

 - 148الصمفحات/27/1416/1995/مجلة البحموث الفقهيمه المعاصمره
181 

البعمث  القاسممي االسمالم مجاهمداالستحسان في لمون الكتماب والسمنة  .ٖٔ
 74 - 64الصفحات/33ٓٔ/وبراكت/ٔٔٗٔ/ربيا االول/7/االسالمي

مصطلح االستحسان وامر االختالف في داللته في اختالف االصوليين  .ٗٔ
اآلداب والعلوم  ةكلي، هللا  سيدي محمد بن عبد ةجامع: فاس  جميل محمد

 – 465ةوالعلموم االسمالمي ةالمصمطلحي ةالدراسم ةنمدو33ٙٔالنسانيه ، ا
478 

مجلمه كليمه  احممد مرعمي حسمناالستحسان االصولي حقيقتمه وحجيتمه  .٘ٔ
االممممممممممممممممممممممارات  -الدراسمممممممممممممممممممممات االسمممممممممممممممممممممالميه والعربيمممممممممممممممممممممه 

 35 - 9الصفحات/14/1418/1997/هالعربي
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 حممد مرعميأ حسمن وتطبيقاته الفقهيمه ةاالربع مةاالستحسان عند االئ- .ٙٔ
االمممممممممممارات  -مجلممممممممممه كليممممممممممه الدراسممممممممممات االسممممممممممالميه والعربيممممممممممه 

   47 - 9حاتالصف /15/1418/1998/ةالعربي
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 :مفهوم عمل واول الصحابي في اللغة واالصطبلح
وهمي  -كاألنصاري منسوب إلل األنصمار  -منسوب إلل الصحابة  -:ٔلغةالصحابي 
حَبًة بمعنل ال  مصدر زم مالزمًة و رافق مرافقًة وعاشر معاشرة صحَب َيصحب  ص 

. 
 .ٕهو من رهه أو حلر عنده مإمناً به ومات علل اإلسالم: االصطبلحوفي 

همو ممن رهه : صاحب النبي صلل هللا عليه وسلم ) -:  -رحمه هللا  –يقول ابن تيمية 
 وقمال مالمك. مإمناً به وإن قلت صحبته ; كما قد نص علل ذلك األئمة أحمد وريره 

من صحب رسول هللا صلل هللا عليه وسلم سنة أو شهراً أو يومماً أو رهه مإمنماً بمه : 
 ٖ (فهو من أصحابه ، له من الصحبة بقدر ذلك

 
 :غنية بؤاوال وأفعال الصحابة" البداية"

                                 
 .  (4ٓ٘/ٔ)المعجم الوسيط ( 3ٔ٘/ٔ)لسان العرب  ٔ
هذا المعنل يرجحه أهل الحمديث وهمو المنسمجم مما رأي السملف فمي المولموا وذهمب جمهمور األصموليين ممن ٕ

طمول الصمحبة ، وكممرة اللقمان بمالنبي صملل هللا عليمه وسملم ، علمل سمبيل إلمل اشمتراط   معتزلة ومتكلممين وفقهمان
إن الرجل ال يوصف ولو أطال مجالسة العالم بؤنه من أصحابه إذا لمم يكمن : ولهذا قالوا   .  التبا له ، واألخذ عنه

ة الجمالل وحاشمي( 6ٕ/ٕ)واإلحكمام لرممدي ( 4ٕٔ/ٖ)التمهيمد ألبمي الخطماب : علل طريق التبا لمه واألخمذ عنمه 
) وفممواتح الرحممموت ( 3ٗ/ٕ) وفممتح النفممار ( ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٕ) المحلممي علممل جممما الجواممما وتعليممق البنمماني عليممه 

وقواطمما ( 6ٖٗ/ٕ)وكشممف األسممرار للبخمماري ( 4ٙ-ٙٙ/ٖ)وتيسممير التحريممر ( ٕٙ)وارشمماد الفحممول ( 6٘ٔ/ٕ
وفمتح المنيمث ( 3ٖٕ)بمن الصمالح وعلموم الحمديث ال( 3ٔٗ/ٕ)       والمقنا في علموم الحمديث( 6ٙٗ/ٕ)األدلة 

 (ٙٙ-ٖٔ) ومخالفة الصحابي للحديث (6ٙ/ٖ)
ومنماهج ( ٕ-ٔ)وقمول الصمحابي وأممره فمي األحكمام الشمرعية (3ٔ-ٙٔ)وقول الصحابي وأمره في الفقه اإلسمالمي

 ترحيمب بمن. د)أحال علل هذه المراجا (.ٔٔ-ٔ)وحجية قول الصحابي ( ٕٔ)وهداب الصحابة في التعلم والتعليم 
األسممتاذ المسمماعد فممي قسممم أصممول الفقممه كليممة الشممريعة الجامعممة اإلسممالمية بالمدينممة )ربيعممان بممن هممادي الدوسممري

أن الصمحابة والتمابعين -: وقد انتهل فيه إلل الخالصات التالية"حجية قول الصحابي عند السلف"المنورة في بحمه 
أهمل العلمم حينمما رأ، كممرة مما نقمل عمنهم فمي  واألئمة األربعة كانوا يرون حجية قول الصحابي ، حتل أن بعض

األئمة األربعة أو أحدهم عدم القول بحجية قول الصمحابي لمم يحمرر   أن من نسب إلل-ٕ.ذلك حكل اإلجماا فيها 
 تحريراً صحيحاً   أقوالهم

أكمممل -ٗ.وأنممه الحممق .   أن الصممحابي إذا قممال قمموالً ولممم يعلممم لممه مخممالف فممون ذلممك القممول هممو فهممم الصممحابة-ٖ. 
، و العالئممي ( ٖ٘ٔ-6ٔٔ/ٗ)اإلمممام ابممن القمميم رحمممه هللا فممي كتابممه القمميم إعممالم الممموقعين   البحمموث فيهمما بحممث

 .   الشافعي في كتابه إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة ، إال أن بحث ابن القيم أشمل منه وأكمل
 36ٕ/ٕٓ  :مجموا الفتاو،  ٖ
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بؤنمه يمورد مما كمان  "البدايمة"صرح ابن رشد في ذكره لمشهورات المسائل فمي كتابمه
إنا نمذكر ممن :) في شؤن االختالف في تكبيرات العيد مستندا لصحابي أو سماا،يقول

   ٔ(ذلك المشهور الذي يستند إلل صحابي أو سماا
رنية بؤقوال الصحابة وخصوصا أقوال الكبار منهم ،فقمد جمان " البداية"ولهذا جانت 

مممرة وأمممما بمممبعض  ٕٙٔحممموالي( الصمممحابة أو الصممحابي:أي قولممه)ذكممرهم إجمممماال 
ممن الصمحابة أي مما يشمكل حموالي ملمث  ٕٙٔفمي البدايمة فقمد ورد في ذلك،التفصيل 

 4ٖٔفكمان ممن رجمالهم .علمما ٔٙٙاألعالم الواردة في الكتاب والتمي أحصميت فيهما 
وممن لمه رأي،ففمي ،ومتحمدث عمنهم ،وقد توزا هذا العدد بين رواة  ٖٗومن نسائهم 

ل والمذين تمم الحمديث عمنهم ممن خمال ،ممن الصمحابيات ٘ٔمن الصحابة و 36الرواة 
وأممما مممن نقممل لهممم فقممه  .صممحابية ٕٔصممحابيا و ٘ٗ: ٙٙ فبلممآ األحاديممث أو ريرهمما
 .مالمين من الصحابة وأربا صحابيات :ورأي فبلآ عددهم 

و عمممر ،مممرة  ٘٘ه ذكممر ٖٔت رلممي هللا عنممهأبممو بكممر :الخلفممان الراشممدون مممنهم 
 4ٓه ذكمر ٖ٘ت  رلمي هللا عنمهوعمممان  ،ممرة 4ٕ٘ه ذكمر ٖٕت  رلي هللا عنمه

 .مرة  4ٓٔه ذكر ٓٗت رلي هللا عنهوعلي ،ة مر
عبمد هللا بمن :"البداية"مم باقي الصحابة رلي هللا عنهم أذكرهم بحسب ما ذكروا في 

 وأبممو ،مممرة ٗٙٔه ذكممر 4ٗوعبممد هللا بممن عمممر ت ،مممرة ٕٙٙه ذكممر 6ٙعبمماس ت
ه ٕٖت وعبد هللا بمن مسمعود ،مرة 6ٗٔه ذكر 3٘ت  عبد الرحمن بن صخرهريرة 
ه 3ٕمم أنس بمن مالمك ت،مرة  6ٓٔه ذكر 4ٕوجابر بن عبد هللا ت ،ةمر ٕٓٔذكر 
ه ذكمر ٘ٗممرة ،وزيمد بمن مابمت تٖ٘ه ذكر 4ٗوأبو سعيد الخدري ت،مرة ٔٙذكر 
 ،مرة3ٔه ذكر 6ٔومعاذ بن جبل ت ،مرةٕ٘ه ذكر 4ٗورافا بن خديج ت،مرة  ٖٙ

ه ذكممر ٓٙومعاويممة بممن ابممي سممفيان ت ،مممرة4ٔه ذكممر ٓ٘والمنيممرة بممن شممعبة ت 
ممرة ٗٔه ذكمرا  46وعبمد هللا بمن الزبيمر ت  ٗٗوأبو موسمل األشمعري ت  ،مرة٘ٔ
 .مرة ٖٔه ذكر ٕ٘وعمران بن الحصين ت ،

وسعد بمن أبمي  ،مرات3ه ذكرا  ٖٗه وعمرو بن العاص تٖٙوحذيفة بن اليمان ت 
ه ٖٓوابي بن كعب ت ،مرات ٙذكر  3ٗوالحسن بن علي ت ،مرات 6وقاص ذكر 

بمن  أبمي المدردان عمويمرو  ،ممراتٗه ذكمرٖٗمسملمة ت  ومحممد بمن،مرات  ٘ذكر 
 الزبير بمن العموام ه وٕٖت أبي ذر جندب بن جنادة النفاري الحجازيه ؤٖت زيد
محمذورة  وأبمو، ه ذكمروا ممالث ممرات 44ت عبد هللا بن عمرو بن العاصه وٖٙت 

 أبو زيمد عقيمل بمن طالمب بمنوذكرا مرتين،العالن بن زياد ه و3٘ت  سمرة بن ِمعين
 .ذكر مرة واحدة ٓٙت عبد المطلب

ه وذكرت فمي 4٘ت عائشة بنت أبي بكر الصديقأم المإمنين  :وأما الصحابيات فهن
ت  أم سلمة هنمد بنمت أميمة بمن المنيمرة المخزوميمةمرة،وأم المإمنين 4٘ٔ  "بدايةال"

ميمونممة بنممت الحممارث بممن حممزن مممرة، وأم المممإمنين ٖ٘ه وذكممرت فممي الكتمماب 3٘
و ..مممرةٕٔذكممرت   أم عطيممة نسمميبة بنممت كعممبمممرة،و 3ٔذكممرت  ه ٓ٘ت الهالليممة

لممم أعتبممره فممي الروايممة أو  "البدايممة"تجممدر اإلشممارة إلممل أن مممن سممجل لممه رأي فممي 
 . كما أن من جان راويا لم أعتبره في المتحدث عنه ،الحديث عنه

                                 
 4٘ٔ: ص ٔ:   :نفسه ٔ
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مقارنمة مما بماقي الصمحابة،وابن % ٘ٔجان ذكمره  فمي البدايمة  رلي هللا عنهفعمر 
مم أبو هريرة % 3وعائشة جانت في المرتبة المالمة وكذا ابن عمر ب % ٗٔعباس 

% ٙمم كل من عبد هللا بن مسعود وجابر بن عبد هللا وعلي بن أبي طالب ب% 6ب
سممعيد الخممدري  يبكممر الصممديق وأبمم يلممك وأبمموكممل مممن أنممس بممن ما% ٗممممان بوع
مم كل من رافا بن خديج ومعاذ بن %ٕمم كال من زيد بن مابت وأم سلمة ب% ٖب

 %..ٔجبل وميمونة بنت الحارث ب
 

 :وتحرير محل النزاع في " اول الصحابي"ضبط مفهوم 
 
 :اول الصحابي مما ل  عبلاة بالسنة األصل الثاني للتشريل-أ
 
مممما لممه عالقممة بالنقممل والروايممة حيممث يكممون الصممحابي الصممحابة ممما أجممما عليممه  -ٔ

 .وأفعاله وتقريراته مجرد واسطة لنقل أقوال النبي 
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مراتمب ألفمام الصمحابة رلمي هللا  "اللمروري"وفي هذا الصدد يبين ابن رشد فمي 
، أو حمدمني ،  قمول الصمحابي سممعت رسمول هللا ك، عنهم في نقل األخبار عنه 

  .ويحتل المرتبة األوللافهني ،فهذا ال يتطرق إليه احتمال أو أخبرني أو ش
 افهذا ماهره النقل ، إذ. قال رسول هللا كذا أو حدث بكذا : أن يقول  ويليه في الرتبة

صدر عن الصحابي وليس نصا صريحا ، إذ ممكمن أن يكمون حمدث بمه عمن رسمول 
عمن  سيما إذا صمدر، ال هكمر العمل باألرأي و صحابي هخر،عن أو حدمه به .هللا 

 .وال تلر الواسطة باعتبارهم جميعا عدوال.من كمرت صحبته 
 :في حكم المسند والمرفوا-الجمهور حسب رأي–ما يكون من أقوال الصحابة -ٕ

أو فممرض كممذا ،  ،ونهممل عممن كممذا،أن يقممول الصممحابي أمممر رسممول هللا بكممذا  ومملممه
 ون ذلك منسوبا إلل النبي والجمهور يلحق هذا بالمسند والمرفوا لك. وأوجب كذا 

سوان سما الصحابي ذلك بنفسه أو نقله عن ريره من الصحابة،كما أن فصاحتهم في 
أهمل المماهر العربية ترجح فهمهم عن الخطاب األمر أو الوجوب أو رير ذلك،بينما 

 . ما لم ينقل لفمه  الصحابي أال حجة في قوليرون 
يث يرد عليه نفس الخالف بين الجمهور ويلحق بهذا ما يرويه الصحابي بالمعنل ح

والماهرية،وقد انحاز ابن رشد إلل رأي الجمهور مشترطا لذلك عدم تجاوز دائرة 

و أنا أر، أن فهم ما تدل عليه األلفام إذا كان في محل ) :يقول.الصحابي إلل ريره

لمجتهد و إال عاد ا، االجتهاد فال يجوز للمجتهد العمل به حتل ينقل إليه لفم الشارا 

( اللهم إال أن يقول ذلك المعنل صحابي، من حيث هو مجتهد مقلدا 
1
. 

 
 :ما اختلف في إلحاقه بالمسند والمرفوا-ٖ

يتطرق إليه ، ما مما  حسب ابن رشد فهذا. أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ممل 
 بي مر بذلك عساه أن يكون رير النحتماالت ، احتمال هخر وهو أن اآلسبق من اال

ممن السمنة كمذا ، والسمنة جاريمة بكمذا : من األئمة واألممران ، وفمي معنمل همذا قمولهم 
قال أبو عمر بن عبد البر قد روينا عن أبي وائل بن حجمر  :)قوله" البداية"جان في .

وأبو  :قال .أن ال يإذن إال وهو قائم وال يإذن إال علل طهر ،حق وسنة مسنونة :قال
 ٕ(يدخل في المسند وهو أولل من القياس  ،سنة :ولهوق .وائل هو من الصحابة
أن يقممول الصممحابي كممانوا يفعلممون كممذا، فؤلمماف الفعممل إلممل عهممد  ويليممه فممي المرتبممة

، وهمو األمهمر ، فهذا أيلا يحتممل أن يكمون بلمآ ذلمك رسمول هللا .  رسول هللا 
 .ويحتمل أن يكون لم يبلنه . فؤقره 

  
 :  عبلاة باإلجماعأاوال الصحابة وأفعالهم مما ل-ب

 .يخص ما أجمعوا عليه جميعا، ويدخل في أصل اإلجماا الصريح -ٔ

                                 
 6ٓ:ص:اللروري ٔ
 43: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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فهمو إجمماا سمكوتي ويلمي  ،ما نقل عن بعلمهم، ولمم ينقمل عمن أحمد ممنهم خالفمه -ٕ
ه الخمالف المعمروف فمي مولمعه ممن يموف.األول في درجة االسمتدالل لممن يقمول بمه

 .؟ جهة هل ينسب إلل ساكت قول
،إال أنه عند التطبيق يلوح به بعلهم في وجه بعض  ٔمن معممهموررم قبوله حجة 

 .في الوقت الذي يتمسك رير القائل به في ذلك الموطن بما يراه أقو، منه
وأمما ديمة العممد فجمهمورهم علمل أنهما ليسمت علمل ":)البدايمة"وممال اتفاقهم قوله فمي 

ال ال تحممل العاقلمة العاقلة لما روي عن ابن عباس وال مخالف له من الصحابة أنه ق
  ٕ(عمدا وال اعترافا وال صلحا في عمد

وممال أخذ المالكية والشافعية به وتقديمه علل ماهر النص ومعارلة الحنفية المذين 
ومالمك والشمافعي اتبعما  :)فمي سمجود القمرهن" البدايمة"في  قول ابن رشدقدموا النص 

لشرعية وذلك أنه لما مبمت أن في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم األوامر ا
عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في 
الجمعة المانية وقرأها تهيؤ الناس للسجود فقال علل رسلكم إن هللا لم يكتبهما علينما إال 
أن نشممان قممالوا وهممذا بمحلممر الصممحابة فلممم ينقممل عممن أحممد مممنهم خممالف وهممم أفهممم 

الشرا وهمذا إنمما يحمتج بمه ممن يمر، قمول الصمحابي إذا لمم يكمن لمه مخمالف  بمنز،
 ٖ(حجة

فقمد قمال الشمافعي  ،وعكس هذا الممال نجده في حكم ما يصماب ممن أعلمان الحيموان
ومالممك يلممزم فيممما أصمميب مممن البهيمممة ممما نقممص فممي ممنهمما قياسمما علممل التعممدي فممي 

وقمالوا إذا قمال  ،ي هللا عنمهوالكوفيون اعتمدوا في ذلك علل قول عمر رل .األموال
الصاحب قوال وال مخالف له من الصحابة وقوله ما هذا مخالف للقياس وجب العمل 

    ٗبه ألنه يعلم أنه إنما صار إلل القول به من جهة التوقيف
فمي زكماة العمروض " البداية"في  يقول ابن رشد ،وفي مولا هخر يؤخذ به األحناف
وزعمم الطحماوي  :)جوبها فيها خالفا ألهمل المماهربعد أن أورد رأي الجمهور في و

أن زكاة العروض مابتة عن عمر وابن عمر وال مخالف لهما من الصحابة وبعلهم 
ير، أن ممل هذا هو إجماا من الصحابة أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل 

ويمهر في النص تلعيف ابن رشد لألخذ باإلجماا  ٘(عن ريره خالفه وفيه لعف
 .ٙالسكوتي

                                 
( وأمما أقموال الصمحابة فمون انتشمرت ولمم تنكمر فمي زممانهم فهمي حجمة عنمد جمماهير العلممان :)يقمول ابمن تيميمة  ٔ

 43:ص ٘: :الفتاو، الكبر،
 3ٖٓ: ص ٕ: بداية المجتهد    ٕ
ان األمصممار مالممك فقهممقممال بهمما إمبممات النسممب بالقافممة  وممالممه أيلمما ممما جممان فممي ٔٙٔ: ص ٔ: بدايممة المجتهممد  ٖ

إلمل  ن بهمالوئقماواسمتند الوالشافعي وأحمد وأبو مور واألوزاعي وأبل الحكم بالقافة الكوفيمون وأكممر أهمل العمراق 
: ص ٕ: بدايمة المجتهمد  قلان عمر بمحلر من الصحابة بالقافة من رير إنكار ممن واحمد ممنهم همو كاإلجمماا 

ٕٙ3   
 ٖٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
٘
 6٘ٔ: ص ٔ: المجتهد  بداية   

واألصل في هذا ما روي عن ابن عباس ال نكاح إال بشاهدي عدل وولي مرشد وال مخمالف  :)وممله أيلا قوله ٙ
  ٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   (له من الصحابة وكمير من الناس رأ، هذا داخال في باب اإلجماا وهو لعيف
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بؤخذون به إذا لم يرد فمي الشمرا نفمي أو إمبمات للمسمؤلة  موأما أهل الماهر فيبدو أنه
وقمال داود كمل شمين ال مممل لمه ممن الصميد فممال  ":)البدايمة"مولما البحمث جمان فمي 

عمن عممر بمن  يجزان فيها إال الحمام فمون فيمه شماة ولعلمه ممن ذلمك إجماعما فونمه رو
 ٔ(حابةالخطاب وال مخالف له من الص

واختلفموا فمي همل بمين العممد والخطمو :) وممال عمدم أخمذ المالكيمة بمه فمي روايمة قولمه
فقمممال بمممه جمهمممور فقهمممان األمصمممار   .وهمممو المممذي يسممممونه شمممبه العممممد ؟ وسمممط أم ال

وقمد قيمل إنمه يتخمر  عنمه فمي ذلمك  .والمشهور عن مالك نفيمه إال فمي االبمن مما أبيمه
خطماب وعلمي وعمممان وزيمد بمن مابمت وأبمو وبومباتمه قمال عممر بمن ال ،روايمة أخمر،

   ٕ(موسل األشعري والمنيرة وال مخالف لهم من الصحابة
وقد ميز ابن تيمية رحمه هللا في أقوال الصحابة التي لم يرد ما يخالفها بين ما انتشر 

والمانيممة محمل نممزاا  ،منهما ومما لممم ينتشمر معتبمرا األولممل محمل أخممذ جمماهير العلممان
لنمر في هذه األمملة وريرها يجعلنا نعتقمد أن األممر أعممق ممن ذلمك رير أن ا.ٖبينهم

وأن إشكال التمايز بين التسليم من جهة النمر وبعض الممارسات التطبيقية وبين رد 
فلو تعلق األمر .هذه األقوال في مواطن عديدة ال يفسره انتشار هذه األقوال من عدمه

األمر يتعلق فمي معمممه بؤمممال عممر بصحابة منمورين لكان لهذا القول وجه ،أما و
فمال  وعممان وعلي وأبي موسل األشعري وزيد بن مابت وابن عممر وابمن عبماس 

 . يخفل في النالب قولهم وكلهم حمي بسلطة القرار أو التوجيه
أبو بكر وعمر وعلمي  ٗما سنه الخلفان الراشدون ويدخل في اإلجماا السكوتي أيلا

،ولم يعارلمهم أحمد فمي حيماتهم أو بعمد ممماتهم إلمل ودرجت عليه األمة  وعممان 
وقلت ذلك احتمرازا ممما اختلفموا فيمه فمي المولموا الواحمد .عهد موت هخر صحابي

خليفممة أمممرا وال يمهممر أحممد خالفممه فممي زمانممه الحيممث يممر، فيهمما  ٘والمسممؤلة الواحممدة
لشرط ويمهر ذلك بعده،وبالتالي ال يكون إجماعا للصحابة في حقنا،وال يشترط هذا ا

 .في إجماا ريرهم ممن يتعذر حصرهم
 

                                 
 ٕ٘ٙ: ص ٔ:  :بداية المجتهد ٔ
 36ٕ: ص ٕ : :بداية المجتهد ٕ
 43:ص ٘: :الفتاو، الكبر، ٖ
وعمنما رسمول : ومما يقوي اعتماد هذا اإلجماا ما مبت من حديث العرباض بن سارية رلي هللا عنه أنمه قمال ٗ

هللا صلل هللا عليه وسلم موعمة وجلت منها القلوب،وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول هللا كؤنها موعمة مـودا 
بالسما والطاعة، وإن تؤمر عليكم عبد، فونه من يع  منكم فسير، اختالفاً كميراً فعلميكم  أوصيكم: ]فؤوصنا، وقال

علوا عليها بالنواجذ، وإياكم، ومحدمات األمور فون كمل محدممة بدعمة .. بسنتي، وسنة الخلفان الراشدين المهديين

إلجمماا ووجمد المخمالف ممن ويتطرق إليه االحتمال واللعف في كونه دليال إذا جمرد عمن ا ٗ[وكل بدعة لاللة

جهة تحديد من هم الخلفان الراشدون هل هم من عرفوا تاريخيا بهذا اإلسم من طرف أهل السنة والجماعة،أم هي 
صفة تشمل كل من حمدت سيرته وشهد له السواد الخير فمي األممة بمذلك عبمر العصمور؟مم همل يتسماو، فمي ذلمك 

ل من زكاهم الوحي زمن الرسالة لم ينيروا ولم يبدلوا بعمد ذلمك من شهد له الوحي من الكتاب والسنة بنيرهم؟وه
 أم أن خيريتهم األولل تنمر ما قد يكون لهم بعد ذلك من أخطان؟

حكمم المرتمد وبمذلك حكمم فمي ممانا الزكماة ممن العمرب  ممانا الزكماة ذهب أبو بكر رلي هللا عنه إلل أن حكمم)  ٘
عمر رلي هللا عنه وأطلق من كان استرق منهم وبقمول عممر قمال وذلك أنه قاتلهم وسبل ذريتهم وخالفه في ذلك 

 6ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ( الجمهور
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أاوال الصحابة وأفعالهم مما لييس مين اإلجمياع وال مميا ظهير منهيا الرفيل إلي   - 
 . النبي 

  :تفسير الصحابي للقرآن والحديث-ٔ

ال شك أن الصحابة كانوا أعلم األمة بمراد هللا سبحانه وتعالل، ومراد رسـوله صلل 
س كذلك بالعربية التي نمزل بهما القمرهن، وتكلمم بهما رسمول هللا عليه وسلم، وأعلم النا
فتفسيرهم للقرهن والحديث هو التفسير الصحيح الذي يجب  .هللا صلل هللا عليه وسلم

تقديمه علل ريره، ولهذا كان من أصول منهج السلف الصالح اتبماا سمبيل الممإمنين 
وممن هنما .اب والسمنةمن أصحاب النبي صلل هللا عليه وسلم في فهمهم وعلمهم بالكتم

جانت مكانة قولهم فيما له عالقة بتفسير القمرهن والسمنة، وال شمك أن مما وردت فيمه 
صينة الرفا يلحق بالمرفوا،وما اتفقوا عليه من ذلك أو ذكره بعلهم ولم ينقمل عمن 

وأما ما اختلفوا فيه فهو مولما كمالم العلممان .اآلخرين خالفه يلحق باإلجماا بنوعيه
 . بعدهم
يتنزل " نزلت في كذا " إن قول الصحابي في اآلية : وقد قالوا  :)ابن دقيق العيدقال 

 ٔ(.منزلة المسند 
أما اإلعارة فهي فعل :) هذا النوا من أقوال الصحابة ممل قوله" البداية"وقد جان في 

خير ومندوب إليه وقد شدد فيها قوم من السملف األول روي عمن عبمد هللا بمن عبماس 
أنمه متماا البيمت  "ويمنعمون المماعون" :مسعود أنهما قاال في قوله تعماللوعبد هللا بن 

 ٕ(الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفؤس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك
روي عن عمر رلي هللا عنه  :)وممال ما اختلفوا فيه ويمهر من السياق اجتهادا، ما

ما أر، همذه اآليمة إال قمد عممت  .."والذين جانوا من بعدهم :"أنه قال في قوله تعالل
الخلق حتل الراعي بكدان أو كالما هذا معناه ولذلك لم تقسم األرض التي افتتحت في 

 ٖ(أيامه عنوة من أرض العراق ومصر
وفمي تفسمير ألفممام الحمديث مما جممان ممن تفسمير اإلقعممان المنهمي عنمه فممي الصمالة مممن 

ين السمجدتين والجلموس علمل طرف ابن عمر بؤنمه جعمل الرجمل إليتيمه علمل عقبيمه بم
وأما ابن عباس فكان يقول اإلقعان علل القدمين في السجود علل همذه )صدور قدميه 

ولما مبت عن ابن عممر أن قعمود الرجمل علمل :) قال ابن رشد( الصفة هو سنة نبيكم
صدور قدميه ليس من سنة الصمالة سمبق إلمل اعتقماده أن همذه الهيئمة همي التمي أريمد 

ي عنه وهذا لعيف فون األسمان التي لم تمبت لها معمان شمرعية يجمب باإلقعان المنه
أن تحمل علل المعنل اللنوي حتل يمبت لها معنل شرعي بخالف األمر في األسمان 
التي تمبت لها معان شمرعية أعنمي أنمه يجمب أن يحممل علمل المعماني الشمرعية حتمل 

ممر فمي ذلمك حمديث يدل الدليل علل المعنل اللنوي ما أنه قمد عمارض حمديث ابمن ع
  ٗ(ابن عباس

                                 
 3ٕٕ:ص ٔ: :إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ٔ
 ٖٕ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
  3ٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٖ
 ٔٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
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  :اختبلف اجتهادات الصحابة-2

في مسؤلة  ابن رشد واز الشين ويمنعه بعلهم ،ممل قولكؤن يقول بعلهم بجوذلك 
والمنما مشمهور عمن علمي  ،والخمالف فمي ذلمك فمي الصمدر األول:) الفتح علل اإلمام

ن علي رلي وروي ع:) وقوله فيما يباح للمعتكف ٔ(والجواز عن ابن عمر مشهور
هللا عنه أنه قال ممن اعتكمف ال يرفمث وال يسماب وليشمهد الجمعمة والجنمازة ويوصمي 

ذكمره عبمد المرزاق وروي عمن عائشمة  ،أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم وال يجلمس
 ٕ(وهو أن السنة للمعتكف أن ال يشهد جنازة وال يعود مريلا .خالف هذا

:) في جمزان صميد الجمراد فمي حمق المحمرمممل قوله  ،اختالفهم في التقديرومن ذلك 
قبلمة ممن طعمام وبمه قمال  فقال عممر رلمي هللا عنمه ،واختلفوا في الواجب من ذلك

وقمال الشمافعي فمي الجمراد  ،وقال أبمو حنيفمة وأصمحابه تممرة خيمر ممن جمرادة .مالك
قيمته وبه قال أبو مور إال أنه قال كل ما تصدق به ممن حفنمة طعمام أو تممرة فهمو لمه 

وروي عن ابن عباس أن فيها تمرة ممل قول أبي حنيفة وقال ربيعة فيها صاا  .قيمة
 ٖ(من طعام وهو شاذ وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة

 
 : 4ف من بعدهماختبل أحد أهم أسبابالصحابة  اختبلف

وال شممك أن اخممتالف الصممحابة فممي المسممؤلة الواحممدة  يممرجح كونهمما داخلممة فممي دائممرة 
وقمد اختلمف العلممان فمي جمواز إحمداث رأي .بالقول القوي في دليلمهفيإخذ  ٘االجتهاد

 جديد في المسائل التي اختلفوا فيها؟

ومممن أجمماز ذلممك مممن جهممة النمممر فباعتبممار ممما اختلممف فيممه أمممرا اجتهاديمما يسمما األمممة 
بعدهم ما وسمعهم إذا تموفرت الشمروط االجتهاديمة وبقمي المرأي الجديمد فمي دائمرة مما 

 .م ما المقاصد وليس له معارض أقو، منهتحتمله اللنة وينسج

وعلل رأي من ال يجوز ذلك يعتبر تجاوز هرائهم جميعما كمون األممة فمي عصمر ممن 
قمال اإلممام . عصورها قد اجتمعت علل خطؤ، والحمال أن األممة ال تجتمما علمل ذلمك

أرأيت أقاويل أصحاب رسول هللا صلل هللا عليه : "في الرسالة -رحمه هللا -الشافعي 

                                 
 4ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 6ٕٕ: ص ٔ: مجتهد  بداية ال ٕ
 ٕ٘ٙ: ص ٔ:  :بداية المجتهد ٖ

-ٕٙ٘:ص ٕ:و  ٓٙٔ-6٘ٔ-4ٗٔ-٘ٗٔ-ٕٕٔ-6ٓٔ-ٖٖ-ٙٗ-6ٕ-4ٕ-ٖٔ:ص ٔ: :بدايمة المجتهمد:انممر   ٗ
ٕٙٔ-ٕٕٙ-ٕٖٙ-ٕٙٗ-ٕٙ٘-ٕٙٙ-ٕ4ٓ-ٕ4ٖ-ٕ4ٗ-ٕ43-ٕ6ٗ-ٕ3ٖ-ٕ3ٗ-ٖٓٗ-ٖٓ4-ٖٔٓ-ٖٔ4-ٖٔ6-
ٖٔ3-ٖٕ4-ٖٖٔ-ٖٖ٘-ٖٖ3-ٖٗ4 

: ص ٗ ( .وقمول الصمحابي المخمالف ال يبقمل حجمة، خالفمه ابمن عممر وقول عممان قمد  :)يقول صاحب المنني ٘
ٖٓٗ6 
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نصير منها إلل ما وافق الكتاب أو السنة، أو اإلجماا أو : لم إذا تفرقوا فيها فقلتوس
  ٔ"كان أصح في القياس

أن قول الصحابة متل تحقق لنا أنه مخالف للنص فونمه ال يجموز لنما  -أيلاً -وال شك 
اتباعمه، بمل يجمب علينما اتبمماا مما تمرجح لمد، الصممحابة اآلخمرين ممما يوافمق الممنص، 

ط الصالة عن الجنب إذا لم يجد مان، وقمول بعلمهم ببقمان نكماح المتعمة كالقول بسقو
والفلة حتل ما أدان زكاته، ونحو  ته، وتحريم االدخار والكنز للذهبعلل مشروعي

هذا من األقوال التي مبت أن الحمق والمدليل بخالفهما ألنمه ال معصموم بعمد رسمول هللا 
كالم هللا عمز وجمل، وكمالم رسموله  صلل هللا عليه وسلم، وال اتباا لقول أحد يخالف

 .صلل هللا عليه وسلم

 

وخالصمة القممول فممي لممبط محممل النممزاا فممي قممول الصممحابة قبممل تفصمميل الكممالم فممي 
حجيته ما ذكره ابن تيمية ما استصحاب المالحمة التي أشرت إليها هنفما بخصموص 

تنكمر فمي  وأما أقوال الصحابة فمون انتشمرت ولمم :)ما انتشر منها وما لم ينتشر،يقول
وإن تنمازعوا رد مما تنمازعوا فيمه إلممل هللا . زممانهم فهمي حجمة عنمد جمماهير العلممان 

وإن . ولم يكن قول بعلهم حجة مما مخالفمة بعلمهم لمه باتفماق العلممان ، والرسول 
وجمهمور ، فهمذا فيمه نمزاا ، ولمم ينتشمر ، قال بعلهم قوال ولم يقل بعلمهم بخالفمه 

الشمافعي فمي أحمد و، ة ومالك وأحمد في المشهور عنه العلمان يحتجون به كؤبي حنيف
ولكن من الناس من ، وفي كتبه الجديدة االحتجا  بممل ذلك في رير مولا . قوليه 

 ٕ(.يقول هذا هو القول القديم 
 في المسؤلة الفقهيمة االجتهادية،سموان أكمان الصحابي هو مذهب: فقول الصحابي إذا

 .ال يدخل في ذلك ما له تعلق بالسنة أواإلجمااوما نقل عن الصحابي قوال أم فعال،
 

 :حجية اول وعمل الصحابي
فؤمما  )عنهما  األصول التمي تسمتند إليهما األحكمام و تسمتنبطبعد أن بين  يقول ابن رشد

 ٖ(قول الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلف فيه
 

قمول الصمحابي يممن بمه أنمه حجمة : )مم بين في مولا هخر ما ينتصر لمه حيمث قمال
ولكمن يبقمل السمإال الممذي  ٔ(،ألن ممن لمم تمبمت عصممته لممم يجمز تقليمدهٗلميس بحجمةو

                                 
 34٘-3ٙ٘/الرسالة ص ٔ
 43:ص ٘: :الفتاو، الكبر، ٕ
 ٖٙ:ص:اللروري ٖ
: األصمل المماني ممن األصمول الموهوممة :)ردد هنا نفس موقف النزالي وعموم المتكلمين يقول في المستصمفل  ٗ

، وقموم إلمل أنمه حجمة إن خمالف القيماس ، الصمحابي حجمة مطلقما  وقمد ذهمب قموم إلمل أن ممذهب. قول الصمحابي 
{ اقتمدوا باللمذين ممن بعمدي } : وقوم إلل أن الحجمة فمي قمول أبمي بكمر وعممر خاصمة لقولمه صملل هللا عليمه وسملم 

والكمل باطمل عنمدنا فمون ممن يجموز عليمه النلمط والسمهو . وقوم إلل أن الحجة في قول الخلفان الراشدين إذا اتفقموا 
فكيف يحتج بقولهم ما جواز الخطؤ ؟ وكيف تدعل عصمتهم من ريمر ، م تمبت عصمته عنه فال حجة في قوله ول

حجمة متممواترة ؟ وكيممف يتصمور عصمممة قمموم يجمموز علميهم االخممتالف ؟ وكيممف يختلمف المعصممومان ؟ كيممف وقممد 
بمل أوجبموا فمي ، الجتهماد اتفقت الصحابة علل جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر علل من خالفهمما با

مسممائل االجتهمماد علممل كممل مجتهممد أن يتبمما اجتهمماد نفسممه ؟ فانتفممان الممدليل علممل العصمممة ووقمموا االخممتالف بيممنهم 
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يطرح نفسه علل ابن رشد وريره ،هل هم وعموم الناس ممن جان بعدهم فمي منزلمة 
واحدة،أم أن ما يميزهم من العدالة والصحبة ومعايشة تنمزل الموحي ومعرفمة أسمباب 

لهممدي الممدين يجعممل ألقمموالهم  النممزول وأسممباب الممورود ومعاينممة تطبيقممات النبممي 
 ؟ وأرائهم منزلة ما في الشرا ومكانة ما من جهة الفهم واالستنباط

وبالجملمة فالصماحب مجتهمد ممن :)وكؤن ابن رشد يجيب عن هذا السإال عندما يقمول
المجتهممدين،لكن الممنفس أميممل إلممل أقمموالهم لممما انلممافت إلمميهم مممن القرائن،وهممي التممي 

  ٕ(في ذلك أوقعت من رأ، أقوالهم حجة
إمما داخلمة ، ولهذا نجد مذاهب فقهان األمصار مليئة بتبني واعتماد هران الصمحابة 

لمن جملة من األدلة التي يسوقها الفقيه أو نجدها وحيدة في استدالله،وقد ساق ابمن 
نمذكر ممن ذلمك المشمهور المذي :) منهما قولمه علمل سمبيل اإلجممال ،رشد نماذ  كميمرة

وأمما ممن نهمل عمن :)أو علل سبيل التفصيل ممل قولمه ٖ(اايستند إلل صحابي أو سم
سمإر الممرأة الجنمب والحمائض فقمط فلسمت أعلمم لمه حجمة إال أنمه ممروي عمن بعمض 

ويذكر أن االختالف في الحجية أحد أسباب االختالف  ٗ(السلف أحسبه عن ابن عمر
الصمالة  :"واختلفوا في قول المإذن فمي صمالة الصمبح:) الواقا بين الفقهان ممل قوله

فمذهب الجمهمور إلمل أنمه يقمال ذلمك فيهما وقمال ؟ همل يقمال فيهما أم ال  "خير من النوم
وسممبب       .وبممه قممال الشممافعي ،هخممرون إنممه ال يقممال ألنممه لمميس مممن األذان المسممنون

اختالفهم اختالفهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلل هللا عليه وسلم أو إنمما قيمل فمي 
  ٘(زمان عمر

الجانمممب النممممري يمممردد رأي عاممممة المتكلممممين والمتمممؤخرين ممممن  وابمممن رشمممد فمممي
األصوليين،والحال أن ما عرف عن أئمة المذاهب وأكمرية السلف هو القمول بحجيمة 
قول الصمحابي ال ممن جهمة القمول بالعصممة وإنمما ممن جهمة القمرائن التمي لمم يحزهما 

 .ريرهم

                                                                                             
ونفمممس همممذا الموقمممف عبمممر عنمممه الجمممويني  6ٕٔ:ص (وتصمممريحهم بجمممواز مخمممالفتهم فيمممه مالممممة أدلمممة قاطعمممة

ما قطعوا القول به ولمم )واستمنل ( هم من المجتهدينالوجه أن يجعل قولهم كقول من عدا :)حيث قال"البرهان"في
تكن المسؤلة في ممنة االجتهاد فقالوا قوال مخالفما للقيماس مما أرشمد إليمه نممر وال يمدل عليمه اعتبمار ممن رحممة أو 
ريره ورأيناهم حاكمين قاطعين فتحسين المن بهم يقتلل أن يقال ما نمراهم يحكممون بينمة وال مسمتند لهمذا الحكمم 

 ٕ: (اس فلعلهم الح لهم مستند سمعل قطعل من نص حمديث كمان حكمهمم بمذلك فيجمب اتبماعهم لهمذا المقماممن قي
  63ٔ-63ٓ:ص
  34:ص:اللروري ٔ
يذهب الشاطبي إلل حد اعتبار بعمض مما صمدر ممن الصمحابة وخصوصما مما سمنه الخلفمان   34:ص:اللروري ٕ

م السمنة علمل مما عممل عليمه الصمحابة وجمد ذلمك فمي ويطلمق أيلما لفم :)الراشدون من قبيل السنة يقول رحممه هللا
الكتاب أو السمنة أو لمم يوجمد لكونمه اتباعما لسمنة مبتمت عنمدهم لمم تنقمل إلينما أو اجتهمادا مجتمعما عليمه ممنهم أو ممن 
خلفائهم فون إجماعهم إجماا وعممل خلفمائهم راجما أيلما إلمل حقيقمة اإلجمماا ممن جهمة حممل النماس عليمه حسمبما 

مصلحي عندهم فيدخل تحت هذا اإلطالق المصالح المرسلة واالستحسان كما فعلوا فمي حمد الخممر ل اقتلاه النمر
علل القرانة بحرف واحد من الحروف السبعة وتمدوين المدواوين  وتلمين الصناا وجما المصحف وحمل الناس

ان الراشممدين وممما أشممبه ذلممك ويممدل علممل هممذا اإلطممالق قولممه عليممه الصممالة والسممالم علمميكم بسممنتي وسممنة الخلفمم
 (ٙ-ٗ:ص ٗ  :الموافقات()المهديين

 4٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٗ
  
 44: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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أجد فبسمنة رسمول هللا فمون لمم  هخذ بكتاب هللا فون لم :)فهذا أبو حنيفة رحمه هللا يقول
أجد في كتاب هللا وسنة رسول هللا هخذ بقمول أصمحابه ممم هخمذ بقمول ممن شمئت ممنهم 

فؤما إذا انتهل األمر  ،وأدا قول من شئت منهم وال أخر  عن قولهم إلل قول ريرهم
إلل إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطمان وسمعيد بمن المسميب وعمد رجماال 

 ٔ(فقوم اجتهدوا وأنا أجتهد كما اجتهدوا من التابعين
إما بعدم الوقوف عليها أو بوجود علة منعتمه  ،وعلل هذا يإول ما يخالف فيه أقوالهم

أقلمد جميما الصمحابة وال  :)من ذلك،ممل ما يمإمر عليمه قولمه فمي مالممة ممن الصمحابة
دب فقيل أستجيز خالفهم برأي إال مالمة نفر أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة بن جن

فقال أما أنمس فماختلط فمي هخمر عممره وكمان يفتمي ممن عقلمه وأنما ال أقلمد  ،له في ذلك
أن أو أن يتؤممل فمي المعنمل ممن ريمر عقله وأما أبو هريرة فكان يروي كمل مما سمما 

 ٕ(محمود والمنسوخاليعرف 
وعمممل مالممك فممي الموطممؤ وممما نقممل عنممه فممي المدونممة يننممي عممن القممول بحجيممة قممول 

وأممما مالممك فونممه يقممدم الحممديث المرسممل والمنقطمما )ه،يقول ابممن القمميمالصممحابي عنممد
 ٖ(.والبالرات وقول الصحابي علل القياس 

جمماا فقال قد سممعت قولمك فمي اإل:)ما يلي" الرسالة"وأما عن الشافعي فقد جان في 
أرأيت أقاويل أصحاب رسول هللا  ،والقياس بعد قولك في حكم كتاب هللا وسنة رسوله

جماا أو كمان نصير منها إلل ما وافق الكتاب أو السنة أو اإل :فقلت ؟ا فيها إذا تفرقو
 .أصح في القياس

يت إذا قال الواحد منهم القمول ال يحفمم عمن ريمره ممنهم فيمه لمه موافقمة وال أفرأقال  
مما النماس عليمه فيكمون ممن جخالفا أتجد لك حجة باتباعه في كتماب أو سمنة أو أممر أ

خبرا قلت له ما وجدنا في هذا كتابا وال سنة مابتة ولقمد وجمدنا  سباب التي قلت بهااأل
أهل العلم يؤخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخر، ويتفرقوا في بعمض مما أخمذوا 

ذا لمم أجمد كتابما إبه منهم قال فولل أي ش  صرت من هذا  قلت إلل اتباا قول واحد 
ه أو وجمد معمه قيماس وقمل مما وال سنة وال إجماعا وال شيئا في معناه يحكمم لمه بحكمم
 ٗ(يوجد من قول الواحد منهم ال يخالفه ريره من هذا 

أصمال يقماس عليمه ،جمان فمي " قمول الصمحابي"ويصل األمر بالشافعي إلل أن يجعمل 
 ":األم"
قممال ال قلممت  ؟ قيمماس  علممل أصمملكممون لممك أن تقممول إال علممل أصممل أو قلممت هممل ي)

ل هللا  صملل هللا عليمه وسملم أو واألصل كتاب أو سنة أو قمول بعمض أصمحاب رسمو
 ٘(إجماا الناس قال ال يكون أصل أبدا إال واحدا من هذه األربعة

 .والعلم طبقات :) يقول وفي مولا هخر

                                 
مختصمر المإممل فمي المرد إلمل األممر  ( )ه ٘ٙٙت)عبد الرحمن بن إسمماعيل بمن إبمراهيم المقدسمي أبمو شمامة  ٔ

:: مدينممة النشممر -مكتبممة الصممحوة اإلسممالمية :دار النشممر -ل أحمممدصممالح الممدين مقبممو تحقيممق - ٖٙ:ص( األول 
 ٖٓٗٔ:: سنة النشر -الكويت

 نفس المرجا والصفحة ٕ
 ٕٙ:ص ٔ: :إعالم الموقعين ٖ
 36٘-3ٙ٘ :ص ٗ
 6ٕ:ص 6: :األم ٘
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 .الكتاب والسنة ، إذا مبتت السنة  -:األولل 

 اإلجماا فيما ليس فيه كتاب وال سنة -:المانية 

عليه وسملم ، وال نعلمم لمه  أن يقول بعض أصحاب النبي صلل هللا -:المالمة 

 .منهم   مخالفاً 

 .اختالف أصحاب النبي صلل هللا عليه وسلم ورلي عنهم  -:الرابعة 
 ٔ(القياس علل بعض هذه الطبقات  -:الخامسة 

 
يقمول ابمن  ،وبخصوص التساإل عن ما إذا رير الشافعي قوله في الجديمد ممن مذهبمه

بل كالمه في الجديد مطابق لهذا موافق ،  ونحن نشهد باهلل أنه لم  يرجا عنه :)القيم 
 ٕ(له

مذهبه أن قول الصحابي يصلح للترجيح ال  :)أن  الشافعيمن منهج  واستنتج القرافي
 ٖ(لالستقالل

ممما لممم يمبممت ، وقممول الصممحابي حجممة  :)وبخصمموص الحنابلممة يقممول صمماحب المننممي
 ٗ(.خالفه 

محكمومين فقمد جمان فمي  وكذلك كان األممر عنمد عمموم السملف سموان كمانوا حكامما أو
يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنمه سمما عبمد الملمك بمن ممروان يسمؤل )عن" المدونة"

فقمال ، نعمم : عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود هل تحصن األمة الحر ؟ فقمال 
أدركنما أصمحاب رسمول هللا صملل هللا عليمه : له عبد الملك عممن تمروي همذا ؟ فقمال 

 ٘(.وسلم يقولون ذلك 
جمان  .ويمهر أنه لم يكونوا يدعون قول الصحابة إال لما يرونه أقو، ممن همذا المدليل

رو، البخاري عن أبي قالبة أن عمر  :)قولهوجوب الحكم بالقسامة في " البداية"في 
بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس مم أذن لهم فدخلوا عليه فقال مما تقولمون فمي 

ا نقول إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفان فقال ما القسامة فؤلب القوم وقالو
تقممول يمما أبمما قالبممة ونصممبني للنمماس فقلممت يمما أميممر المممإمنين عنممدك أشممراف العممرب 
ورإسممان األجنمماد أرأيممت لممو أن خمسممين رجممال شممهدوا عنممدك علممل رجممل أنممه زنممل 

 ؟كنت ترجمهبدمشق ولم يروه أ
شهدوا عندك علل رجل أنه سمرق بحممص  قلت أفرأيت لو أن خمسين رجالقال ال  

وفي بعض الروايات قلت فما بالهم إذا شمهدوا أنمه قتلمه ولم يروه أكنت تقطعه قال ال 
بؤرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم قمال فكتمب عممر بمن عبمد العزيمز فمي القسمامة 

                                 
 ٕ٘ٙ/4 :األمٔ
 3ٗ:ص ٗ: :إعالم الموقعين ٕ
 ٙٓٔ:ص ٖ: "أنوار البروق في انواا الفروق"القرافي ٖ
 ٖ٘ٓٔ:ص ٗ: :المنني ٗ
 ٕ٘ٓ:ص ٕ :المدونة ٘
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إنهممم إن أقمماموا شمماهدي عممدل أن فالنمما قتلممه فؤقممده وال يقتممل بشممهادة الخمسممين الممذين 
 ٔ(قسمواأ

استنتاجا من كالم ابن القيم أن القول بعدم حجية  ٕويبدو كما يقول بعض المعاصرين
قممول الصممحابي مممما أحممدث بعممد عصممر السمملف كممما أحممدث القممول بعممدم مشممروعية 

رلممب فيممه عنممد السمملف "قممول الصممحابي"ريممر أن الفممرق فممي نمممري، هممو أن .القيمماس
وا فيممه أقمموالهم وأفعممالهم، الجانممب التطبيقممي، حيممث يتعرلممون لكممل موقممف، صممادف

فيتعاملون بما يناسب ذلك الموقف، من األخذ بها أو عدممه، إذا وجمدوا مما همو أقمو، 
 .منها حسب ما أداه إليهم اجتهادهم

ولممم يكممن القصممد تحريممر القممول فممي الحجيممة ومرتبممة االسممتدالل شممؤن األصمموليين  
للمسؤلة انطالقا من المتؤخرين الذين تخصصوا في تحرير القول في الجانب النمري 

 .استقران تطبيقات السلف لهذا األصل
 اتفقموا:)إجمال كالم المتؤخرين في قول ملخصمه" إرشاد الفحول"وقد حاول صاحب 

 نهأ الماني،ٖخره صحابي علل بحجة ليس االجتهاد مسائل في الصحابي قول نأ علل
 قولي قديم وهو مالك عن ونقل الحنفية كمرأ قال وبه القياس علل مقدمة شرعية حجة

 قمول معمه لميس قياس علل حينئذ فيقدم القياس ليهإ انلم ذاإ حجة نهأ المالث،الشافعي
 ألنمه القياس خالف ذاإ حجة نهأ لراباا،الرسالة في الشافعي قول ماهر وهو صحابي

 ممن قالمه مما كان ذاإ الصحابي قول في الكالم نأ يخفاك وال،التوقيف الإ له محمل ال
 .بصمدده نحمن ممما فلميس التوقيمف عمل دليل ودل منها يكن لم ذاإ ماأ داالجتها مسائل
 الفلميلة فمي ذلمك ولكمن عمميم مقمام الصمحبة مقمام نإ)...(  ٗبحجمة لميس انمه والحق
 وبمين هذا بين تالزم وال )...( فيه شك ال مسلم وهذا الشؤن وعممة الدرجة وارتفاا
 لمم هللا نوفم )...( وسملم وهلمه عليمه هللا صملل هللا رسمول بمنزلمة ممنهم واحمد كل جعل
 ولمم وسملم وهلمه عليمه هللا صملل محممدا اال رسموال االممة همذه سمائر والل اليك يجعل

                                 
 ٕٖٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ

حجيمة قمول الصمحابي :) األستاذ ترحيب بن ربيعان بن همادي الدوسمري فمي كتابمه  ٕ
 (عند السلف

قيل البن عمر في اختياره متعة الحج علل اإلفراد إنمك تخمالف أبماك  فقمال أكتماب :) جان في اإلحكام البن حزم  ٖ
ا أم عمر روينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عمن الزهمري عمن سمالم عمن ابمن عممر هللا أحق أن يتب

وقممال ابممن عبمماس أال تخممافون أن يخسممف هللا بكممم األرض أقممول لكممم قممال رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم  )...(
 ٘٘ٔ:ص ٕ: ( وتقولون قال أبو بكر وعمر

ٗ
الصحابة ولبعض الصحابة رأي مخالف ل جماا الذي حمدث مما يقوي هذا االتجاه حدوث اإلجماا بعد عصر   

أجما العلمان علل أن بيا الذهب بالذهب والفلمة بالفلمة ال يجموز إال مممال بمممل ":) البداية"بعدهم ممل قوله في 
بدايمة ( يدا بيد إال ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من المكيمين فمونهم أجمازوا بيعمه متفالمال ومنعموه نسميئة فقمط

وأجما الجمهور علل أن مسكوكه وتبمره ومصموره سموان فمي منما بيما بعلمه :) وقوله4ٗٔ: ص ٕ: جتهد  الم
( ببعض متفالال لعموم في ذلك إال معاوية فونه كمان يجيمز التفالمل بمين التبمر والمصمول لمكمان زيمادة الصميارة

يهما حكوممة قمال بعلمهم واتفقوا علمل أنمه لميس فيمما دون المولمحة خطمؤ عقمل وإنمما ف:) وقوله 6ٗٔ: ص ٕ:  
أجرة الطبيب إال ما روي عن عمر وعممان أنهما قليا في السمحاق بنصف دية المولحة وروي عمن علمي أنمه 
قلممل فيهمما بممؤربا مممن اإلبممل وروي عممن زيممد بممن مابممت أنممه قممال فممي الداميممة بعيممر وفممي البالممعة بعيممران وفممي 

 ٕ: بدايمة المجتهمد  ( قهمان األمصمار علمل مما ذكرنماالمتالحمة مالمة أبعرة وفي السمحاق أربعمة والجمهمور ممن ف
 ٖٗٔ: ص
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 جعمل وال واحمدا حرفما امتمه ممن سمواه لسمان علمل لمك شمرا وال ريره باتباا يؤمرك
  ٔ( كان من كائنا ريره قول في عليك الحجة من شيئا
 

 : بب الوزن المعتبر لكبلمهم في الشرعمبررات حجية أاوال الصحابة وتفسير س
 

 :الصحابة عدول
والذي عليه جماهير األمة والمعتمد عليهم أن عمدالتهم مقطموا بهما :)  يقول ابن رشد

 و وتعديل رسوله في رير ما هية  ممن كتماب هللا جمل وعمز ،بتعديل هللا جل وعز لهم
 ٕ.( ما حديث عنه

وقمال هخمرون  :)قولمهنه العيد إال بعمد المزوال فيمن لم يؤتهم علم بؤ" البداية"جان في و
يخرجون إلل الصالة في رداة ماني العيد وبه قال األوزاعي وأحمد وإسحاق قال أبو 
بكر بن المنذر وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصالة والسالم أنه أمرهم أن 

اود إال أنمه يفطروا فوذا أصبحوا أن يعودوا إلمل مصمالهم قمال القالمي خرجمه أبمو د
 ٖ(عن صحابي مجهول ولكن األصل فيهم رلي هللا عنهم حملهم علل العدالة

 :الصحابة أعلم باألصول
ولذلك لم يحتج :)أصول الفقه بقوله"يبرر ابن رشد عدم احتيا  الصحابة إلل صناعة 

الصممحابة رلممي هللا عممنهم إلممل هممذه الصممناعة كممما لممم يحممتج األعممراب إلممل قمموانين 
 ٗ.(مهم وال في أوزانهمتحوطهم في كال

ومالمك والشمافعي اتبعما فمي ) ":البدايمة"يقمول فمي ،فالصحابة أقعد بفهم أوامر الشمرا 
  ٘(مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم األوامر الشرعية

وأقعمد بمفهمموم األحمموال ودالالت األقموال، ففممي وجمموب ترتيمب كفممارة انتهمماك حرمممة 
وإن كمان ذلمك ممن لفمم  ،فمي لسمان العمرب التخييمر إذ أو إنمما تقتلمي:)الصيام يقول

  ٙ(الراوي الصاحب إذ كانوا هم أقعد بمفهوم األحوال ودالالت األقوال 
ففي مسؤلة هل األفلل إحرام الحا  من المواقيت أو من منزلمه  ،وهم أعرف بالسنة

نة وعمدة هإالن األحاديث المتقدمة وأنهما السم:) يقول ابن رشدإذا كان منزله خارجا 
وعممدة الطائفمة األخمر، أن  .التي سنها رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم فهمي أفلمل

د وريمرهم الصحابة قد أحرمت من قبمل الميقمات ابمن عبماس وابمن عممر وابمن مسمعو
وأصول أهل الماهر تقتلمي أن ال يجموز اإلحمرام إال ممن .قالوا وهم أعرف بالسنة 

 4(الميقات إال أن يصح إجماا علل خالفه

                                 
 4ٓٗ-٘ٓٗ:ص ٔ: :الشوكاني ٔ
 44:ص:اللروري ٕ
 3٘ٔ: ص ٔ:  :بداية المجتهد ٖ
 ٖ٘:ص:اللروري  ٗ
٘
 ٔٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    

 
 ٖٕٕ: ص ٔ:  :بداية المجتهد ٙ
 4ٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
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ممل ما جان فمي حكمم األلمحية همل  ،أفعالهم وأقوالهم تشرح المراد من الحديث وأن
ولمما أممر عليمه الصمالة والسمالم أبما بمردة بوعمادة :) هي واجبة أم همي سمنة فمي قولمه

فهمم قموم ممن ذلمك الوجموب وممذهب ابمن عبماس أن ال  .ألحيته إذ ذبح قبمل الصمالة
ي بهما لحما وقال من لقيت فقل قال عكرمة بعمني ابن عباس بدرهمين أشتر .وجوب

و عمموم قولمه عليمه ٔ(له همذه ألمحية ابمن عبماس وروي عمن بمالل أنمه لمحل بمديك
معممر عمن الزهمري )يشمرحه مما روي عمن "ذكاة الجنمين ذكماة أممه"الصالة والسالم 

عند عبد هللا بمن كعمب بمن مالمك قمال كمان أصمحاب رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم 
 ٕ(ن فذكاته ذكاة أمهيقولون إذا أشعر الجني

أن التقمدير إذا صمدر ممنهم أنمه محممول علمل أن فمي ذلمك من ذلك أيلا ما يعتقد من 
وأقموال الصمحابة وإن لمم تكمن حجمة فالمماهر أن التقمدير إذا  :)ممل قوله ،سنة بلنتهم

       ٖ(صدر منهم أنه محمول علل أن في ذلك سنة بلنتهم

أم ال أن يكمون إال توقيفما سموان قمال سمنة ال يمكمن  الصمحابي أو اعتبار ما صدر عن
قال أبو عمر بن عبد البر قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال حق وسنة :)ممل قوله،

قمال وأبمو وائمل همو ممن  ،مسنونة أن ال يإذن إال وهمو قمائم وال يمإذن إال علمل طهمر
  ٗ(الصحابة وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولل من القياس

لمم يمرد فمي جمواز ذلمك أممر عمن :) مممل قولمه ٘يفعل مما فعمل بقيماسأو ليس يمكن أن 
النبي عليه الصالة والسالم وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصالة فبنمل ولمم 
يتولؤ فمن رأ، أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجر، التوقيف إذ ليس يمكن أن 

فممي عممدد تكبيممرات ومملممه أيلمما االخممتالف  ٙ(يفعمل ممممل هممذا بقيمماس أجمماز هممذا الفعمل
وإنما صار الجميا إلل األخذ بؤقاويل الصحابة في هذه المسؤلة ألنه لمم :) صالة العيد

ومعلموم أن فعمل الصمحابة فمي ذلمك  .يمبت فيها عن النبي عليه الصالة والسالم شين
فمذهب الجمهمور :) وفمي صمدقة اإلبمل قولمه 4(هو توقيف إذ ال مدخل للقياس في ذلك

وذهب الكوفيون إلل ترجيح حديث عمرو بن  ألول إذ هو أمبت لحديث اإلل ترجيح ا
حزم ألنه مبت عندهم هذا من قول علي وابن مسمعود قمالوا وال يصمح أن يكمون مممل 

      6(هذا إال توقيفا إذ كان ممل هذا ال يقال بالقياس 

 :درجات حجية عمل الصحابة

                                 
 ٖٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٖٗ: ص ٔ: ية المجتهد  بدا ٕ
 6ٕٙ-6ٕ٘: ص ٕ:  :بداية المجتهد ٖ
 6ٕٔ– 4ٙٔ– 4ٖٔ: ص ٔ: :انمر أيلا 43: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
، إذا لم يعرف عن أحد ممن نمرائمه خالفمه ، أنه يترك القياس لقول الصحابي :): حكل الرازي عن أبي يوسف  ٘

الده  قمول الصمحابي مزيمة ليسمت لرخمر عنمد كميمر مممن ال كان لما ع، فوذا عالد قول الصحابي أحد القياسين 
 ٕٓٔ:ص ٗ " الفصول في األصول( "إذا كان قوله بخالف ما يوجبه القياس عنده ، ير، أيلا تقليد الصحابي 

 ٖٓٔ : ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 6٘ٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد 4
 6ٕٗ -6ٕٓ: ص ٔ: :انمر أيلا 3ٓٔ: ص ٔ:   :بداية المجتهد 6
 ٖٕٗ:ص ٕ:و 
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لممواردة فممي ذلممك عممن وأممما األحكممام ا:) فممؤول ذلممك ممما يممدخل فممي إجممماعهم ممممل قولممه
الصحابة فهو أن من أرلمق بابما أو أرخمل سمترا فقمد وجمب عليمه الصمداق لمم يختلمف 

ولمميس بعمد اإلجممماا سممو، الممن والتممرجيح بممالقرائن  ٔ (علميهم فممي ذلممك فيمما حكممموا
 .وإال ليس األكمر دائما حجة علل األقل.وخصوصا ما رياب المعارض األقو، منها

 :يليه عمل الخلفان األربعة 
إذ صمح واتفمق جمهمور فقهمان األمصمار بعمد الصمدر األول علمل سمقوطه :)ممل قولمه

كممان هخممر : عنممدهم أنممه عمممل الخلفممان األربعممة، ولممما ورد مممن حممديث جممابر أنممه قممال
من رسول هللا صلل هللا عليه وسملم تمرك الولمون ممما مسمت النمار خرجمه األمرين 
   ٕ(أبو داود

أبممي بكممر أو عمممر أو  -:قممول األئمممة :) ليممدهميقممول الشممافعي مبممررا تقممديم قممولهم وتق
إذا صرنا فيه إلل التقليد ، أحب إلينما ، وذلمك إذا لمم نجمد  -رلي هللا عنهم  -عممان 

داللة في االختالف تدل علل أقرب االختالف من الكتاب والسنة ، فنتبا القول المذي 
قولمه النماس كمان  معه الداللة ; ألن قول اإلمام مشهور بؤنه يلزمه الناس ، وممن لمزم

أشهر مممن يفتمي الرجمل أو النفمر ، وقمد يؤخمذ بفتيماه ويمدعها ، وأكممر المفتمين يفتمون 
 ٖ(الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ، وال يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال اإلمام

 :مم يلي ذلك قول أكمر الخلفان
أنس أنه  :)حديثلين بها بممل قوله في مسؤلة االفتتاح بالبسملة حيث استدل رير القائ

قال قمت وران أبي بكر وعمر وعممان رلمي هللا عمنهم فكلهمم كمان ال يقمرأ بسمم هللا 
 ٗ(إذا افتتحوا الصالة

وعلمي يقطعمون التلبيمة عنمد  ابن شهاب كانت األئممة أبمو بكمر وعممر وعمممان)ل ووق
ممان زوال الشمس من يوم عرفة قال أبو عمر بن عبد البر واختلف فمي ذلمك عمن عم

  .مم قول ريرهم ٘(وعائشة
 

 :ما يشب  القواعد األصولية في أاوال وأفعال الصحابة
والنرض هنا جرد ما يشبه القواعد بنض النمر عن حجيتها وقموة إعمالهما وتحريمر 

فباإللمافة إلمل مما سمبق ممن قواعمد فمي منايما .القول فيها أو اإللتفات إلمل القمائلين بهما
 :علل نماذ  أخر، منها"دايةالب"النقط السابقة،يقف دارس 

 
 :عن شي  ليس هو بحجة عل  من ذكرهمن الصحابة من سكت 

وفي بعض الروايات عن عممان في صفة ولوئه أنه عليمه الصمالة :)يقول ابن رشد
وعلد الشافعي وجوب قبول همذه الزيمادة بمماهر عمموم ،والسالم مسح برأسه مالما 

                                 
 6ٖٖ-ٖٖٖ-ٖٗٔ-3ٖٓ-36ٕ-3ٕٙ-4ٕٗ-6ٔٔ-6ٗٔ-4ٗٔ:ص:ٕ -:انممر أيلما 4ٔ:ص ٔ :بداية المجتهد ٔ

 .وريرها كمير
 ٖٓ٘:ص ٕ:وكذا   34ٔ-ٖٗ:ص ٔ: :انمر أيلا 3ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 
 :األم ( .ٕ٘ٙ/4)ٖ
 3ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 6ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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مرة ومرتين مرتين ومالمما مالمما وذلمك  ما روي أنه عليه الصالة والسالم تولؤ مرة
أن المفهوم ممن عمموم همذا اللفمم وإن كمان ممن لفمم الصمحابي همو حملمه علمل سمائر 

فون صحت يجب المصير  ،أعلان الولون إال أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين
  ٔ(إليها ألن من سكت عن شين ليس هو بحجة علل من ذكره

 
 :األصول عنده رد البعا لفعل الصحابي لمخالفت 

وأما أهل الذمة فون األكمر علل أال زكاة علل جميعهم إال مما روت طائفمة :)ممل قوله
من تلعيف الزكاة علل نصار، بني تنلب أعني أن يإخمذ ممنهم مممال مما يإخمذ ممن 

وممن قال بهذا القول الشمافعي وأبمو حنيفمة وأحممد والمموري  ،المسلمين في كل شين
مبمت أنمه فعمل عممر بمن وإنمما صمار همإالن لهمذا ألنمه  .وليس عن مالك في ذلك قمول

فمن لمم  ٕ(ولكن األصول تعارله ،الخطاب بهم وكؤنهم رأوا أن ممل هذا هو توقيف
 .يؤخذ باجتهاد عمر رجا إلل األصل الذي هو عدم وجوب الزكاة عليهم

 
 

 :مخالفة عمل الصحابي لما رو  عن  يوهن الحديث عند البعا
(  قد اعتلوا لحديث عائشة بالمشمهور عنهما ممن أنهما كانمت تمتمو :)ممل قول ابن رشد
 ٖ.أي في صالة السفر

 
 : عدم األخذ بقول الصحابي العتقاد خصوصية الصحابة بذلك

وكلهمم متفقمون أن : )ممل قوله في مسؤلة تحويل النية من اإلحمرام بمالحج إلمل العممرة
الحمج فمي العممرة وهمو رسول هللا صلل هللا عليه وسلم أمر أصحابه عمام حمج بفسم  

قولممه عليممه الصممالة والسممالم لممو اسممتقبلت مممن أمممري ممما اسممتدبرت لممما سممقت الهممدي 
ولجعلتها عمرة وأمره لمن لم يسق الهمدي ممن أصمحابه أن يفسم  إهاللمه فمي العممرة 

ألصممحاب الخصمموص  والجمهممور رأوا ذلممك مممن بمماب  ،وبهممذا تمسممك أهممل الممماهر
 ٗ(رسول هللا صلل هللا عليه وسلم

 
   :واالجتهاد يفتح الباب للقياسف الصحابة ختبلا

أبمي :) في مسؤلة بيوا اآلجال وهو يسوق احتجا  مذهب فيها بحديث ابن رشد يقول
العالية عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها اممرأة كانمت أم ولمد لزيمد بمن أرقمم يما أم 

ممنه فاشمتريته منمه  المإمنين إني بعت من زيد عبدا إلل العطان بممانمائة فاحتا  إلل
قبل محل األجل بستمائة فقالت عائشة بئسما شريت وبئسما اشمتريت أبلنمي زيمدا أنمه 

قالت أرأيت إن تركمت ل هللا عليه وسلم إن لم يتب قد أبطل جهاده ما رسول هللا صل
 .فمن جانه موعممة ممن ربمه فمانتهل فلمه مما سملف ،وأخذت الستمائة دينار قالت فهو

                                 
 3: ص ٔ: تهد  بداية المج ٔ
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حابه ال يمبممت حممديث عائشممة وأيلمما فممون زيممدا قممد خالفهمما وإذا وقممال الشممافعي وأصمم
فقد جعل الشافعي اختالف الصحابة سببا إلعممال  ٔ(اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس

 .القياس باعتبار المسؤلة مولا اجتهاد
 

أول  أن تحمل عل  التخييير منهيا علي  في األمر الواحد  للصحابة األفعال المختلفة
 : التعارا
وذهمب الطبممري مممذهب ) :ي شمؤن اخممتالف الصمحابة فممي هيممؤة جلموس الصممالةقمال فمم

التخيير وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لمبوتهما عمن رسمول هللا صملل هللا 
عليه وسلم وهو قول حسن فمون األفعمال المختلفمة أولمل أن تحممل علمل التخييمر منهما 

فعمل مما القمول أو فمي القمول علل التعارض وإنما يتصور ذلك التعارض أكممر فمي ال
  ٕ(ما القول

 
 

 : اختبلف الصحابة اد يكون مبنيا عل  اختبلف في السنة
اختلممف الصممدر األول فممي إيجمماب الولممون مممن أكممل ممما مسممته النممار :) ممممل قولممه

ومممل قولمه  ٖ(الختالف األمار الواردة في ذلك عمن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم
وسمبب الخمالف  :)إذا أخطؤ أو توقف في قمرانة الصمالة في مسؤلة الفتح علل اإلمام 

مار وذلك أنه روي أن رسول هللا صلل هللا عليه وسملم تمردد فمي في ذلك اختالف اآل
هية فلما انصرف قال أين أبي ألم يكن في القوم أي يريد الفتح عليه وروي عنه عليمه 

فمي الصمدر األول  والخمالف فمي ذلمكالصالة والسالم أنمه قمال ال يفمتح علمل اإلممام  
       ٗ(ن علي والجواز عن ابن عمر مشهور والمنا مشهور ع

 
 من اال ال يعاد النظر واالجتهاد فيما اجتهد في  الصحابة؟

وأمما  :(وذلك بسبب االعتقاد بؤن المسؤلة المحكوم فيها رير معقولة المعنل مممل قولمه
وقمما الحكممم فيممه مممن اخممتالفهم فممي هممل يسممتؤنف الحكممم فممي الصمميد الواحممد الممذي قممد 

الصممحابة فالسممبب فممي اخممتالفهم هممو هممل الحكممم شممرعي ريممر معقممول المعنممل أم هممذا 
معقول المعنل فمن قال هو معقول المعنل قال ما قد حكم فيه فليس يوجد شين أشمبه 
به منه ممل النعامة فونه ال يوجد أشبه بها من البدنة فال معنل إلعادة الحكم ومن قمال 

 ٘(د وال بد منه وبه قال مالكهو عبادة قال يعا
وأمما إذا كممان األمممر معقممول المعنممل وتنيممرت معطيممات االجتهمماد األول فمميمكن إعممادة 
النمر فيه ،فهذا اإلمام الشافعي يبمرر سمبب اسمتئناف النممر فيمما سمبق للصمحابة فيمه 

وأما الشافعي فيقول إن األصل في :)يقول ابن رشدقول بتنير ما كان محل االجتهاد ،
ة إنما همو مائمة بعيمر وعممر إنمما جعمل فيهما ألمف دينمار علمل أهمل المذهب وامنمي الدي
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عشر ألف درهم علل أهل الورق ألن ذلك كمان قيممة اإلبمل ممن المذهب والمورق فمي 
  ٔ( زمانه

:) يقمول ابمن رشمدوكذلك فعل الشافعي في مسؤلة ما تقوم به سائر األشيان المسمروقة 
ر بحديث عممان الذي رواه وهو أنه قطا في وأما مالك فاعتلد عنده حديث ابن عم

أترجة قومت بمالمة دراهم والشافعي يعتذر عن حمديث عمممان ممن قبمل أن الصمرف 
 ٕ(كان عندهم في ذلك الوقت امنا عشر درهما

 
 :قال ابن العربي في األحكام في شؤن إعادة النمر فيما اجتهد فيه الصحابة

. صميد يبتمدج اآلن الحكممان النممر فيمه ما تقدم فيه للصمحابة حكمم ممن الجمزان فمي )
وهممذا يبطممل ، ألنممه حكممم نفممذ ; ال ينمممر فيممما نمممرت فيممه الصممحابة : وقممال الشممافعي 
وذلمك فيمما لمم . فون كل حكم أنفذته الصحابة يجوز االجتهاد فيه مانيا ; بقلايا الدين 

ن ولعمل همذا مم.ٖ(وهمذا أبمين ممن إطنماب فيمه، يرد فيمه نمص وال انعقمد عليمه إجمماا 
الشافعي فيما يراه رير معقول المعنل وأما رير ذلمك فهمو بخمالف مما سماق عنمه ابمن 

 .العربي أو علل األقل في األمملة التي سقناها أعاله
 

 :منهج الصحابة في االجتهاد
النمر في أقوال الصحابة واجتهماداتهم وهمم ممن همم فمي صمفان المذهن، وقموة الفطنمة 

لهممي والنبمموي، واألخممالق الرفيعممة فممي االلتممزام ، والفهممم العميممق للمموحي اإلٗوالممذكان
واالستقامة والعدالة،ورلبة التقو، وابتنان رلوان هللا والدار اآلخرة،ممما يقموي وال 

 : شك ملكة االجتهاد ويوجهها الوجهة السليمة،ومن بعض معالم ذلك

 : الصحابي يشدد النكير عل  من يقول بخبلف الحديث -

                                 
 6ٖٓ: ص ٕ:  بداية المجتهد  ٔ
 
 ٖٖ٘: ص ٕ:   :بداية المجتهد ٕ
 ٔٔٗ: ص ٕ: :االحكام ٖ
أخر  الحافم الكنجمي الشمافعي ، عمن حذيفمة بمن :) وفي هذا النص إشارة إلل شي  مما حباهم هللا به من ذكان  -ٗ

صمبح ؟ كيمف تريمدني أ: كيف أصبحت يابن اليممان ؟  فقمال : لقي عمر بن الخطاب فقال له عمر : اليمان أنه قال 
أصبحت وهللا أكره الحق ، واحب الفتنة ، وأشهد بما لم أره ، وأحفم رير المخلموق ، واصملي علمل ريمر ولمون 

فنلب عمر لقولمه ، وانصمرف ممن فموره ، وقمد أعجلمه أممر ، وعمزم . ، ولي في االرض ما ليس هلل في السمان 
: ي طالمب ، فمرأ، النلمب فمي وجهمه ، فقمال علل أذ، حذيفة لقوله ذلك ، فبينا هو في الطريق إذ مر بعلي بن أب

: أصمبحت أكمره الحمق ، فقمال : كيف أصبحت ؟ فقال : لقيت حذيفة بن اليمان فسؤلته : ما أرلبك يا عمر ؟ فقال 
صمدق ، يحمب الممال ، والولمد ، وقمد قمال هللا : واحب الفتنة ، قمال : يقول : فقال . صدق ، يكره الموت وهو حق 

 .وأشهد بما لم أره : يقول : علي  فقال يا.  6ٕ: االنفال . { كم ، وأوالدكم فتنة إنما أموال} : تعالل 
ولم ير ذلك كله . صدق يشهد هلل بالوحدانية ، والموت ، والبعث ، والقيامة ، والجنة ، والنار ، والصراط : فقال  
القمرهن وهمو ريمر :  تعمالل يحفمم كتماب هللا. صمدق : إنمي أحفمم ريمر المخلموق ، قمال : وقمد قمال : فقال يا علي . 

يصملي علمل ابمن عممي رسمول هللا صملل هللا . صمدق : فقمال . اصملي علمل ريمر ولمون : ويقول : قال . مخلوق 
ومما همو : فقمال . قد قال أكبمر ممن ذلمك : فقال يا أبا الحسن . عليه وسلم علل رير ولون ، والصالة عليه جائزة 

كماد يهلمك : فقمال عممر . لمه زوجمة والولمد . يصمدق : قمال . في السمان  قال إن لي في االرض ما ليس هلل: ؟ قال 
هذا مابت عند أهل النقل ذكره رير واحمد ممن : قلت : وقال الحافم الكنجي  .ابن الخطاب لوال علي بن أبي طالب 

 .بيروت -اإلرشاد -:ط 3ٙٔص   "عمر بن الخطاب "عبدالرحمن أحمد البكري) . أهل السير



 243 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

اا بالفلمة وفيمه حليمة فلمة أو بالمذهب وفيمه ففي السميف والمصمحف المحلمل يبم
وأما معاوية كما قلنا فؤجاز ذلك علمل اإلطمالق وقمد :) يقول ابن رشد،حلية ذهب 

أنكمممره عليمممه أبمممو سمممعيد وقمممال ال أسمممكن فمممي أرض أنمممت فيهممما لمممما رواه مممممن 
ما رواه مالك عن نافا عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا )ويعني به ٔ(الحديث

وسلم قال ال تبيعوا الذهب بالذهب إال ممال بممل وال تشفوا بعلها  صلل هللا عليه
علل بعض وال تبيعوا الفلة بالفلة إال ممال بممل وال تشفوا بعلها علل بعض 

   ٕ(وال تبيعوا منها شيئا رائبا بناجز

:) ومشهور أيلا موقمف عائشمة ممن زيمد فمي بعمض صمور بيموا األجل،حيمث قالمت
   ٖ(جهاده ما رسول هللا صلل هللا عليه وسلم إن لم يتب  أبلني زيدا أنه قد أبطل 

 :الصحابي يتراجل عن الحكم عندما ينكر علي  -
يمان بمن وذلك أن مالكا رو، عن ابمن شمهاب عمن سمعيد بمن المسميب وسمل:)ممل قوله

فرق بين طليحمة األسمدية وبمين زوجهما راشمدا المقفمي لمما يسار أن عمر بن الخطاب 
زو  مان وقمال أيمما اممرأة نكحمت فمي عمدتها فمون كمان زوجهما  تزوجها في العدة من

الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما مم اعتدت بقية عدتها من األول مم كان اآلخمر 
خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما مم اعتدت بقية عدتها من األول ممم 

ايمات أن عممر كمان قلمل وفي بعض الرو)...( اعتدت من اآلخر مم ال يجتمعان أبدا
بتحريمها وكون المهر في بيت المال فلما بلآ ذلك عليما أنكمره فرجما عمن ذلمك عممر 
وجعل الصداق علل الزو  ولم يقض بتحريمها عليمه رواه المموري عمن أشمعث عمن 

      ٗ(الشعبي عن مسروق 
 

 :الصحابي يرد الحديث للشك
قصد بها التؤصيل والبيان عند ويصعب رد األصول المنتشرة التي ي:) يقول ابن رشد

وقممت الحاجممة باألحاديممث النممادرة وبخاصممة التممي تكممون فممي عممين، ولممذلك قممال عمممر 
       ٘(رلي هللا عنه في حديث فاطمة بنت قيس ال نترك كتاب هللا لحديث امرأة

 
 :األخذ بالقياس الواسل والمقاصد

وجمب الم الختمانين مجماورة في وجوب االرتسال علل مجاورة الختانينومماله قياس 
وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهمة القيماس قمالوا وذلمك : )،حيث قاللحدل

أنممه لممما وقمما االجممماا علممل أن مجمماورة الختممانين توجممب الحممد وجممب أن يكممون هممو 
  ٙ(الموجب للنسل وحكوا أن هذا القياس مؤخوذ عن الخلفان األربعة
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ن عمممر أن عممين األعممور إذا فقئممت ومممذهب عمممر وعممممان وابمم :)وممالممه أيلمما قولممه
وجب فيها ألف دينار ألنها في حقه في معنمل العينمين كلتيهمما إال العمين الواحمدة فموذا 

     ٔ(تركها له وجبت عليه ديتها
 

  :مبدأ التشاور في المسائل االجتهادية
وهمي مسمؤلة وقعمت فمي زممان عممر فشماور :)ممل قوله في مسمؤلة القمذف بمالتعريض

       ٕ(حابة فاختلفوا فيها عليه فرأ، عمر فيها الحدعمر فيها الص
تشاور عمر والصحابة لما كمر في زمانمه شمرب الخممر وإشمارة علمي عليمه :)وكذلك

فونمه كمما قيمل عنمه رلمي هللا عنمه إذا  بؤن يجعل الحد مممانين قياسما علمل حمد الفريمة
بة لقيماس وفي هذا اسمتخدام الصمحا ٖ(افتر،   ،وإذا هذ ،هذ شرب سكر وإذا سكر

 .الشبه
 

 :عند تغير بعا المعطيات الموجبة لذلك حكم الصحابي بخبلف حكم النبي 
ممل قوله في مسؤلة النكاية التي تجوز في أموال المحاربين أي في المباني والحيوان 

والسمبب فمي اخمتالفهم مخالفمة فعمل أبمي بكمر فمي ذلمك لفعلمه عليمه الصمالة :) والنبات
نه عليه الصالة والسالم حرق نخمل بنمي النلمير ومبمت عمن والسالم وذلك أنه مبت أ

أبي بكر أنه قال ال تقطعن شجرا وال تخربن عامرا فممن ممن أن فعمل أبمي بكمر همذا 
إنما كان لمكان علمه بنس  ذلك الفعل منه صلل هللا عليه وسلم إذ ال يجوز علل أبمي 

لنلمير لنمزوهم قمال بكر أن يخالفه ما علمه بفعله أو رأ، أن ذلك كان خاصا ببني ا
بقول أبي بكر ومن اعتمد فعله عليه الصالة والسالم ولم ير قول أحد وال فعله حجمة 

  ٗ(عليه قال بتحريق الشجر
لتنيمر معطيمات  فعلل القمول بخصوصمية األممر ببنمي النلمير،تنير فعمل أبمي بكمر

 .المعركة إن لم يكن ممة نس  علم به أبو بكر
يس سملب المقاتمل لكمرتمه بخمالف مما كمان زممن ممن تخمم وممله أيلا موقف عممر

خر  ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن البران بن مالمك حممل علمل :) ،فقد النبي 
مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة علل قربوس سرجه فقتله فبلآ سلبه مالمين ألفما فبلمآ 

ان قمد ال نخمس السملب وإن سملب البمرنا ذلك عمر بن الخطاب فقال ألبي طلحة إنا ك
قال ابن سيرين فحمدمني أنمس بمن مالمك أنمه  :بلآ ماال كميرا وال أراني إال خمسته قال

ونفس الموقف مشمهور عنمه فمي سمهم المإلفمة قلموبهم  ٘(أول سلب خمس في اإلسالم
 .ٙوتقسيم أرض السواد بالعراق

 

                                 
 4ٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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ربط الصحابة الحكم بما هو ظاهر منضبط وإن ظهير الحكيم وكؤني  معيارا لظياهر 
 :ابالكت

ممل قوله في مسؤلة وجموب الصمداق همل ممن شمرط وجوبمه مما المدخول المسميس أم 
وسبب اختالفهم في ذلك معارلمة :) ليس ذلك من شرطه بل يجب بالدخول والخلوة

حكم الصحابة في ذلك لماهر الكتاب وذلك أنه نص تبارك وتعالل في الممدخول بهما 
ي قولمه تعمالل وكيمف تؤخذونمه المنكوحة أنه ليس يجوز أن يإخذ من صداقها شين ف

وقد أفلل بعلكم إلل بعض ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرلتم لهن فريلة فنصف ما  :فقال تعالل
  .فرلتم

وهذا نص كما تر، في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين أعنمي قبمل المسميس وبعمد 
بينهما فوجب بهذا إيجابا ماهرا أن الصداق ال يجب إال بالمسيس،  المسيس وال وسط

والمسيس ههنما المماهر ممن أممره أنمه الجمماا وقمد يحتممل أن يحممل علمل أصمله فمي 
اللنة وهمو الممس ولعمل همذا همو المذي تؤولمت الصمحابة ولمذلك قمال مالمك فمي العنمين 

قاممه معهما فجعمل لمه المإجل إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقا الطمالق لطمول م
دون الجماا تؤميرا في إيجاب الصداق وأما األحكمام المواردة فمي ذلمك عمن الصمحابة 
فهو أن من أرلق بابا أو أرخل سترا فقمد وجمب عليمه الصمداق لمم يختلمف علميهم فمي 

 ٔ(ذلك فيما حكموا

وفمي ختممام همذا المبحممث أشممير إلمل ممما بمدا لممي مممن همذا الممذي عرلمته وهممو أن قممول 
رينمة تقمموي وتمرجح بمماقي األدلمة، ويعتبمر حجممة إذا لمم يوجممد فمي المسممؤلة الصمحابي ق

 .وهللا أعلم. كتاب أو سنة أو إجماا ،ال تجوز مخالفته إال بسبب شرعي موجب لذلك
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
ٔ
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األنبيمان  األحكام التل شرعها هللا تعالل لألمم السابقة وجمان بهما :يراد بشرا من قبلنا
 السابقون ، وكلمف بهما ممن كمانوا قبمل الشمريعة المحمديمة كشمريعة إبمراهيم وموسمل

فيخر  من التعريف أصول العقائد المشتركة كما هي .وعيسل عليهم الصالة والسالم
م اآلخمر والقمدر خيمره وشمره ومالئكتمه واليمو واردة قبل التحريمف كاإليممان بماهلل 

 . وريرها،كما يخر  ما أمرنا نحن وإياهم به باعتباره شريعة لنا
 : حجيت 

ذكممممر ابممممن رشممممد هممممذا األصممممل لمممممن األصممممول المختلممممف فيهمممما حيممممث قممممال فممممي 
: ، وهي أربعة .األصول التي تستند إليها هذه األحكام وعنها تستنبط :) "اللروري"

فؤمما قمول )...(  ، ودليل العقل علل النفي األصملي  الكتاب ، والسنة ، وإجماا األمة
والخمالف فمي همل ":) البدايمة"ويقمول فمي  ٔ(الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلمف فيمه

 ٕ(يلزمنا شرا من قبلنا مشهور
 )...(وقمد يممن أن ههنما أصموال ريمر همذه نحمن ذاكروهما :) مم بين موقفه منمه بقولمه
ه ليس بؤصل أنه لمو كمان كمذلك لكمان نقلمه ممن والدليل علل أن، ومنها شرا من قبلنا 

فممروض الكفايممات ويسممتحيل علممل األمممة أن يممذهب عليهمما فممي وقممت ممما فممرض مممن 
ولو كان فرلا من فروض الكفايات ألخبر به ، فروض الكفايات بدليل العصمة  لهم

فؤمما مما منهما فمي الكتماب ونحمن ممؤمورون بمه فونمما نحمن . الصمحابة ونقمل إلمل اليموم
 ٖ.(به من جهة ما هو في الكتاب ال من جهة ما هو شرا من قبلنامؤمورون 

وقممد ميممز ابممن رشممد فممي هممذا األصممل بممين ممما ورد مممن ذلممك فممي القممرهن وأمممرت بممه 
أمما القسمم .فجعمل حكمم األول منهما حكمم القمرهن. األمة،وبين مما نقمل فمي ريمر القمرهن

ن قبلنمما الممماني فممال يمهممر مقصممود كالمممه،حيث لممم يشممر إلممل ممما نقممل مممن شممرا ممم
،إال أن يكون مقصوده ما هو موجود ممن شمرا ممن قبلنما ولمم ينقمل لنما بشمكل ٗبالسنة

 .أو أنه لم ينقل عن الصحابة أخذهم بهذا األصل.تقوم به الحجة

                                 
 ٖٙ:ص:اللروري ٔ
 ٕٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 36-34:ص:اللروري ٖ
فؤخمذ  أبي هريرة عن النبي  صلل هللا عليه وسلم  مم أن رجال رأ، كلبا   يؤكل المر،  من العطم ) ممل حديث ٗ

والرجمل ممن بنمي إسمرائيل ،قمال صماحب ( الرجل خفه فجعل ينرف له به حتل أرواه فشمكر هللا لمه فؤدخلمه الجنمة 
وتعقمب بمان االسمتدالل بمه  استدل بمه المصمنف علمل طهمارة سمإر الكلمب ألن مماهره أنمه سمقل الكلمب فيمه:) الفتح

 .46ٕ:صٔ: :ريالفتح البا( مبنل علل أن   شرا من قبلنا  شرا لنا وفيه اختالف
كانمت بنمو إسمرائيل ينتسملون عمراة ينممر  :أبي هريرة عن النبي  صلل هللا عليه وسملم  قمال  :ومماله أيلا حديث

بعلهم إلل بعض وكان موسل ينتسمل وحمده فقمالوا وهللا مما يمنما موسمل إال أنمه هدر فمذهب ممرة ينتسمل فولما 
مموبي يما حجمر  حتمل نممرت بنمو إسمرائيل إلمل    موبه علل حجر ففر الحجر بموبمه فخمر  موسمل فمي إممره يقمول

موسل فقالوا وهللا ما بموسل من بمؤس وأخمذ موبمه فطفمق بمالحجر لمربا فقمال أبمو هريمرة وهللا إنمه لنمدب بمالحجر 
 ..ستة أو سبعة لربا بالحجر 

يمه جمراد ممن بينا أيوب ينتسل عريانا فخمر عل :عن النبي  صلل هللا عليه وسلم  قال أيلا عن أبي هريرة  :مملهو
ذهب فجعل أيوب يحتمي في موبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أرنيتك عما تر، قال بلل وعزتك ولكن ال رنمل بمي 

فمي النسمل بقصمة موسمل وأيموب عليهمما  التعمري اسمتدل المصمنف علمل جمواز :)قمال صماحب الفمتح.عن بركتمك 
باالقتمدان بمه وهمذا إنمما يمؤتي علمل رأ، ممن يقمول    السالم ووجه الداللة منه علل ما قال بن بطال أنهما ممن أمرنما

 6ٖٙ:ص ٔ: ( شرا من قبلنا  شرا لنا
أبي هريرة رلي هللا عنه عن النبي  صملل هللا عليمه وسملم  ممم أن رجمال ممن بنمي إسمرائيل : )ومماله أيلا حديث

ا فؤخمذ   خشمبة  فنقرهما سؤل بعض بني إسرائيل بؤن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخمر  فمي البحمر فلمم يجمد مركبم
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 :فيكون أاسام شرع من ابلنا
 .ما ورد في القرهن والسنة وأمرنا به-ٔ
 .ما ورد في القرهن والسنة ناسخا شرا من قبلنا-ٕ
 .في القرهن والسنة ولم نإمر به ما ورد-ٖ
 .ما لم يرد في القرهن والسنة وورد في كتبهم وحكم شرعنا ببطالنه أو تحريفه-ٗ
 .ما لم يرد في القرهن والسنة وورد في كتبهم وسكت عنه شرعنا -٘

وملحقما لممه ( شممرا ممن قبلنما)فمابن رشمد بعمد أن اسمتمنل القسممم األول مخرجما لمه ممن 
الحمديث حجيتمه بولمم يتنماول .ٔبؤصمل وبالتمالي ال يعتبمر حجمةكم بؤنه لميس حبشرعنا،

 .األصل ستدالل والنمر في هذاف الذي سببه االوإنما اكتفل بحكاية الخال"البداية"في

                                                                                             
فؤدخل فيها ألف دينار فرمل بها في البحر فخر  الرجل الذي كمان أسملفه فموذا بالخشمبة فؤخمذها ألهلمه حطبما فمذكر 

فوذا قلنا إن   شرا من قبلنما  شمرا لنما فيسمتفاد منمه إباحمة مما  :)قال صاحب الفتح( الحديث فلما نشرها وجد المال
ؤ في البحر أو عطب فانقطا ملك صاحبه وكذلك ما لم يتقدم عليه ملمك ألحمد ممن يلفمه البحر من ممل ذلك مما نش

 ٖٖٙ:ص ٖ: ( باب األولل
شرا من قبلنما شمرا لنما إال مما مبمت نسمخه  :أدلة القائلين بحجيته كما يلي( ه 4ٙٗت)ساق أبو إسحاق الشيرازي ٔ

هيم خاصمة شمرا لنما ومما سمواه لميس وقال بعض أصحابنا شرا من قبلنا ليس بشرا لنا ومنهم من قال شرا إبمرا
فمون قيمل الممراد بمه التوحيمد والمدليل عليمه همو أنمه ،أولئك الذين همد، هللا فبهمداهم اقتمده  :لنا قوله تعالل ،بشرا لنا

ألافه إلل الجميا والذي يشترك الجميا فيه همو التوحيمد فؤمما األحكمام فمون الشمرائا فيهما مختلفمة فمال يمكمن اتبماا 
اللفم عام في التوحيد وفي األحكام فيجب أن يحمل علل الجميما إال مما خصمه المدليل وألن مجمين الجميا فيه قيل 

رسول هللا مناف لما تقدم من الشرائا وكل شمرا لمم يمرد عليمه مما ينافيمه وجمب البقمان عليمه والمدليل عليمه شمريعة 
ين مما قبلمه وكمل حكممين أمكمن الرسول عليه السالم وألنمه يمكمن الجمما بمين مما جمان بمه الرسمول عليمه السمالم وبم

صله كويجاب الصوم والصالة في شريعتنا وألن هللا تعالل حكل شرا ممن أالجما بينهما لم يصح إسقاط أحدهما و
       .قبلنا ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم لم يكن لذكرها فائدة

ممنهم ينفمرد بشمرا ال يشماركه فيمه  واحتجوا بقوله تعالل لكل جعلنا ممنكم شمرعة ومنهاجما فمدل علمل أن كمل واحمد
ريره والجواب همو أن مشماركتهم فمي بعمض األحكمام ال يمنما ممن أن يكمون لكمل واحمد ممنهم شمرا يخمالف شمرا 
اآلخر كما أن مشاركتهم في التوحيد ال تمنا انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شمريعة ريمره     واحتجموا بمما 

ممن التموراة ينممر فيمه فقمال لمو كمان  أ، عمرا رلمي هللا عنمه ومعمه شمينروي أن النبي  صلل هللا عليه وسلم ر
موسل حيا ما وسعه إال اتباعي فدل علل نس  ما تقدم والجواب هو أنه إنما نهاه عن النمر في التوراة ألنمه مبمدل 

ا وألن منيممر وكالمنمما فيممما حكممل هللا عممن ديممنهم فممي الكتمماب أو مبممت عممنهم بخبممر الرسممول عليممه السممالم      قممالو
الشرائا إنما شرعت لمصملحة المكلفمين وربمما كانمت المصملحة لممن قبلنما فمي شمين والمصملحة لنما فمي ريمره فمال 
يجوز إجران حكمهم علينا قلنا فيجب أن تقولوا يقتلي هذا المدليل أن مما شمرا للصمحابة ال يكمون شمرعا للتمابعين 

 .ألنه يجوز أن تكون المصلحة للصحابة في ذلك دون التابعين
ولما بطل هذا باإلجماا بطل ما ذكروه وعلل أن الماهر أن المصملحة لنما فيمما شمرا لهمم إذ لمو كانمت المصملحة  

قمالوا لمو كمان شمرعا لنما لوجمب فمي المصملحة سموان  لنا في ريره لنس  ذلك ولما لم ينسم  ذلمك دل علمل أننما وهمم
ك دل علل أن شمرعهم ال يلزمنما قلنما نحمن إنمما اتباا أدلتهم وتتبا كتبهم كما يجب ذلك في شرعنا ولما لم يجب ذل

نجعل شرعهم شرعا لنا فيما مبت بخبر هللا تعالل وخبر رسوله عليه السمالم واتبماا ذلمك واجمب وتتبما مما يوصمل 
إلل معرفته واجب فؤما مالم يمبت فليس شرعا لنا فمال يلزمنما اتباعمه والكشمف عنمه  وربمما قمالوا لمو كمان شمرعهم 

والجمواب  ف شرعهم أو معاني كالمهم لجواز أن يكون هنالك ما هو منسموخ أو مخصموصشرعا لوجب أن يعر
عنه أنه إنما يجب من شرعهم ما أخبر هللا تعالل عنمه ومما أخبمر هللا تعمالل عنمه لفممه معمروف والمماهر منسموخ 

قطت قلنما إنمما وال مخصوص فوجب العمل به قالو العبادات في شريعتهم مختلفة فال يمكن اتبماا الجميما فيهما فسم
 .يجب المصير عندنا إلل مالم يمبت فيه اختالف

وأمما مما اختلمف فمي ذلمك عممل بالمتمؤخر منهمما كممما يفعمل ذلمك فمي شمرعنا  قمالوا وألن كمل شمريعة ممن الشممرائا  
ملافة إلل قوم وهذه اإللافة تمنا أن يكون ريرهم مشاركا لهم فيها قلنما مما أنكمرتم أن يكمون ألميف كمل شمرا 

إلل قوم ألنهم أول من خوطبوا به فعرف الشرا بهم وأسند إليهم ويحتمل أن يكون أليف كل شرا إلمل من ذلك 
قوم ألنهم متعبدون بجميعه وريرهم يشاركهم في بعمض األحكمام فلمم يلمف إلميهم وإذا احتممل أن تكمون اإللمافة 

يعة ممن قبلنما لوجمب أن ال يقمف المهمار لما ذكرنا سقط التعلق به قالوا وألنه لو كان النبي عليه السالم متعبدا بشر
والميراث النتمار الوحي ألن هذه الحوادث أحكامها في التوراة ماهرة قلنما إنمما توقمف ألن التموراة منيمرة مبدلمة 
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فهو لم يعتن ممن بمين األقسمام الممذكورة إال بماألول وبالمالث،وكمؤن الحمديث عمن بقيمة 
مجمعمون علمل مما بقمي ممن  األقسام مفرول منه من جهة جمهور العلمان،والحق أنهم

 :ومما اجمعوا علل أنه ليس شرعا لنا.األقسام إما باألخذ بها أو عدم االلتفات إليها
ويمدخل .ال فل الكتاب وال فمل السمنة األحكام التل لم يرد لها ذكر فل شريعتنا -

فيها ما أنكرته شريعتنا عليهم قطعا وما سكتت عنه باعتبار الحكم العام عليها 
 . لتنير بالتحريف وا

مفر، وتحمريم الشمحوم ي ذكل تحريم أكل :األحكام التل نسختها شريعتنا ممل -
 فمممممممممل بطمممممممممن الحيممممممممموان محيطمممممممممة بمممممممممالكر   التمممممممممل تكمممممممممون

 . وتحريم الننائم وأممال ذلك
 :وأما ما اتفقوا علل أنه شرا لنا فهي

متعبممدون بهمما ; ألنهمما شممريعتنا، لممورود  األحكممام التممل أقرتهمما شممريعتنا فممنحن -
 .كالصيام واأللحية وريرها. لخاص فيها التشريا ا

 :ٔوأما ما اختلفوا فيه
كتابمه إخبمارا عمن  ها هللا سمبحانه فمياألحكام الواردة فمي الكتماب والسمنة  والتمل قصم

عليمه وسملم ممن ريمر إنكمار وال  شرا من قبلنا، أو وردت علمل لسمان نبيمه صملل هللا
 .إقرار لها،ولم يرد عليها ناس  

المذي  جية هذا األصل هو نفسه موقف أبمي المعمالي الجموينيوموقف ابن رشد من ح
لنما إذا لمم بأحكمام شمرا ممن ق إتبمااوالمختار عندنا أن العقل ال يحيمل إيجماب  :)يقول

شمرا ولكن مبمت عنمدنا شمرعا أنما لسمنا متعبمدين بؤحكمام )...(يرد في شرعنا ناس  له
هللا عليممه وسمملم  ن أصممحاب رسممول هللا صممللأوالقمماطا الشممرعي فممي ذلممك مممن قبلنمما، 

                                                                                             
فلم يمكن الرجوا إلمل مما فيهما فمانتمر الحكمم ممن جهمة الموحي وعلمل أنمه إن كمان فمي بعمض األحكمام توقمف ففمي 

 .ممن قبلمه أال تمر، أنمه صملل إلمل بيمت المقمدس بشمرا ممن قبلمه فسمقط مما قمالوا بعلها عممل بمما مبمت ممن شمرا
   66ٕ-6ٕ٘:ص التبصرة في أصول الفقه

( شمرا ممن قبلنما:مبحمث( )البيمان الممؤمول فمي علمم األصمول)في كتابمه( معاصر)يشير عبد الرحمن عبد الخالق  ٔ
هللا سمبحانه وتعمالل، وأن أممم المرسملين  ال شمك أن أصمل المدين واحمد، وأن مصمدره ممن:) سبب االختالف بقولمه

يمما أيهما الرسممل كلموا مممن }: قممال تعمالل فمي سممورة المإمنمون. جميعماً أممة واحممدة ممن حيممث اإليممان بمماهلل ورسماالته
-ٔ٘:المإمنمون){  وإن همذه أممتكم أممة واحمدة، وأنما ربكمم فماتقون* الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم

ٕ٘) 
 ( 3ٕ:األنبيان){ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون}: األنبيان أيلاً بعد ذكر طائفة منهموقال تعالل في 

ومن أجل ذلك أمر هللا عبده ورسوله محمداً صلل هللا عليه وسلم أن يقتدي بهدي األنبيان قبله كمما قمال فمي سمورة 
. سمليمان، وأيموب، ويوسمف، ويمونس، ولوطماً األنعام بعد أن ذكر نوحاً، وابمراهيم، وإسمحاق، ويعقموب، وداود، و

 ( 3ٓ:األنعام){  أولئك الذين هد، هللا فبهداهم اقتده قل ال أسؤلكم عليه أجراً إن هو إال ذكر، للعالمين}: قال تعالل
فهذه اآليات قد تدل بماهرهما علمل أن شمرا ممن قبلنما شمرا لنما مما دام أن الرسمول صملل هللا عليمه وسملم قمد أممر 

األنبيان قبله; ولكن جانت هيات تبين لنا أن الرسول محمداً صلل هللا عليمه وسملم قمد نزلمت لمه شمريعة  باتباا هدي
: خاصة، وأنه مؤمور باتباعها فقط، وأنه ال يجوز له أن يلتفت إلل ريرها، ومن ذلك قوله تعالل في سمورة المائمدة

يمنماً عليمه فمماحكم بيمنهم بمما أنمزل هللا وال تتبمما وأنزلنما إليمك الكتماب بمالحق مصممدقاً لمما بمين يديمه مممن الكتماب ومه}
أهوانهم عما جانك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شان هللا لجعلكم أممة واحمدة ولكمن ليبلموكم فيمما 

 (6ٗ:المائدة){ هتاكم فاستبقوا الخيرات إلل هللا مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
والح أن أمة محمد صلل هللا عليه وسلم أممة خاصمة لهما تشمريا خماص ومنهما  خماص وهذه اآلية نص صريح 

   .(وأنها مؤمورة باتباا هـذه الشريعة والمنها  فقط، وأنه ال يجوز لها أن تنمر إلل ريره مما عند أهل الكتاب
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إذا لمم يجمدوا متعلقما فيهمما  واالجتهمادكانوا يترددون فمي الوقمائا بمين الكتماب والسمنة 
 ٕ(علل النبيين والمرسلين ٔوكانوا ال يبحمون عن أحكام الكتب المنزلة

مم مما يممن أنمه ممن أصمول األدلمة  :)كما ردد تقريبا نفس عبارة النزالي والذي يقول
بعمممة شمممرا ممممن قبلنممما  وقمممول الصمممحابي واالستحسمممان ولممميس منهممما وهمممو أيلممما أر

ممم سماق  ...(األصل األول من األصمول الموهوممة شمرا ممن قبلنما)...(واالستصالح
مايراه من األدلة بعد تجويزه وقوا ذلك عقال كمما قمال الجمويني،مركزا بالخصموص 

  . بشرا من قبله  علل عدم تعبد النبي 
وشنب بعلهم فمذكر الحمديث  :)"المحلل"يقول في الذي وهو نفس موقف ابن حزم،

الذي فيه المنفرة للبني التي سقت الكلب بخفها قمال علمي وهمذا عجمب جمدا ألن ذلمك 
  ٖ(الخبر كان في ريرنا وال تلزمنا شريعة من قبلنا

وبهذا يكون ابن رشد قد خالف المالكية وخصوصا منهم أهل األندلس، قمال ابمن عبمد 
يهوديمة حيمث حماول بعلمهم إخفمان هيمة المرجم فمي البر في حمديث رجمم اليهمودي وال

وفي هذا الحديث أيلا دليل علل أنهم كانوا يكذبون علل توراتهم ويليفون :)التوراة
ألنهم قالوا إنهم يجدون في التوراة أن الزناة يفلحون  ،كذبهم ذلك إلل ربهم وكتابهم

لزنمماة وفممي ذلممك مممن رجممم ا .محصممنينأو ريممر ويجلممدون محصممنين كممانوا بالنكمماح 
شمرائا لنما إال بمما ورد فمي القمرهن أو نين وفيه دليل علل أن شرائا من قبلنما المحص

وإنمما يمنعنما ممن مطالعمة  ،في سنة النبي محمد  صلل هللا عليه وسملم نسمخه وخالفمه
 ٗ(التوراة ألن اليهود الذين بؤيديهم مإتمنين عليها إنما ريروا وبدلوا منها

} قولممه تعممالل  ،والممدليل علممل وجمموب إزالممة النجاسممة ":)المنتقممل"ويقممول البمماجي فممي 
وجواب مان وهو أن شرا من قبلنا شرا لنا فيحتممل أن يكمون )...( { وميابك فطهر 

قد اتبا في الصالة شرا من قبله ممن النبيمين فوجمب ذلمك باتبماعهم وتمؤخر األممر بمه 
  ٘(بنص شرعنا عن ذلك الوقت 

شرا من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا صلل الصحيح القول بلزوم  :)وقال ابن العربي
وهمذا همو  ; لفسماد الطمرق إلميهم ; هللا عليه وسلم عنهم دون ما وصل إلينا ممن ريمره 

ونكتة ذلك أن هللا تعالل أخبرنا عن قصص )...( صريح مذهب مالك في أصوله كلها
ا كمان ممن ومم، فما كان من هيات االزدجمار وذكمر االعتبمار ففائدتمه الموعم ، النبيين 

: قمال ابمن عبماس رلمي هللا عنمه . هيات األحكام فالمراد به االمتمال له واالقتدان بمه 

                                 
ابمن عبماس رلمل  ويدل عليمه أن :)ما يفيد اعتماد شرا من قبلنا يقول"قواطا األدلة في األصول"أورد صاحب ٔ

  ٖٙٔ:ص ٔ: (هللا عنهما سئل عن سجدة ص فقال سجدها داود وهو ممن أمر نبيكم أن يقتد، به 
 ٕٖٖ-ٖٖٔ:ص ٔ: :البرهان ٕ
وأما قول يوسمف ) الحكم بالجعل علل أحد  عدم جوازمسؤلة وفي مولا هخر يقول في  ٙٔٔ:ص ٔ: :المحلل ٖ

} : قمال تعمالل ، ريعة من قبلنما ممن األنبيمان علميهم السمالم ال تلزمنما أن ش: أحدها :  -عليه السالم فال يلزم لوجوه 
فمذكر ، فلملت علمل األنبيمان بسمت } : وقال رسول هللا صلل هللا عليمه وسملم . { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 

{ حمد قبلمي أعطيت خمسا لمم يعطهمن أ} : وقال عليه السالم أيلا . { وأرسلت إلل الناس كافة : عليه السالم منها 
روينما همذا ممن طريمق { وكان النبي يبعث إلمل قوممه خاصمة وبعممت إلمل النماس عاممة } : فذكر عليه السالم منها 

وإذ لم يبعموا إلينا فال يلزمنا شمرا لمم ، فوذ قد صح هذا فلم يبعموا إلينا . والذي قبله من طريق أبي هريرة ، جابر 
  . وأن ما أتوا به الزم لمن بعموا إليه فقط، هللا تعالل  وإنما يلزمنا اإليمان بؤنهم رسل، نإمر به 

 64ٖ:ص ٗٔ:  :التمهيد ٗ
 ٔٗ:ص ٔ: :المنتقل شرح الموطؤ ٘
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فنبينما صملل هللا عليمه وسملم { أولئمك المذين همد، هللا فبهمداهم اقتمده } : قال هللا تعالل 
إن نبينما لمم : وبهذا يقا المرد علمل ابمن الجمويني حيمث قمال ، ممن أمر أن يقتدي بهم 

فمون ذلمك ; وال اسمتفهمهم ، وال باحمهم عمن حكمم ، ه رجا إلل أحد منهم يسما قط أن
، أما الذي نزل به عليه الملك فهو الحق المفيد للوجه الذي ذكرنماه . لفساد ما عندهم 

 ٔ(.وال معنل له ريره 
 

 (شرع من ابلنا)من"البداية"نماذج مما ورد في 
 

 :تفضيل األكباش العظيمة في الضحية
وقد يمكن أن يكون الختالفهم سمبب هخمر وهمو همل المذبح  ):ابن رشد قولعند  وذلك

وأنهما األلمحية وأن ذلمك معنمل  ،العميم الذي فمد، بمه إبمراهيم سمنة باقيمة إلمل اليموم
فمن ذهمب إلمل همذا قمال الكبما  أفلمل وممن  ،وتركنا عليه في اآلخرين :قوله تعالل

لكبما  أفلمل مما أنمه قمد رأ، أن ذلك ليست سنة باقية لمم يكمن عنمده دليمل علمل أن ا
       ٕ(مبت أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم لحل باألمرين جميعا

 
 :النكاح باإلجارة

هل شرا من قبلنا الزم لنا حتل يدل الدليل علل ارتفاعمه أم األممر  ):قولهوذلك عند 
إنممي أريممد أن أنكحممك إحممد، ابنتممي  :فمممن قممال هممو الزم أجممازه لقولممه تعممالل ؟بممالعكس
ومن قال ليس بالزم قال ال يجوز النكاح  .اآلية ..علل أن تؤجرني مماني حجج هاتين

       ٖ(باإلجارة
 

 :ضمان ما أفسدت  الماشية بليل
وبممؤن ال  .وممممن قممال يلمممن بالليممل وال يلمممن بالنهممار مالممك والشممافعي): قولممهعنممد 

إال أن  ،وباللممان بموطالق قمال الليمث .لمان عليهم أصال قال أبو حنيفة وأصمحابه
والقمول الرابما ممروي عمن عممر رلمي  .الليث قال ال يلمن أكمر من قيمة الماشمية

وداود  :هللا عنممه فعمممدة مالممك والشممافعي فممي هممذا البمماب شمميئان أحممدهما قولممه تعممالل
والمنف  عنمد أهمل اللنمة ال  ،وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشمت فيمه رمنم القموم

 .(ل مذهب من ير، أنا مخاطبون بشرا ممن قبلنمايكون إال بالليل وهذا االحتجا  عل
ٗ 
 

 :اتل الذكر باألنث 
وأما قتل الذكر باألنمل فمون ابمن المنمذر وريمره مممن ذكمر الخمالف ): قولهوذلك عند 

قتمل  احكل أنه إجماا إال ما حكي عمن علمي ممن الصمحابة وعمن عمممان البتمي أنمه إذ

                                 
 3ٖ:ص ٔ: :أحكام القرهن ٔ
 ٖ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد    ٗ
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وحكل القالي أبو الوليد الباجي  ،الرجل بالمرأة كان علل أوليان المرأة نصف الدية
في المنتقل عن الحسن البصري أنه ال يقتل الذكر باألنمل وحكاه الخطابي فمي معمالم 

وإن كمان يعمارض  ،واألنممل بماألنمل :السنن وهو شماذ ولكمن دليلمه قموي لقولمه تعمالل
 ،سوكتبنا عليهم فيها أن المنفس بمالنف :دليل الخطاب ههنا العموم الذي في قوله تعالل

شريعتنا وهي مسؤلة مختلف فيها أعني هل  لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في رير
شممرا مممن قبلنمما شممرا لنمما أم ال واالعتممماد فممي قتممل الرجممل بممالمرأة هممو النمممر إلممل 

  ٔ(المصلحة العامة
 

 :فنذر ذبح ولده الواجب في حا من تشب  بإبراهيم 
وسمبب اخمتالفهم ):ذلمك ممم قمالأورد اختالف العلممان فمي الواجمب فمي حمق ممن فعمل 

قصة إبراهيم عليه الصالة والسالم أعني هل ما تقرب به إبراهيم هو الزم للمسلمين 
فمن رأ، أن ذلك شرا خص به إبراهيم قال ال يلزم النذر ومن رأ، ؟ أم ليس بالزم 

أنمه الزم لنمما قممال النممذر الزم والخممالف فممي هممل يلزمنمما شممرا مممن قبلنمما مشممهور لكممن 
ل هذا خالف هخر وهو أن الماهر من هذا الفعمل أنمه كمان خاصما بموبراهيم يتطرق إل

ولم يكن شرعا ألهل زمانه وعلمل همذا فلميس ينبنمي أن يختلمف همل همو شمرا لنما أم 
  ٕ(ليس بشرا

فابن رشد يرفض أن تكون هذه المسؤلة داخلة أصال في شرا ممن قبلنا،باعتبمار أنهما 
لتمممالي كيمممف تكمممون كمممذلك فمممي حمممق وليسمممت تشمممريعا لقوممممه وباخاصمممة بممموبراهيم

ورإ، األنبيممان حممق ممموحل  ،وأزيممد بممؤن ذلممك كممان بمموحي مممن هللا إلبممراهيم.ريممرهم؟
بممه،مم إن هممذا النممذر فيممه معصممية قتممل نفممس بنيممر حممق ال يجمموز ارتكابهمما وبمماألحر، 

النممر -علمل ررابتمه وندرتمه-وقد يكون دافا الفقهان في إمارة المولوا .التقرب بها
من تنليم الواجب في حق من تنطا في النذر حيث أوصلها بعلهم  فيما يناسب ذلك

 .إلل نحر مائة من اإلبل
مسممتقال بممه فممي ( شممرا مممن قبلنمما)والنممامر إلممل هممذه األمملممة التطبيقيممة ال يجممد فيهمما 

االسممتدالل،ففي الممممال األول نجممد فممي السممنة ممما يإيممد اختيممار األحسممن واألفلممل فممي 
امرأة ألحد الصحابة بما معه من القرهن مقابمل  ي األلحية،وفي الماني تزويج النب

أن ناقة للبمران بمن عمازب )ابن شهاب تعليمها ما تيسر منه،وفي الممال المالث حديث 
قوم فؤفسدت فيه فقلمل رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم أن علمل أهمل دخلت حائط 

،وفممي (همماالحمموائط بالنهممار حفمهمما وأن ممما أفسممدته المواشممي بالليممل لممامن علممل أهل
الممال الرابا ما ذكر ابن رشد من اإلجماا علل قتل الذكر باألنمل فال يلتفت إلمل مما 

 .للخصوصية( شرا من قبلنا)وفي الممال األخير ال يدخل في .شذ عنه
فممما يصممعب حسمممه مممن جهممة النمممر يمكممن تبديممد الخممالف فيممه أو تقريممب وجهممات 

 .المختلفين علل مستو، التطبيق واألمملة العملية
 
 

                                 
 ٖٓٓ   : ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٖٔ -ٕٖٔ:ص ٔ: لمجتهد  بداية ا ٕ
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 :1االستصحابمفهوم 
القممول فممي األصممل الرابمما وهممو دليممل العقممل فممي ":)اللممروري"فممي  يقممول ابممن رشممد

وسقوط الحر  عمن الخلمق فيمما لمم يمؤت فيمه ، استصحاب برانة الذمة عن الواجبات 
وفمي  ٕ.(وأكمل شموال ومما أشمبه ذلمك، كسقوط الصالة السادسمة مممال ، ر أو نهي أم

بالجملممة الحكممم الشممرعي المابممت بالنقممل فممي مولمما يمممن أن :)مولمما هخممر يقممول و
ولمم  ٖ(كبيما أم الولمد ومما أشمبه ذلمك، المحكوم عليه قد تنير حكممه لتنيمره فمي نفسمه

ا كان من التلميح إلل بعض صوره إال م" البداية"يشر بالتعريف إلل هذا األصل في 
وأمما مما سمكت عنممه :) حيمث قمال ٗكمما همي عنمد أهمل المماهر والتمي أنكرهما ريمرهم

 وقمال. إن طريمق الوقموف عليمه همو القيماس : الشارا من األحكمام ، فقمال الجمهمور 
 .٘(وما سكت عنه الشارا فال حكم له . الشرا باطل في القياس: أهل الماهر

 
وص يفهمم ممن االستصمحاب أن المذمم بريئمة ممن التكليمف حتمل فمن خالل هذه النصم

يرد مما يشمنلها بمالوجوب أو ريره،كمما أن مما مبمت ممن أحكمام يبقمل كمذلك حتمل يمرد 
 ٙوأن ما لمم يمرد فيمه نمص فمعفمو عنمه ولميس فيمه حكمم.الدليل علل تنييرها أو رفعها

 .  4بحسب أهل الماهر

خير، ليست بعيدة عن تعريف النزالي وهذه المعاني لالستصحاب باستمنان المعنل األ
االستصحاب عبارة عن التمسك بدليل  :صاحب المستصفل وريره من العلمان ،يقول

عقلي أو شرعي وليس راجعا إلمل عمدم العلمم بالمدليل بمل إلمل دليمل مما العلمم بانتفمان 
  6المنير أو ما من انتفان المنير مم بذل الجهد في البحث والطلب

                                 
) .يجعله فل صمحبته ساله أن: الزمه ، ويقال استصحبه الشلن: استصحب الشلن: طلب المصاحبة، يقال: لنة ٔ 

طبعمة دار  507/ ٔدار المعمارف ، المعجمم الوسميط مجمما اللنمة العربيمة  ٕٔٓٗ/ ٗلسمان العمرب البمن منممور 
 (.م ط مانية34ٕٔالمعارف 

 3ٙ:ص":اللروري" ٕ 
 3ٙ:ص":اللروري" ٖ 
اسممتقرأت االستصممحاب الممذي يحكممم بممه : وقممال بعممض المتممؤخرين مممن أصممحابنا :) قممال صمماحب البحممر المحمميط ٗ

كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه ، األصحاب فوجدت صورا كميرة وإنما يستصحب فيها أمر وجودي 
وإنمما يمنما . من األمور العدمية ال علمم فيهما  وبرانة الذمة ونحوها، وأما استصحاب عدم الحكم فيه فلم أعرفه . 

  4ٔ:ص 6: ( .من الحكم بخالفها حتل يقوم دليل عليه 
 ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘ 
إن طلق مالما بلسانه واستمنل في نفسه لزمه طالق مالث ولم يكن لمه  :)ممال ما ال حكم له قول الشافعي في األم ٙ

ممن ":)  المحلل"وقال ابن حزم في  46ٕ:ص ٘: :األم( .  حكم له في الدنيا استمنان ألن االستمنان حديث نفس ال
وكمان مما زاد ، فمون همذا قمد عممل مما أممر ، وكان قد أوفل جميا عمله الذي أمر به ، زاد عمال ال يجوز له ناسيا 

 ٖٕٔص ٕ: ( بالنسيان لنوا ال حكم له
عملنا فيه بمؤن سمميناه   استصمحاب  الحمال فكمل أممر وأما الذي :) عن االستصحاب"اإلحكام"يقول ابن حزم في  4

مبت إما بنص أو إجماا فيه تحريم أو تحليل أو إيجاب مم جان نص مجمل ينقله عن حاله فونمما ننتقمل منمه إلمل مما 
نقلنا النص فوذا اختلفوا ولم يؤت نص ببرهان علل أحمد الوجموه التمي اختلفموا عليمه وكانمت كلهما دعماو، فموذا مبمت 

 ٖ: (د صح اإلجماا أو النص عليه ونستصحب تلك الحمال وال ننتقمل عنهما إلمل دعماو، ال دليمل عليهما علل ما ق
فؤما الدليل المؤخوذ من اإلجماا فهو ينقسم أربعة أقسام كلهما أنمواا :) وهو عنده نوا من اإلجماا يقول ٖٗٓ:ص

لحمال وأقمل مما قيمل وإجمماعهم من أنواا اإلجماا وداخلة تحت اإلجماا وريمر خارجمة عنمه وهمي   استصمحاب  ا
  36:ص ٘: ( علل ترك قولة ما وإجماعهم علل أن حكم المسلمين سوان وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها

 ٓٙٔ:ص ٔ: ":المستصفل"  6
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استصمحاب الحمال ألممر  " :)البحمر المحميط"قمال الزركشمي فمي  فهو بشكل عمام كمما
ومعنمماه أن ممما مبممت فممي الممزمن المالمممي . عقلممي أو شممرعي ، وجممودي أو عممدمي 

األصل بقان ما كمان علمل مما : وهو معنل قولهم ، فاألصل بقاإه في الزمن المستقبل 
وهمو ، حبة ممؤخوذ ممن المصما )...(فمن ادعماه فعليمه البيمان، كان حتل يوجد المزيل 

  )...(، مالزمة ذلك الحكم ما لم يوجد منير 
فمون المفتمي إذا سمئل عمن ، وهمو هخمر ممدار الفتمو، " : قال الخموارزمي فمي الكمافي 

فون ، مم في القياس ، مم في اإلجماا ، مم في السنة ، حادمة يطلب حكمها في الكتاب 
فون كان التمردد فمي ،  لم يجده فيؤخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي واإلمبات

وهمو حجمة . انتهمل . وإن كان في مبوتمه فاألصمل عمدم مبوتمه ، زواله فاألصل بقاإه 
وبمه قمال الحنابلمة والمالكيمة . يفزا إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادمة حجة خاصمة 

  ٔ(سوان كان في النفي أو اإلمبات، وأكمر الشافعية والماهرية 
التمسك بمما كمان سمائدا  :)هو" التعريفات"في  المناوي محمد عبد الرإوفوقال عنه 

إبقان لما كان علل ما كان لفقد المنير أو ما من انتفائه مم بمذل المجهمود فمي البحمث 
واستصمحاب حمال العمموم إلمل ورود  ،استصمحاب حمال الفعمل :وهو أربعة .والطلب
ي واستصحاب أممر دل الشمرا علمل مبوتمه فم ،واستصحاب حكم اإلجماا ،مخصص
 . ٕ(دوامه

وقممد ال يكممون للمتممؤخرين مممن األصمموليين سممو، فلممل التنبيممه وإبممراز ممما عمممل عليممه 
األئممة الكبمار، واسمتقران ذلمك مممن مسمائلهم وتفريعماتهم وإن لمم يمذكروه باالصممطالح 

 .الذي استقر عليه بعد ذلك
لو أن رجمال اشمتر، دارا  :)فوذا بحمنا عن االستصحاب عند مالك نجده في ممل قوله

فونهمما ترجمما إلممل األصممل ويزكيهمما علممل ، لتجمارة فؤجرهمما سممنين مممم باعهمما بعممد ذلمك ل
ترجا إلل األصل أخذ باستصحاب األمر األول علل ما : فقوله ٖ(التجارة ساعة يبيا 

 .كان حتل يمبث ما ينقله عنه
كل النسان محرمات الفرو   إال بواحمد ممن المعنيمين  :)للشافعي" الرسالة"وجان في 
 ٗ(الموطن بملمك اليممين وهمما المعنيمان اللمذان أذن هللا فيهمما وسمن رسمول هللاالنكاح و

فيإخذ في النسان باألصل فيهن المذي همو التحمريم حتمل يمبمت النكماح أو ملمك اليممين 
 .وهذا من االستصحاب البين

 
 : صيغة االستصحاب في البداية

همل وجمود ):مممل قولمهممرة ، ٗٔبشمكل مباشمر ( استصحاب)استعمل ابن رشد كلمة 
فيجب أن يصمار إلمل : )وقوله ٘(؟المان يرفا استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب

                                 
 ٖٔ:ص 6: :البحر المحيط ٔ

محمممد . د :ت-4٘:ص ٔ: " التوقيممف علممل مهمممات التعمماريف( " ٖٔٓٔ  ت)محمممد عبممد الممرإوف المنمماوي  ٕ 
 األولل:: الطبعة  -ٓٔٗٔ -بيروت :: مدينة النشر -دار الفكر:دار النشر -لوان الداية ر
 ٖٓٔ:ص ٔ: :المدونة ٖ
 ٖٗٗ:ص ٔ: :الرسالة ٗ
 ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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و اكتفمل  ٕ(معارلمة استصمحاب الحمال للقيماس:) وقولمه ٔ(استصحاب حال االجماا
إلممل اليقممين أو البممرانة األصمملية أو إلممل ممما عليممه ...( الرجمموا)أحيانمما أخممر، بعبممارة 

والرجموا إلمل البمرانة :) وقولمه ٖ(رجوا إلل اليقين ال:) االتفاق أو األصل،ممل قوله
 ٘والبممرانة األصمملية عنممده عممدم الحكممم ٗ(األصمملية إذا لممم يعلممم الناسمم  مممن المنسمموخ

  ٙ(مذهب الرجوا إلل ما عليه االتفاق عند التعارض:) وقوله
مذهب الرجوا إلل األصل عنمد التعمارض فهمو مبنمي علمل أن الشمك يسمقط :) وقوله

فلما وقا االحتممال وجمب الرجموا إلمل :) وقوله أيلا 4(وأنه كال حكمالحكم ويرفعه 
واألصول عنده كمما همو  6(األصل فون األصول ال تعارض باالحتماالت المخالفة لها

الشؤن هنا إقامة البينة،وكذا ما سمبق ذكمره ممن عمدم الحكم،واإلجمماا،واليقين،وبرانة 
  3الذمة وريرها

اق من ريمر أن يشمير إليمه بمما سمبق،كما فمي مممال وأحيانا يفهم االستصحاب من السي
وأمما  : )يقمول ابمن رشمد:استصحاب األسمان والمعاني التي يمكن استنباطها ممما يلمي

م يشمترطه المسؤلة المانية  فون مالكا رلي هللا عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي ول
طلمب ريمر وسبب اختالفهم في هذا هو همل يسممل ممن لمم يجمد الممان دون أبو حنيفة 

واجد للمان أم ليس يسمل رير واجد للمان إال إذا طلب المان فلم يجده لكن الحمق فمي 
لعدم المان إمما بطلمب متقمدم وإمما بنيمر ذلمك همو عمادم للممان  هذا أن يعتقد أن المتيقن

وأما المان فليس بعادم للمان ولذلك يلمعف القمول بتكمرر الطلمب المذي فمي الممذهب 
ه ويقمو، اشمتراطه ابتمدان إذا لمم يكمن هنالمك علمم قطعمي بعمدم في المكان الواحد بعينم

فهنمما استصممحاب عممدم وجممود المممان هممو مولمما الخالف،وابممن رشممد أرجمما  ٓٔ(المممان
األمر إلل طبيعة المبرر الذي بموجبه تم األخذ برخصة التيمم ،وهل كان مبنيا علمل 

الرخصمة أصمال  اليقين فال يرفا بمجرد المن أم علل المن وبالتمالي لمم يكمن لمه أخمذ
 . فوجب طلب المان

 
 :أنواع االستصحاب
أحمممدها : واالستصمممحاب فمممي همممذه الصمممناعة يطلمممق علمممل وجممموه :) يقمممول ابمممن رشمممد

والمممماني استصمممحاب العمممموم حتمممل يمممرد . استصمممحاب البمممرانة األصممملية المممذي تقمممدم

                                 
 4ٓ :ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٗٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
بدايممة ( مممذهب الرجمموا إلممل البممرانة األصمملية إذا وقمما التعممارض وأعنممي بممالبرانة األصمملية عممدم الحكممم:)يقممول ٘

       ٖٙ: ص ٔ: المجتهد  
 ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٗٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 ٖٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
المبحمث "البدايمة"ملكمة االجتهماد أحمد أهمم أرمراض  تربيمة:الفصمل المالمث)انمر في معنل األصول عند ابن رشد 3

 من هذا البحث (هاالنرض منو"البداية"ذكر سبب تؤليف :األول
 3ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٓٔ
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والرابا استصحاب حكم عنمد . والمالث استصحاب النص حتل يرد نس . تخصيص 
 ٔ(والخامس استصحاب اإلجماا . ا به لتكرر ذلك األمرأمر قرنه الشر

 :ويمكن تصنيف هذه األنواا التي ذكرها ابن رشد إلل صنفين كبيرين
 

 استصحاب البرا ة األصلية حت  يرد دليل السمل: الصنف األول
األصلي المعلوم بالعقمل فمل األحكمام الشمرعية و انتفمان األحكمام  استصحاب العدم أي

ورود الشرا، وبرانة الذمة من التكاليف الشمرعية حتمل يوجمد  ا قبلالسمعية فل حقن
وكذا استصحاب حكم اإلباحة األصلية لألشميان التمل .ٕالتكليف دليل شرعي يدل علل

يرد دليل علل تحريمها، فاألصل فل األشيان النافعة التل لم يمرد فيهما ممن الشمرا  لم
 .للمممارة همممو الحرممممةأن األصمممل فمممل األشممميان ا حكمممم معمممين همممو اإلباحمممة، كمممما

 
 ":البداية"ومثال  في 

 
 :اختبلف العلما  هل الوضو  شرط في مس المصحف-

ال يمسمممه إال : والسمممبب فمممي اخمممتالفهم تمممردد مفهممموم قولمممه تعمممالل:) يقمممول ابمممن رشمممد
المطهرون بين أن يكون المطهرون همم بنمي هدم وبمين أن يكونموا همم المالئكمة وبمين 

وبمممين أن يكمممون خبمممرا ال نهيممما فممممن فهمممم ممممن  أن يكمممون همممذا الخبمممر مفهوممممه النهمممي
بنممي هدم وفهممم مممن الخبممر النهممي قممال ال يجمموز أن يمممس المصممحف إال ( المطهممرون)

المالئكة قال إنه لميس فمي ( المطهرون)طاهر ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفم 
اآلية دليل علل اشتراط هذه الطهارة في مس المصمحف وإذا لمم يكمن هنالمك دليمل ال 

       ٖ(كتاب وال من سنة مابتة بقي األمر علل البرانة األصلية وهي اإلباحة من
 
 :االختبلف في استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها-

حديمان متعارلان مابتان أحدهما حديث  ،والسبب في اختالفهم هذا:) يقول ابن رشد
م النائط فال تستقبلوا القبلة أبي أيوب األنصاري أنه قال عليه الصالة والسالم إذا أتيت

الحمديث المماني حمديث عبمد هللا بمن عممر أنمه .وال تستدبروها ولكن شرقوا أو رربموا 
قال ارتقيمت علمل مهمر بيمت أختمي حفصمة فرأيمت رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم 

هذين الحديمين  قاعدا لحاجته علل لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة فذهب الناس في
أحممدها مممذهب الجممما والممماني مممذهب التممرجيح      والمالممث مممذهب مممذاهب مالمممة 

                                 
 3ٙ :ص:اللروري ٔ

فمن جانه موعمة من ربه فانتهل فلمه مما سملف وأممره إلمل هللا وممن عماد }: ويدل علل هذا األصل قوله تعالل ٕ

وقمد جمان همذا فمي شمؤن الربما حيمث أخبمرهم سمبحانه أن مما ( 4ٕ٘:البقمرة){ ار هم فيها خالمدونفؤولئك أصحاب الن
ومما كمان }: أكلوه من الربا قبل ورود النص ال مإاخذة به إال بعد ورود النص، وممل هذه اآلية أيلماً قولمه تعمالل

 (٘ٔٔ:التوبة) {هللا ليلل قوماً بعد إذ هداهم حتل يبين لهم ما يتقون إن هللا بكل شين عليم
 ٖٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
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الرجمموا إلممل البممرانة األصمملية إذا وقمما التعممارض وأعنممي بممالبرانة األصمملية عممدم 
 ٔ(الحكم

 
 :اختبلف العلما  في الحجامة هل تدخل في مفسدات الصيام؟-

أنمه ورد فمي  وسبب اختالفهم تعارض األمار الواردة في ذلك وذلمك:) يقول ابن رشد
ذلك حديمان أحدهما ما روي من طريق موبان ومن طريق رافا بمن خمديج أنمه عليمه 
الصالة والسالم قال أفطر الحاجم والمحجوم وحديث موبان هذا كمان يصمححه أحممد 
والحديث الماني حمديث عكرممة عمن ابمن عبماس أن رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم 

فمذهب العلممان فمي همذين الحمديمين  صحيح ائم وحديث ابن عباس هذااحتجم وهو ص
مالمة مذاهب أحدهما مذهب الترجيح والماني ممذهب الجمما والمالمث ممذهب اإلسمقاط 

 ٕ(عند التعارض والرجوا إلل البرانة األصلية إذا لم يعلم الناس  من المنسوخ
 
 :اختبلفهم في الغسل لئلهبلل بالحج هل هو سنة أم فرا؟ -

ل الماهر مرسل مالك من حديث أسممان بنمت عمميس أنهما وحجة أه :)يقول ابن رشد
ولدت محمد بن أبي بكر بالبيدان فذكر ذلك أبو بكر لرسول هللا صلل هللا عليمه وسملم 
فقال مرها فتنتسل مم لتهل واألمر عندهم علل الوجوب وعمدة الجمهور أن األصمل 

 ٖ(هو برانة الذمة حتل يمبت الوجوب بؤمر ال مدفا فيه
 
 :هل الوالية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ اختبلفهم-

وسمبب اخمتالفهم أنمه لمم تمؤت هيمة وال سمنة همي مماهرة فمي اشمتراط :)يقول ابن رشمد
بمل اآليمات والسمنن التمي جمرت  .الوالية في النكاح فلال عن أن يكون في ذلك نص

والسنن التي وكذلك اآليات ،من يشترطها هي كلها محتملة  العادة باالحتجا  بها عند
يحممتج بهمما مممن يشممترط إسممقاطها هممي أيلمما محتملممة فممي ذلممك واألحاديممث ممما كونهمما 
محتملة في ألفامها مختلمف فمي صمحتها إال حمديث ابمن عبماس وإن كمان المسمقط لهما 

 ٗ(ليس عليه دليل ألن األصل برانة الذمة
 

أيلا عدم يستنتج من هذه األمملة أن البرانة األصلية عند ابن رشد هي اإلباحة،وهي 
الحكم و عدم وجوب شين في حق المكلف حتل يمبت بؤمر ال مدفا فيه،وأن األصل 

وأن االستصمحاب . هو حرية مباشرة العقود بنير حجر أو واليمة حتمل يمبمت العكمس
 .يرجا إليه عند التعارض بين األدلة ويتم إسقاطها إذا لم يعلم الناس  من المنسوخ

ل هذه األمملة نجد الجميا من أهل السمنة يقمول فهذا النوا من االستصحاب ومن خال
به فؤهل الماهر قالوا بمه فمي ممس المصمحف ، وأخمذ بمه داود المماهري خالفما البمن 

                                 
 ٖٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ

 ٕٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ

 ٕٙٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ

 4 :ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
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حزم في إسقاط أحاديث استقبال القبلة واستدبارها ببول أو رائط كعدم الحكم،وقال به 
ة المزوا  ، الجمهور في سنية االرتسال ل هالل بمالحج، وقمال بمه األحنماف فمي واليم

 .وفي عدم إفساد الحجامة للصوم

 

  :بقي عل  حكم  حت  يرد دليل االرتفاعبحكم إذا ورد دليل الشرع : الصنف الثاني
واستصممحاب الوصممف  أي استصمحاب ممما دل العقممل والشممرا علممل مبوتممه ودوامممه ،

و وهو العقد أو الورامة، أ وجود سببه ، الممبت للحكم حتل يمبت خالفه كالملك ، عند
 :ويتفرا هذا بدوره إلل أنواا منها.ريرهما من أسباب الملك

 

 .  1استصحاب العموم حت  يرد تخصيص-ٔ
 

 ":البداية"ومثال  في 
 
 :اختبلف الفقها  في مباشرة الحائا وما يستباح منها-

وسبب اختالفهم مواهر األحاديث الواردة في ذلك واالحتمال المذي :) يقول ابن رشد
وأممما االحتمممال الممذي فممي هيممة الحمميض فهممو تممردد قولممه  )...(حمميضفممي مفهمموم  هيممة ال

قل هو أذ، فاعتزلوا النسان فمي المحميض بمين أن يحممل علمل عموممه إال مما  :تعالل
فيه قمل : خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله تعالل

نه عنمده العمموم أعنمي هو أذ، واألذ، إنما يكون في مولا الدم فمن كان المفهوم م
أنه إذا كمان الواجمب عنمده أن يحممل همذا القمول علمل عموممه حتمل يخصصمه المدليل 
استمنل من ذلك مما فموق اإلزار بالسمنة إذ المشمهور جمواز تخصميص الكتماب بالسمنة 
عند األصوليين ومن كان عنده من باب العام أريد به الخماص رجمح همذه اآليمة علمل 

مار المانعة مما لرإلزار وقو، ذلك عنده باآلمار المعارلة اآلمار المانعة مما تحت ا
  ٕ(تحت اإلزار

 
 اختبلفهم فيمن دخل المسجد واد صل  هل يعيد مل الجماعة أم ال؟ -

فماختلف النماس الحتممال تخصميص همذا العمموم بالقيماس أو بالمدليل :) يقول ابن رشمد
ممذهب الشمافعي وأمما فمن حمله علل عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهمو 

من استمنل من ذلك صالة المنرب فقط فونه خصص العموم بقياس الشبه وهو مالمك 
رحمممه هللا وذلممك أنممه زعممم أن صممالة المنممرب هممي وتممر فلممو أعيممدت ألشممبهت صممالة 

                                 
وقممال بعممض أصممحابنا فممل تفسممير استصممحاب الحممال أنممه ":)قواطمما األدلممة فممي األصممول"يقممول السمممعاني فممي   ٔ

موم فيما ورد به وحمله علل جميا األزمان واألوقات ممل أن يقول صملوا أو صموموا فيحممل استصحاب حكم الع
ذلك علل حكم الصمالة والصموم فمل عمموم األوقمات علمل المدوام واالتصمال فيستصمحب حكممه إلمل أن يمدل المدال 

صممحاب ونسممخه وهمذا التفسمير لمميس بصمحيح وهمذا المولمما نتفمق عليمه وال يجمموز أن يسممل همذا است هعلمل رفعم
الحال ألن لفم العموم دل علل استنراقه جميا ما يتناوله اللفم فمل أصمل الولما فمل األعيمان وفمل األزممان فمؤ، 

زمان وجد مبت الحكم فيمه يكمون اللفمم دال عليمه وتناولمه بعموممه فيكمون مبموت  يعين وجدت مبت الحكم فيها وأ
 ٖ٘:ص ٕ: ( الحال الحكم فل هذه الصورة من ناحية العموم ال من ناحية استصحاب

 ٔٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
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الشفا التي ليسمت بموتر ألنهما كانمت تكمون بمجمموا ذلمك سمت ركعمات فكؤنهما كانمت 
وذلك مبطل لها وهذا القياس فيه لعف ألن  تنتقل من جنسها إلل جنس صالة أخر،

السالم قمد فصمل بمين األوتمار والتمسمك بمالعموم أقمو، ممن االسمتمنان بهمذا النموا ممن 
 ٔ(القياس

 
 :اختبلف العلما  في السراة فيما هو حرز مما ليس بحرز -

فعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي :) يقول ابن رشد
ة والسالم أنه قمال ال قطما فمي مممر معلمق وال فمي حريسمة جبمل فموذا أواه عليه الصال

هللا بمن  المراح أو الجرين فالقطا فيما بلآ ممن المجمن ومرسمل مالمك أيلما عمن عبمد
عبممد الممرحمن بممن أبممي حسممين المكممي بمعنممل حممديث عمممرو بممن شممعيب  وعمممدة أهممل 

ما اآليمة  قمالوا فوجمب أن الماهر عموم قوله تعالل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه
تحمل اآلية علل عمومها إال ما خصصته السنة المابتة من ذلك وقد خصصمت السمنة 
المابتة المقدار الذي يقطا فيه من الذي ال يقطا فيمه وردوا حمديث عممرو بمن شمعيب 
لمولا االختالف الواقا في أحاديث عمرو بن شعيب  وقال أبو عممر بمن عبمد البمر 

    ٕ(عيب العمل بها واجب إذا رواها المقاتأحاديث عمرو بن ش
 

مالك والشمافعي : ففي الممال األول القائلون بهذا النوا من االستصحاب هم الجمهور
،والقائل به في الممال الماني اإلممام الشمافعي،والقائل بمه فمي المممال المالمث وأبو حنيفة

 .هم أهل الماهر
    

 :استصحاب النص حت  يرد نسخ -ٕ
  
 :والبولألغائط بابلف في استقبال القبلة االخت-

فمذهب )...( والسمبب فمي اخمتالفهم همذا حمديمان متعارلمان مابتمان :) يقول ابن رشمد
أحدها مذهب الجمما والمماني ممذهب التمرجيح ذاهب الناس في هذين الحديمين مالمة م

والمالممث مممذهب الرجمموا إلممل البممرانة األصمملية إذا وقمما التعممارض وأعنممي بممالبرانة 
ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب ألنمه إذا )...( ألصلية عدم الحكم ا

تعارض حديمان أحدهما فيمه شمرا مولموا واالخمر موافمق لألصمل المذي همو عمدم 
الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتؤخر وجب أن يصار إلل الحديث الممبت للشرا 

 .ألنه وقد وجب العمل بنقله من طريق العدول
كه الذي ورد أيلا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شمرا ذلمك الحكمم وتر

ويمكن أن يكون بعده فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بممن ممن لمم نمإمر أن 
نوجممب النسمم  بممه إال لممو نقممل أنممه كممان بعممده فممون المنممون التممي تسممتند إليهمما األحكممام 

 .محدودة بالشرا

                                 
 ٖٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٖٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
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ولممذلك يقولممون إن  ،همما وليسممت هممي أي مممن اتفممقأعنممي التممي توجممب رفعهمما أو إيجاب
العمممل ممما لممم يجممب بممالمن وإنممما وجممب باألصممل المقطمموا بممه يريممدون بممذلك الشممرا 

هما همي ة التمي قلناأوجب العمل بذلك النوا من المن وهمذه الطريقم المقطوا به الذي
طريقة أبي محمد بن حزم األندلسي وهي طريقة جيدة مبنية علل أصول أهل الكمالم 

فقهي وهو راجا إلل أنمه ال يرفما بالشمك مما مبمت بالمدليل الشمرعي وأمما ممن ذهمب ال
ممذهب الرجمموا إلممل األصممل عنممد التعممارض فهمو مبنممي علممل أن الشممك يسممقط الحكممم 
ويرفعه وأنه كال حكم وهو مذهب داود الماهري ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في 

  ٔ(هذا األصل ما أنه من أصحابه
كما مهر من الممال هم الماهريمة ريمر أنمه وقما خمالف بمين داود  والقائل بهذا النوا

الماهري الذي استصحب النفي أي عدم الحكم حتل يوجد ما يمبته وهذا ما لمم يوجمد 
وقممد تعارلممت النصمموص فممي المسممؤلة، وبممين ابممن حممزم األندلسممي الممماهري الممذي 

وهو مما لمم استصحب اإلمبات أي النص الممبت للشرا  حتل يرد ما يرفعه وينسخه 
 .يوجد بحسبه حيث يحتمل أن يكون النص النافي قبل النص الممبت

 

 .استصحاب حكم عند أمر ارن  الشرع ب  لتكرر ذلك األمر -ٖ
 
 ؟ شرط في جواز التيمم عند عدم الما  أم الالما  طلب تكرر هل  ومثال  -

ولممم  فممون مالكمما رلممي هللا عنممه اشممترط الطلممب وكممذلك الشممافعي  :)يقممول ابممن رشممد
يشترطه أبو حنيفة وسبب اختالفهم في هذا هو هل يسمل من لم يجد المان دون طلب 
رير واجد للمان أم ليس يسمل رير واجد للمان إال إذا طلب المان فلم يجده لكن الحق 

لعدم المان إما بطلب متقدم وإما بنير ذلك هو عادم للمان  في هذا أن يعتقد أن المتيقن
دم للمان ولذلك يلمعف القمول بتكمرر الطلمب المذي فمي الممذهب وأما المان فليس بعا

في المكان الواحد بعينمه ويقمو، اشمتراطه ابتمدان إذا لمم يكمن هنالمك علمم قطعمي بعمدم 
 :وقريب منه الممال التالي ٕ(المان

 

اختبلفهم هل ينقا التيمم إرادة صبلة أخر  مفروضة غير المفروضة التي تيمم -
 :لها؟

يدور علل شيئين أحدهما هل في قوله تعالل يا أيها الذين همنموا )وأصل هذا الخالف 
وأما السبب الماني فهو تكمرار الطلمب عنمد )...(  إذا قمتم إلل الصالة محذوف مقدر 

دخول وقت كل صالة وهذا هو ألزم ألصول مالك  أعني أن يحتج له بهذا وقمد تقمدم 
في االية محذوفا لم ير إرادة  القول في هذه المسؤلة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر

   ٖ(الصالة المانية  مما ينقض التيمم
 :نوعا هخر وهو" البداية"وقريب منه ما يبدو في 

 

                                 
 ٗٙ-ٖٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد    ٖ
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 :استصحاب الحكم األول حت  يثبت انتقال  إل  حكم مغاير
 
 ؟التيمم هل ينقض  وجود الما  أم ال-
 

كانمت بمالتراب  هل وجود المان يرفا استصمحاب الطهمارة التمي ،وأصل هذا الخالف
ال ينقلها إال  :فمن رأ، أنه يرفا ابتدان الطهارة به قال؟ أو يرفا ابتدان الطهارة به 

الحدث ومن رأ، أنه يرفا استصحاب الطهارة قال إنه ينقلها فون حمد النماقض همو 
وقد احتج الجمهور لممذهبهم بالحمديث المابمت وهمو قولمه عليمه ) الرافا لالستصحاب 
علت لي األرض مسجدا وطهورا ما لم يجد المان والحديث محتمل الصالة والسالم ج

فونه يمكن أن يقال إن قوله عليه الصالة والسالم ما لم يجد الممان يمكمن أن يفهمم منمه 
فوذا وجد المان انقطعت هذه الطهارة وارتفعت ويمكن أن يفهم منه فوذا وجد المان لمم 

  .تصح ابتدان هذه الطهارة
مهمور همو حمديث أبمي سمعيد الخمدري وفيمه أنمه عليمه الصمالة واألقو، في علمد الج

والسالم قال فوذا وجدت المان فؤمسه جلدك فون األمر محمول عند جمهور المتكلمين 
وقممد حمممل  االحتمممال المتقممدم فتؤمممل هممذا علممل الفممور وإن كممان أيلمما قممد يتطممرق إليممه

يمم لمميس رافعمما الشممافعي تسممليمه أن وجممود المممان يرفمما هممذه الطهممارة أن قممال إن التمم
للحدث أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث وإنما هو مبيح للصالة فقط ما 
بقان الحدث وهذا ال معنمل لمه فمون هللا قمد سمماه طهمارة وقمد ذهمب قموم ممن أصمحاب 
مالك هذا المذهب فقالوا إن التيمم ال يرفا الحدث ألنه لو رفعه لم ينقلمه إال الحمدث 

الطهارة وجود المان في حقها هو حدث خاص بها علل القمول بمؤن والجواب أن هذه 
 ٔ(المان ينقلهما

ففي الممال األول استصحب أبمو حنيفمة عمدم وجمود الممان بخمالف مالمك وفمي المممال 
التيمم إال مالكما رأ،  الماني التحق الجمهور بؤبي حنيفة في األخذ باستصحاب طهارة

وفممي الممممال المالممث لممم يسممم .دام العممذر قائممما عنممد القيممام للصممالة المواليممة ممماتجديممده 
اآلخذين باستصحاب طهارة التميمم مما وجمود الممان حتمل ينقلمها الحمدث،وإنما قمال 

إلممل أن النمماقض لهمما هممو  ٕوذهممب قمموم:)فمميمن قابممل الجمهممور  بمممن فمميهم ابممن حممزم
  (.       الحدث

 
 .خبلف بين العلما ال أ  استصحاب حكم ثابت باإلجماع ف  محل:استصحاب اإلجماع  -ٗ
 

 ":البداية"مثال  في 

 :االختبلف الواال في جواز الصبلة في داخل الكعبة-

                                 
 ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 

فال يخلو وجود الممان ممن أن يكمون يمنقض الطهمارة ويعيمده فمي حكمم  :)يقول ابن حزم عن القائلين بهذا الرأي   ٕ
فمون قمالوا ال يمنقض . أو يكمون ال يمنقض الطهمارة وال يعيمده فمي حكمم المجنمب أو المحمدث ، المحدث أو المجنمب 

مما  أنمتم مقمرون بؤنمه، قلنما فمال علميكم ، فهذا جواب أبي سمليمان وأصمحابنا ، الطهارة وال يعيده مجنبا وال محدما 
  ٖٗ٘:ص ٔ:المحلل  ( ذلك مفترض عليه النسل أو الولون متل وجد المان بال خالف منكم
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ومن ذهمب ممذهب سمقوط األممر عنمد التعمارض فمون كمان مممن يقمول :) قال ابن رشد
باستصحاب حكم االجماا واالتفاق لم يجز الصالة داخل البيت أصال وإن كان مممن 

النممر فمي انطمالق اسمم المسمتقبل للبيمت علمل  ال ير، استصحاب حكم االجماا عماد
من صلل داخل الكعبة فمن جوزه أجاز الصالة ومن لم يجوزه وهو األمهر لم يجمز 

   ٔ(الصالة في البيت
 

 :صبلة العشا  آخر وات اختبلفهم في 
فمن ذهب ممذهب التمرجيح لحمديث إماممة جبريمل قمال :حيث اختلفوا علل مالمة أقوال

ذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليمل وأمما أهمل المماهر ملث الليل ومن ذهب م
فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متمؤخر عمن حمديث إماممة جبريمل فهمو 
ناسم  ولممو لممم يكممن ناسممخا لكممان تعممارض األمممار يسممقط حكمهمما فيجممب أن يصممار إلممل 

  ٕاستصحاب حال االجماا
 

عند المشتر  الراغب في  في القيمةالنقص الحادث في البدن المإثر  اختبلفهم في
  :الرد

وأمما حجمة ممن قمال إنمه لميس للمشمتري إال أن :(اختلف الفقهان فيه علل مالممة أقموال 
يرد ويرد قيمة العيب أو يمسك فألنه قد أجمعوا علل أنه إذا لمم يحمدث بمالمبيا عيمب 
عنممد المشممتري فلمميس إال الممرد فوجممب استصممحاب حممال هممذا الحكممم وإن حممدث عنممد 

وأمما ممن رأ، أنمه ال يمرد  ئمه قيممة العيمب المذي حمدث عنمدهلمشتري عيب ما إعطاا
المبيا بشين وإنما قيمة العيب الذي كان عند البائا فقياسا علل العتق والمموت لكمون 

       .هذا مجما عليه وقد خالف فيه عطان
وأما مالك فلما تعمارض عنمده حمق البمائا وحمق المشمتري رلمب المشمتري وجعمل لمه 

خيار ألن البائا ال يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب ال
وعند مالك أنه إذا صح أنه ن علمه فدلس به علل المشتري ويعلم به المشتري أو يكو

دلس بالعيب وجب عليه الرد أن يدفا إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده فون 
وأمما ف الذي لم يمبت أنه دلمس فيمه لل البائا بخالمات من ذلك العيب كان لمانه ع

   . كما لو حدث في ملك البائاحجة أبي محمد فألنه أمر حدث من عند هللا
وإنمما انعقمد فمي المماهر وأيلما أن البيا لم ينعقد في نفسه  فون الرد بالعيب دال علل

أن يكون  فال كتاب وال سنة يوجب علل مكلف ررم ما لم يكن له تؤمير في نقصه إال
علل جهمة التنلميم عنمد ممن لممن الناصمب مما نقمص عنمده بمؤمر ممن هللا فهمذا حكمم 

 ٖ(العيوب الحادمة في البدن
ففي الممال األول لم يشر ابن رشد إلل من ذهب إلل هذه المذاهب رير أن ابن حمزم 
في المحلل أشمار إلمل أنمه ممن المجموزين الصمالة داخمل الكعبمة ومعمه الشمافعي وأبمو 

                                 
 6ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 

  4ٖٔ: ص ٕ:  :بداية المجتهدٖ
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،وقممد ذكممر االستصممحاب مممن أدلممة ٔأن مالكمما ال يجمموز فيهمما صممالة الفممرضحنيفممة و
وأما المالث .وفي الممال الماني كان القول باالستصحاب هو قول أهل الماهر.المانعين

 .  فقول الشافعي األول وسفيان الموري
 

 :االستصحاب حجيت 
 هأن" لبدايةا"ماهر هذه األنواا والصور ومن خالل األمملة التي جانت في  منيبدو 

ال خالف بين العلممان فمي بقمان األممر كمما كمان حتمل يمبمت التنيير،ومصماحبة المدليل 
وجموهر النمزاا ومحلمه،هو حمدوث تنيمر مما فمي محمل .الشرعي حتل يمرد ناقمل عنمه

 .الحكم سوان تعلق األمر بزمانه أو مكانه أو أحواله أو قرينه تمسه من دليل أو ريره
لحكم الشرعي المابت بالنقل في مولا يمن أن المحكوم و بالجملة ا:)يقول ابن رشد

وهذا االستصحاب . كبيا أم الولد وما أشبه ذلك، عليه قد تنير حكمه لتنيره في نفسه
ألن مممن ال يجمموز فممي الشممرا ، يمراه أهممل الممماهر وهممم الزمممون فممي ذلمك ألصممولهم 

كممما أنهمما  فاألشمميان، النمموا مممن النمممر الممذي يسمممل عنممد أهممل هممذه الصممناعة بالقيمماس
كذلك إذا ورد دليمل الشمرا بقمي ، عندهم علل البرانة األصلية حتل يرد دليل السما 

 ٕ.(علل حكمه وإن تنيرت أوصافه حتل يرد دليل االرتفاا
وكؤن الحال ههنا بالعكس في استصحاب :)ويزيد مفصال في استصحاب المابت بقوله

وههنا الوجود ، يل علل الممبتالبرانة األصلية ألن هناك كان العدم أمهر فوجب الدل
وأما من ير، القيماس فمي الشمرا فيلزممه أال يقمول . أمهر فوجب الدليل علل النافي 

ألن له أن يقول نحن مكلفون بالنمر بالقيماس فيمما لميس فيمه ، بممل هذا االستصحاب 
إذ تنيمر الوصمف يوجمب ، فله حكم ما لم يرد فيه نص ، وهذا قد تنير وصفه ، نص

 ٖ.(متنير الحك
والذي أصارهم إلل هذا . وبالجملة فتسمية هذا دليال تجوز في العبارة:)مم يختم بقوله

تكلفهم أن يجعلوا السمعيات في وجوب الدليل في حالتي النفي واإلمبات كوجوب ذلك 
وممرة ، " عمدم المدليل دليمل : "فمرة يقولون ، حتل تراهم يلطربون ، في العقليات 

أو باإلجمماا إن لمم يلمف دليمل عليمه فمي الشمرا فتستصمحب مبت بالقياس : " يقولون 
ألن ما كمان طريمق وجموده السمما فهمو ، والصواب رير هذا ". فيه البرانة األصلية 

ومما كمان همذا إمما أن ال . والعدم فيمه أشمهر ، علل العدم محمول حتل يرد رير ذلك 
كالحمال فمي ،  و أما إن طلب فمدون دليمل الممبمت، يطلب من الناس دليل عليه أصال 

 ٗ.(المدعي والمدعل عليه
ويمهر لي من خالل موقف ابن رشد من االستصمحاب حمدوث تطمور لديمه ممن همذا 

جعله األصل الرابا بعد الكتماب والسمنة واإلجمماا فمي " اللروري"األصل،فهو في 

                                 
أعلمل وإن كمان ، وعلل كل سقف بمكمة ، وعلل أبي قبيس ، والصالة جائزة علل مهر الكعبة :) يقول ابن حزم ٔ

ال تجمموز الصمالة فممي : الفريلمة والنافلممة سموان  وقممال مالمك ، وفمي جمموف الكعبمة أينممما شمئت منهمما ، ممن الكعبممة 
وأبممي ، والشمافعي ، هممو قمول أبمي حنيفمة : وأجماز فيهمما التنفمل والمذي قلنما نحمن ، الفمرض خاصمة ، جموف الكعبمة 

 ( وريرهم ، سليمان 
 3ٙ:ص:اللروري ٕ
 34:ص:اللروري ٖ
 3ٙ:ص:اللروري ٗ
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ميل والح ألهمل المماهر، وأدر  القيماس فمي داللمة األلفمام أو بماألحر، مما يحتممل 
 .ف ما ال يحتمل اإلدرا  في داللة األلفاممنه ذلك وألع

ذكرهما معا بعد الكتاب والسنة واإلجماا مشيرا إلل أن العمل فمي " البداية"بينما في 
المسكوت عنه يكون قياسا عند الجمهور ويكون استصحابا عند أهل الماهر،رير أنه 

الطرق التي إن " :) البداية"لم يخف ميله إلل مذهب الجمهور ،حيث يقول في مقدمة 
إمما لفمم ، وإمما : منها تلقت األحكام عن النبمي عليمه الصمالة والسمالم بمالجنس مالممة 

إن : وأمما مما سمكت عنمه الشمارا ممن األحكمام ، فقمال الجمهمور . فعل ، وإمما إقمرار 
وما . القياس في الشرا باطل : وقال أهل الماهر . طريق الوقوف عليه هو القياس 

ودليمل العقممل يشمهد بمبوتمه ، وذلممك أن الوقمائا بممين .م لممه سمكت عنمه الشممارا فمال حكم
أشممخاص األناسممي ريممر متناهيممة ، والنصمموص ، واالفعممال ، واالقممرارات متناهيممة ، 

  ٔ.(ومحال أن يقابل ما ال يتناهل بما يتناهل 
ومما اعتمد عليه أهل الماهر في هذه المسؤلة :)وسماه في مولا هخر استدالال يقول

بمعنمل  هنما االستدالل و( الل الذي يعرف باستصحاب حال االجمااالنوا من االستد
 .ٕإيراد الدليل الذي ليس نصاً وال إجماعاً وال قياساً 

نجمد مسممافة مميمزة بينمه وبممين أهمل المماهر حيممث " اللمروري"والحمق أنمه حتمل فممي
علل االستصمحاب همو مجمرد تجموز فمي العبمارة،مم عممد إلمل " الدليل"اعتبر إطالق 

وهو اعتماد البرانة األصلية وخلو الذممة ممن : يه بين ما ال ينبني فيه النزااالتمييز ف
التكليف حتل يرد ما يشنلها وكذا استصجاب الدليل الممبت ما لم يرد تنير مما،والتي 

أنهما محمط اتفماق بمين جمهمورهم ممن حيمث المبمدأ " البدايمة"مهر من خالل تطبيقمات 
 .وإن اختلفوا في تنزيلها وإعمالها

ن حالمة حمدوث تنيمر مما فمي األصمل المذي يمراد استصمحابه،حيث دافما عمن رأي وبي
إذ تنير الوصف يوجب ، فله حكم ما لم يرد فيه نص ، الجمهور بؤن ما تنير وصفه 

، يقابلمه تخموف منهدة في الشرا ما ليس وكؤن تخوف أهل الماهر بالزيا.تنير الحكم
أمور بنفس حكم المسمؤلة األصملية  الحكم في المسؤلة التي استجدت فيهامن الجمهور 
 . رسول هللا به حكم لم يبما يكون حكما بنير ما أنزل هللا وبحيث 

 

 

                                 
ٔ
 ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   

نمريمة  :)ممن كتابمه( التقعيمد باالسمتدالل وامرهما فمي اخمتالف الفقهمان:) يقول محممد الروكمي فمي مقدممة مبحمث ٕ 
 .االسممتدالل فممي اللنممة هممو طلممب الممدليل، وهممو الممذي يممدل علممل الطريممق:)  (التقعيممد وامرهمما فممي اخممتالف الفقهممان
 :أربعة معانوفي اصطالح األصوليين يطلق علل 

 .ـ االستدالل بمعنل إيراد الدليل من قرهن وسنة وقياس ورير ذلك ٔ
 .ـ االستدالل بمعنل إيراد الدليل الذي ليس نصاً وال إجماعاً وال قياساً  ٕ
االستصمالح، وهمذا اإلطمالق قمد ورد علمل ألسمنة كميمر ممن الفقهمان واألصموليين كمالجويني : ـ االستدالل بمعنل ٖ

 .اطبي وريرهموالنزالي والش
   (ـ االستدالل بمعنل األقيسة التي ليست من قبيل قياس التمميل ٗ
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 المـبـحــث الخــامـــس

 ما ٌتعلقبعض تعلم 
 بالعرف والعادة والتجربة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رتبطمة تعلم ما يتعلق بالعرف والعادة والتجربة ومعرفة بعض األحكام المبخصوص 
لمم يتنماول ،ومساهمة كل ذلك فمي تربيمة ملكمة االجتهاد،فمون ابمن رشمد بؤحوال مرفية
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نممما جممان حديمممه فممي إو" البدايممة"ألصممولي وال فممي مقدمممة بالدراسممة فممي كتابممه ا ذلممك
مماكن متنمامرة حيمث نجمد تعمابير ممن مممل أعرلا في  "في أصول الفقه اللروري"
  ٔ.واالستعمال عرف باللنة،وعرف بالشرا ،وعرف بالعادة:

وهمي أسممان اسمتعملت فمي ، ٕاألسمان العرفية:) ففي العرف اللنوي والشرعي يقول
الولا علل أشيان مم نقلت فمي الشمرا إلمل أشميان أخمر، لشمبهها بالمعماني األول أو 

وهممذه إذا وردت فممي الشممرا كانممت ممماهرة فممي . لتعلقهمما بهمما بوجممه مممن أوجممه التعلممق
   ٖ(لل المعاني اللنوية إال بالتؤويل ولم تحمل ع، المعاني الشرعية

وعلل هذا تجموز المخاطبمة باألسممان العرفيمة قبمل :) ويقول أيلا في العرف اللنوي
فهم المعاني التي يدل عليها بتلك األسمان،  اتكاال علل أن المخاطبين يعلمون أن تلك 

فائدة ذلمك األسمان تدل علل معان زائدة إلل ما كانت تدل عليه في  الولا األول، و
باسمتقران :) ونجمد أيلما قولمه ٗ(العزم علل األمر وبتؤخر البيمان إلمل وقمت الحاجمة 

فونهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم العين مممال ويريمدون بمه أن يفهمم ، كالم العرب
وأبممين مما يمهممر ذلممك فممي . السماما عممنهم جميمما المعماني التممي يقممال عليهمما اسمم العممين

اللهمم إال أن يمّدعي ممّدا أن ذلمك مفهموم بمالعرف ، لماداتاألسمان المقولمة علمل المت
  ٘.(لكن إن اّدعل ذلك فعليه إمباته، الشرعي

يستحيل في عرف العادة أن يهمل بعله أو ينقل نقل هحاد :) وفي عرف العادة،قوله 
ممما استفالممته فممي الجماعممة التممي ال يصممح عليهمما اإلرفممال واإلهمممال وهممم الممذين يقمما 

ولهذا ما كانت الزيادات التمي لمم تنقمل نقمل تمواتر ليسمت توجمب عنمد بنقلهم التواتر ، 
ألن ممما تعممم بممه البلممو، ينتشممر و يسممتفيض بحسممب عممرف :) وقولممه ٙ(األكمممر عمممال

  4(العادة
 
 
 

 :مفهوم العرف

                                 
 ٔ:  ال يمكمن دعمو، عمرف االسمتعمال حتمل ينلمب   العمرف  الولمايشمير النزالمي فمي المستصمفل إلمل أنمه  ٔ
 ٕٔٔ:ص
للعمرف احتكمام د ذكر األصوليون أن في األلفام مما همو عرفمي وق":)البرهان في أصول الفقه"يقول الجويني في ٕ

فيه ووجه احتكام   العرف  فيه يحصمره شميئان أحمدهما أن تعمم اسمتعارته عمومما يسمتنكر معهما اسمتعمال الحقيقمة 
وهذا كقول القائل وهمذا مسمتعار متجموز فمون الخممر ال تكمون ممرتبط التكليمف وإنمما يتعلمق التكليمف بؤحكمام أفعمال 

ال قائمل ليسمت لكمان قمائال هجمرا ويكممر تطماير ذلمك فمي اللسمان المكلفين فالمحرم إذا شرب الخمر وتعاطيها ولو ق
والشرا فهذا أحد الوجهين والماني يخصص   العرف  أسمان ببعض المسميات وولا االسم يقتلمي أال يخمتص 
وهذا كالدابة فونها مؤخوذة من دب يدب وهو مبني بنان فاعل علل قياس مطرد فمي أسممان الفماعلين ممم يقمال فمالن 

  ٖٗٔ:ص ٔ: (مل دابة إال بعض البهائم والحشرات كالحيات ونحوهادب وال يس
 ٕٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٖ
 ٙٓٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٗ
 ٔٔٔ:ص:اللروري في أصول الفقه ٘
 ٖٙ:ص:اللروري في أصول الفقه ٙ
 6ٕ:ص:اللروري في أصول الفقه 4
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كمل خصملة حسمنة ترتلميها العقمول وتطممئن )قال القرطبمي عمن العمرف والمعمروف
 ٔ(إليها النفوس

تاده الناس وساروا عليه من كمل فعمل شماا بيمنهم، أو لفمم ما اععند األصوليين وهو 
 ٕ.تعارفوا إطالقه علل معنل خاص ال تؤلفه اللنة، وال يتبادر ريره عند سماعه

أال يعارض نصاً شرعياً ، وأن يكون مطمرداً أو رالبماً  من شروط العرف المعتبرة و
 ٖأرلب الوقائا أي مستمراً العمل به في جميا الحوادث، أو يجري العمل عليه في

 :مشروعيت 
مذِ  :)فمي كتماب هللا عمز وجمل فمي  قولمه تعمالل" العمرف"وردت كلممة  مْر  اْلَعْفموَ  خ  َوْأم 

ْرفِ  بابما  هوعقمد البخماري فمي صمحيح (199:األعمراف) اْلَجاِهلِينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِاْلع 
  :العممرف   :)مممم قممال بمماب خممذ العفممو وأمممر بممالعرف وأعممرض عممن الجمماهلين :سممماه

وكيا عن هشام عن أبيه عن عبد هللا بن  :مم أورد من بين ما أورد حديث( لمعروفا
 ٗ(خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل هللا إال في أخالق الناس :)الزبير

مما رهه (: ))رض)قمول ابمن مسمعود  ومما نقل عن الصمحابة فمي مشمروعية العمرف،
، وقمد قمال ٘((فهمو عنمد هللا قبميحأوه قبيحما المسلمون حسناً فهو عند هللا حسن، ومما ر

مممة))، ٙ((المابممت بممالعرف كالمابممت بممالنص: ))العلمممان أي معمممول بهمما  4((العممادة محكه
 .شرعاً 

فالممذي رهه الشممافعي أن عممرف المخمماطبين ال  :)وعممن أخممذ األئمممة بممه ،قممال الجممويني
ممن المخصصمات وهمو منمن تخصيص لفم الشارا وقمال أبمو حنيفمة العمرف  بيوج

قمال القرافمل )وبخصوص المالكية فمي همذه المسمؤلة  6(ل والمطالبة بالدليل عن التؤوي
لعممرف  القممولل اوقممال كالممما حاصممله يفممرق بممين  ،وعنممدنا العوائممد مخصصممة للعممموم

  3(وفيه نمر :)قال ابن تيمية الذي نقل النص (فال يإمر يفيإمر والعرف الفعل

                                 
 ٖٙٗ:ص 4: :أحكام القرهن  ٔ
وقمد شممل همذا التعريممف  :)ممن مقدممة المبحمث ممم شمرحه بقولمه"ين الشمرا والقمانونالعمرف بم "وهبمة الزحيلمي ٕ

 .العمممممممممرف العملمممممممممي، والعمممممممممرف القمممممممممولي، وكمممممممممل منهمممممممممما إمممممممممما عمممممممممرف خممممممممماص أو عمممممممممرف عمممممممممام
هو ما اعتاده الناس في أفعالهم العادية أو معامالتهم المدنيمة، مممل اعتيمادهم أكمل نموا معمين ممن : فالعرف العملي

اسمتعمال نموا خماص ممن المالبممس واألدوات ونحوهما، وتعمارفهم قسممة المهمر إلمل معجممل  اللحموم أو الحبموب أو
 .ومإجمممممل، وتعممممماملهم ببيممممما المعاطممممماة ممممممن ريمممممر وجمممممود صمممممينة لفميمممممة تمممممدل علمممممل اإليجممممماب والقبمممممول

همو اسمتعمال النماس بعمض األلفمام أو التراكيمب فمي معنمل معمين ال تؤلفمه اللنمة، مممل : والعرف القولي أو اللفممي
علمل ( الدابمة)علمل السممك، وإطمالق لفمم ( اللحم)هم إطالق الولد علل الذكر دون األنمل، وعدم إطالق لفم تعارف
هو ما يتعارفه رالبية أهمل البلمدان فمي وقمت ممن األوقمات، مممل تعمارفهم عقمد االستصمناا، : والعرف العام.الفرس

حمممام مممن ريممر تقممدير األجممرة، أو مممدة بمعنممل الطممالق إلزالممة عقممد الممزوا ، ودخممول ال( الحممرام)واسممتعمال لفممم 
هو ما يتعارفمه أهمل بلمدة أو إقلميم أو طائفمة معينمة ممن النماس، : والعرف الخاص.المكث، أو مقدار المان المستهلك

موقما (.، واعتبار دفاتر التجار حجة فمي إمبمات المديون(الفرس)في عرف أهل العراق علل ( الدابة)كوطالق كلمة 
 الموسوعة اإلسالميية–نتالبالل علل شبكة االنتر

 نفس المرجا السابق ٖ
    4ٕٓٔ:ص ٗ: ( باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين :)صحيح البخاري ٗ
 ٖٕ٘-ٕٕ٘:ص ٖٓ: :فتاو، ابن تيمية ٘
 ٕٗٔ:ص ٖ: :حاشية ابن عابدين ٙ
 3ٔٗ:ص ٗ: :نفس المرجا السابق 4
 34ٕ:ص ٔ: :البرهان في أصول الفقه 6
:: ق يمحقتٔٔٔ:ص ٔ: "المسمودة فمي أصمول الفقمه"أحمد بمن عبمد الحلميم هل تيميمة + عبد الحليم +  عبد السالم 3

 القاهرة:: مدينة النشر  المدني:: دار النشر  محمد محيل الدين عبد الحميد
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فهو في بعض األممور ال ومهما يكن من االختالف في بعض تفاصيل إعمال العرف 
 .خالف حوله وهو كاللروري

فيما يعد تقمديرا فمالخرص معمدود ممن فاألصل الرجوا إلل العرف  :)يقول الجويني 
 ٔ(الحدس والتخمين المجانب لمدارك اليقين

مشروا ورير مشروا،والمشمروا مما لميس فيمه مخالفمة لكتماب هللا : والعرف عرفان
 .منه نصا شرعيا في الدين المشروا ما صادم روسنة رسوله،وري
أحممدهما العوائممد الشممرعية التممل أقرهمما  :العوائممد المسممتمرة لممربان :)يقممول الشمماطبي

الشارا أو قبيحة فونها ممن جملمة األممور  عندإما حسنة  )...(الدليل الشرعي أو نفاها
هران المكلفمين فيهما فمال يصمح  تفال تبديل لها وإن اختلف ،الداخلة تحت أحكام الشرا

إن كان كشمف العمورة  :..ينقلب الحسن فيها قبيحا وال القبيح حسنا حتل يقال ممالأن 
ذلممك إذ لممو صممح ممممل هممذا لكممان نسممخا لألحكممام ،بعيممب وال قبمميح فلنجممزه  اآلن لمميس

والنس  بعد موت النبي صلل هللا عليه وسلم باطل فرفا العوائمد  ،المستقرة المستمرة
 ٕ(الشرعية باطل

 :عبلاة العرف بالمقاصد
لرورية اإلعتبار شرعا كانت شمرعية فمل أصملها  العوائد الجارية :)يقول الشاطبي

أمما  .أي سوان كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو نهيا أو إذنما أم ال ،شرعيةأو رير 
ال  )...(المقررة بالدليل فؤمرها ماهر وأما ريرها فال يستقيم إقاممة التكليمف إال بمذلك

نممه إذا كممان التشممريا علممل وزان واحممد دل علممل جريممان بممد مممن اعتبمماره العوائممد أل
المصممالح علممل ذلممك ألن أصممل التشممريا سممبب المصممالح والتشممريا دائممم كممما تقممدم 

لممو لممم  :)وقممال أيلمما  ٖ(فالمصممالح كممذلك وهممو معنممل اعتبمماره للعممادات فممي التشممريا 
 ٗ(تعتبر ألد، إلل تكليف ما ال يطاق
 :فائدة اعتبار العرف في االجتهاد

أن رأينا في شروط االجتهاد لرورة المعرفة باألعراف وأحوال الناس ورأينا سبق 
الشافعي رحمه هللا يشترط المتابعة الدائمة للتنيرات وتطورات األمور إذ ال كيف أن 

أن يفتمي فيمما رماب يقبل من الفقيه الذي راب عن معرفة أحوال السوق سنة واحمدة ،
ممم خفيمت عنمه سمنة،أن  سوق سملعة منمذ زممانال يجوز لعالم ب: )رحمه هللايقول  عنه

ألن السموق تختلمف،وال لرجمل أبصمر بعمض  قموم عبمدا ممن صمفته كمذا وكمذا:يقال له
صنف من التجارات ،وجهل رير صنفه،والنير الذي جهمل ال داللمة لمه عليمه بمبعض 

وال لخيماط انممر  ! الخياطمةانممر قيممة :قموم كمذا ،كمما ال يقمال لبنمان :علم الذي علم 
وإنممما فممي  ،ا فقهيممةروعممن فمم هحديممم معممرض هممذا فممي وردفهممو لممم يمم.٘( البنممانقيمممة 

 .االجتهاد لكي تراعل في تنزيل األحكام معرض الحديث عن شروط
ونطماق تمؤمير العمرف عنمد  :)هميمة العمرف فمي االجتهمادأويقمول وهبمة الزحيلمي عمن 

تشمريا الفقهان يتحدد في أنه حجة في تفسير النصموص التشمريعية، وقمد يراعمل فمي 

                                 
 ٙٗٙ:ص ٕ: :البرهان في أصول الفقه ٔ
 6ٕٗ-6ٖٕ:ص ٕ: :الموافقات ٕ
 6ٕٙ:ص ٕ: :الموافقات ٖ
 66ٕ:ص ٕ:الموافقات   ٗ
 بيروت -دار المعرفة-3ٖٖٔ -المانية : ط- ٕٖٓ:ص 4: " األم"اإلمام الشافعي ٘
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وتوليممد وتعممديل األحكممام، وبيممان وتحديممد أنممواا اإللزامممات وااللتزامممات فممي العقممود 
 .والتصرفات واألفعال العادية حيث ال دليل سواه

وعلل هذا فقد يترك المنص الخماص ويإخمذ بمالعرف عنمد اللمرورة، وقمد يخصمص 
االجتهمادي النص بالعرف أو تعامل الناس، وقد يقيد إطالقه به، وقد يترك به القياس 

أو االستصالح الذي ال يستند إلل نص، بل إلل مجرد المصلحة الزمنية، ألن العرف 
 ٔ(.دليل اللرورة أو الحاجة، فهو أقو، من القياس ونحوه

 
 :نماذج من إعمال العرف في الفق  واالجتهاد

 :بنماذ  كميرة في إعمال العرف واعتباره في االجتهاد" البداية"تزخر 
أممما : )يرجمما إلمل  عمرف العممادة فمي أممور الحمميض حيمث يقمول:  رةبياب الطهياففمي 

معرفممة عالمممات انتقممال هممذه الممدمان بعلممها إلممل بعممض وانتقممال الطهممر إلممل الحمميض 
والحيض إلل الطهر فون معرفة ذلك في األكمر تنبني علل معرفة أيام الدمان المعتادة 

فيها عنمد الفقهمان فمي أقمل  وهذه األقاويل كلها المختلف:)وقوله أيلا ٕ(وأيام األطهار
وكل إنما قال من ذلك   الحيض وأكمره وأقل الطهر ال مستند لها إال التجربة والعادة 

  .ما من أن التجربة أوقفته علل ذلك
عسمر أن يعمرف بالتجربمة حمدود همذه األشميان فمي أكممر  ،والختالف ذلك فمي النسمان

الحاممل التمي ق بمه أيلما حمال ويلح  ٖ(النسان ووقا في ذلك هذا الخالف الذي ذكرنا
فونمه ممرة  ،واخمتالط األممرين عسر الوقوف علل ذلك بالتجربمة )،حيثتر، الحيض

يكون المدم المذي تمراه الحاممل دم حميض وذلمك إذا كانمت قموة الممرأة وافمرة والجنمين 
صنيرا وبذلك أمكن أن يكون حمل علل حمل علل ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر 

الدم الذي تمراه الحاممل للمعف الجنمين ومرلمه التمابا للمعفها األطبان ومرة يكون 
 ٗ(  م علة ومرض وهو في األكمر دم علةومرلها في األكمر فيكون د
عسمر  )الواقما فمي المولموا سبب الخالف،فمدة النفاس  وكذا يرجا إليه في تحديد 

 الوقوف علل ذلك بالتجربة الخمتالف أحموال النسمان فمي ذلمك وألنمه لميس هنماك سمنة
 ٘(يعمل عليها كالحال في اختالفهم في أيام الحيض والطهر

وكمذلك يجمب …:)في المواقيت،بخصوص هخر وقت العشان يقمولباب الصبلة ومن 
أن تكون النوارب ولذلك ما ذكمر عمن الخليمل ممن أنمه رصمد الشمفق األبميض فوجمده 

 ٙ(يبقل إلل ملث الليل كذب بالقياس والتجربة
فؤكمر العلمان علل أن بدنها كله عورة ما خال  ،المرأة حد العورة منوفي اللباس في 
وال يبممدين زينممتهن إال ممما مهممر  :)،وفسممروا االسممتمنان فممي قولممه تعمماللالوجممه والكفين

 و (المقصود من ذلك ما جرت به العادة بؤنه ال يستر وهو الوجه والكفان)بؤن  (منها

                                 
 موقا البالا علل االنترنت"العرف بين الشرا والقانون"وهبة الزحيلي ك ٔ
 ٖٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٖ-4ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 6ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 6ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 4ٓ: ص ٔ: داية المجتهد  ب  ٙ
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ليسممت تسممتر وجههمما فممي لممذلك بممؤن المممرأة  واإلممل أنهممما ليسمما بعممورة واحتجمم )واذهبمم
  ٔ(الحج
وأممما مممن راعممل ممما ينطلممق عليممه فممي األكمممر والعممرف )الجمعممة قممدار جماعممة م فمميو

ولمما  .المستعمل اسم الجما قال ال تنعقد باالمنين وال باألربعة ولم يحمد فمي ذلمك حمدا
حد هذا الجما بالقدر من الناس الذين يمكنهم  ،كان من شرط الجمعة االستيطان عنده

بخمالف ممن راعمل الجانمب  ٕ(نوا علل حمدة ممن النماس وهمو مالمك رحممه هللاأن يسك
 .اللنوي للجماعة قال بجواز المالمة فما فوق 

فمي أحكمام الميمت يسمتحب التريمث فمي بعمض أنمواا الموتهمو يرجما فمي  الجنائزوفي 
فونه يستحب في المذهب تؤخير دفنه مخافة )الحكم بالموت لألطبان لخبرتهم وتجربتهم

قال القالي وإذا قيمل همذا فمي النريمق فهمو  ،ون المان قد رمره فلم تتبين حياتهأن يك
أولل في كمير من المرلل ممل الذين يصيبهم انطبماق العمروق وريمر ذلمك ممما همو 
معروف عند األطبان  حتل لقد قال األطبان إن المسكوتين ال ينبني أن يدفنوا إال بعد 

 ٖ(مالث  
ان في األمان الذي تعطيه المرأة وهل يكون حكمه حكم اختلف العلم باب الجهادوفي 

اخممتالفهم فممي ألفممام جممموا المممذكر هممل  )أمممان الرجممل، ومممن بممين أسممباب اخممتالفهم 
 ٗ(تتناول النسان أم ال أعني بحسب العرف الشرعي

اختلفوا فيما هي اللنو فذهب مالك وأبو حنيفة ،اللنوية والمنعقدة  معرفة األيمانفي و
مممين علممل الشممين يمممن الرجممل أنممه علممل يقممين منممه فيخممر  الشممين علممل إلممل أنهمما الي

وقال الشافعي لنو اليمين ما لم تنعقد عليه النية مممل مما جمرت  ،خالف ما حلف عليه
ال باهلل مما يجري علمل األلسمنة  ،به العادة من قول الرجل في أمنان المخاطبة ال وهللا

والذين قالوا إن اللنو هو الحلمف فمي  ):وكذلك قوله( بالعادة من رير أن يعتقد لزومه
فونمما .إرالق أو الحلف علل ما يوجب الشرا فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك قموم 

ذهبوا إلل أن اللنو ههنا يدل علمل معنمل عرفمي فمي الشمرا وهمي األيممان التمي بمين 
الشرا في موالا أخر، سقوط حكمها ممل مما روي أنمه ال طمالق فمي إرمالق ومما 

 ٘(أشبه 
ممل اختالفهم فميمن حلمف أن ال يؤكمل رإوسما فؤكمل رإوس حيتمان همل  )وقوله أيلا

    ٙ(يحنث أم ال فمن راعمل العمرف قمال ال يحنمث وممن راعمل داللمة اللنمة قمال يحنمث
وممممل اخممتالفهم فمميمن حلممف أن ال يؤكممل لحمما فؤكممل شممحما فمممن اعتبممر داللممة :)وقولمه

الشين قد ينطلق علل ما يتولد منه قال  اللفم الحقيقي قال ال يحنث ومن رأ، أن اسم
       4(يحنث
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أما الحيوان البحري فون العلمان أجمعوا علل تحليل ما :)قوله األطعمة واألشربةفي و
فقممال مالممك ال بمؤس بؤكممل جميمما  .لمم يكممن منمه موافقمما باالسممم لحيموان فممي البممر محمرم

 :)إلممل أن قممال (زيممراحيمموان البحممر إال أنممه كممره خنزيممر المممان وقممال أنممتم تسمممونه خن
وسبب اختالفهم هو همل يتنماول لنمة أو شمرعا اسمم الخنزيمر واإلنسمان خنزيمر الممان 
وإنسانه وعلل هذا يجب أن يتطرق الكالم إلل كل حيوان فمي البحمر مشمارك باالسمم 

      ٔ(في اللنة أو في العرف لحيوان محرم في البر ممل الكلب عند من ير، تحريمه 
وممن فممرق بينهمما أوجممب للعمممام )تممة اختلفموا فممي العممام والشممعر وفيمما هممو ممن المي

الحس ولم يوجب للشعر وفي حس العمام اختالف واألممر مختلمف فيمه بمين األطبمان 
)ٕ  

بخصوص االختالف في قبله ،قال الجمهمور القمول قمول الممرأة وبمه  وفي الصداا
بمل المدخول والقمول قال الشافعي والموري وأحمد وأبو مور وقال مالك القمول قولهما ق

وقمال ) قوله بعد الدخول ،وعلل بعض أصحاب مالك رأيه بؤخمذه بمالعرف فمي زمانمه
بعممض أصممحابه إنممما قممال ذلممك مالممك ألن العممرف بالمدينممة كممان عنممدهم أن ال يممدخل 
( الزو  حتل يدفا الصداق فون كان بلد ليس فيه همذا العمرف كمان القمول قولهما أبمدا 

ولكمن مالممك  ،قمول قولهمما أبمدا أحسمن ألنهما ممدعل عليهماوالقمول بمؤن ال:قمال ابمن رشمد
  ٖ(راعل قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزو 

وأما مقدار النفقة فمذهب مالمك إلمل أنهما ريمر مقمدرة بالشمرا وأن ) تقدير النفقةوفي 
ذلممك راجمما إلممل ممما يقتلمميه حممال الممزو  وحممال الزوجممة وأن ذلممك يختلممف بحسممب 

واألحمموال وبممه قممال أبممو حنيفممة وذهممب الشممافعي إلممل أنهمما  اخممتالف األمكنممة واألزمنممة
     ٗ(مقدرة فعلل الموسر مدان وعلل األوسط مد ونصف وعلل المعسر مد

في اختالفهم في بيا المدقيق بالحنطمة فاألشمهر عمن مالمك جموازه وروي  وفي البيوع
ة وقال بعض أصحاب مالك ليس هو اختالفا ممن قولمه وإنمما روايم ،عنه أنه ال يجوز

المنا إذا كان اعتبمار الممليمة بالكيمل ألن الطعمام إذا صمار دقيقما اختلمف كيلمه وروايمة 
يعتبر الكيل أو الوزن فيما جمرت العمادة أن ) فمالك .الجواز إذا كان االعتبار بالوزن

أجماز مالمك بيما )وفمي البيموا أيلما ٘(يكال أو يوزن والعدد فيمما ال يكمال وال يموزن 
وأمما :) وفيه أيلا  ٙ(ة إذا كان ما يحلب منها معروفا في العادةلبن الننم أياما معدود

إن كان المستمنل من الحيوان بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوما به جزنا مقدرا ممل 
فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما المنا وهي روايمة ابمن وهمب  .أرطال من جزور

       4(ة ابن القاسموالمانية اإلجازة في األرطال اليسيرة فقط وهي رواي
 

                                 
 ٖ٘ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 4٘: ص ٔ: ية المجتهد  بدا ٕ
 ٖٕ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٖ
 ٔٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 ٖٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 3ٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 ٖٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   4



 225 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

التي لها تمؤمير فمي العقمد همي عنمد الجميما مما نقمص عمن الخلقمة )العيوب  في مسؤلةو
الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تؤمير في ممن المبيا وذلك يختلمف بحسمب 

ولتقمارب همذه المعماني فمي شمين شمين  )...(اختالف األزمان والعوائد واألشمخاص 
  ٔ(به وقا الخالف بين الفقهان في ذلكمما يتعامل الناس 

 
وشرط العيمب الموجمب للحكمم بمه همو أن يكمون حادمما قبمل أممد التبمايا باتفماق أو فمي 

والعهمدة أن كمل عيمب حمدث فيهما عنمد المشمتري فهمو ممن  ،العهدة عند ممن يقمول بهما
البممائا وهممي عنممد القممائلين بهمما عهممدتان عهممدة المالمممة األيممام وذلممك مممن جميمما العيمموب 

الجمذام والبمرص  :الممةلحادمة فيها عند المشتري وعهدة السنة وهمي ممن العيموب الما
فما حدث في السنة من هذه المالث بالمبيا فهو ممن البمائا  ومما حمدث ممن  ،والجنون

  .ريرها من العيوب كان من لمان المشتري علل األصل
فمي إحمد، ولهمذا لمعف عنمد مالمك )وما دام همذا األممر ممرتبط بعمرف أهمل المدينمة 

الروايتين عنه أن يقلل بها في كل بلد إال أن يكمون ذلمك عرفما فمي البلمد أو يشمترط 
وفي هذا الباب قوله في األمة البكر   ٕ(وبخاصة عهدة السنة فونه لم يؤت في ذلك أمر

وقال عممان الوطن معتبر في العرف في ذلك النوا )يطإها المشتري ويجد بها عيبا 
أمر في القيمة رد البائا ما نقص وإن لم يكن له أمر لمم يلزممه من الرقيق فون كان له 

  ٖ(شين 
 ٗوإن كان الحديث الوارد فيها) وفي مقدار ما يولا عند حدوث الجائحة من الممار 

مطلقا بؤن القليل في هذا معلوم من حكم العمادة أنمه يخمالف الكميمر إذ كمان معلومما أن 
ل علل هذا الشرط بالعمادة وإن لمم يمدخل القليل يذهب من كل ممر فكؤن المشتري دخ

       ٘(وأيلا فون الجائحة التي علق الحكم بها تقتلي الفرق بين القليل والكمير ،بالنطق
فقال  ،اختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد) وفي اإلجارة

تؤجرت منك هذه الدار ممل أن يقول له اس ،مالك يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله
سممنة بكممذا أو شممهرا بكممذا وال يممذكر أول ذلممك الشممهر وال أول تلممك السممنة     وقممال 
الشافعي ال يجوز ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد اإلجارة فمنعه الشافعي ألنه 

  ٙ(ررر وأجازه مالك ألنه معلوم بالعادة 
ه أن يتصممرف فممي عقممد الجميمما متفقممون علممل أن العامممل إنممما يجممب لمم)وفييي القييراا

فمممن رأ، أن التصممرف  .القممراض ممما يتصممرف فيممه النمماس رالبمما فممي أكمممر األحمموال
وممن رأ، أنمه ممما يتصمرف فيمه  ،بالدين خار  عما يتصرف فيه الناس فمي األرلمب

     ٔ(الناس أجازه 
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وحمال بعمد  ،ل الحجر عليهحال في وقت الفلس قب) حالتين لمفلسعل  ا وفي الحجر
قبل الحجر فال يجوز له إتالف شين من ماله عند مالك بنير عوض إذا فؤما . الحجر

وإنمما اشمترط إذا كمان ممما ال يلزممه  .كان مما ال يلزممه وممما ال تجمري العمادة بفعلمه
وإن لم يكن بعوض كنفقته علل اآلبان المعسرين أو  ،ألن له أن يفعل ما يلزم بالشرا

لممه ألن لممه إتممالف اليسممير مممن مالممه بنيممر وإنممما قيممل مممما لممم تجممر العممادة بفع ،األبنممان
كاأللحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة وكذلك تراعل العادة في إنفاقه  ،عوض

في عوض كالتزو  والنفقة علل الزوجة ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محابماة 
    ٔ(وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن ال يتهم عليه 

مالمك والشممافعي إذا رمرس المسمتعير وبنممل ممم انقلممت  اختلممف عمن)  وفيي الضيمان
المالممك بالخيممار وإن شممان أخممذ المسممتعير بقلمما  :المممدة التممي اسممتعار إليهمما فقممال مالممك

وإن شان أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما لمه قيممة بعمد القلما وسموان  ،رراسته وبنائه
وقال الشافعي إذا لمم . عند مالك انقلت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة

يشترط عليه القلا فليس له مطالبته بالقلا بل يخيمر المعيمر بمؤن يبقيمه بمؤجر يعطماه أو 
فؤيهما أراد المعيمر أجبمر عليمه المسمتعير فمون أبمل كلمف  ،ينقض بؤر  أو يتملك ببدل

فممرأ، ) ألنممه معممرض للممنقض ،وفممي جممواز بيعممه للممنقض عنممده خممالف( تفريممآ الملممك
ورأ، مالك أن عليه إخمالن المحمل  ،مستعير بالقلا دون أر  هوملمالشافعي أخذه ال

وعنممد مالممك أنممه إن اسممتعمل العاريممة  ،العييرف فييي ذلييك يتنييزل منزليية الشييروطوأن 
       ٕ(استعماال ينقصها عن استعمال المؤذون فيه لمن ما نقصها باالستعمال

قمال داود وأبمو ممور       أجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه) وفي هبة الثواب
فمن رهه بيعما  ؟ وسبب الخالف هل هي بيا مجهول الممن أو ليس بيعا مجهول الممن

وممن لمم يمر أنهما بيما مجهمول  .قال هو من بيوا النرر التي ال تجوز ،مجهول الممن
  ٖ(وكؤن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو مواب مملها ،قال يجوز

قمال مالمك خممس سمنين وقمال ) لمد المد الوالمذي يلحمق بمه الو وفي أطول زمان الحميل
وقال محمد بمن  ي أربا سنين وقال الكوفيون سنتانوقال الشافع ،بعض أصحابه سبا

الحكمم سمنة وقممال داود سمتة أشمهر وهممذه المسمؤلة مرجموا فيهمما إلمل العمادة والتجربممة  
نمما يجمب أن يكمون والحكمم إ ،وقول ابن عبد الحكم والماهرية هو أقرب إلل المعتماد

  ٗ(بالمعتاد ال بالنادر ولعله أن يكون مستحيال 
فقال مالمك إذا قمال  ،إذا قال أنت حر بعد موتي)لما كان الرق معموال به وفي التدبير

والقمول قولمه فمي ذلمك ويجموز  .فالماهر أنه وصية ،وهو صحيح أنت حر بعد موتي
الماهر من هذا القول التدبير وليس وقال أبو حنيفة  ،رجوعه فيها إال أن يريد التدبير

له أن يرجا فيه وبقول مالك قال ابن القاسم وبقول أبي حنيفة قمال أشمهب قمال إال أن 
يكون هنالك قرينة تدل علل الوصية ممل أن يكون علمل سمفر أو يكمون مريلما ومما 

  ٔ(أشبه ذلك من األحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم
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قممال مالممك إن حفممر فممي )فوقمما فيممه إنسممان متقاربممة  فيييمن حفيير بئييراعلمممان وأقاويممل ال
وقمال  .لمم يلممن وإن تعمد، فمي الحفمر لممن،مولا جرت العادة الحفر فمي مملمه 

  ٔ(الليث إن حفر في أرض يملكها لم يلمن وإن حفر فيما ال يملك لمن
م إلممل أي ممن أرض اإلسمال( أو ينفموا)معنمل )روي عمن الشممافعي  حيد الحرابيةوفمي 

ولمو أنما :)أرض الحرب والذي يمهر هو أن النفي تنريبهم عن وطمنهم لقولمه تعمالل 
اآلية  فسو، بين النفي والقتل ..( كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم

وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كاللمرب والقتمل وكمل مما يقمال فيمه سمو، 
 ٕ(وال بالعرف هذا فليس معروفا ال بالعادة

 
 :اواعد في العرف والعادة والتجربة

 
 :ما يمكن حسم  بالتجربة والمبلحظة ال يكتف  في  بمجرد النظر

وكذلك يجب أن تكون النوارب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه …):يقول ابن رشد
 ٖ(رصد الشفق األبيض فوجده يبقل إلل ملث الليل كذب بالقياس والتجربة

 
 :زمن التنزيل يساهم في تفسير بعا النصوص العرف الجار 

بمؤن  (وال يبمدين زينمتهن إال مما مهمر منهما :)فسر الجمهور االستمنان فمي قولمه تعمالل
إلل ) واذهبف (المقصود من ذلك ما جرت به العادة بؤنه ال يستر وهو الوجه والكفان)

 ٗ(أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بؤن المرأة ليست تستر وجهها في الحج
 

يصيرف   أو شيرعي األصل التمسك بالعرف اللغو  ما لم يكن هناك اصطبلح عرفي
 :عن معناه

اختلممف العلمممان هممل يقلممي ركعممة مممن الجمعممة دون الأدرك  وممالممه ممما أورده فمميمن
سبب الخالف في هذا هو ما يممن ممن التعمارض بمين عمموم قولمه ركعتين ام أربعا و

وممما فمماتكم فممؤتموا وبممين مفهمموم قولممه عليممه عليممه الصممالة والسممالم ممما أدركممتم فصمملوا 
ه والمحذوف في قولم ،الصالة والسالم من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة

أن يراد به فلل الصالة ويمكن أن يراد بمه وقمت الصمالة ويمكمن  فيه احتمال فاتموا
فمون أن يراد به حكم الصالة ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أمهر منه في المماني 

بمالعموم األخمذ وكمان  ،كان األمر كذلك كان من بماب المجممل المذي ال يقتلمي حكمما
وأما من ير، أن قولمه عليمه الصمالة والسمالم فقمد أدرك الصمالة أنمه يتلممن  )أولل 

جميا هذه المحذوفات فلعيف ورير معلموم ممن لنمة العمرب إال أن يتقمرر أن هنماك 
 ٔ(اصطالحا عرفيا أو شرعيا

 

                                 
 ٖٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٖٗ: ص ٕ:  :بداية المجتهد ٕ
 4ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٖ
 6ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 4ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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 :تعميم بعا األحكام التي ارتبطت بؤعراف وظروف خاصةمن ير  عدم 
ويشبه ان يكون مماله ما اورده ابن رشد في الحج حيث احتج من ير، أن الرمل في 

بحديث أبي الطفيل عن ابن عبماس قمال قلمت البمن عبماس زعمم ) الطواف ليس بسنة 
نة فقمال قومك أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم حين طاف بالبيت رمل وأن ذلك س

صدقوا وكذبوا قال قلت ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا رممل رسمول هللا صملل هللا 
إن قريشا زممن ،حين طاف بالبيت ليس بسنة  :وكذبوا ،حين طاف بالبيت عليه وسلم

الحديبية قالوا إن به وبؤصحابه هزال وقعدوا علل قعيقعان ينمرون إلمل النبمي صملل 
ذلك النبي صلل هللا عليه وسملم فقمال ألصمحابه ارملموا هللا عليه وسلم وأصحابه فبلآ 

فمربط األممر بممرف وأحموال خاصمة ال تلمزم ممن بعمدهم ،وإن  ٔ(أروهم أن بكم قوة 
كان ال يبعد في الشرا أن يكون ألمر سمببا خاصما ممم يعممم علمل الجميما حيمث يقمال 

 .العبرة بعموم اللفم ال بخصوص السبب
 

 :في العقودالعرف مرجل لتحديد بعا العيوب 
التي لها تؤمير في العقد هي عنمد الجميما مما نقمص عمن الخلقمة الطبيعيمة أو )العيوب ف

عن الخلق الشرعي نقصمانا لمه تمؤمير فمي مممن المبيما وذلمك يختلمف بحسمب اخمتالف 
  ٕ(األزمان والعوائد واألشخاص

 
 :العرف يتنزل منزلة الشروط

ذه المسمتعير بمالقلا دون أر  الشمافعي أخم)ففي اللمان في جواز بيما المنقض رأ، 
ملم ورأ، مالك أن عليه إخالن المحل وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط  هو

وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعماال ينقصها عن استعمال المؤذون فيمه لممن 
أجازهمما مالممك وأبممو ) :ومملممه أيلمما قولممه  فممي هبممة المممواب  ٖ(ممما نقصممها باالسممتعمال

وسبب الخمالف همل همي بيما مجهمول  افعي وبه قال داود وأبو مورنعها الشحنيفة وم
الممن أو ليس بيعا مجهول الممن فمن رهه بيعا مجهول الممن قال هو من بيوا النرر 

وكمؤن مالكما جعمل العمرف فيهما ير أنها بيا مجهول قمال يجموز التي ال تجوز ومن لم 
     ٗ(بمنزلة الشرط وهو مواب مملها

فمي حكمم الوكالمة ،ومما ينبنمي " الوسميط"ذا السياق ما أورده النزالي في ويشبه في ه
االلتزام به سوان كان منصوصا عليه مما هو مشروا أو مسكوتا عنه ولكنه في حكم 

 :صوص ،حيث يقول عن الوكيل بؤنهنالم
ال يبيا بالعرض وال النسيئة وال بما دون ممن الممل وال بممن الممل إن قدر علل ما )

عنه ألن قرينة  فون فعل شيئا من ذلك لم يصح تصرفه عند الشافعي رلي هللا ،فوقه
فهو كما إذا أممره بشمران الجممد فمي  ،المقاصد  فنزل منزلة اللفمالعرف عرفت هذه 

                                 
 3ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖٕٙ: ص ٕ:  :بداية المجتهد ٖ
 6ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٗ
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الصميف فمال يشمتريه فممي الشمتان وإذا أممره بشممران الفحمم فمي الشممتان فمال يشمتريه فممي 
 ٔ(أن يبيا بالنقد النالب وممن الممل الصيف تركا لعموم اللفم بقرينة الحال فيجب

 
 :الحكم باألعراف إنما يجب أن يكون بالمعتاد ال بالنادر

قمال مالمك خممس سمنين وقمال ) لمد المد الوطول زمان الحمل المذي يلحمق بمه الووفي أ
وقال محمد بمن  با سنين وقال الكوفيون سنتان بعض أصحابه سبا وقال الشافعي أر

أشمهر وهممذه المسمؤلة مرجموا فيهمما إلمل العمادة والتجربممة   الحكمم سمنة وقممال داود سمتة
وقول ابن عبد الحكم والماهرية همو أقمرب إلمل المعتماد والحكمم إنمما يجمب أن يكمون 

     ٕ(بالمعتاد ال بالنادر ولعله أن يكون مستحيال 
 

 :ال تإخذ األحكام من خوارا العادات
ار القائلين بالقسامة فجعمال قمول انفرد مالك والليث من بين فقهان األمص)ففي القسامة

وما احتجت به المالكية ممن قصمة بقمرة بنمي )المقتول فالن قتلني لوما يوجب القسامة 
 ٖ(إسرائيل فلعيف ألن التصديق هنالك أسند إلل الفعل الخارق للعادة 

 
 :بعا األحكام تتغير بتغير األعراف

لك نقمل همذه األحكمام إلمل لما كان للمدينة عرفها الخاص في الرد بالعيوب ،رفض ما
ولهذا لعف عند مالك في إحد، الروايتين عنه أن )بيئات مخالفة لها في األعراف  

يقلل بهما فمي كمل بلمد إال أن يكمون ذلمك عرفما فمي البلمد أو يشمترط وبخاصمة عهمدة 
   ٗ(السنة فونه لم يؤت في ذلك أمر

والعادة موجبات األيمان ف مما تتنير به الفتو، لتنيرالعر :)يقول ابن القيم رحمه هللا
واإلقرار والنذور وريرها فمن ذلك ان الحالف اذا حلف ال ركبت دابة وكان في بلمد 
عرفهم في لفم الدابة الحمار خاصة اختصت يمينه به وال يحنث بركوب الفرس وال 
الجمل وإن كان عرفهم في لفم الدابة الفرس خاصة حملت يمينه عليها دون الحممار 

ن الحمالف مممن عادتمه ركموب نموا خماص ممن المدواب كماألمران وممن وكذلك إن كا
جمر، مجممراهم حملمت يمينممه علمل ممما اعتماده مممن ركموب الممدواب فيفتمي فممي كمل بلممد 

 ٘(بحسب عرف أهله ويفتي كل احد بحسب عادته
 

 :من الخبلف الفقهي بين الفقها  ما يرجل إل  اختبلف الخبرا 
فمي العممام والشمعر وهنماك ممن فمرق بينهمما ففي ما يحسب من الميتة اختلف الفقهان 

وفي حس العممام للعمام الحس ولم يوجب للشعر  ومن فرق بينهما أوجب)في الحكم
  ٔ(اختالف واألمر مختلف فيه بين األطبان 

                                 
 6ٕ٘:ص ٖ: :الوسيطٔ
 6ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٕ
   ٖٕٖ: ص ٕ:  :بداية المجتهدٖ
 ٕٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٗ
 ٓ٘:ص ٖ: :إعال م الموقعين ٘
 4٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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 :المقاصد في اللغة وعموم االستعمال
مما يتوجمه نحموه ويمراد الوصمول  ومن قصد يقصد قصدا، وه ،مفرد المقاصد مقصد

ا فممـي كممالم ومواقعهمم «قصممد»أَصممل : قممال ابممن جنممـي :)جممان فممي لسممان العممرب.إليممه
والنهوض  نـحو الشين، علمـل اعتمدال كمان ذلمك  ٔاالعتزام والتوجه والنهود   :العرب

أَو َجْور، هذا أَصمله فمـي الـحقمـيقة وإِن كمان قمد ي َخمصه فمـي بعمض المـموالا بقصمد 
االسممتقامة دون الممـميل، أاَل تممر، أَنممك َتْقِصممد الممـَجْوَر تممارة كممما تقصممد العممدل أ خممر،؟ 

  ٕ(.لتوجه شامل لهما جميعاً فاالعتزام وا
، والنايممممة،والمرمل، ٗوالنممممرض، والمممممراد ،ٖالنيممممة: ويممممدخل فممممي معنممممل القصممممد

 6،والتوجممممه،والمراعاة4والمبتنل،والعممممزم( مممممن أم يممممإم)،واألمٙ،والصممممدد٘والهممممدف
بمعنمل  ن، ويمكم(أتوخاه توخيما إذا قصمدت إليمه من توخيت الشين)والتوخي 3والعمد

الهممم والشممهوة واالختيممار والقلممان والقممدر والعنايممة  :)مممن المعمماني إدرا  كممل مممن
 ٓٔ..(والمشيئة

                                 
ناَهَدة  فـي الـحرب. قاَم;: و َنَهَد إِلـيه :)لعربجان في لسان ا  ٔ. ، وفمـي الـممـحكم: و الـم  ناَهلة  ناَهدة  فمـي : المـم  المـم 

ه مود   ن هموض   الـحرب أَن َيْنَهَد بعض إِلمـل بعمض، وهمو مود ، والنه ه موَض قمـيام  َرْيمر  ق ع  فمـي معنمل َنَهمَض إاِل أَّن النه
َنَهمد القموم  لعمدّوهم إِذا َصمَمدوا لمه وشمرعوا فمـي : أَبو عبـيد. َنَهض: ّو َيْنَهد، بالفتـحو َنَهَد إِلـل العد. علـل كل حال

 ٖٓٗ-3ٕٗ:ص ٖ:  (قتاله
  ٕٖ٘٘:ص ٖ: :نفسه 
أعلمم ان جمنس النيمة ": ) األمنيمة فمي إدراك النيمة: "في كتابمه ( 6ٗٙت )يقول أحمد بن إدريس القرافي المالكي  ٖ

اإلرادة متنوعة الل العزم والهم والنية والشهوة والقصد   واالختيمار والقلمان والقمدر مم إن هذه )...( هو اإلرداة 
وأمما النيمة فهمي إرادة تتعلمق بومالمة الفعمل المل بعمض مما يقبلمه ال بممنفس )...( والعنايمة والمشميئة فهمي عشمرة ألفمام

و فرلما أو نفمال أو أدان أو الفعل من حيث هو فعل ففرق بين قصدنا لفعل الصالة وبين قصدنا لكمون ذلمك قربمة أ
قلان ذلك مما هو جائز علل الفعل باإلرادة المتعلقة بؤصل الكسب واإليجماد وهمي المسمماة بماإلرادة ممن جهمة أن 
هذه اإلرادة مميلة للفعمل المل بعمض جهاتمه الجمائزة عليمه فتسممل ممن همذا الوجمه نيمة فصمارت اإلرادة إذا الميف 

 األولل:: الطبعة -36ٗٔ -بيروت -دار الكتب العلمية  -3 -4:ص(  إليها هذا االعتبار صارت نية 
...( اإلرادة هي الصفة المخصصة ألحد طرفي الممكمن بمما همو جمائز عليمه ممن وجمود أو عمدم:) يقول القرافي  ٗ

 6:ص:نفس المرجا السابق
 44:ص ٔ: ( الهدف كل شين عميم مرتفا: قال األصمعل:)جان في رريب ابن سالم  ٘
مَدد  : )العرب ففي لسان  ٙ مَدد  .الق مْرب:والصه ك َومعنماه اْلَقْصمد  : اْبمن  ِسميَدهْ : قمال. الَقْصمد  :والصه مَو َصمَدد  قماَل ِسيمـبوْيه ه 
 4ٕٗ:ص ٖ: (
العزم فهو اإلرادة الكائنة علل وفق الداعية والداعية ميل يحصل في النفس لما شمعرت بمه ممن :  )يقول القرافي 4

ة أو راجحة أو درن مفسدة خالصة أو راجحه والميل جمائز علمل الخلمق ممتنما اشتمال المراد علل مصلحة خالص
علل هللا تعالل فال جرم ال يقال في حق هللا تعالل عزم بمعنل اراد اإلرادة الخاصة المصممة بل عمزائم هللا تعمالل 

المراد مطلوباتممه فموذا قلنمما إن هللا تعمالل يجمب أن تممإتل رخصمة كمما يحمب أن بممإتل عزائممه فم)...( طلبمة المراجح 
 6:نفس المرجا السابق ص(  بعض الفلالن العزم إرادة فيها تصميم: وقال)...(

َراَعماةِ  :)جان في مختار الصحاح  6 ( و َراَعمل األممر نممر األممر إلمل أيمن يصمير و َراَعماه  الحممه وراعماه ممن  م 
 ٗٓٔ:ص ٔ: 
 (3ٓٔ:ص ٔ: :المختار الصحاح)قصد له :عمد للشين  3

وأما الشهوة فهي إرادة متعلقة براحات البشر كالمالذ ورفما اآلالم ونحوهما فتسمتحيل علمل هللا :) قرافييقول ال  ٓٔ
وأما االختيار فهو اإلرادة الكائنة بمين شميئين فصماعدا ومنمه قولمه تعمالل واختمار موسمل قوممه سمبعين )...( تعالل 

جمائز علمل هللا تعمالل قمال هللا تعمالل ولقمد رجال أي أرادهم دون ريرهم ملافا المل اعتقماد رجحمان المختمار وهمو 
اخترنمماهم علممل علممم علممل العممالمين  وأممما القلممان فهممو اإلرادة المقرونممه بممالحكم الجبممري فقلممان هللا تعممالل لزيممد 

وأما القدر فهو اإلرادة المتعلقة  بما فيه مقدار ممن األجسمام أو عمدد ممن األعمراض )...( بالسعادة أراد به سعادته 
لل هللا تعالل  وأما العناية فهمي اإلرادة المتعلقمة بالشمين علمل نموا ممن الحصمر والتخصميص ولمذلك وهو جائز ع

قالت العرب إياك أعني وأسمعي يا جارة أي أخصك دون ريرك ولم يقل إياك أريد ويقولون مما يعنمي بكالممه أي 
وال )...( أنهمما مرادفمة لمم رادة وأمما المشمميئة فالمماهر )...( مما يخمص بممه ممن المعمماني التمي يحتملهمما دون ريرهما 
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علمل سمبيل المجماز أو سمياق االسمتعمال أو بحسمب مما -كما يمدخل فمي معنمل القصمد 
مما يلمي ممن -يمن بمن صدر عنه القصد أو ما يكون ممن الوسمائل فمي حكمم المقاصمد

 :المفردات والعبارات
هللا وعلمـل ): قولمه تعالمـل:ومنمه. اً، فهو قاِصدَيْقِصد  قصدَقَصد ف  :استقامة الطريا-

أَي علمممـل هللا تبـيمممـين الطريمممق الـمستقمممـيم والمممدعان  إِلمممـيه بالمممـحجج  ٔ(السبمممـيل َقْصمممد  
وفمممي النريمممب . والبممراهين الوالمممحة، ومنهممما جمممائر أَي ومنهممما طريممق ريمممر قاصمممد

 ٕ(ومقصد فهو قصدوكل شين مستو رير مسرف وال ناقص  :)للخطابي
وفمـي . سمهل قريمب: وَسمَفر  قاصمد  . سهل مستقمـيم: طريق  قاصد:يقال :قريبلاسهل ال

: ; قمال ابمن عرفمة (التبعموك ٖلو كمان َعَرلماً قريبماً وسمفراً قاصمداً  ):التنزيل العزيز
بـيننا وبـين الـمان لمـيلة قاصمدة : القريب; يقال: و القاصد. سفراً قاصداً أَي ريَر شاقّ 
 .    ب طنأَي هينة السير ال َتَعب وال

القصمَد ): وفمـي المـحديث: الَعمْدل: الَقْصد  ف :العدل والوسط وخبلف اإلفراط والتفريط-
أَي علـيكم بالقصد من األ مور فمـي القمول والفعمل، وهمو الوسمط بمـين  ٗ(القصَد تبلنوا

طبتممه َقْصممداً ): الطرفممـين، وفممـي الممـحديث : وفممـي الممـحديث (.كانممت صممالت ه َقْصممداً وخ 
وهمو  اإلفراطخالف  : و الَقْصد فـي الشين. . أَي طريقاً معتدالً  (ْدياً قاصداً علـيكم هَ )

: يقمال. أَن ال ي ْسمِرَف وال ي َقتقمر: و القصمد فمـي المـمعيشة. ما بمـين اإلِسمراف والتقتمـير
 وقولممه. فممالن مقتصممد فممـي النفقممة وقممد اقتصممد، و اقتصممد فممالن فممـي أَمممره أَي اسممتقام

ْقَتصِ  ):تعالل ما عاَل ): وفـي الـحديث. بالخيرات بـين المالـم والسابق أي (د  ومنهم م 
و ): وقوله تعالمـل. وال ي َقتقر   اإلنفاقأَي ما افتقر من ال ي ْسِرف  فـي  (مقتصد وال َيِعيل  
فالن فـي مشميه إِذا مشمل مسمتوياً،  و قصد. أَي اْرَبْا علـل نفِسك ٘(اْقِصْد فـي مشيك

ْقتَ    ورجل َقْصد د  و م  َقصه  . لـيس بالـجسيم وال اللئِيل: ِصد والـمعروف م 

                                                                                             
يلر كون االستعمال قد يتوسا فيه فيستعمل أراد ومراده نو، وأراد ومراده عزم أو قصد أو عنل فونها متقاربمة 

    ٕٔ-ٓٔ:نفس المرجا السابق ص(  المعاني حتل يكاد يجزم بينها بالترادف
فلمما ذكمرت نعممة تيسمير السمبيل الموصملة إلمل  :)يقمول ابمن عاشمور فمي التحريمر والتنموير همذه اآليمة(3:النحل) ٔ

إلل التذكير بسبيل الوصمول إلمل المقاصمد الروحانيمة وهمو سمبيل الهمد،، فكمان تعهمد هللا  لالمقاصد الجممانية ارتق
وهمذا السمبيل . بهذه السبيل نعمة أعمم من تيسمير المسمالك الجممانيمة ألن سمبيل الهمد، تحصمل بمه السمعادة األبديمة

ل اإلنسماني الفمارق بمين الحمق والباطمل، وإرسمال الرسمل لمدعوة النماس إلمل الحمق، وتمذكيرهم بمما هي موهبمة العقم
ينفلممون عنممه، وإرشممادهم إلممل ممما ال تصممل إليممه عقممولهم أو تصممل إليممه بمشممقة علممل خطممر مممن التممورط فممي بنيممات 

طريمق : ، ألنمه يقمالوقا هنا وصفا للسبيل من قبيل الوصمف بالمصمدر. استقامة الطريق: والقصد)...( .  الطريق
  (قاصد، أي مستقيم

  4ٕٔ:ص ٔ:  ٕ   
وأما القصد فهو اإلرادة الكائنة بين جهتين كممن قصمد الحمج ممن مصمر وريرهما ومنمه السمفر :) يقول القرافي    ٖ

 ٓٔ:نفس المرجا السابق ص (القاصد أي في طريقة مستقيمة وبهذا المعنل يستحيل علل هللا تعالل
والقصمد األخمذ بماألمر األوسمط ومناسمبة إيمراد المصمنف لهمذا الحمديث :) عليقا علمل العبمارةيقول صاحب الفتح ت ٗ

عقب األحاديث التي قبله مماهرة ممن حيمث أنهما تلممنت الترريمب فمي القيمام والصميام والجهماد فمؤراد أن يبمين أن 
فمتح ( عملمه وال ينقطمااألولل للعامل بذلك أن ال يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطا بمل يعممل بتلطمف وتمدر  ليمدوم 

 3٘:ص ٔ: :الباري
 
الوسممط العممدل بمين طممرفين، فالقصممد فمي المشممي هممو أن : والقصمد) :يقممول ابممن عاشمور فيهمما أيلمما( 3ٔ:لقممان:) ٘

  (.فمعنل أقصد في مشيك ارتكب القصد. قصد في مشيه: يكون بين طرف التبختر وطرف الدبيب ويقال
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ممما تمممه شممطر أَبممـياته، وفممـي : الَقِصمميد  مممن الشقممْعرف:الكامييل والصييالح والمعييد بعناييية-
مَد إِذا ن ققمَح  شمعر: وقمالوا. شطرا بنـيته، سمي بذلك لكماله وصحة وزنمه: التهذيب َقصق

َب، وقمـيل مذق َد وه  موق التمامه قصميداً ألَن قائلمه جعلمه ممن بالمه َفَقَصمَد لممه سممي الشقمْعر  : وج 
، فممـيه  َقْصممداً ولممـم َيْحَتِسممه َحْسممياً علممـل ممما خطممر ببالممه وجممر، علممـل لسممانه، بممل َروه

 خاطره واجتهد فـي تـجويده ولـم يقَتِلْبه اقتلاباً 
القتمل همو : اإلِْقصاد  الَقْتل علـل كل حال; وقمال اللمـيثف:إصابة الهدف بداة وبراعة-

ْته حيه : علـل الـمكان، يقال أَن َتْلمِرَب الشميَن أَو َتْرِمَيمه : و اإلِْقصاد  . فؤَْقَصَدْته ة  َعله
قتلتمممه; : و أَْقَصمممَدْته حيمممة. و أَقَصمممد السمممهم  أَي أَصممماب َفَقَتمممَل مكاَنمممه. فمممـيموَت مكانمممه

ْقَصدأَْقَصْدت  الرجَل إِذا َطَعْنَته أَو َرَميَته بسهم فلـم ت ـْخطلْن مو  .َقاتلَه فهو م 
وهمذا بمعنمل مما يطممح إليمه ويريمده  ٔ.إِتمـيان الشمين: الَقْصمد  ف:الفعل وتحقيا الميراد-

 .ويرجوه
يمما قموم اتبعمون أَهممدكم : وقولمه تعالمـل :)جمان فمي اللسممان: المقاصيد بمعني  المراشييد-

و . رعمونسبـيل الرشاد ، أَي أَهدكم سبـيَل القصِد سبمـيَل هللا وأ ْخمِرْجكم عمن سبمـيل ف
 :)ويقممول القرطبممي ٕ(.والطريممق  األَْرَشممد نممـحو األَقصممد. )...(الممـمقاصد; : الممـَمَراِشد  

 ٖ(والمراشد مقاصد  الطرق )...(والرشاد خالف الني 
وهي من باب إطالق اسم الناية والمقصد علل الوسميلة :السبيل والطريا والصراط-

يقممول ابممن عبممد .ق المممراد بهمماأهميتهمما أو الوممموق مممن تحقمم رالموصمملة إليممه، باعتبمما
ولما كان الطريق الحقيقي مإديا إلل المقاصد صح أن يسمل كل ما أد، إلل :)السالم

 ٗ(مقصود سبيال وصراطا وطريقا
أن  رحيث يتطابق معناها ما القصد، باعتبا:الحكمة في إطبلا الفقها  واألصوليين-

كم األشيان ويتقنها وكالمه ال يح والشارا الحكيم العليم ال يشرا إال ما فيه حكمة، فه
 .أن يطلمق علمل القصمد حكممة بال يكون سو، حكممة، فناسم هيكون إال نافعا، وقصد

 هممي األمممر الباعممث مممن المقاصممد) ":التقريممر والتحبيممر"فالحكمممة كممما يقممول صمماحب 
   .٘(والمصالح أي ما يكون لذة أو وسيلة إلل لذة

نل مما يترتمب علمل تشمريا الحكمم وخصوصا في مع:العلة عند أهل الفق  واألصول-
 ..من مصلحة أو دفا مفسدة

المعنل كما عرف استعماله عند المتقدمين من علمان الشرا بمعنل العلة قبل شميوا -
 ٙهذه األخيرة وريرها من األلفام عند المتؤخرين

                                 
  .ق ص د: ةهذه المعاني جميعا في لسان العرب ماد  ٔ
  4ٙٔ:ص ٖ:   ٕ
أحممد تحقيمق  -"الجماما ألحكمام القمرهن(" 4ٔٙت) محمد بن أحمد بمن أبمي بكمر بمن فمرح القرطبمي أبمو عبمد هللا  ٖ

 ٕٓ::  عدد األجزان -المانية:: الطبعة -4ٕٖٔ -القاهرة -دار الشعب -عبد العليم البردوني
  3ٕٔ:ص ٔ: :اإلمام  ٗ
كتاب التقريمر والتحبيرفمي ("643ت 6ٕ٘  و)بن علي بن سليمان بن عمر  محمد بن محمد بن محمد بن حسن  ٘

:: الطبعمة  -33ٙٔ-بيمروت- دار الفكمر -3ٖٗ:ص ٖ: " والشمافعية علم األصول الجاما بين إصطالحي الحنفية 
 األولل

ممام نمريمة المقاصمد عنمد اإل"أحممد الريسموني:انمر للتوسا فمي إطمالق الحكممة والعلمة والمعنمل علمل المقاصمد  ٙ
  ٘ٔ-6:الصفحات"الشاطبي
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وتتجلل أهمية هذا التفكيك اللنوي وتفتيت جمذور اسمتعماالته وبسمط مختلمف معانيمه، 
ود الباحممث بمزيمد مممن أدوات التنقيمب والكشممف عمن مقاصممد النصمموص كونممه يمز يفم

كما يبين صعوبة هذا األمر ولرورة .ومراد الكالم ورايات الناطقين به والكاتبين له
 .التريث والتؤني قبل البث في أمر المقاصد

 :مقاصد الشريعة في االصطبلح
ة الننيمة ممتزجما لن يكون المعنل االصطالحي إال امتدادا لهذه المعاني اللنويم

مما سمنهه هللا ممن  رايمات ومراممي: بالمعاني الشمرعية ومشمتمال فمي حمده األدنمل علمل
همو علمم يعنمل بالنايمات التمي  :فيقمال. وأممره ببيانمه ه أنزلمه علمل نبيممما  األحكام،
وأيلما لمما لمم تكمن تلمك النايمات والمراممي واألهمداف . اإلسمالم ةشمريعفي  روعيت

العلمم : لدنيويمة واألخرويمة، جماز تعريمف مقاصمد الشمريعة بؤنهمارير مصالح العبماد ا
وإذا أرادنما . بالمصالح التي روعيت فمي الشمريعة للعبماد فمي عاجمل دنيماهم وهخمرتهم

 1العلييم بالمصييالح:تكميممف هممذه المعمماني واختصممار القممول فيهمما جمماز تعريفهمما بؤنهمما
 .المعتبرة في الشرع

مقاصمد الشمريعة قمد اختلفمت مما التعريمف  وما أمنني بهذه الصيآ المتنوعة لتعريمف
الذي انتهل إليه وارث فرسان المقاصد المناربة الشي  أحمد الريسوني،عندما خلص 
بنمان علممل تعريمف كممل ممن الشمميخين ابمن عاشممور وعمالل الفاسممي وكمذا مممن اسممتممار 
:) المعاني المستعملة عند اإلمام الشاطبي وريره إلل القول بؤن مقاصمد الشمريعة همي

  ٕ.(نايات التي ولعت الشريعة ألجل تحقيقها،لمصلحة العبادال

                                 
ف اإلمام النزالي المصلحة بؤنها عبارة عن جلب كل ما فيه منفعة ودرن كمل مما فيمه ٔ مفسمدة، انممر نمصه مما  عره

 . 6ٕٙصٔقاله في المستصفل  
مممن أوائمل مممن  33ٔٔ -األولمل:الطبعممة -الربماط -دار األممان – 4:ص"نمريممة المقاصمد عنممد اإلممام الشمماطبي" ٕ

 -"يمرالجماما الصمنير وشمرحه النمافا الكب" بارة المقاصد باإللافة إلل ممن ذكمرهم الريسموني ،جمان فمياستعمل ع
اصمل  :وقال ابو يوسمف ومحممد:)ما يلي  66ٔ:ص( 63ٔ  ت -ٕٖٔ و )عبد هللا محمد بن الحسن الشيباني يبأل

ه هللا ينصمرف إلمل الجمائز دون المسئلة ان االذن بالنكاح ينصرف إلل الجائز والفاسد جميعا عندا أبي حنيفمة رحمم
الفاسد وتبنمل علمل همذا لمو جمدد العبمد نكماح همذه الممرأة علمل الصمحة ال ينفمذ ممم أبمي حنيفمة الن االذن بالنكماح قمد 
انتهل وعندهما ينعقد الن االذن بالنكاح باق بالنكاح المطلمق لهمما ان المقصمود ممن النكماح فمي المسمتقبل االعفماف 

الذي يوجب الملمك ولهمذا لمو حلمف ان ال يتمزو  ال يحنمث بالنكماح الفاسمد بخمالف البيما وذلك انما يحصل بالجائز 
حيممث ينصممرف إلممل الجممائز والفاسممد جميعمما الن بعممض المقاصممد بحصممل بممالبيا الفاسممد مممن ملممك االعتمماق وملممك 

 األولل: الطبعة   ٙٓٗٔ: سنة النشر  -بيروت:: مدينة النشر  عالم الكتب:: دار النشر (  التصرفات
 ( ٖٗ٘ت ) محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي

أخبرنا محمد بن علي الصيرفي رالم طالوت بن عباد بالبصرة حدمنا هدبة بمن خالمد  :)صاحب الصحيح حيث قال
القيسي حدمنا حماد بن سلمة عن سمليمان التيممل عمن أبمي عمممان النهمدي عمن أسمامة بمن زيمد قمال قمال رسمول هللا  

النسمان وإذا عليه وسلم مم نمرت الل الجنة فوذا أكمر أهلها المساكين ونممرت فمي النمار فموذا أكممر أهلهما  صلل هللا
أهل الجد محبوسمون وإذا الكفمار قمد أممر بهمم المل النمار قمال أبمو حماتم اطالعمه  صملل هللا عليمه وسملم  المل الجنمة 

يه وفرقما فمرق بمه بينمه وبمين سمائر األنبيمان فامما والنار معا كان بجسمه ونمره العيان تفلال من هللا جل وعال عل
األوصاف التي وصف انه رأ، أهل الجنة بهما وأهمل النمار بهما فهمي أوصماف صمورت لمه  صملل هللا عليمه وسملم 
لمميعلم بهمما مقاصممد أمتممه فممي الممدارين جميعمما ليررممب أمتممه بؤخبممار تلممك األوصمماف ألهممل الجنممة ليرربمموا ويممرهبهم 

 :تحقيمق صحيح ابن حبان بترتيمب ابمن بلبمان.( ا عن سلوك الخصال التي تإديهم إليهابؤوصاف أهل النار ليرتدعو
 شعيب األرنإوط

 6ٔ::  عدد األجزان -المانية:: الطبعة - 33ٖٔ – ٗٔٗٔ -بيروت-مإسسة الرسالة -
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وحتل االختالف الوارد بين علمان هذا الشؤن إن جاز القول بوجوده يبقل في عمومه 
الوقوف عند منطوق األلفمام أو  وعلل مستو، العبارة بسبب اإلجمال أو التفصيل، أ

 . ٔاستيعاب مقاصدها
رأيمت شمروط العلمم  ييف الشيوخ المالمة، ألنررم عدم وروده في تعر( العلم)وقلت 

والقواعمد،  جقد اكتملت أو كادت في مقاصمد الشمريعة ممن حيمث المولموا، والمبماد
اليموم  دوحتل المإلفات والرجال، والمقاصم لوالمسائل والقلايا، والناية والفوائد، ب

وقد .تخصص قائم بذاته في مختلف الجامعات وأقسام الشريعة والدراسات اإلسالمية
ررمم  ٕمنذ أكمر من قرن من الزممان علمما( ه4ٖٓٔت)اعتبره صديق حسن القنوجي

للشمي  " حجمة هللا البالنمة"أنه لم يجد في مقاصد مختلف فروا الشريعة سمو، كتماب 
 .ٖالدهلوي،فكيف بالتراكم الكبير بعده

المصمممالح المعتبمممرة فمممي الشمممرا جلبممما لهممما ودفعممما لنقيلمممها التمممي همممي : فمولممموعه
 .بمختلف مستوياتها ومراتبها.المفاسد

                                 
المعمماني والحكممم الملحومممة للشممارا فممي جميمما أحمموال ".:يقممول الشممي  الطمماهر بممن عاشممورعن المقاصممد بؤنهمما  ٔ
مقاصمد الشمريعة .." مالحمتها بالكون فمي نموُا خماص  ممن أحكمام الشمريعة لتشريا أو معممها، بحيث ال تختصا

النفائس، وكوااللمبمور، دار الفجمر، طبعمة أولمل  األردن، دار)اإلسالميهة، بتحقيق األستاذ محمد الطاهر الميساوي 
النايمة منهما واألسمرار .. :"مقاصد الشمريعة " بؤنالفاسي، عالل ويقول األستاذ  .مختصرا 6ٖٔص( م333ٔعام 

، ).. عند كلق حكمم ممن أحكامهامقاصمد الشمريعة اإلسمالميهة ومكارمهما  التي ولعها الشارا دار النمرب اإلسمالميق
المعمماني :)بممؤن المقاصممد هممي قطممب مصممطفل سممانو. دويقممول . مختصممرا  4ص( م1993 طبعممة خامسممة، عممام

مجمموا المعماني والنايمات واألهمداف التمي  :،أو همي عالل من الوحي كتاًبا وسنهةواألسرار واألهداف المرادة هلل ت
 (" تتممهل في جلب كل ما فيه منفعة، ودرن كل مما فيمه مفسمدة ولعها الشارا من أجل تحقيق مصلحة العباد التي

  07/10/2004"فممي التكامممل المنشممود بممين الفكممر المقاصممدي ومنمماهج البحممث فممي العلمموم اإلنسممانية المعاصممرة
 ". الوحدة اإلسالمية"موقا

منطلقمات الشمرا فمي أحكاممه، أو مما  :)ومما وقفت عليه تعريف محمد حسين فلل هللا، يقول عمن المقاصمد بؤنهما
وهو مما يريمد هللا سمبحانه وتعمالل ل نسمان أن يحققمه ممن أهمداف فمي حياتمه، ممن . يسمل بعلل التشريا أو مالكاته

فمقاصد الشريعة هي األهداف التي تسمتهدفها الشمريعة، ممن خمالل )...( شرعي أو ذاكخالل التزامه بهذا الحكم ال
حسمين فلمل هللا،وهمو ممن قمال بعمد اسمتعراض مموجز لمهمور علمم المقاصمد "بينات"موقا "فقه الحياة"  (التشريا

ورالبا الفقه الشميعي  ولو جئنا إلل األوساط العلمية الشيعية لوجدنا أن أصول الفقه:) معترفا بؤسبقية أهل السنة فيه
 (.كان وال يزال مقفال أمام التفكير المقاصدي

علمم تبيمين المصمالح المرعيمة فمي كمل بماب ممن االبمواب الشمرعية   وهمو علمم يعمرف بمه حكممة ولما :) يقمول ٕ
القمموانين الدينيممة وحفممم النسممب الشممرعية بؤسممرها وأممما مولمموعه فهممو النمممام التشممريعي المحمممدي الحنفممي علممل 

لصلوة والسالم من حيث المصلحة والمفسدة واما رايته فهو عدم وجدان الحر  فيمما قلمل هللا ورسموله صاحبه ا
واالنقياد التام لالحكام االلهية وكمال الوموق واالطمئنان بهما والمحافممة عليهما بحيمث تنجمذب اليهما المنفس بالكليمة 

نمة للشمي  االجمل احممد ولمي هللا بمن عبمد المرحيم وال تميل إلل خالف مسلكها  وفي همذا العلمم كتماب حجمة هللا البال
العمري الدهلوي المتوفل سنة الهجريمة وقمل ممن صمنف فيمه أو خماض فمي تؤسميس مبانيمه او رتمب منمه االصمول 
والفروا او أتل بما يسمن او ينني من جوا كيمف وال تتبمين اسمراره إال لممن تمكمن فمي العلموم الشمرعية باسمرها 

ن هخرهما وال يصمفو مشمربه اال لممن شمرح هللا صمدره لعلمم لمدني وممأل قلبمه بسمر وهبمي واستبد بالفنون االلهية عم
وكان ما ذلمك وقماد الطبيعمة سميال القريحمة حاذقما فمي التقريمر والتحريمر بارعما فمي التوجيمه والتحبيمر وقمد عمرف 

وا ولمماعرف كيف يوصل االصول ويبني عليها الفروا وكيف يمهد القواعد ويؤتي لها بشمواهد المعقمول والمسمم
احد اتاه هللا منه حما وجعل له منه نصيبا إال صاحب الحجة فونه قدتفرد بالتؤليف في همذا العلمم وهمد، النماس إلمل 

   ٖٗٔ-ٕٗٔ:ص ٕ: ( المحجة وهللا أعلم
 انمر الملحق الخاص بما وقفت عليه من عناوين في علم المقاصد  ٖ
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تتوزا بين مقاصد الشارا ومقاصد المكلف وكيفية تعرفها والوقوف عليها : وقواعده
تمتد ممن تفسمير النصموص إلمل قسمم مهمم فمي : وقلاياه ٔوهي مبسوطة في مواطنها

وسمممماه أحممممد الريسممموني بالقيممماس  ٕالقيممماس سمممماه ابمممن رشمممد بالقيممماس المصممملحي
حممممث المصمممملحة فممممي األصممممول عموممممما محممممط رحممممال بممممل ويعتبممممر مب ٖالمقاصممممدي

،وسممد الممذرائا وفتحهمما باعتبارهمما وسممائل إلممل  ٗالمقاصممد،كما تمتممد إلممل االستحسممان
المقاصمد،بل وممما تبقممل مممن مباحمث أصممول الفقممه مممن عمرف وشممرا مممن قبلنمما وقممول 
وعمممل الصممحابي واستصممحاب،ذلك أن أي اختيممار أو تممرجيح يفتممرض فممي القممائم بممه 

فهممي روح تسممري فممي جميمما مفاصممل .مقاصممد والمصممالح الشممرعيةتفممات إلممل اللاال
 .األصول أو كذلك ينبني أن تكون

وأذهممب إلممل القممول بممؤن مقاصممد الشممريعة بممابممة دسممتور للعلمموم اإلسممالمية قاطبممة، 
فموذا كمان همذا األخيمر يلما اللموابط ويرسمم .بشكل بديا ما علمم األصمول لوتتكام

دة الممد، نحمو اآلفماق والمراممي والنايمات الحدود فمون المقاصمد تطلمق األلموان بعيم
 .٘الشرعية

أما رايته فتسديد نمر المجتهدين، وترشيد خطل العاملين، وتصويب أحكام ومواقف 
 ..الحاكمين، وازدياد إيمان المإمنين، وربما إقناا الشاكين والمترددين

 هممو مبممموث فممي الكتممب مممن ريممر اسممتقالل فممال اأممما القممول فممي رجالممه ومإلفاتممه، فممم
وأمما ممن أفممرده بالتمؤليف فلميس قلميال فممي .إال مما كمان مممن رب العمالمين ،يحصميه عمد

وإن كان ينقصه التعريف والجمما والتصمنيف والتمييمز ورربلتمه  حتمل يفمرز  ٙالعدد
ومما فيمه إبمداا ومما لميس فيمه ريمر تسمويد الصمحف وهفمة التكمرار  ،السمين من ريمره

 .سالميةواالجترار شؤن أحوال كمير من علومنا اإل

                                 
-3ٖٔ:المرجمما السممابق ص" )اإلعتصممام"و" الموافقمات" اسممتخر  أحمممد الريسمموني طائفمة منهمما اعتمممادا علممل  ٔ

 "قواعممد المقاصممد عنممد اإلمممام الشمماطبي عرلمماً ودراسممة وتحلممميالً "وأنجممزت فيهمما رسممالة تحممت عنمموان ( ٖٕٖ
  دار الفكمر بدمشمق / المعهمد العمالمي للفكمر اإلسمالمي :الناشمر المرحمن بمن إبمراهيم الكيالنمي عبمد. د :همالمإلف

  488:عدد الصفحات
ومن خصص المرأة من هذا العموم فونما خصصه بالقياس ألنمه رأ، أن الممرأة تعمرض : )يقول ابن رشد  ٕ      

: بدايمة المجتهمد  ( بالنربة ألكمر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كميرا ما يقول به مالمك
 4ٕٖ: ص ٕ
العطمان الفكمري ألبمي الوليمد )مقمدم للحلقمة الدراسمية بحمث "المنحل المقاصدي في فقه ابمن رشمد"أحمد الريسوني ٖ

 3ٔ-6ٔ:المنممة من قبل مكتب األردن للمعهد العالمي للفكر اإلسالمي بجامعة هل البيت بعمان بتماري ( ابن رشد
  336ٔنونبر 

وتفريمق مالمك بمين النائمب والحالمر والمذي فيمه حمق توفيمة :) فمي شمؤن االستحسمان عنمد مالمك يقول ابن رشد   ٗ
( والذي ليس فيه حمق توفيمة استحسمان ومعنمل االستحسمان فمي أكممر األحموال همو االلتفمات إلمل المصملحة والعمدل

واالستحسمان الحنفمي :) ويقول أحمد الريسوني فمي شمؤن االستحسمان عنمد  الحنيفمة ٓٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد  
    4ٓ:ص نمرية المقاصد( إنما هو قبس من نمرية المصلحة في الشريعة اإلسالمية 

علمل جنباتمه حمدود وخطموط : السائر في طريق هللا علمما وعممال ونممرا ،بممابمة السمائر لميال علمل طريمق سميار ٘
ومعالم تقيه الزلل والملمات،وتكون سرعته فيه بحسمب مما معمه ممن نور،فتلمعف إن همو اكتفمل بلمون السميارة 

لرإيمة ويكمون الشمعور أكبمر باألممان ويسمود قريب المد،،وتقو، إن هو أطلق األلوان بعيدة المد، حيث تتسا ا
ذلمك مممل ممن اهتمد، بالمقاصمد وممن اكتفمل بالمواهر،أمما ممن  .االطمئنان للسير الحميمث نحمو المصمالح المرجموة

نبذهما من أهل التقول أو الجحمود فهمو بممابمة ممن أطفمؤ األلموان منتمرا بمما يدعيمه ممن معرفمة الطريمق فمصميره 
 (.نهورُ  ِمن لَه   َفَما ن وًرا لَه   هللاه   ْجَعلِ يَ  لهمْ  َوَمن)محتم معلوم 

 انمر ملحق ما وقفت علل عناوينه في هخر البحث مما كتب في المقاصد وما في معناها ٙ
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ابممن عاشممور وعممالل الفاسممي " مقاصممد"و ٔة هممذا العلمممالشمماطبي رسممال" موافقممات" ف
نمريممممممة "وصمممممملتاه بزماننمممممما وفتحتمممممما هفمممممماق التخصممممممص فيممممممه والعنايممممممة بممممممه،و

للريسمممموني،أتمتا البنممممان أو هممممو فممممي طريممممق " الفكممممر المقاصممممدي"ومعهمممما"المقاصممممد
وحتممل لممو لممم .عيممانفهممو علممل كممل حممال قممد نلممج، ومعالمممه وهفاقممه باديممة لل.االكتمممال

يعترف له البعض باالستقالل التام، فقد حصل بكل تؤكيد علل اسمتقالله المذاتي داخمل 
 .والخطوة الموالية مسؤلة وقت ليس إال.مملكة األصول

 يعوض النايات أو األهداف والمراممي، ألنم" المصالح:"وقلت في التعريف المختار
فؤزحممت الوسمميلة نحممو .ٕكوجممدت أهممل هممذا الشممؤن مجمعممون أنهمما ليسممت سممو، كممذل

 اوالعمام، ودفم صوهي في إطالقها في الشرا تشمل الدنيا واآلخرة، والخا.المقصود
 ..المفاسد وجلب المنافا

حيمممث أن درن " المصممالح"ذلمممك متلمممن فمممي  نولممم أذكمممر بمماللفم دفممما المفاسممد، أل
أولمممل وربمممما كانمممت لمممرورية فمممي طريمممق تحقيمممق  ةمصممملحة، وخطمممو: المفسمممدة
" وأصمل  :)يقمول ابمن العربمي.الفساد تعذر المقصود وزوال المنفعمةفؤصل .المصالح
فون كان فيه لرر كان أبلآ ; في لسان العرب تعذر المقصود وزوال المنفعة " فسد 
أي { لممو كممان فيهممما هلهممة إال هللا لفسممدتا } : والمعنممل مابممت بدونممه قممال هللا سممبحانه ، 

وهمو الشمرك { وهللا ال يحمب الفسماد } : وقال هللا سبحانه . وذهب المقصود ، لعدمتا 
ويشمبه أن يكمون . ومنما الطريمق ، واإلذاية أعمم من سد السمبيل ، أو اإلذاية للخلق 

والفساد فمي   .بنيرهأو ما يتعلق  ،يلرهأو  ،المفسدالفساد المطلق ما يزيف مقصود 
 ٖ(األرض هو اإلذاية للنير

ح الموهوممة أو الملنماة فمي ميمزان دفعا للمصمال( المعتبرة في الشرا)واكتفيت بالقول
دفعما " الشمارا"عموض " الشرا"تعبير  ت، وفلل"مصالح"الشرا إن صح تسميتها 

 لتوهم قصر المصالح علل المنصوص عليه في كالم هللا عز وجل وكالم رسموله 
دون ما تفهمه األمة من تلك النصوص عن طريق اإلجماا أو ما يفهممه العلممان عمن 

علممل الحقيقممة هممو هللا عممز وجممل ويطلممق علممل ريممره مممن  الشممارطريممق االجتهمماد، فا
رسول أو أمة أو مجتهدين علل سبيل المجاز لما أذن لهم هللا بذلك راسما لهمم حمدود 

أن يشمممل جميمما المصممالح المعتبممرة :هنمما أعنممي بممه" الشممرا"ف.التصممرف واالجتهمماد
حتمل " العباد"ذكر ولم أ.بالكتاب أو السنة أو اإلجماا أو االجتهاد من أهله وبشروطه

تبقل المصالح شاملة لهم ولنيرهم من المخلوقات واألرض والعمران كما هي مقررة 
 .في الشرا بنض النمر عن الناس وإن كانوا هم المقصودون باألصل

 ٗ:أو المقاصد بين البسط والقبا:علم المقاصد ابل ابن رشد

                                 
  ٔ.أي بممابة رسالة الشافعي في أصول الفقه 

ف فمي اتباعهما بمل وإذا فسرنا المصلحة بالمحافمة علل مقصود الشرا،فال وجه للخال:) يقول أبوحامد النزالي  ٕ
فسرنا المصلحة بالمحافمة علمل مقصمود )ويهمني هنا قوله  ٖٗٔ:ص ٔ:المستصفل  ( يجب القطا بكونها حجة

المحافممة علمل مقصمود الشممرا بمدفا المفاسمد علممل :والممراد بالمصمملحة:) ويقمول صماحب البحممر المحميط( الشمرا
  6ٖ:ص 6: ( الخلق

 63:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٖ
 -دار الجيمل -لصماحبه عبمد الكمريم سمرو "القمبض والبسمط فمي الشمريعة"اهر لفمم عنموان كتماباقتباسما ممن مم ٗ
 .من رير التزام بملامين الكاتب ٖٕٓٓ -لبنان
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عتبرنا زمن البعممة بحق عصر انطالق علم المقاصد، إذا ا يعتبر عصر الصحابة 
بمنطوقهمما ومفهومهمما والتممي  ٔهممو زمممن نصمموص المموحي المنممزل والمموحي التقريممري

وال يمكن لجيل هخر أن .تعتبر األساس الركين لما صرحت به من مقاصد أو تلمنته
شماهدوا التنزيمل وعرفموا أسمبابه  ميدعي انه أعلمم ممن الصمحابة بمقاصمد الشمرا، فهم

وكمانوا أفلمل ممن ريمرهم فمي لمبط لنتمه ومعنماه  وفيهم من نزلت فيه بعمض هياتمه،
وعاشوا السنة سماعا ورإية وممارسة بل ودخلت بعض أقوالهم وأفعالهم التي أقرهم 

 .عليها في صلب السنة المتبعة النبي 
لم يكونوا بحاجة في اجتهادهم إلل ما نحمن اليموم فمي الحاجمة  ونقول بؤن الصحابة

 )نوا بحاجمة إلمل علمم اللنمة العربيمة وأصمول الفقمه إليه من علم المقاصد، كما لم يكو
 ٕ(كما لم يحتج األعراب إلل قوانين تحوطهم في كالمهم وال في أوزانهم

كمانوا  :)فمي أصمول الفقمهعمن أحموالهم فهم في المقاصمد كمما قمال ابمن رشمد تمامما    
اني بل كمير من المعم، واهم رلي هللا عنهماوأنت تتبين ذلك من فت، يستعملون قوتها

واهم مسممؤلة االكليممة المولمموعة فممي هممذه الصممناعة إنممما صممححت باالسممتقران مممن فتمم
   ٖ(.مسؤلة

بين التمسك بماهر  ح حالهموكشؤن العديد من القلايا فقد مهر الخالف بينهم وتؤرج
فال يعدم خلف المقاصمديين وال خلمف الماهريمة .النصوص أو التعلق بمقاصد الشرا

فممي األخممذ بالممماهر أو التعلممق بالمقاصممد كممان  صممحابةال أن أحمموال ر، ريمممسمملفا فمميه
وهمو المماهر ممن مقصمود الشمارا عنمدما جعمل الشمرا .يطبعها في العمموم االعتمدال

فيكون  .وبقيت األمة بعدهم يتجاذبها هذان القطبان في النمر والعمل.ماهرا ومقصدا
، تمسمح أخمر ةالحال تارة التصاق بالماهر إلل حد الجمود الملميا للمقاصمد، وتمار

 .بالمقاصد إلل حد الخرو  والتقول واالفتران وتلييا األصول ورسوم الشريعة
تهم واجتهمماداتهم مقاصممد اأبممرز مممن مهممرت فممي ممارسمم الخلفييا  الراشييدونويعتبممر 

ررم قصر مدة خالفته وقلمة  أبو بكرفي ذلك  مالشريعة استنباطا وعمال، وأعممه
ها،ويكفيممه عممممة استحلمماره ألمهممات ممما بممث فيممه مممن أحكممام وقلممة ممما نقممل إلينمما من

 :ومن ذلك.المقاصد في لحمة حرجة من تاري  األمة بعد وفاة رسول هللا
توجيه الناس إلل المعبود الواحد الدائم، واستمرار الدين والتدين بعد رسول هللا  -

 . والتي تجلت في خطبته في جموا من صدم بوفاة النبي. وتنبيه العابدين هلل
 .حي ال يموتبؤن معبودهم 

،وقبممل أن يمموار، عليممه السممالم  مسمماهمته فممي حسممم أمممر خالفممة رسممول هللا  -
التراب،حتممل يجتممما أمممر األمممة وال ينفممرط عقممدها،ومن ريممر شممك ففممي وجممود 

 .سلطان جاما لهم حفم لجملة من مقاصد الدين

                                 
ما أقر هللا عمز وجمل نبيمه عليمه الصمالة والسمالم ممن السمنة،فما انتهمان نمزول الموحي يعتبمر مما صمح ممن السمنة  ٔ

والقيماس هنما والمح علمل السمنة .أن يقر رسوله علل ما يخالف التنزيل التشريعية وحيا ألن هللا عز وجل ال يمكن
 لها التقريرية إذ ررم صدورها عن الصحابة اعتبرت سنة بمجرد إقرار النبي

 ٖٙ:ص:اللروري في أصول الفقه ٕ
 4ٖ:ص:اللروري في أصول الفقه ٖ
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والخارجين عن سلطان الجماعة سوان منهم من كفر  ٔحسمه في قتال المرتدين -
لة أو أنكر بعله أو عطل العمل به لتؤويل عنده أو الرربمة فمي مجمرد بالدين جم

واالسمممتقالل بمممالوالن للقبيلمممة علمممل حسممماب وحمممدة سممملطان  ،االنفصمممال السياسمممي
منبها بذلك علل أن وحمدة المسملمين ممن أعممم مقاصمد المدين وأن التهماون .األمة

م وانتهماك ويفمتح بابما عريلما لسمفك دممائه ،في ذلك يكاد يمؤتي علمل أصمل المدين
مما  وأعرالهم ولياا أموالهم ورير ذلك من مصمالحهم فمي المدين والمدنيا، وهم

أمبمت التماري  وقوعممه بعمد أن سممح المسمملمون بتعمدد دويالتهمم بحجممة حقمن دمممان 
كممما نبممه .تبقممل محممدودة مقارنممة بممؤخر، ريممر محممدودة لممما فممتح شممر الفرقممة بيممنهم

 .ٕرلي هللا عنه علل خطورة قبول تجزين الدين
لاف إلل ذلك مقاصد أخر، عديدة وعميمة وجليلة في جما القرهن الكريم وإنفماذ ي

كمذا و "بخليفمة رسمول هللا"حيمث رلمي "خليفمة هللا"جي  أسامة ورفله قبمول لقمب 
وأنمه إن ( توالمعا)عميمة التي أكد فيها أنه ولمي أممر النماس ولميس بخيمرهمه الخطبت

واللمعيف  ،ل يإخمذ الحمق منمهأحسن يعان وإن أسان يقموم و أن القموي لمعيف حتم
جمعه فقهان الصحابة حولمه ومشماورتهم كلمما نزلمت  اقوي حتل يإخذ الحق له، وكذ

 .به نازلة ال يعلم حكما لها في الكتاب أو السنة
في ذلك أستاذه  فؤبو بكر  ،بشهادة الجميا رجل المقاصد بامتياز عمر وإذا كان 

، هناته حيث أهداه إلل األمة خليفة بعمدوما عمر إال حسنة من حس. بعد رسول هللا 
 .يتمنل أن يكون شعرة في صدر أبي بكرنفسه   الفاروق كان دوق

مم تتابا إعممال المقاصمد فمي بقيمة الخلفمان كمل حسمب اجتهماده، وفمي فتماو، وأقلمية 
ما قاله عنهم اإلمام الجويني فمي  ،القول فيهم لمعمم الصحابة المإهلين لذلك، ومجم

والذي تحقق لنا من مسلكهم النمر إلل المصالح والمراشد واالسمتحماث  ":)البرهان"
 ٖ(علل اعتبار محاسن الشريعة
 فقهيا  أتبياع التيابعينوسمار  تبلميذهم في مختلف األمصاروقد تفرق هذا الخير في 

علل نهجهم وكانت المقاصد حالمرة بقموة فمي تفماعلهم مما النصموص وفمي األقيسمة 
م يسممموا ذلممك بمصممطلحات مممن بعممدهم، ومممن العبممارات التممي كممانوا يجرونهمما وإن لمم

                                 
، رتدة التمي قتلمت كانمت مقاتلمة والم:) حتل ولو كن نسان،يقول السرخسي في المبسوط عن بعض من قتل منهن ٔ

وكانمت ، وأم فرقمة كمان لهما مالممون ابنما ، وكانت مطاعمة فميهم ، فون أم مروان كانت تقاتل وتحرض علل القتال 
ويحتممل أنممه كمان ذلممك ممن الصممديق رلمي هللا عنممه ، ففمي قتلهمما كسمر شمموكتهم ، تحرلمهم علممل قتمال المسمملمين 

يد النسان الالتي لمربن المدف لمموت رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم بطريق المصلحة والسياسة كما أمر بقطا 
 ٓٔٔ:ص ٓٔ: (  , إلمهار الشماتة

لممما تمموفل النبممي صمملل هللا عليممه وسمملم  :قممال رلممي هللا عنممه هريممرة رو، البخمماري ومسمملم مممن حممديث أبممي   ٕ
س وقمد قمال رسمول هللا  صملل يا أبما بكمر كيمف تقاتمل النما: خلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر واست  

فممن قمال ال إلمه إال هللا عصمم منمي مالمه ونفسمه ، رت أن أقاتل الناس حتل يقولوا ال إلمه إال هللا أمِ  :هللا عليه وسلم 
، فمون الزكماة حمق الممال ، وهللا ألقماتلن ممن فمرق بمين الصمالة والزكماة : قال أبو بكمر ؟ إال بحقه وحسابه علل هللا 

هللا  فمو: قمال عممر . عناقا كانوا يإدونها إلل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم لقماتلتهم علمل منعهما وهللا لو منعوني 
 . ما هو إال أن رأيت أن قد شرح هللا صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

 
 6ٔ٘:ص ٕ: :البرهان في أصول الفقه ٖ
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 ٔلالستحسمان أبيي حنيفيةاسمتعمال : األولل التي تم رصدها ممما لمه عالقمة بالمقاصمد
 ٖماليكوتطمور عنمد  ٕ(من نمرية المصلحة في الشريعة اإلسالمية)والذي يعتبر قبسا

 ٗ(ل االلتفمات إلمل المصملحة والعمد)مفهوم االستحسمان ليصمبح فمي أرلمب أحيانمه همو
ورفض مما جمان منمه  ٘فيما فيه دليل مباشر الشافعيواستعمله .حسب تعبير ابن رشد

" الرسمممالة"ولعمممل طرحمممه المنهجمممي األصمممولي المبمممدا كمممما تجلمممل فمممي .ٙبنيممر دليمممل
عمل علمي وصل إلينا يتوخل اللبط ونوعا ممن القمبض لكمبح جمماح  لوريرها، أو

هجا منذ أبي بكر فعمر وعممان من يمكن أن يركب تيار بسط المقاصد الذي بقي متو
بقي من الزمن  اوعلي و كبار الصحابة مم صنارهم مم كبار التابعين ومن بعدهم، فم

 رأطلت الفتن بقرونها مرارا، ري دالمشهود له بالخيرية أقل بكمير مما ملل منه، وق

                                 
ل أبمو حنيفمة وقمالستمنان ممن قاعمدة القيماس، ممال االستحسان بسبب اختالف التعليل ووجود علة خفية تستدعي ا ٔ

فون شرب في اإلنان مما ال يإكمل لحممه ممن بنمل أو حممار أو كلمب أو همر أو سمبا أو خنزيمر .. ):رحمه هللا تعالل
وكذلك إن وقا شين من لعابهما فمي ممان أو ريمره . ومن تولؤ به أعاد أبدا ، وال يجزج الولون به : فهو نجس 

المحلمل البمن حمزم (.ولكنمي أدا القيماس وأستحسمن ، إكل لحمه من الطير سوان في القياس وهذا وما ال ي: قال ، 
 3ٖٔ:ص ٔ: 

ولو استؤجر عبمدا بمؤجر معلموم :)وممال االستحسان الذي يمهر فيها مراعاة المصلحة قول السرخسي في المبسوط
المسممتؤجر كمان فاسممدا  فمموذا شمرطه علمل. ألن طعامممه مجهمول وهممو علمل رب العبمد ; كمل شمهر بطعامممه لمم يجمز 

وكمذلك ، وكمذلك اسمتئجار الدابمة بمؤجر مسممل وعلفهما ، والمجهول متل لم إلل المعلوم يصير الكل مجهموال بمه 
وإن أبما حنيفمة رحممه هللا ، علف فهي فاسدة إال في استئجار المئر بطعامهما وكسموتها  أو ، كل إجارة  فيها رزق 

االلتفمات فمي االسمتمنان إلمل الحاجمة واللمرورة والمصملحة فمي فهنما  ٖٗ:ص ٙٔ:   )قمال أستحسمن جمواز ذلمك 
 .الرلاا والح

 4ٓ:ص:أحمد الريسوني"نمرية المقاصد" ٕ
ممممال ممما يشممبه استحسممان الحنفيممة عنممد مالممك وإن كممان ال يخلممو بممدوره مممن مراعمماة المصمملحة ،ممما جممان فممي    ٖ
، وارممه ومعمه وارث ريمره أيلما كبيمر أرأيت إن هلمك رجمل وتمرك ابمن أخ لمه صمنيرا وهمو : قلت  ":)المدونة"

وتجموز مقاسممته لمه أم ال فمي قمول مالمك ؟ أو كمان الجمد أبما ، أيكون وصيه ، فؤوصل العم بهذا الصبي إلل رجل 
ال يجموز ممن وصمية همإالن : األب أو كان أخا لهذا الصبي فهلك فؤوصل إلمل رجمل بحمال مما وصمفت لمك ؟ قمال 

ألن الميمت نفسمه لمم يكمن يجموز أممره وال ; ن ممن الوصمية قليمل وال كميمر وليس لواحمد ممن همإال، قليل وال كمير 
أفال تجموز وصميته : قلت . فكذلك وصيه أيلا ال يكون أحسن حاال منه نفسه ، صنيعه في مال الصبي قبل موته 

ي قليمل ال أر، أن تجموز وصميته لهمذا فم: في الشين القليل ممل ما أجاز مالك وصية األم في الشين القليمل ؟ قمال 
 . وال كمير 

، إنمما استحسمن مالمك فمي األم وليسمت األم كنيرهما ممن همإالن : وما فرق ما بمين همإالن وبمين األم ؟ قمال : قلت 
وهممذا لمميس بمالممه الممذي يوصممي بممه لنيممره وممما هممو بالقيمماس ولكنممه ، وألن األم والممدة وليسممت كنيرهمما وهممو مالهمما 

، والجمد واألخ ال يعتصمران ، بنها أو ابنتها وتكمون بمنزلمة األب أال تر، أن األم تعتصر ما وهبت ال; استحسان 
   3ٕٓ:ص ٗ: ( فهذا يدلك أيلا علل الفرق بينهما 

أيكمون علمل ، أرأيمت إن لمرب بطنهما فؤلقمت جنينما ميتما : قلمت  ":)المدونمة"وممال ما كان لمصلحة مما جمان فمي 
اب هللا فمي الكفمارة إنمما ذلمك فمي الرجمل الحمر إذا قتلمه الذي جان فمي كتم: قال مالك : اللارب الكفارة أم ال ؟ قال 

  ٖٕٔ:ص ٗ: ( .وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة : قال مالك . خطؤ ففيه الكفارة 
 ٓٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
بعمد حسنة أستحسنها وهي أحب منهما : وسؤلت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال ":) األم"ممل قوله في   ٘

} وألن { دخلمت العممرة فمي الحمج } ولقمول رسمول هللا { فممن تمتما بمالعمرة إلمل الحمج } الحج لقول هللا عز وجل 
ومملمه  6ٕٙ:ص 4: ( { النبي صلل هللا عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن معه همدي أن يجعمل إحراممه عممرة 

نمافا عمن ابمن عممر أنمه كمان يبعمث بزكماة الفطمر  رحمه هللا أخبرنا مالك عن( : قال الشافعي ) ":) األم"أيلا في 
} هذا حسن وأستحسنه لممن فعلمه والحجمة بمؤن ( : قال الشافعي ) إلل الذي تجما عنده قبل الفطر بيومين أو مالمة 

 4ٖٕ:ص 4: ( {النبي صلل هللا عليه وسلم تسلف صدقة العباس قبل أن تحل 
 ٗٓ٘:ص( ن يقمول باالستحسمان،إذا خمالف االستحسمان الخبمرحراما علمل أحمد أ":) الرسالة"يقول الشافعي في  ٙ 

  4ٓ٘:ص( وال يقول فيه إال عالم باألخبار،عاقل بالتشبيه .وإنما االستحسان تلذذ:) وفي مولا هخر
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ممن بعمدهم  نأن ما ما الناس من اإليمان والتقو، كان عاصمما ممن لمياا المدين، وأ
فمون لممعف فمميهم .إلممل معينمات منهجيممة وهمم يتعمماملون ممما المقاصمد الشممرعية أحمو 

 .وما في حكمها"الرسالة"وازا عمر ومالك بقي سلطان األمة المسلحة ب
 ٕ"المصممالح"أو " المصمملحة"كممان أكمممر شمميوعا مممن لفممم  ٔ"المنفعممة"ويمهممر أن لفممم 

المك والشمافعي، وإن أبو حنيفة وم: واللذان نجدهما نادرين في استعمال أئمة المذاهب
كممان المعنممل حالممرا بقمموة وخصوصمما عنممد مالك،ويبممدو أن التعبيممر عممن المقاصممد 

 . ٖشاا بعدهم"  المصالح"و" المصلحة"ب

                                 
مسؤلة من رير احتساب تكرارها في كل مسؤلة ما التنبيمه أنهما ليسمت متطابقمة تمامما  4ٙفي"المدونة"وردت في ٔ

 َعمنِ  َيْسمؤَل وَنكَ  :)منفعة مادية مصلحة،وكلما رلب اللرر النفا انتفت المصلحة قال تعالل ما المصلحة فليس كل
ه َمآ أَْكَبر   لِلنهاسِ  َوَمَنافِا   َكبِير   إِْمم   فِيِهَما ق لْ  اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ  ْفِعِهَما ِمن َوإِْمم   6ٖٔفمي "األم"ووردت في  3ٕٔ:البقرة(نه

 . مسؤلة
المدمان والفمرو   :)فمي أحكمام القمرهن وهمو ينبمه علمل المصمالح اللمرورية( ه4ٖٓت)الجصماص  يقول أبو بكر ٕ

وأما المدين فيشمير إليمه فمي  3ٗٙ:ص ٔ: ( واألموال واألنساب من األمور التي قد عقد بها مصالح الدين والدنيا 
حيمث ألمزمتهم اعتقماد اإلسمالم  ألن تلك المدالئل ممن; فكانت الدالئل منصوبة لالعتقاد وإمهار اإلسالم معا :) قوله

وممما يبمين   6ٔٙ:ص ٔ: (وكمان فمي ذلمك أعممم المصمالح ، فقد اقتلمت منمه إمهماره والقتمال إلمهمار اإلسمالم 
في معرض اإلشمارة إلمل إباحمة "الفصول في األصول"تقديمه الدين علل باقي اللروريات األخر، قوله في كتابه

ويعتبمر الجصماص ممن   4ٔ:ص ٗ: (إذ كان أكبمر المصمالح ، لدين وكان ذلك من أمور ا:) االجتهاد في الشرا 
مبممت أن عقوبممات الممدنيا ليسممت :) أوائممل مممن وصممل إلينمما ممممن تنبممه إلممل ربممط العقوبممات الشممرعية بالمصممالح يقممول

  6ٖ:ص ٔ: ( وإنما هي علل ما يعلم هللا من المصالح فيها، مولوعة علل مقادير األجرام 
ال يلزممه : وقال أبو حنيفة  :)حنيفة رحمه هللا ما جان في األحكام السلطانية للماورديمما وجدته من ذلك ألبي   ٖ

ولمم أجمد كلمممة  ٕٕٗ:ص( .اسمتطابة نفوسمهم عنمه وال عممن ريمره ممن الننممائم إذا رأ، المصملحة فمي أخمذها مممنهم 
 :)عتكمماففممي الموطممؤ مممرة واحممدة فممي كتمماب اال" مصمملحة"ووجممدت .ال فممي الموطممؤ وال فممي المدونممة" مصممالح"

والمعتكف مشتنل باعتكافه ال يعرض لنيره مما يشتنل به من التجمارات أو ريرهما وال بمؤس بمؤن يمؤمر المعتكمف 
ببعض حاجته بلميعته ومصملحة أهلمه وأن يمؤمر ببيما مالمه أو بشمين ال يشمنله فمي نفسمه فمال بمؤس بمذلك إذا كمان 

 (  خفيفا أن يؤمر بذلك من يكفيه إياه
قلت والمعتوه المجنون المطبق عليه في قمول مالمك  :)عند تفسير معنل السفيه:أربا مرات وجدتها" المدونة"وفي 

وعنمد  ٕ٘:ص ٙ: ( قال نعم قلت والسفيه قال السفيه اللعيف العقل في   مصملحة  نفسمه البطمال فمي دينمه فهمذا 
ولميس ، إلمل أعممالهم  إنما يلمن الصناا ما دفا إلميهم ممما يسمتعملون علمل وجمه الحاجمة: وقال لي مالك :) قوله

ولو كان ذلمك إلمل أممانتهم لهلكمت أمموال النماس ولماعت قمبلهم واجتمرنوا ، ذلك علل وجه االختبار لهم واألمانة 
علل أخذها ولو تركوها لم يجدوا مسمتعتبا ولمم يجمدوا ريمرهم وال أحمدا يعممل تلمك األعممال ريمرهم فلممنوا ذلمك 

ال يبما حالمر لبماد } : ممة مما قمال رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم لمصلحة الناس ومما يشبه ذلك من منفعة العا
وعنمد  ٓٓٗ:ص ٖ: (فلما رأ، أن ذلك يصلح العامة أممر فيمه بمذلك{ وال تلقوا السلا حتل يهبط بها إلل األسواق 

 ٙ: ...( قممال مالممك فممي الوصممي يجمموز لممه أن يسمملف اليتمميم ممماال ينفقممه عليممه أو يجعلممه فممي   مصمملحة  لممه:) قولممه
وسؤلت مالكا عمن العبيمد واإلممان :) ونص هخر يقدم فيه مالك إتمام العبادة علل بعض المصالح الخاصة ٖ٘ٔ:ص

هممل يممإمرون بممالخرو  إلممل العيممدين وهممل يجممب علمميهم الخممرو  إلممل العيممدين كممما يجممب علممل الرجممال ، والنسممان 
فلمما ، عبيمد مممن ال يجمب علميهم الخمرو  فقلنا لمالك فمن شمهد العيمدين ممن النسمان وال: قال ، ال . األحرار ؟ قال 

ال أر، أن : صلوا ما اإلمام أرادوا االنصراف قبمل الخطبمة يتعجلمون لحاجمات سماداتهم ولمصملحة بيموتهم ؟ قمال 
:) ووجمدت ل ممام األوزاعممي نصما فمي االسمتذكار حيمث جمان فيممه ٕٕٗ:ص ٔ: ( ينصمرفوا إال بانصمراف اإلممام

 ق يسمممممممممممممتحق مملمممممممممممممه بشممممممممممممماهد ويممممممممممممممين واحتجممممممممممممموا بحمممممممممممممديث أبمممممممممممممي قتمممممممممممممادة وبؤنمممممممممممممه حممممممممممممم
  .ومممممممممممممممممن قمممممممممممممممال ذلمممممممممممممممك الشمممممممممممممممافعي والليمممممممممممممممث وجماعمممممممممممممممة ممممممممممممممممن أصمممممممممممممممحاب الحمممممممممممممممديث
وقال األوزاعي ماهر حديث أبي قتادة هذا يدل علل أن ذلك حكم في مما ململ ولمم يمرد بمه رسمول هللا أن يكمون 

اجتهماد ممن الخممس بشهادة رجل واحد بال يمين ومخمر  ذلمك علمل _ أمرا الزما في المستقبل ألنه أعطاه السلب 
ولممم أجممد للشممافعي سممو، أربعممة  ٖٙ:ص ٘:االسممتذكار   (إذا رأ، ذلممك اإلمممام مصمملحة والقلممان فيممه مإتنممف

والعاممل عليهما يؤخمذ ممن الصمدقة )( : قمال الشمافعي  " :) األم"فقمد جمان فمي " المصملحة"نصوص ورد فيهما لفم 
والمإلفمة قلموبهم فمي متقمدم ممن ، خذ علل معنل اإلجمارة وإن كان العامل موسرا إنما يؤ، بقدر رنائه ال يزاد عليه 
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ففقهمممان األمصمممار وأئممممة الممممذاهب همممم الوارممممون للعلمممم بالمقاصمممد ولممارسمممته فمممي 
عممه ذلممك بحسممب ممما فممتح هللا علمميهم وممما اسممتطاعوا جمفممي تفمماوتوا  داالجتهمماد، وقمم

واستيعابه مما تهيؤ لهم فمي بيئماتهم ومما اجتمما لمديهم ممن فقمه شميوخ المقاصمد قمبلهم، 
األسمتاذ الريسموني أن يكمون اإلممام مالمك رحممه هللا أوفمرهم حمما فمي ذلمك،  حويرج
تمموفر لممه ممما لممم يتمموفر لنيممره واجتممما فممي بيئممة المدينممة ممما تفممرق فممي ريرهمما  ثحيمم

 الخلفان الراشدين وعلل رأسهم عمر  وخصوصا ما توارمته من فقه مقاصدي عن
ا بعد عمر نالناس عند مامإكان  األسودوقال حميد بن :) يقول ابن فرحون في الديبا 

قال علمل بمن  ،هللا عنهما رليوبعده عبد هللا بن عمر  .هللا عنه زيد بن مابت رلي
ن وعشرون رجال مم صار علم هإال واحدخذ علل زيد ممن كان يتبا رأيه المدني وأ
 ٔ(مالك كلهم إلل

وال تكماد تخلمو مإلفمات كبمار علممان األممة ممن اإلشمارة أو التصمريح برعايمة الشمرا 
 :للمصالح أو الحديث عن مقاصد المكلفين

بيين , عبييد هللا ألبييي عبييد هللا  "الزهممد" كتممابوتصممفحنا إذا رجعنمما إلممل وقممت مبكممر و
معمممم كتممب شممؤن  -فصممال كممامال  ناجممدو (ه181ت)المبييارك بيين وضيياح المييروز 

فمي النيممات ومقاصمد المكلفمين تنبيهما لخطممورة أمرهما فمي ميممزان  -الفقهمان والمحمدمين
الحمممديث  دالشمممرا وخصوصممما فمممي العالقمممة مممما هلل عمممز وجمممل والمممدار اآلخمممرة، فبعممم

حفممم لنمما جملممة مممن األقمموال النفيسممة وحكممم السمملف ( إنممما األعمممال بالنيممات)المشممهور
سممعت جعفمر  :)هلمو، قة بمقاصد المكلفينومن بعض ما جان فيه مما له صل.الصالح

( مالك همذه األعممال النيمات فمون الرجمل يبلمآ بنيتمه مما ال يبلمآ بعملمه :بن حيان يقول
 .وفيه إشارة إلل أهمية المقاصد الحسنة عند هللا عز وجل

يشير في قولة أخمر، إلمل أن اسمتقامة المقاصمد مما هللا يجعلهما  ،وفي ارتباط ما هذا
حدمنا جعفر بن حيان أخبرني توبة العنبري قال أرسلني  :)لاس، يقومستقيمة بين الن
عبمد فقمدمت عليمه فقلمت لعممر بمن  كعبمد الملمالرحمن إلل سليمان بمن  صالح بن عبد

هللا فون ما  عندعليك بالذي يبقل لك  :قل له :فقال ؟ هل لك حاجة إلل صالح ،زالعزي

                                                                                             
ن األخبار فلربان لرب مسلمون مطاعون أشراف يجاهدون مما المسملمين فيقمو، المسملمون بهمم وال يمرون مم

 .نياتهم ما يرون من نيات ريرهم 
س الخممس مما فوذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين فؤر، أن يعطموا ممن سمهم النبمي صملل هللا عليمه وسملم همو خمم 

وذلمك أن هللا عمز وجمل جعمل همذا السمهم ، يتؤلفون به سو، سهمانهم مما المسملمين إن كانمت نازلمة فمي المسملمين 
ممالي ممما أفمان } صملل هللا عليمه وسملم : خالصا لنبيه فرده النبي صلل هللا عليه وسلم في مصلحة المسلمين وقمال 

بممالخمس حقممه مممن الخمممس وقولممه مممردود فمميكم يعنممي فممي يعنممي { هللا علمميكم إال الخمممس والخمممس مممردود فمميكم 
فمال يحمال بينمه وبمين المسملمين أن ينزلموا ويرعموا فيمه حيمث :) وقال فمي مسمؤلة الحممل 3ٕ:ص ٕ: ( مصلحتكم 

  ٕ٘:ص ٗ: (شانوا إال ما حمل الوالي لمصلحة عوام المسلمين
ان ولممعه اإلمممام فممي إصممالح وإن فلممل مممن المممال فلممل بعممدما وصممفت مممن إعطممان العطمم:) وقممال فممي العطممان

الحصون واالزدياد في السالح والكراا وكل ما قو، به المسلمين فون استننل به المسلمون وكملمت كمل مصملحة 
وفي نفس المسمؤلة بخصموص  ٗٙٔ:ص ٗ: (لهم فرق ما بقي منه بينهم كله علل قدر ما يستحقون في ذلك المال

فممي مصمملحة المسمملمين فممرأ، أن يصممرف المممال إلممل بعممض  ومممنهم مممن قممال إذا اجتممما المممال ونمممر:) التسمموية
سمهم النبمي صملل هللا عليمه  :)عند قولمه:فوردت مرتين " مصالح"وأما لفمة ٘ٙٔ:ص ٗ: (األصناف دون بعض

وأحمب للرجمل ( : قمال الشمافعي  ) :)وقولمه 3ٕٙ:ص ٗ: (وسلم فونه كان يلمعه فمي األنفمال ومصمالح المسملمين
ن اقتدان به ولحاجة الناس فيه إلل مصالحهم ولتشارل كمير منهم بالصوم والصمالة الزيادة بالجود في شهر رملا

 .   . 6ٙٔ:ص 6: (عن مكاسبهم 
 ٘ٔ:ص ٔ :الديبا  المذهب ٔ
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وفي الحث علمل  (الناس عند لم يبق هللا عند وما لم يبق ،الناس عندهللا بقي  عندبقي 
أخبرنا سفيان عمن زبيمد قمال يسمرني أن يكمون لمي :) القصد الحسن في كل شين قال

  (نية حتل في األكل والنوم ينفي كل ش
أخبرنما  :)وفي التحذير ممن طنيمان الممواهر والممماهر علمل حسماب المقاصمد يقمول

كنمنم  ،ران همذا الزممانمممل قم :معمر عن سليمان األعمم  عمن شمقيق بمن سملمة قمال
لمموائن ذات صمموف عجمماف اختلفمما مممن الحمممض وشممربت مممن المممان حتممل انتفخممت 
خواصرها فمرت برجل فؤعجبته فقام إليها فعبط شاة منها فموذا همي ال تنقمل ممم عمبط 

 ٔ(أخر، فهي كذلك فقال أف لك سائر اليوم
والفقهان  من بعده من العلمان (ه198ت )عبد الرحمن بن مهد وفي وقت مبكر نبه 

إلل العناية الشديدة بمسؤلة النية ومقاصد المكلفين وأوصل بافتتاح كتمبهم ومصمنفاتهم 
يقمول اإلممام البيهقمي فمي .فموفل معممم ممن بعمده بمذلك" إنما األعمال بالنيات"بحديث 

أراد أن يصنف كتابما فليبمدأ بحمديث  مهدي منقال عبد الرحمن بن  :)سننه الصنر،
رحممه هللا فبمدأ الجمماما البخييار   إسيماعيلمحميد بين اسممتعمله  بالنيمات وقمداألعممال 

 ٕ(الصحيح بحديث األعمال بالنيات واستعملناه في هذا الكتاب فبدأنا به
 
بابا  (ه261ت)مسلمعقد في إطار الحديث عن المصالح باعتبارها أساس المقاصد و

الطر  ا أمنانرعاية مصالحهلرورة في صحيحه يهم مصلحة الدواب في إشارة إلل 
حمدمني  .الطريقب في السير والنهي عن التعريس في اباب مراعاة مصلحة الدو)يق

زهير بن حرب حدمنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قمال قمال رسمول هللا  
إذا سافرتم في الخصب فؤعطوا اإلبل حمها من األرض وإذا  : )صلل هللا عليه وسلم

ر وإذا عرسمتم بالليمل فماجتنبوا الطريمق فونهما سافرتم فمي السمنة فؤسمرعوا عليهما السمي
   ٖ(مؤو، الهوام بالليل

المذي أمممر فممي سمننه ذكمر حمديث كعممب بمن مالمك  (ه225ت )أبيي داود وممن فقمه 
بماعتزال زوجتممه لمما تخلممف عمن النممزوة فمي بمماب الطمالق فممي إشمارة إلممل أن صممور 

عبد الرحمن بن :) بعض األعمال واحدة ويميز بينها مقاصد المكلفين،فهو يروي عن
حمين عممي  هبنيمعبد هللا بن كعب بن مالك  أن عبد هللا بن كعب وكان قائد كعب ممن 

قال سمعت كعب بن مالك فسماق قصمته فمي تبموك قمال حتمل إذا ملمت أربعمون ممن 
الخمسين إذا رسول رسول هللا  صلل هللا عليه وسلم  يؤتي فقال إن رسول هللا  صلل 

تمزل امرأتمك قمال فقلمت أطلقهما أم مماذا أفعمل قمال ال بمل هللا عليه وسلم  يمؤمرك أن تع
اعتزلهمما فممال تقربنهمما فقلممت المرأتممي الحقممي بؤهلممك فكمموني عنممدهم حتممل يقلممي هللا 

 ٗ(سبحانه في هذا األمر

                                 
حبيمب المرحمن :: ق يمحقت "الزهمد(" 6ٔٔت -6ٔٔ  و) هللاد عبد هللا بمن المبمارك بمن والمح الممرزوي أبمو عبم ٔ

 بيروت -دار الكتب العلمية -٘ٙ-ٖٙ:ص األعممي
محمممد لمميان الممرحمن . د: ق يممحقت -ٕٓ:ص"السممنن الصممنر،"أحمممد بممن الحسممين بممن علممي البيهقممي أبممو بكممر ٕ

  األولل:: الطبعة  -363ٔ - ٓٔٗٔ:: سنة النشر  -المدينة المنورة -مكتبة الدار -األعممي 
 : الحديث ٕ٘٘ٔ:ص ٖ:صحيح مسلم    3ٕٖٙٔ
 ٕٕٙ:ص ٕ: :سنن أبي داود ٗ
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إلمل  (282ت )بن حماد القاضي المالكي إسماعيل بن إسحاا الشيخ الحافط ودعا 
قمال :)عبد البر فمي االسمتذكار ابن لصرف حق بيت مال المسلمين في مصالحهم، قا

كمل مما وجمده المسملمون فمي خمرب الجاهليمة ممن أرض العمرب  إسماعيل بن إسحاق
التي افتتحها المسلمون من أموال الجاهلية ماهرة أو مدفونة في األرض فهو الركاز 
ويجري مجر، الننائم مم يكون لمن وجده أربعة أخماسه ويكون سمبيل خمسمه سمبيل 

د فيه اإلمام علل ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكمر هللا ممن خمس الننيمة يجته
 ٔ(مصالح المسلمين

 (ه 290ت )أبو سليمان داود بين عليي بين خليف بين سيليمان األصيبهاني مم مهر 
 ثعن التيار المقاصدي برمتمه، حيم بقمة القبض، واالنقال ، مشكالإمام أهل الماهر

جمممه المممماهري بحيمممث انتقمممل ممممن وعممممل علمممل تؤصممميل التو،ولممما الهيكمممل المنهجي
ليصمممبح ممممذهبا لمممه منهجمممه ورجالمممه  ،ممارسمممات فرديمممة شممماذة عمممن تيمممار السممملف

وأراه تطور بشكل ما عن اتجماه اللمبط والقمبض والكمبح والرربمة فمي سمد .ومإلفاته
منافممذ األهمموان التممي تركممب المعمماني إلممل حيممث تطمممس مقاصممد الشممرا لتحممل محلهمما 

 .مقاصد وأرراض أهل األهوان
التيممار الممماهري رد فعممل علممل التوجهممات الباطنيممة والتيممارات التقويليممة فممؤراد  فكممان

اعتبمر المبعض ممذهب أهمل  لعال  مماهرة منحرفمة ولكمن بمؤدوات ريمر سمليمة، حتم
 . الماهر بدعة في األمة أليفت إلل البدا التي ابتليت بها

لمنطقيمة ويمهر أن المذهب الماهري خر  من معطف الشافعية باعتبماره النهايمات ا
كمما يمكمن أن  اللتطرف في منهج اللبط وهماجس الخموف ممن بسمط المقاصمد، تمامم

الشمي  أبمو إسمحاق فمي طبقاتمه  يقول.ٕيخر  التيار التقويلي من معطف أهل المقاصد
وكممان مممن المتعصممبين للشممافعي وصممنف كتممابين فممي فلممائله :)عممن داود الممماهري

وإن أشمار إلمل إمامتمه  ٗفمي كتابمه "طبقمات الشمافعية"وأدخله صماحب  ٖ(والمنان عليه
 .ألهل الماهر

ير الزكماة  داود فلمشذ وقد  :)نقله ابن عبد البر قال اومن شذوذه المنافي للمقاصد، م
وحجته الحديث المذكور في هذا البماب  ،في العروض وإن نو، بها صاحبها التجارة

قال ولم يقل إال  علل المسلم في عبده وال فرسه صدقة وسلم ليسهللا عليه  قوله صلل
أن ينوي بها التجارة واحتج ببرانة الذمة وأنه ال يجب فيهما شمين إال باتفماق أو دليمل 

  ٘(ال معارض له

                                 
  4ٗٔ:ص ٖ:االستذكار   ٔ
يذكر أن سبب توجيه أنمار العلمان إلل المقاصد فمي زماننما جمان علمل يمد الشمي  محممد عبمده عنمدما اطلما علمل  ٕ

نسممخة مممن الموافقممات فممي زيارتممه لتممونس واسممتفاد مممن هممذا التوجيممه تلميممذه رشمميد رلمما ومممن بعممده تيممار الفكممرة 
ن البنمما حلقممات حممول مقاصممد القممرهن فممي اإلسممالمية فكتممب فممي المولمموا ابممن عاشممور وعممالل الفاسممي ونشممر حسمم

مالمينمات القممرن الممميالدي المالممي،وخر  مممن معطمف محمممد عبممده أيلمما لطفممي السميد وقاسممم امممين وبعممدهم طممه 
 .حسين وأمماله من التيار العلماني التقويلي

 -خليمل المميستحقيمق  -ٕٓٔ:ص"طبقمات الفقهمان("ه4ٙٗت)إبراهيم بن علي بن يوسف الشميرازي أبمو إسمحاق  ٖ
 بيروت-دار القلم:: دار النشر 

الحافم عبد . د -44:ص ٕ: ( ه6٘ٔ  ت)أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قالي شهبة طبقات الشافعية ٗ
 ٗ::  عدد األجزان  األولل:: الطبعة  -4ٓٗٔ -بيروت -عالم الكتب - العليم خان

 ٕٙٔ:ص 4ٔ: :التمهيد ٘
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علمل أنمه ال فمرق ، جمهمور أهمل العلمم  ):عندما قمال "المنني"وكذا ما ذكره صاحب 
تصمرية ال يمبمت الخيمار ب: فقال ، وشذ داود ، في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة 

فمممدل علمممل أن مممما عمممداهما . { ال تصمممروا اإلبمممل والنمممنم : } ألن الحمممديث ; البقمممرة 
ولنما عمموم  .األحكماموالقيماس ال تمبمت بمه  ،بمالنصوألن الحكم مبت فيهما  ،بخالفهما
 {   .أياممن اشتر، مصراة فهو بالخيار مالمة  }قوله 

صمرية بلمبن ممن بهيممة وألنمه ت :وقمولهم. { ممن ابتماا محفلمة } وفي حديث ابن عمر 
ألن لبنهما أرمزر ; والخبمر فيمه تنبيمه علمل تصمرية البقمر  ،والنمنمأشبه اإلبمل  ،األنعام
 ،بالتنبيمهمم هو هاهنا مبمت  .ممنوا، إن األحكام ال تمبت بالقياس :هموقول .نفعاوأكمر 

 . ٔ(وهو حجة عند الجميا
تندرهم ببعض ررائبه و ،لشدة مهاجمة الفقهان له ،وقد استمر هذا التيار علل لعف

بمن حمزم احتل داهمهمم زلمزال  ،وإعراض كمير منهم عما هو ساقط بنفسه،وعجائبه 
ومما نقله الجمويني ممن تلمك المناوشمات .وأحسوا أن المعركة جد ليس معها من هزل

ومما يحكل في هذا الباب ما جر، البن سريج مما أبمي بكمر  :)هود، قولاما تالميذ د
فممن يعممل ممقمال  :وقمد قمال هللا تعمالل ،يج أنت تلتزم المماهربن داود قال له ابن سر

ذرة وذرة فقمال مجيبما المذرتان   مما تقمول فميمن يعممل ممقمال ذرتمين ف،يره  ذرة خيرا
     ٕ..(فتبلد ذرة ونصفابن سريج فلو عمل ممقال  فقال،

كبيمر المفسمرين يإكمد فمي تفسميره علمل سمبيل اإلجممال  (ه310)اإلمام الطبر  وهذا
تل ولو خفيت الحكمة أن أحكام هللا عز وجل همي عمين المصمالح لصمدورها عمن وح

 ،ذكمره هللا تعماللوأولمل ذلمك بالصمواب أن يقمال فمي ذلمك إن  :)العالم بمصمالح خلقمه
وقمال أيلما فمي  ٖ(فرض لألم ما اإلخوة السدس لما همو أعلمم بمه ممن مصملحة خلقمه

قولمه إن هللا كمان عليمما حكيمما  وأمما:) حكمة هللا عز وجل وعالقتهما بمصمالح العبماد 
فونه يعني جل مناإه إن هللا لم يزل ذا علم بما يصلح خلقه أيهما النماس فمانتهوا إلمل مما 

يقول لم يزل ذا حكمة في تدبيره وهو كمذلك فيمما  :حكيما ،يؤمركم يصلح لكم أموركم
يقسم لبعلكم من ميراث بعض وفيما يقلي بينكم من األحكام ال يمدخل حكممه خلمل 

وممله   ٗ(بةقالمصلحة  في البدن والعان قلان من ال يخفل عليه موالا وال زلل أل
يخاف نفماد يقول وهللا جواد بفلله علل من جاد به عليه ال  ،وهللا واسا) :أيلا قوله

 عليم بمولا جوده وعطائه فمال يبذلمه إال لممن اسمتحقه وال،خزائنه فيكف من عطائه
مصمملحة  لعلمممه بمولمما صممالحه لممه مممن مولمما اليبممذل لمممن اسممتحقه إال علممل قممدر 

    ٘(لره
  

:) في الرلاا إلل مقصود التشاور والترالي رويإكد ذلك في فروا الشرا، وأشا
عن تراض منهمما وتشماور فيمما فيمه فونه يعني  ،وأما قوله عن تراض منهما وتشاور

                                 
 ٙٓٔ-4ٓٔ:ص ٗ: :المنني البن قدامة ٔ
 4٘٘:ص ٕ: :لبرهان في أصول الفقها ٕ
 6ٕٓ:ص ٗ :تفسير الطبري ٖ
 62ٕ:ص ٗ :تفسير الطبري ٗ
 64ٕ: ص ٙ: :تفسير الطبري ٘
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و، بمين فمون هللا المذي سم:) وفمي مصملحة إقاممة الشمهادة هلل ٔ(لفطمه مصلحة المولود
حكم النني والفقير فيما ألزمكم أيها الناس من إقامة الشهادة لكل واحمد منهمما بالعمدل 

كمل دونكم فهو أعلم بمما فيمه مصملحة  أولل بهما وأحق منكم ألنه مالكهما وأولل بهما
همما واحد منهما في ذلك وفي ريره ممن األممور كلهما ممنكم فلمذلك أممركم بالتسموية بين

  ٕ(فال تتبعوا الهو، أن تعدلواليها في الشهادة لهما وع
وقوله فريلة من هللا يقول جل مناإه قسم قسمه هللا لهمم فؤوجبمه )وفي شؤن الصدقات

فمرض لهمم ذلمك ال يخفمل  وهللا عليم بمصمالح خلقمه فيمما ،في أموال أهل األموال لهم
علمم منمه فمرض مما فمرض ممن الصمدقة وبمما فيهما ممن   المصملحة   عليه شمين فعلمل

 ٖ(في تدبيره خلقه ال يدخل في تدبيره خللحكيم 
قال أبو جعفر والصواب من القول )وقال كالما رائعا في مقصد سهم المإلفة قلوبهم 

واآلخمر  سمد خلمة المسملمينفي ذلك عنمدي أن هللا جعمل الصمدقة فمي معنيمين أحمدهما 
ه الننمي فما كان في معونة اإلسالم وتقويمة أسمبابه فونمه يعطما .معونة اإلسالم وتقويته

وإنمما يعطماه معونمة للمدين وذلمك  ،والفقير ألنه ال يعطاه من يعطماه بالحاجمة منمه إليمه
كما يعطي الذي يعطاه بالجهاد في سبيل هللا فونه يعطي ذلك رنيا كان أو فقيرا للنزو 

المإلفمممة قلممموبهم يعطمممون ذلمممك وإن كمممانوا أرنيمممان استصمممالحا  خلتمممه وكمممذلكال لسمممد 
أحكمممام "فعلمممق ابمممن العربمممي فمممي  ٗ(طلمممب تقويتمممه وتؤييمممده ممممر اإلسمممالم وبوعطممائهم أ

: فونمه قمال ; وما فهم المقصمود أحمد فهمم الطبمري :) علل رأي الطبري بقوله"القرهن
 ٘(ولسد خلة اإلسالم، الصدقة لسد خلة المسلمين 

وأولمي :) وفي كون طاعة أولي األمر في المعروف مقصود بهما مصملحة المسملمين 
اب قممول مممن قممال هممم األمممران والمموالة لصممحة األخبممار عممن األقمموال فممي ذلممك بالصممو

 ٙ(مصلحةالوالة فيما كان طاعة وللمسلمين رسول هللا باألمر بطاعة األئمة و
الصالة "صاحب  (ه320ت)أبي عبد هللا محمد بن علي الترمذ  الحكيمونعي  ما 
نممموادر األصمممول فمممي أحاديمممث "و"علمممل العبوديمممة"و"الحمممج وأسمممراره"و"ومقاصمممدها

حيث الحديث عن المصالح والمقاصد ينتقل من كالم منمور هنا وهناك إلل " ولالرس
ونؤخمذ أمملمة .مإلفات مستقلة ووحدة متكاملة فمي مولموا المقاصمد الكليمة والفرعيمة

لنقمف علمل بعمض معمالم المروح المقاصمدية لهمذا ..( نوادر األصول)من كتابه األخير
ربمط فيمه بمين الفقمه الحمق ( ه وفلميلتهحقيقة الفق)فقد عقد فصال سماه .الرجل الحكيم

والعلم بمقاصد الشمرا فمي جمذوة وقمادة مما أدري لمماذا خممدت فمي تعريفمات الفقهمان 
بعده لتبقل كامنة قرابة خمسة قرون حتل ينف  فيهما الشماطبي ويمربط بقموة بمين الفقمه 

 .والمقاصد
عبمد هللا بمما  والفقه هو انكشاف النطان عمن األممور فموذا)يقول رحمه هللا ورفر ذنبه 

أمر ونهل بعد أن فهمه وعقله وانكشف لمه النطمان عمن تمدبيره فيمما أممر ونهمل فهمي 

                                 
 4ٓ٘:ص ٕ  :تفسير الطبري ٔ
  ٕٖٔ:ص ٘  :تفسير الطبريٕ
 ٙٙٔ: ص ٓٔ: :تفسير الطبري ٖ
 ٖٙٔ:ص ٓٔ: :تفسير الطبيري ٗ
 ٕٕ٘:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٘
 ٓ٘ٔ:ص ٘  :تفسير الطبري ٙ
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وذلك أن الذي يإمر بالشين فال يمر، :)مم فسر ذلك بقوله( العبادة الخالصة المحلة
وينهل عن الشين فال ير، شينه همو فمي عممل ممن أممره فموذا رأ،  ،زين ذلك األمر
وكمان قلبمه عليمه أقمو، ونفسمه  ة،عنه عمل علل بصمير به وشين ما نهلزين ما أمر 
وحممد علمل ذلمك وشمكر والمذي يعممل عمن ذلمك فهمو جاممد القلمب كسمالن  .به أسخل

  ٔ(الجوارح مقيل النفس بطين التصرف
فمعرفة مقاصد الشرا والحكمة الكامنمة فمي التشمريا والمصمالح التمي فيهما والمفاسمد 

السائرين في طريق الفقه واالجتهماد وعمن التي تدفعها يكشف النطان بحق عن أعين 
ممم بمين فوائمد .قلوبهم فوذا هم علل بصيرة فيما يحكمون وما يستنبطون ومما يعملمون 

 :معرفة المقاصد من
 .ولوح في الرإية وسير علل بصيرة -
 .وحماسة ونشاط فيه والدعوة إليه ،ومبات علل المبدأ وقوة التمسك به -
 .والبذل والتلحية من أجله -
 .د شكر المنعم بقدر فهم مقصودهوازديا -

وأما عند ريماب العلمم بهمذه المقاصمد فهمو كمما وصمف المإلمف جممود وكسمل وتماقمل 
فالفقمه  :)وقد زاد ذلك ولوحا وبهان وروعة عندما قمال..وبطن في التجاوب والعمل

عمماينوا محاسممن األمممور  نفممي الممدين جنممد عممميم يإيممد هللا تعممالل بممه أهممل اليقممين الممذي
مقدار األشيان وحسن تدبير هللا عز وجل لهم في ذلك بنور يقينهم ليعبدوه ومشاينها و
ألن القلمب وإن أطماا وانقماد  ،وممن حمرم ذلمك عبمده علمل مكابمدة وعسمر .علمل يسمر

 .إذا رأت نفما شمين أو لمرر شمين ،فمالنفس إنمما تخمف وتنقماد ،ألمر هللا عز وجمل
ن الجنمود حتمل يقهرهما وصماحبها محتما  إلمل ألمدادها مم ،والنفس جنمدها الشمهوات

 .ورير ذلك فيه مكابدة وعسر ،فمعرفة المقاصد تجلب يسر التدين ٕ(وهي الفقه
أحمل هللا عمز وجمل النكماح وحمرم :) مم أعطل نماذ  من المقاصد الفرعية عندما قال

إال أن هذا بنكاح وذاك بزنل فوذا كان ممن ،وإنما هو إتيان واحد المرأة واحدة  .الزنا
فوذا جانت بولمد مبمت النسمب وجمان العطمف  .العفة والتحصين للفر  نكاح فمن شؤنه

وإذا كان من زنا لاا الولد ألنه ال يدري أحمد  .من الوالد بالنفقة والتربية والميراث
وذاك يحيلمه علمل همذا وحمرم هللا  ،فهذا يحيله علمل ذلمك ،من الواطئين لمن هذا الولد

يوا وقال تعالل في تنزيله ولكم فمي عز وجل الدمان وأمر بالقصاص ليتحاجزوا وليح
 ٖ(القصاص حياة

) :والزينمةالحلمي  فمييقمول  ،وبخصوص تمؤمير مقاصمد المكلفمين فمي طبيعمة األعممال
فموذا كمان اإلرادة هلل تعمالل فقمد  .وإنمما يفسمدها اإلرادة والقصمد ،والزينة والحلية حمق

نيممر هللا صممار وبمماال وإذا كممان ل .بوقامتممهو عبممد هللا  ،أقممام حقمما مممن حقمموق هللا تعممالل
 ٗ(كسائر األشيان

                                 
عبمد .تحقيمق د -"نموادر األصمول فمي أحاديمث الرسمول"محمد بمن علمي بمن الحسمن أبمو عبمدهللا الحكميم الترممذي  ٔ

 ٗ::  عدد األجزان  -33ٕٔ-األولل:: الطبعة  -بيروت  -دار الجيل -ٖٙٔ:ص ٔ:الرحمن عميرة  
 
 4ٖٔ: ص ٔ:نفس المرجا السابق   ٕ
 4ٖٔ: ص ٔ:نفس المرجا السابق   ٖ
  ٙ:ص ٕ:جا السابق  نفس المر ٗ
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ويتعلمق بالمدعوة .مم إنه عقد فصال يبمدو مسمتنربا فمي مممل كتابمات الزهمد والتصموف
الشمديد "التعلمق"بلفمم  ر، ويعبالقوية لألخذ باألسباب والوسائل نحو المقاصد الشريفة

:) قمولي.القول بؤخذ األسباب دون التعلق بهما :إذ المؤلوف .الحساسية في هذا الموطن
عممن ابممن عمممر : بيممان أن التعلممق باألسممباب ممما التوحيممد ال يلممر المممامن فممياألصممل 

هللا عليمه وسملم كمان إذا أشمفق ممن الحاجمة أن  هللا صمللرلي هللا عنهما أن رسمول 
الذكر والنسيان من هللا تعالل إذا شمان و.ي يده خيطا ليذكرها أو يذكره ينساها جعل ف

ط سبب من األسباب ألنه نصب العين فوذا رهه ذكمر وربط الخي ،ذكر وإذا شان أنسل
 .ما نسي

تحممرز األشمميان  .فهممذا سممبب مولمموا دبممره رب العممالمين لعبمماده كسممائر األسممباب 
بممماألبواب واألقفمممال والحمممراس ويستشمممفل ممممن األسمممقام باألدويمممة وتقمممبض األرزاق 

تدبيره  واألرض تخر  نباتها بالمان وهذا .وكل أمر بحيلة وسبب ،واألقوات بالطلب
فممي عبمماده والخمميط والممذكر والشممفان وإيصممال األرزاق كممل ذلممك بيممده يجريهمما علممل 

  ٔ..(األسباب
فؤهممل اليقممين ممممال ال تلممرهم األسممباب  ،مممم يبممين أحمموال النمماس فممي األخممذ باألسممباب

يملون عليها يتداوون ويحترفون و يكونون في كل ذلك ما ولمي األسمباب وخالقهما 
ألنهما كلهما ممن هللا تعمالل ويختلمف أهمل اليقمين فمي درجمة  ،افيسلمون من االفتتمان بهم

 .إبصارهم يد هللا خلفها بحسب قوته ودوامه 
تكون  ي، والتوفي منايا حديمه عن الفطرة تحدث عن إدراك العقول للملار والمنافا

والمنفس والمروح يعقمالن أممر :) يقمول.بتصديق الشرا همي ذاتهما المصمالح والمفاسمد
واألرض والشمممس  تالسممماواواآليممات ممماهرة مممن خلممق  .والمنممافاالممدنيا والملممار 

 ٕ(والقمر واختالف الليل والنهار وهذه حجج هللا سبحانه و تعالل علل عبيده
يعمق النمر في مقاصمد المكلفمين وخصوصما  (ه320ت )أبو جعفر الطحاو  وهذا 

فمي اإلقمرار فيما لم يقصدوا إليه من األفعال، جاهدا نفسمه للمدفاا عمن رأي األحنماف 
مما  :)هبؤنالخطؤ أوال للبط بعض المصطلحات ممل تعريفه  ،بطالق المكره، فتصد

ما :)بؤنهالسهو  كذاو (أراد الرجل ريره ففعله ال عن قصد منه إليه وال إرادة منه إياه
قصد إليه ففعله علل القصد منه إليه علل أنمه سماه عمن المعنمل المذي يمنعمه ممن ذلمك 

 لوص التي احتج بها ممن ال يمرون وقموا طمالق المكمره، فقمامم تصد، للنص( الفعل
 وقولممه ( إال مممن أكممره وقلبممه مطمممئن باإليمممان:)فممي احتجمماجهم بقولممه عممز وجممل

 ( تجاوز هللا لي عن أمتي الخطؤ والنسيان وما استكرهوا عليه:)
ألن القموم كمانوا حمديمي عهمد بكفمر فمي دار  ،في الشرك خاصة جانإنما بؤن كل هذا 

فكمان المشمركون إذا قمدروا علميهم إسمتكرهوهم علمل اإلقمرار بمالكفر  .دار كفركانت 
فيقممرون بممذلك بؤلسممنتهم قممد فعلمموا ذلممك بعمممار بممن ياسممر رلممي هللا عنممه وبنيممره مممن 
أصحاب النبي  صلل هللا عليه وسلم  ورلي عنهم فنزلمت فميهم إال ممن أكمره وقلبمه 

ه عممادتهم قبممل اإلسممالم وربممما مطمممئن باإليمممان وربممما سممهوا فتكلممموا بممما جممرت عليمم
أخطؤوا فتكلموا بمذلك أيلما فتجماوز هللا عمز وجمل لهمم عمن ذلمك مختمارين لمذلك وال 
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إنمما همو فمي الممواب واألجمر ال فمي ( إنما األعمال بالنيمات)وكذا حديث .قاصدين إليه
 .الطالق أو الزوا  أو ريره

اد واإلكمراه علمل فمي االعتقم اجمد منهمووبدافا الجما بمين النصموص رأ، إعممال مما 
مما ) قمول حذيفمة  والشرك وإعمال نص هخر جان به في المعمامالت والعقمود، وهم

منعني أن أشهد بدرا إال أني خرجت أنا وأبي فؤخذنا كفار قري  فقالوا إنكم تريمدون 
محمدا فقلنا ما نريد إال المدينة فؤخذوا منا عهد هللا وميماقه لننصرفن إلل المدينمة وال 

ممن الوفمان  ،فقمال انصمرفا وسملم فؤخبرنماههللا عليمه  هللا صمللفؤتينا رسول نقاتل معه 
فررم تعرلهما ل كراه الماهر فيما التزما به ( نفي لهم بعهودهم ونستعين هللا عليهم

}  :ممم علمد همذا الممذهب بحمديث.مرهمما بالوفمان بمهأهمذا االلتمزام و اعتبمر النبمي 
 {والرجعة  ،طالقوال ،النكاح ،جدوهزلهن  ،جدمالث جدهن 

ولممما حوصممر بموقممف األحنمماف الممذي ال يقممر العقممود الماليممة تحممت اإلكممراه رد بممؤن 
ولميس النكماح  ،الشمرطوبخيمار  ،الرإيةقد ترد بالعيوب وبخيار  ،واإلجاراتالبيوا )

 . ٔ(وال الطالق وال المراجعة وال العتق ،كذلك
كممان المنحمممل  نن، وإويهمنمما فممي هممذا المقممام النقمما  الحاصمممل فممي مقاصممد المكلفممي

 .المقاصدي والح جدا في صف المالكية ومن يقول طالق المكره ال يجوز
يعقممد بابما فمي أن النيمات ومقاصممد المكلفمين أعممال يكممون  (ه353ت)ابين حبيانوهمذا 

بؤن هللا جل  األخبارذكر )يقول في صحيحه  ،علل مدارها البعث والجزان األخروي
البعممث علممل حسممب النيممات  عنممدابممه مممن كمان فمميهم وعمال إذا أراد عممذابا بقمموم نممال عذ

أخبرنما بمن قتيبمة قمال حمدمنا حرملمة قمال حمدمنا بمن وهمب قمال أخبرنما يمونس عمن بمن 
عبد هللا بن عمر قال سمعت رسول  إنشهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال 

ان فميهم إذا انزل هللا بقوم عذابا أصاب العذاب من كم :هللا عليه وسلم يقول  هللا صلل
  ٕ(مم بعموا علل أعمالهم

فمماعتبر األعمممال هنمما مممن خممالل ترجمتممه فممي المقاصممد والنيممات تنبيهمما إلممل أهميتهمما 
كما أشار إلل المقاصد األخروية التي تهم األمة فمي حمديث مما أطلما .وخطورة شؤنها

فؤمما األوصماف التمي وصمف انمه  :)عليه من أحوال الجنة والنمار يقمول   هللا نبيه 
هللا عليمه وسملم  لمه صمللأهل الجنة بها وأهل النار بهما فهمي أوصماف صمورت رأ، 

ليعلم بها مقاصد أمته فمي المدارين جميعما ليررمب أمتمه بؤخبمار تلمك األوصماف ألهمل 
ويرهبهم بؤوصاف أهل النار ليرتدعوا عمن سملوك الخصمال التمي  فيها الجنة ليرربوا
 ٖ )تإديهم إليها

إممام الشمافعية  (ه365ت )أبو بكر القفيال الشاشيي  وممن يذكر لهم عالقة بالمقاصد
 ٗ".محاسن الشريعة"في زمانه وصاحب كتاب

من أوائل من وصل إلينا ممن تنبه إلل  (ه320ت)أبو بكر الجصاص الحنفيويعتبر 
مبمت أن عقوبمات المدنيا ليسمت مولموعة :) ربط العقوبات الشمرعية بالمصمالح يقمول
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يقول رحممه هللا   ٔ(ما يعلم هللا من المصالح فيها وإنما هي علل ،جراماإلعلل مقادير 
المدمان والفمرو  واألمموال  :)في أحكام القمرهن وهمو ينبمه علمل المصمالح اللمرورية

وأما الدين فيشمير إليمه  ٕ(واألنساب من األمور التي قد عقد بها مصالح الدين والدنيا 
ألن تلمك المدالئل ; عما فكانت الدالئل منصموبة لالعتقماد وإمهمار اإلسمالم م:) في قوله

، من حيث ألزمتهم اعتقاد اإلسالم فقد اقتلت منه إمهماره والقتمال إلمهمار اإلسمالم 
وممما يبمين تقديممه المدين علمل بماقي اللمروريات   ٖ(وكان في ذلك أعممم المصمالح 

فممي معممرض اإلشممارة إلممل إباحممة "الفصممول فممي األصممول"األخممر، قولممه فممي كتابممه
  ٗ(إذ كان أكبر المصالح ، ن ذلك من أمور الدين وكا:) االجتهاد في الشرا 

نبمه  -يمكن إدراجهما فيمما يحتماط منمه فمي مقاصمد المكلفمين -كما أنه في إشارة لطيفة 
إلممل رربممة أهممل الكفممر والزيممآ واللممالل بممؤن تكممون دالئممل هللا تعممالل تابعممة لمقاصممد 

ت بقمرهن ريمر قمال المذين ال يرجمون لقاننما ائم}  :وجملقوله عمز عند  كالسفهان، وذل
ولمممم يجممز أن يكمممون األممممر موقوفممما علمممل اختيمممارهم  :)حيمممث قمممال{  ..بدلمممهأو  ،هممذا

أو يبدلمه بقمولهم  ،بنيمرهولمو جماز أن يمؤتي  ،بالمصالحألنهم رير عالمين ; وتحكمهم 
لقالوا فمي المماني مملمه فمي األول وفمي المالمث مملمه فمي المماني فكمان يصمير دالئمل هللا 

فون لم يكن يقنعهم  ،القرهنوقد قامت الحجة عليهم بهذا  ،سفهانالتعالل تابعة لمقاصد 
 ٘.(مملهذلك ما عجزهم فالماني والمالث 

بها  :)وأشار في كتابه في األصول إلل أهمية اللنة في معرفة مقاصد المتكلمين يقول
واإلنابممة عممن مقاصممدهم  ،لمممائرهميتوصمملون إلممل أفهممامهم بعلممهم بعلمما ممما فممي 

 ٙ(وأررالهم
المالكي الكبير  (ه325ت)اإلمام أبو بكر األبهر  من الممهدين لعلم المقاصد ويذكر 

مسممالة الجممواب والممدالئل "كتمماب  بمرجمما أهممل المممذاهب عنممد االخممتالف، وصمماح
 4.وأستاذ الباقالني وأبي الحسن القصار والقالي عبد الوهاب وريرهم"والعلل

د معمم أوائمل أولئمك األصموليقين  ممن (ه403ت )اإلميام البياابلني أنه  الباحمين ويإكق
فقمد أحمال .الطريمق ل ممام الجمويني واإلممام النزالمي ا، ومهمدوالَمَقاِصدب اهتمواالذين 

ذلك مما نحمن بصمدده،  نمرة، وم ٓٗٔأكمر من " البرهان"عليه اإلمام الجويني في 
ونص الرسول عليه السالم في حديث عبادة بن الصامت علل إجران الربا في  :)قوله

البر والشعير والتمر والملح وقال القالي األرز فمي معنمل البمر والزبيمب فمي معنمل 
همو المذي ال يناسمب الحكمم و ومنه موقفه من الطرد المتحدث عنه في القياس 6(التمر

وقد ذهب المعتبرون من النمار إلل أن التمسك به باطل :) قال الجويني.وال يشعر به
ممم أورد معنمل  3(يعتقد ربمط حكمم هللا تعمالل بمهوتناهل القالي في التنليم علل من 
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من طرد عن ررة فهو جاهل ربي ومن مارس قواعد الشرا واستجاز الطرد )كالمه
  ٔ(فهو هاز،ن بالشريعة مستهين بلبطها مشير إلل أن األمر إلل القائل كيف أراد

 وريرهالقالي ومما أجراه   :) يقول ، حيثواعتبره الجويني في مسؤلة التعليل رائدا
علمل الجملمة  والتقسميم ومعنماهمن األصوليين في محاولة إمبات علل األصمول السمبر 

أن النامر يبحث عن معان مجتمعة في األصل ويتتبعهما واحمدا واحمدا ويبمين خمرو  
واعتبمره مرجعما فمي لمبط   ٕ(عن صالح التعليل به إال واحدا يراه ويرلماه هحادها

لبط تصوير الشبه  أجراه القالي فيمما و)مصطلحات قياس المعنل وقياس الشبه 
 )...(قياس المعنل هو الذي يستند إلل معنل يناسمب الحكمم المطلموب بنفسمه  :أن قال

وقيماس الشممبه هممو الممذي يسممتند إلممل معنمل و ذلممك المعنممل ال يناسممب الحكممم المطلمموب 
بنفسه ولكن ذلمك المعنمل ينلمب علمل الممن أن األصمل والفمرا لمما اشمتركا فيمه فهمما 

ني في بعمض همذه المعماني يوقد اختلف معه الجو ٖ(..تركان في المعنل المناسب مش
حيث عكس ما بين مذهبمه الشمافعي وممذهب البماقالني الممالكي ممن تبماين فمي توسميا 

 .معاني ومقاصد النصوص أو تلييقها
والممذي يمهممر أن البمماقالني يميممل إلممل توسمميا إعمممال المعمماني وبسممطها، حتممل لكؤنممما 

يميل الجويني إلل مزيد من اللبط وولا الحدود  ادود تلبطها، بينمتمهر بنير ح
يريمد  هوكبح الجماح خوفا من دخول ما ليس من الشرا داخمل حممل الشمريعة، وكؤنم

القيام بدور ما الباقالني شمبيه بمما يمراه للشمافعي مما أبمي حنيفمة ومالمك عنمدما وقمف 
 .موقفه من االستحسان وإعمال المصالح

ما يؤسف ويتمنل أن لو لم  رجويني بعلم وذكان وأسبقية الباقالني، بقدفبقدر إعجاب ال
معي هذا النص لنقف علل  أتكن تلك الكبوة في حياة ومنهج ذلك الفارس الكبير، فاقر

لمحة معبرة للتجاذب الحقيقي في التيار المقاصدي بين فصيل القبض وفصيل البسط 
فمي األقيسمة الممنونمة  لميس :لقالمياقمال  :)يقمول الجمويني.في هذه الشمريعة النمران

بنماه علمل أصمله فمي أنمه  وهمذا.االتفاقمات تقديم وال تؤخير وإنما المنون علمل حسمب 
ليس في مجال المن مطلوب هو تشوف الطالبين ومطمما نممر المجتهمدين قمال بانيما 

إذا لممم يكممن مطلمموب فممال طريممق إلممل التعيممين وإنممما الممنممون علممل حسممب  :علممل هممذا
هفموة عميممة هائلمة لمو صمدرت ممن ريمره لفوقمت سمهام التقريما نحمو  وهمذه .الوفاق
وحاصله يئول إلل أنه ال أصل لالجتهاد وكيف يسمتجيز مملمه أن يمبمت الطلمب  ،قائله

 .( وهل يستقل طلب دون مطلوب مقدر ومحقق ،واألمر به وال مطلوب
ذا ولممو تمكنمت بمبلممآ جهمدي مممن إخفمان همم :)إلمل أن يقمول فممي تؤسمف وانفعممال مماهر

 ،فيه كنه جهدي فونه وصمة في طريق هذا الحبر تالمذهب والسعي في انمحاقه لبذل
     ٗ(وهو علل الجملة هفوة عميمة وميل عن الحق والح

                                 
 3ٔ٘:ص ٕ: :البرهان في أصول الفقه ٔ
 ٖٗ٘:ص ٕ: :البرهان في أصول الفقه ٕ
 ٘ٙ٘:ص ٕ: :البرهان في أصول الفقه ٖ
 6ٔ٘:ص ٕ: :البرهان في أصول الفقه ٗ
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وليست هذه الهفوة والوصممة ريمر القمول بالمصملحة المرسملة باصمطالح المتمؤخرين 
لمصملحة ولكمن ماهر أن المشمكلة ليسمت فمي االو.مقصدا شرعيا لالستنباط واالجتهاد

 .في إرسالها وإطالقها وبسطها
كمما همو فمي ( األممر إلمل القائمل كيمف أراد)فالباقالني بالتؤكيد ال يذهب إلل أن يكون 
يريد المقمة فمي المجتهمد إذا لمم يجمد نصما  ننص كالمه الذي أورده قبل الجويني، ولك
د كما يريمده للمجته"المطلوب"عن رياب  امباشرا أن يهتدي بالمعاني والمقاصد، وأم

ال طريممق "الجممويني فلمميس سممو، الحممديث عممن حالممة ريمماب الممدليل المباشممر حيممث 
 ".للتعيين

أحممد  اويحلممرني مقطمما مممن منممامرة بممين البمماقالني وأحممد أقطمماب الشمميعة، حفمهمم
اجتهماد المصملحة "فيها مقصود الباقالني بما يمكن أن نسميه اليموم  لمراجعهم، يتجل

 ".االجتهاد المقاصدي"أو"القياس الواسا"أو "المعتبرة
يقول رحمه هللا بؤنه يسير في االجتهاد فيما ال نص فيه وفق سممات وعالممات هاديمة 

فمما رلمب فمي منمي عملمت عليمه وجعلتمه  :)في الطريق علل ما يرجحه رالمب الممن
وإن رلب في من ريري سواه وعممل عليمه أصماب ولمم يخطم  وكمل  وعالمة،سمة 

 مجتهد مصيب
مما المدليل  الشمريعة،وهمب أنما سملمنا لمك التعبمد بنلبمة الممن فمي  :الوسؤله الشيعي قائ

علل أنه قد ينلب فيما زعمت ؟ وما السبب الموجب له أرناه ؟ فانا نطالبك بمه بجهمة 
سال لك وإن لم توجدناه بطل ما  ذلك،أوجدتنا  نالسمعية، فا للسمة والعلةاالستخرا  
  .عليهاعتمدت 

الممن معروفمة وهمي كالرجمل المذي ينلمب فمي منمه إن أسمباب رلبمة  :رحمه هللا فقال
 ربمح،وإن اتجر في لرب من المتماجر  هلك،سلك هذا الطريق نجا وإن سلك ريره 

وإن ركمب  مطمر،وإن ركب إلل لميعة والسممان متنيممة  خسر،وإن اتجر في ريره 
وإن عمدل إلمل ريمره استلمر ومما  انتفما،وإن شرب همذا المدوان  سلم،وهي مصحية 

 .كالمهومن خالفني في أسباب رلبة المن قبح  .ذلكأشبه 
وذلك أنه  وأحكامها،إن هذا الذي أوردته ال نسبة بينه وبين الشريعة  :مم قال الشيعي 

 عماداتهم،ينلمب منمونهم حسمب  فونممامنه إال وللخلق فيه عادة وبه معرفة  ينليس ش
فيمه فالخمتالف  والعقالن يشتركون في أكمرها وما اختلفوا لهم،وإمارات ذلك ماهرة 

وأممما الشممريعة فممال عممادة فيهمما وال أمممارة مممن دربممة ومشمماهدة الن  خاصممة،عمماداتهم 
وممماهر معنمماه واتفمماق  صممورته،النصمموص قممد جممانت فيهمما بمماختالف المتفممق فممي 

فيها  نوإذا لم يك مجال،وليس للعقول في رفا حكم منها وإيجابه  ،المختلف في الحكم
  .فيهاعادة بطل رلبة المن 

تر، أنه من ال عادة له بالتجارة وال سما بعادة الناس فيها ال يصح أن ينلب منه أال 
ريارهما وال لمه ؤوممن ال معرفمة لمه بالطرقمات وال ب خسمران،في نوا منها بمربح وال 
ولمو  .طريمقينلب منه بالسالمة فمي طريمق دون  بعادة فليسعادة في ذلك وال سما 

لم يصمح أن ينلمب فمي منمه  فيه،ما بالعادة قدرنا وجود من ال عادة له بالمطر وال س
كما بيناه وكان االتفاق حاصال  األمروإذا كان  الصحو،المطر عند النيم دون  ينمج
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علممل أنممه ال عممادة فممي الشممريعة للخلممق بطممل ممما ادعيممت مممن رلبممة المممن وقمممت مقممام 
 .الدعو، لالمقتصر عل

لهمم فيمما يدعونمه ممن رلبمة  رد علل الفقهان كلهمم وتكمذيب اآلنهذا :  الباقالني فقال 
 .المن ومن صار إلل تكذيب الفقهان كلهم قبحت منامرته 

االعتمماد فمي المعماني والعلمل علمل رلبمة  ليس كل الفقهان يذهب مذهب :ورد الشيعي
بل أكمرهم يزعم أنه يصل إلل ذلك باالستدالل والنمر فليس كالمنا ردا علمل  المن،

فمان كنمت تقشمعر ممن ذلمك فمما  .خاصمةرقتمك وإنمما همو رد عليمك وعلمل ف ،الجماعة
ما أن الدليل إذا أكذب الجماعة فال حمر   أجله،وال خالفناك إال من  له،نامرناك إال 

بممل اللموم لهمم إذا صماروا إلمل ممما تمدل المدالئل علمل بطالنممه  لموم،علينما فمي ذلمك وال 
  .إلل هخر ما قال. ٔوتشهد بفساده

 :فيمهر من هذه المنامرة أن البقالني
 .وبومكانية تعدد اآلران فيها.ينطلق من مسلمة رلبة المن في القلايا االجتهادية -
هممذا المممن النالممب لمميس مبنيمما علممل التشممهي أو التقممول وإنممما علممل وجممود سمممات  -

 .وعالمات ومعاني وعلل هادية وراشدة
القائم باالجتهاد له خبرة بطريق الشريعة ينبني إحسان المن به فيما يذهب إليه من  -

والمدليل  ،كما نحسن المن بالتاجر المماهر فيمما يقمرره ممن أممر تجارتمه ،تهاداتاج
كممل خبيممر  كالخريممت فيممما يرشممدنا إليممه مممن مسممالك ويختمماره لنمما مممن فجمما ، وكممذل

 .ولم تكن األخطان المحتملة من الخبران يوما ذريعة لالستننان عنهم.بمجاله
قالني المعماني والعلمل وتجماوز ولم يكن في نمري ما شهد به الشيعي من اعتماد البما

إشمارة والمحة إلمل  قوالب االستدالل والنمر المنمرم بهما أهمل اللمبط والقمبض، إال
 .وليس رريبا أن تؤتي األسمان بعد المواليد"مقاصد الشريعة"

وتجدر اإلشارة إلل أن حماس الباقالني للمعاني جعلته يهاجم بشمدة ممذهب الجاممدين 
بممل وأزالهممم مممن قائمممة  ،حمة مممن يعتممد بممه فممي اإلجمماافحممذفهم مممن الئ ،علمل الممماهر

كولحاق صب البول فمي الممان  يقول الجويني في شؤن الحد األدنل من القياس.العلمان
هم وهمم فمي الشمرا وما أنكر هذا الجنس إال حشوية ال يبمالل بقمول)الراكد بالبول فيه 

وقد قال القالي  ،من أصحابه داود وطائفةوهإالن  ،ة في المعقوالتهالبدا يكمنكر
ال يعتممد بخممالف هممإالن وال ينخممرق اإلجممماا بخممروجهم عنممه وليسمموا معممدودين مممن 

وهممي هجممة لهمما مما بعمدها تفسممر شميئا مممن المماهرة الحزميممة وإن  ٕ(علممان الشمريعة
 .كانت ال تبرر شراسة رد فعلها

إشارات مهمة في المقاصد باعتباره أحد كبار  (هـ450ت )وألبي الحسن الماورد  
فقهان الدولة ومإسساتها القالئل الذين تجاوزوا فقه األفراد إلل مخاطبمة أولمي األممر 

ففي مقصد الوالية العامة أكد في .المكلفين بتحقيق المقاصد الكبر، والمصالح العامة
اإلمامممة مولمموعة ) أن " األحكمام السمملطانية"مممن كتابممه " عقممد اإلماممة"مقدممة فصممل

وسياسمة "أي" بمه"وودت لمو ألماف ( ن وسياسمة المدنيالخالفة النبوة في حراسة المدي

                                 
 -بيمروت -دار المفيمد -السميد ميمر علمي شمريفي:تحقيمق 6ٙ-6ٗ:ص"الفصول المختارة("هٖٔٗت )الشي  المفيد  ٔ
 ه ٗٔٗٔ-ٕ:ط
 ٘ٔ٘:ص ٕ: :البرهان في أًصول الفقه ٕ
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لمم تعمد ،ريمر أنهما وبديهية في زمانه " خالفة النبوة"وإن كانت متلمنة في "الدنيا به
،حيث ساد الجهل وعمم الهو، وفسقت معمم المإسسمات فمي حيماة .كذلك في زماننا

 .المسلمين عن الشريعة
وتحقيمق العمدل بتنفيمذ األحكمام  ممم فصمل فمي همذا المقصمد بمما يلزممه ممن حفمم للمدين

ليتصرف الناس في المعماي  وينتشمروا فمي األسمفار همنمين ممن )والسهر علل األمن 
أن يقصمد بالقتمال ردعهمم وال يعتممد بمه )وإذا قاتمل أهمل البنمي ( تنرير بنفس أو ممال

فال يقاتل مدبرهم وال يجهز علل جريحهم وال يقتل أسمراهم وال ينمنم أمموالهم ( قتلهم
عممن أمممر ريمماب األمممن فممي " أدب الممدنيا والممدين"ويتحممدث فممي... يسممبي ذراريهممموال 

ويحجممزهم عممن  ،مصممالحهمالخمموف يقممبض النمماس عممن )اإللممرار بمصممالح النمماس 
 ٔ(ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتمام جملتهم ،تصرفهم

 ممن اإلتالف، مالحقوق  محف، والمحارم عن االنتهاك صون، وعدلكما عليه إقامة ال
أولح في الباب التاسا عشر في أحكام الجمرائم مقاصمد الشمريعة فمي الحمدود حيمث 

فجعممل هللا تعممالل مممن زواجممر الحممدود ممما يممردا بممه ذا الجهالممة حممذرا مممن ألممم :)يقممول
 العقوبة وخيفة من نكال الفليحة ليكون ما حممر ممن محارممه ممنوعما ومما أممر بمه

 (عم والتكليف أتمأة من فروله متبوعا وتكون المصلح
ليقمام بحمق هللا تعمالل فمي إمهماره علمل المدين )وكذا تحصين المنور،وإملان الجهاد 

 (.وال يقصد بجهاده استفادة المننم فيصير من المتكسبين ال من المجاهدين()كله
اخممتالف )يتممولل ممممال الخممرا  يؤخممذ فممي االعتبممار  نوعليممه جبايممة األممموال بحممق، فممم

لممزروا واخممتالف السممقي لمميعلم قممدر ممما تحملممه األرض مممن األرلممين واخممتالف ا
 (. خراجها فيقصد العدل فيها

 ليمنهض بسياسمة األممة وحراسمة الملمة، وال)ودعا إلمل مباشمرة الحماكم أمموره بنفسمه 
 (فقد يخون األمين وين  الناصح.يعول علل التفويض تشارال بلذة أو عبادة

يوزعمه الحماكم  اهها المشمروعة، فممومطلوب إعادة توزيا المروة واألموال في وجو
 تكان)ممال من مال علل الناس يختلف في رأي الماوردي بحسب المقصود منه، فوذا

صلة اإلمام ال تعود بمصلحة علل المسلمين وكان المقصود بها نفا المعطمل خاصمة 
أي مالممه الخمماص ولمميس مممن بيممت مممال المسمملمين وخزينممة ( كانممت صممالتهم مممن مالممه

سمهم المإلفمة قلموبهم وزعمه بطريقمة مقاصمدية تراعمي عمددا ممن وبخصموص .الدولة
 ،لكممف أذاهممم نهخممرو يعطممل، ولمسمملمينمممن يعطممل لممه لمعونممة ا مالمصممالح، فمممنه

 .وريرهم لترريبهم في اإلسالم أو ترريب قومهم وعشائرهم
ويحث علل اختيار األمنمان األكفمان وتقليمد النصمحان فيمما يفموض إلميهم ممن األعممال 

لتكون األعمال بالكفانة ملبوطة واألموال باألمنان )من أموال،والمقصد  ويكله إليهم
 (محفومة

ولم يفته تحديد مقاصد جملة من الومائف والمإسسمات داخمل األممة لتحقيمق مصمالح 
الشمور، وأهمل الحمل والعقمد مممن  سالمسلمين علل الوجه األفلل واألكممل، فمجمال

الممرأي )فمميهم مممن  دون الحمماكم، البمميسمماهمون فممي القممرارات الكبممر، لألمممة و يختممار
والحكممممة المإديمممان إلمممل اختيمممار ممممن همممو ل ماممممة أصممملح وبتمممدبير المصمممالح أقممموم 

                                 
 ٕٗٔ:ص:يا والدينأدب الدن ٔ
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وفممي مجممال الحسممبة والقلممان وعمممل الممممالم ال بممد لمممن يتصممد، لهمما مممن (.وأعممرف
ففي البماب العشمرين .معرفة مقاصد كل وميفة حتل يسلك إليها أفلل السبل وأوفقها

الرهبمة للنمامر فمي )ذكر ممن لممن مما يمذكر ممن مقاصمد الحسمبةفي أحكام الحسبة يم
الحسبة من سالطة السلطنة واستطالة الحماة فيما تعلمق بمالمنكرات مما لميس للقلماة، 

يكمون خمرو  المحتسمب إليهما بالسمالطة والنلممة  الحسبة مولوعة للرهبة، فال نأل
 (.تجورا فيها وال خرقا

كما لم يفته توجيه (. هو باألناة والوقار أحقمولوا للمناصفة ف)بينما عنده القلان  
عمن المنكمرات  ينهموفمي الالمحتسب إلمل مراعماة المقاصمد فيمما يمؤمر وفيمما ينهمل ، 

وأممما :)لذكمر أمممرا طريفما يتعلممق بنمموا ممن تعممارض المصمالح فممي لعممب البنمات، يقممو
هما وفي.اللعب فليس يقصمد بهما المعاصمي وإنمما يقصمد بهما إلمف البنمات لتربيمة األوالد

وجه ممن وجموه التمدبير تقارنمه معصمية بتصموير ذوات األرواح ومشمابهة األصمنام، 
ممما تقتلميه شممواهد األحمموال يكممون  بمنهمما وجممه وللمنمما منهما وجممه، وبحسمم نفللتمكمي

 (.إنكاره و إقراره
ممما أورد مممن مالحمممة احممد  ،ومممما هممو طريممف أيلمما فممي نمممر المحتسممبين للمممآالت

امعي البصرة والكوفة، فمونهم كمانوا إذا صملوا فمي في صالة الناس في ج المحتسبين،
صمحن المسمجد بوصمالح  صحنه فرفعوا من السجود مسحوا جباهم من التراب فمؤمر

وقال لست همن أن يطول الزمان فيمن الصنير إذا نشؤ أن مسح الجبهة ممن )الجاما 
 (.أمر السجود سنة في الصالة

أنممه لممما كممان المقصممود النمممر فممي وفممي البمماب السممابا فممي واليممة الممممالم أشممار إلممل  
يقصده فيه المتملمون ويراجعه فيمه المتنمازعون،فيكون )الممالم ويكون عامله بحيث

 (.مندوبا للنمر في جميا األيام،وليكن سهل الحجاب نزه األصحاب
وفي إمكانية إدراك المصالح يمكن إدرا  إشادته بنعمة العقمل فمي خطموة مهممة لمدفا 

 ان وقعوا تحمت تمؤمير فلسمفات أجنبيمة عمن روح اإلسمالم، وكمذتشوي  المتكلمين الذي
لنط ردود األفعال علل الفكر االعتزالي حتل ألحت معارلتهم مقصدا مرروبا، 

ممن  البماب األول فهمو يقمول فمي.نقول بنفي العقل في كل شين أمبتوا دوره فيه اوكدن
 )ان باسممم العقمملوبعنمموان معبممر جممدا يسممتبعد ركمموب األهممو"أدب الممدنيا والممدين"كتابممه 

وأس الفلمائل  ،ينبوعمااعلم أن لكل فليلة أسا ولكل أدب   :فلل العقل وذم الهو،
فؤوجمب  ،عمماداوينبوا اآلداب همو العقمل المذي جعلمه هللا تعمالل للمدين أصمال وللمدنيا 

وألمف بمه بمين خلقمه مما اخمتالف هممهمم  ،بؤحكاممهالدين بكمالمه وجعمل المدنيا ممدبرة 
قسمما وجمب  :قسممينوجعمل مما تعبمدهم بمه  ،ومقاصمدهمالمهم وتبماين أرر ،ومآربهم

  ٔ.(عماداوقسما جاز في العقل فؤوجبه الشرا فكان العقل لهما  ،الشرابالعقل فوكده 
ليقف في الطرف المعارض لهمذا التيمار الجمارف القائمل  (هـ456ت)ابن حزمو جان 

ل بمصملحة، بمل بالمصالح وبسط ردان المعاني ولينفي عمن األحكمام كمل علمة أو القمو
 )فمي اإلحكمام عمن حكمم الشمرائا لهي عنده أوامر ربانية بحسب إرادتمه وكفمل، يقمو

ريرها إال أنمه تعمالل أراد  ال مصلحة والوكل ذلك ال علة له وال شين يوجبه أصال 

                                 
 دار مكتبة الحياة – ٘ٔ:ص:أدب الدنيا والدين ٔ
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مممم يهمماجم بشراسممته  ٔ(ذلممك كممما أراد خلممق ممما خلممق مممن الخالئممق المختلفممات فقممط 
ول لالل هذه المسؤلة قياسهم هللا تعالل علل أنفسهم في إن أ:) المعهودة مبدأ التعليل

أن يكمون الحكميم عمز وجمل كمذلك م بيننا ال يفعل شيئا إال لعلة فوجمب يقولهم إن الحك
قال أبو محمد وهم متفقمون علمل أن القيماس همو تشمبيه الشمين بالشمين فوجمب أنهمم .

لميس كمملمه شمين :..ولمه مشبهون هللا تعالل بؤنفسهم وقد أكذبهم هللا تعالل فمي ذلمك بق
 .إلل هخر ما رد به (لبصيرالسميا اوهو 

فمون هللا  ،وأما قولهم إنه تعالل يفعل األشميان لمصمالح عبماده:)وهاجم القول بالمصالح
ن رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قموال ابتناوإما تعرلن عنهم  :تعالل أكذبهم بقوله

)...( مما ال يزيمدهم إال خسمارا فليت شعري أي مصلحة للمالمين في إنمزال ،ميسورا
هللا تعمالل لمم يبعمث قمط موسمل عليمه السمالم )...(وما أراد هللا تعالل بهم مصملحة قمط

لمنفعة فرعون وال لمصلحته وال بعث محمدا صلل هللا عليه وسلم لمنفعمة أبمي جهمل 
وال لمصممملحته بمممل لملمممرتهما ولفسممماد هخرتهمممما ودنياهمممما وهكمممذا القمممول فمممي كمممل 

لممما فمممال شمممين فمممي العمممالم فيمممه مصممملحة إلنسمممان إال وفيمممه ملمممرة وأي)...(كمممافر
وصح باللرورة أنه يفعل ما يشمان لصمالح مما شمان ولفسماد مما شمان ولنفما )...آلخر

من شان وللر من شان ليس ههنا شين يوجب إصالح من صلح وال إفساد من أفسد 
سمانة اإل إليمه والوال هدي من هد، وال إلالل من ألل وال إحسان إلل من أحسن 
 ٕ(إلل من أسان إليه لكن فعل ما شان ال يسؤل عما يفعل وهم يسؤلون

 
وما هذا الموقف الشديد البن حزم من المصالح فال يذهبن النامر إلمل االعتقماد بؤنمه 

هاجسه في جوهره نمري ينلب فيه االحتياط من دخول األهموان علمل  الدها، وإنم
أنمممزل هللا، وإال فممااللتزام بمممماهر خممط الشممريعة والحكمممم فممي حيمماة النممماس بنيممر ممما 

وإن حممل معمه أحيانما بعمض العنمت  ،النصوص ال يعمدم تحقيمق المصمالح والمقاصمد
الشاطبي في المرتبة المالمة ممن مراتمب التمزام الشمرا فمي عالقمة ذلمك  لوالشدة، يقو
  .يفهمفهم قصد المصلحة أو لم  ،يقصد مجرد امتمال األمرأن )بالمقاصد

 
مصمالح،فنجد ال،ولهذا فكتب ابن حزم ال تخلو من ذكمر للمقاصمد وٖ(أكمل وأسلم فهذا
فكمل ممال ال يعمرف صماحبه فهمو هلل تعمالل ممم فمي مصمالح : )ممال قوله" المحلل"في 
فمون يمئس بيقمين عمن معرفمة صماحبه فهمو  :)وفيمن لم يعرف مصدر اللقطة  ٗ(عباده

يممل الفقهيممة الممذين ونجممد مهاجمممة شممديدة ألهممل الح  ٘(فممي جميمما   مصممالح  المسمملمين
المذين )يبررون تلييا المقاصد بالعقود الصورية،فهو يستبشا قول بعمض األحنماف 

وأنهما ، من عشق امرأة جماره فرشما شماهدين فشمهدا لمه بمؤن زوجهما طلقهما : يقولون 
وهللا تعمالل يعلمم أنهمما  -وهمي منكمرة وزوجهما منكمر  -وأنها تزوجمت همذا ، اعتدت 

                                 
 4ٖٗ:ص ٗ: :اإلحكام ٔ
 6ٙ٘- 6ٖ٘:ص 6:  :اإلحكام ٕ
 4ٖٗ:ص ٕ:الموافقات   ٖ
 43ٕ:ص 4: :المحلل ٗ
 6ٕ٘:ص 6: :المحلل ٘
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فهذه هي الشمناعة الملماهية  -لك فونه يطإها حالال طيبا فقلل القالي بذ، كاذبان 
 .ٔ(لخالف اإلسالم

 النيمات فميفمي وجموب   "اإلحكمام"وبخصوص مقاصمد المكلفمين نجمده عقمد بابما فمي 
جميا األعمال والفرق بين الخطؤ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خمالف مما أممر وبمين 

وحيمث يلحمق عممل  ،بالقصمد إليمهوبين العمل المصحوب  ،فعله الخطؤ الذي لم يتعمد
وممآ  :)قمال أبمو محممد قمال هللا عمز وجمل )وحيث ال يلحق  ،المرن ريره بؤجر أو إمم

ويقيموا لصالة ويإتوا لزكاة وذلك دين  حنفانلدين اأمروا إال ليعبدوا هلل مخلصين له 
ال خير في كمير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معمروف أو  :)وقال تعالل (لقيمةا

 ( فسمموف نإتيممه أجممرا عميممماهللا ةمرلمما ابتنممانإصممالح بممين لنمماس ومممن يفعممل ذلممك 
لنيمب وال أقمول إنمي ملمك وال أقمول ا وال أعلم هللاوال أقول لكم عندي خزهئن  :)وقال

  (للذين تزدري أعينكم لن يإتيهم هلل خيرا هلل أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن لمالمين
لشجرة فعلم ما في قلوبهم المإمنين إذ يبايعونك تحت  لقد رلي هلل عن :)وقال تعالل
ألرض اأفلممم يسمميروا فممي  :)وقممال تعممالل (لسممكينة علمميهم وأمممابهم فتحمما قريبمماافممؤنزل 

فتكون لهم قلوب يعقلون بهآ أو هذان يسمعون بها فونها ال تعمل ألبصار ولكمن تعممل 
 هللاوا نشهد إنك لرسول لمنافقون قالا جانكإذا  :وقال تعالل (لصدورالتي في القلوب 

       (.لمنافقين لكاذبونا يشهد إن هللا يعلم إنك لرسوله وهللاو
 
أال وإن فمي الجسمد ملمنة ) قول النبمي البخاري مم ذكر من األحاديث بسنده إلل  

إلمل  وبسمنده،القلبإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهمي 
 )ممم حمديث (تقو، ههنا ويشمير إلمل صمدره ممالث ممراتال)فذكر الحديث وفيه  مسلم

إن هللا ال ينمممر إلممل  )مممم حممديث (إنممما األعمممال بالنيممات وإنممما لكممل امممر،ن ممما نممو،
       (صوركم وأموالكم ولكن ينمر إلل قلوبكم وأعمالكم

فصح بكل مما ذكرنما أن المنفس همي الممؤمورة باألعممال وأن الجسمد هلمة لهما  :)قالمم 
ن هللا تعالل ال يقبل إال ما أمر به باإلخالص له فكل عمل لمم يقصمد بمه وصح أ )...(

الوجه الذي أمر هللا تعالل به فليس ينوب عما أمر هللا تعمالل بمه فبطمل قمول ممن قمال 
إنه يجزيه عن الولون المؤمور  )...(إن من تولؤ تبردا أو تعليما أو تيمم بنير نية 

وصح أنه تعالل إنما ينمر إلل القلب  )...(الة به للصالة وعن التيمم المؤمور به للص
وهذا بيان جلي في بطالن كل قول وعمل لم ينو بالقلب ونحن )...( وما قصد به فقط

نحكي أقوال الكفمار ونتلوهما فمي القمرهن ولكنما لمم ننوهما بقلوبنما لمم يلمرنا ذلمك شميئا 
فناسملها وإن لمم  فون قال قائل منهم إنما أمر هللا تعمالل بنسمل أعلمان الولمون )...(

تكن له نية قد رسلها قيل له وباهلل تعالل التوفيق ما أمر هللا تعالل قط بنسملها مجمردا 
 ..(  .للصالةك عن النية بذل

كمل نجاسمة أممر رسمول :) مم ختم بموقفه من استحلار النية في إزالة النجاسة بقوله
ال بد في إزالتها ممن هللا صلل هللا عليه وسلم بوزالتها بعمل موصوف وبعدد محدود ف

  ٕ(النية

                                 
 ٖٙ٘:ص ٙ: :المحلل ٔ
 ٖٖٔ-ٖٔٔ:ص ٘: :اإلحكام ٕ
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فممي شمعب اإليممان يعتبممر تنموا الصمناعات والحممرف  (ه458)اإلميام البيهقيي وهمذا 
ذكمر مما أنعمم هللا تعمالل علمل عبماده ممن :) رحمه هللا لمصالح تيسر أمر العبادة، يقو

وتصمريفها بيمنهم حتمل ال  مصالح ومكاسبهم الصناعات والحرف وجعلها لهم تعليم
عبادة فجعل واحدا يحرث وهخر يحصد وهخمر  إللاحد فال يتفرل منها تجتما علل و

اشتنل كل واحمد ممنهم بشمنل  إذاينزل وهخر ينسج وواحدا يتجر وهخر يصول حتل 
بمما حصمل ممن التمماهر عليهما قمال هللا عمز وجمل نحمن قسممنا بيمنهم  األشنالنجحت 

  ٔ(معيشتهم في الحياة الدنيا
فممي حممديث األعمممال  يممدخل:) ا علممل قممول الشممافعيويقممول فممي مقاصممد المكلفممين تعليقمم

ألن كسب العبد إنما يكون بقلبه ولسانه وبنانمه والنيمة واحمدة  وهذا( العلمبالنيات ملث 
ين اآلخمرين فمون النيمة تكمون ملقسم النية ترجيح علل القسم اكتسابه مممن مالمة أقسام 

العقيدة ال يكونمان عبمادة عبادة بانفرادها والقول العاري عن النية والعمل الخالي عن 
 ٕ(بؤنفسهما ولذلك قيل نية المإمن خير من عمله

يإكد أن أموال بيت المال ينبني أن يصرف في مصمالح  (ه463)ابن عبد البروهذا 
والمرتد كافر ال محالة وقد يجوز أن يكمون علمي بمن أبمي طالمب صمرف :) المسلمين

لحة ألن مما صمرف إلمل بيمت مال ذلك المرتد إلل ورمته لما رأ، في ذلك ممن المصم
وأشممار فمي مولما هخمر إلممل  ٖ(الممال ممن األمموال فسممبيله أن يصمرف فمي المصمالح

واألصل في النهي أن مما كمان لمي ملكما )بعض المصالح الموجودة في مقاصد النهي 
فنهيممت عنممه فونممما النهممي عنممه تممؤدب ونممدب إلممل الفلممل والبممر وإرشمماد إلممل ممما فيممه   

لل في الدين وما كان لنيري فنهيت عنمه فمالنهي عنمه نهمي المصلحة  في الدنيا والف
  ٗ(يرذتحريم وتح

وينبه فمي مولما هخمر علمل مما ينبنمي أن يؤخمذه الحكمام ممن تمدابير لحفمم المصملحة 
وقممد اسممتدل بعممض الفقهممان بحممديث أبممي هريممرة  :)العامممة فممي المممروف االسممتمنائية

فمي األممر  وفعل أبي عبيمدة (شكونا إلل رسول هللا  الجوا فقال اجمعوا أزوادكم)هذا
بمموخرا  األزواد وجمعهمما والمواسمماة علممل التسمماوي فيهمما فونممه جممائز ل مممام عنممد قلممة 

السممعر وعممدم القمموت أن يممؤمر مممن عنممده طعممام يفلممل عممن قوتممه  وارتفممااالطعممام 
بوخراجممه للبيمما ورأ، أن إجبمماره علممل ذلممك مممن الواجممب لممما فيممه مممن توفيممق النمماس 

 واإلبقان عليهم  وصالح حالهم وإحيائهم
يجعمل مما كمل أهمل بيمت مممل عمددهم عمام  -رحممه هللا  -وقد كان عمر بن الخطماب 

وهذا كله في معنل األزواد المذي أتمت  الرمادة ويقول لن يهلك امرإ عن نصف قوته
  ٘(السنة به لما فيه من مصلحة العامة وإدخال الرفق عليهم

ممماهر ال تؤخمذ حقيقتهما فمي الشمرا وفي مقاصد المكلفين يبين أن بعض األشكال وال
والشممعر والحلممق ال يننيممان يمموم  :)إال بالنيممة والمقصممد المصمماحب لهمما مممن ذلممك قولممه

                                 
 64:ص ٗ: :شعب اإليمان ٔ
محمممد لمميان الممرحمن . د: ق يممحقت -ٕٓ:ص"السممنن الصممنر،"البيهقممي أبممو بكممر أحمممد بممن الحسممين بممن علممي  ٕ

 األولل:: الطبعة  -363ٔ - ٓٔٗٔ:: سنة النشر  -المدينة المنورة -مكتبة الدار -األعممي 
 6ٙٔ 4ٙٔ:ص 3 :التمهيد ٖ
 ٖٔٔ:ص ٔٔ  :التمهيد ٗ
 4ٕٖ:ص 6:االستذكار   ٘
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القيامة شيئا وإنما المجازاة علمل النيمات واألعممال فمرب محلموق خيمر ممن ذي شمعر 
ورب ذي شعر رجال صالحا وقد كان التختم في اليمين مباحا حسنا ألنه قد تخمتم بمه 

 ٔ(من السلف في اليمين كما تختم منهم جماعة في الشمالجماعة 
ير،  وال تخلو كتبه من إشارات مقاصدية، فه (هـ424ت )أبا الوليد الباجي ونجد  

والمي  :)رحممه هللا لأن أوفق أنواا االجتهاد ما كان مبنيا علمل العلمم بالمصمالح، يقمو
 ٕ(ه إليهفي كان االجتهادكل بلد أعلم بوجوه مصالحه الخاصة فلذلك 

 ٖ(المررموب إليمه همو هللا تعمالل والمقصمود بالعممل :)وفي مقاصد المكلفين نجد قوله
وفيما يمهر من قصد  ٗ(من ال يعقل ال يعتبر بؤقواله وال تصح مقاصده : )وكذا قوله

للمكلف رير مرروب فيه في الشمرا وإن كمان المماهر التمزام رسموم الشريعة،يشمير 
الذرائا يقمو، منعهما بتكمرر القصمد  :)الذرائا حيث يقولالباجي إلل قاعدة جليلة في 

فيعبمر عنمه أصمحابنا بقموة التهممة فيمه ويلمعف وجمه المنما بقلمة ، إليه والنرض فيه 
وذلك فيما يحتمل وجوها من الصحة ووجها أو وجوها من الفساد المقتلي ، قصده 

الزمما فمون ذلمك وأما ما كان الفساد لمه ، للمنا فيحمل علل المقصود من تلك الوجوه 
 ٘(ممنوا لنفسه

 ٙ(صمممالة الجنمممازة مقصمممودها المممدعان للميمممت :)وفمممي المقاصمممد الفرعيمممة نجمممد قولمممه
والمقصود من سكنل العدة حفم النسب،ففي عالقمة بقمول مالمك رحممه هللا تعمالل فمي 

 :)،قالالسمكنل علمل زوجهما فمي العمدة ويحمبس ويبماا عليمه فيمه مالمه: لمبتوتمة شؤن ا
فون المقصود منه حفم النسمب ولحمق ، ت حقا من حقوق الزوجية وإن كان، السكنل 

  .  4(هللا به تعلق فينلم لذلك فليس للزوجة إسقاطه
العلم بمقاصمد المخاطمب يعلمم بالمشماهدة :) في طرق معرفة مقاصد المتكلمين يقولو

لرورة كما يعلم لرورة العلم بما يقا منه من خجل أو رلب أو جزا أو مرض 
كما يإكد في مولا هخر لرورة مراعاة مقاصد العمرب فمي كالمهما  6(أو استعمال

} وقوله صلل هللا عليمه وسملم :) للوقوف علل المعاني الحقيقية ومقاصد الشرا،يقول
يحتمل أن يريد أن فيمه شمدة علمل النسمان { أما أبو جهم فال يلا عصاه عن عاتقه : 

اه عمن عاتقمه وقمت نوممه وإن كمان ال بمد أن يلما عصم، وهذا اللفم ، وكمرة تؤديب 
ألنمه لمم يمرد بمذلك إال المبالنمة فمي ; وأكله فصحيح علل مقاصمد العمرب فمي كالمهما 

  3(.وصفه بما هو عليه من ذلك 
:) وفي تؤصيل اعتبار المعاني والمقاصد من رير جمود علل األلفمام والمبماني يقمول

اعتبمار المقاصمد ولو علل بطنك دليمل علمل ، وقول عمر البن مسلمة وهللا ليمرن به 

                                 
 4ٙ:ص 4  :التمهيد ٔ
 ٘٘ٔ:ص ٕ: :المنتقل للباجي ٕ
 4ٕٓ:ص ٕ: :المنتقل للباجي ٖ
 4ٖٔ:ص ٖ: :المنتقل للباجي ٗ
 ٗٙٔ:ص ٗ: :المنتقل للباجي ٘
 ٖٔ:ص ٕ: :المنتقل للباجي ٙ
 ٔٓٔ:ص ٗ: :المنتقل للباجي 4
 3ٗٔ:ص 4: :المنتقل للباجي 6
 ٙٓٔ:ص ٗ: :المنتقل للباجي 3
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ألنمه ال خمالف أن عممر ال يسمتجيز أن يممر بمه علمل بطمن ; دون األلفام في األيمان 
 ٔ(محمد

ن الحنطممة تجممما أنواعهمما كلهمما كممما تجممما وفممي بعممض قواعممد المقاصممد بعممد أن بممين أ
أنواا التمر فتجما المحمولمة وهمي البيلمان إلمل السممران فموذا بلنمت النصماب ففيهما 

منممافا هممذه األصممناف المالمممة متقاربممة ) :ه األصممناف وريرهمماقممال عممن هممذ. الزكمماة
إنما نراعي  :)وفي مولا هخر قال ٕ(ومقاصدها متساوية فحكم لها بؤنها جنس واحد

 ٖ(والمقاصد، في الجنس المنافا 
وفي اعتبار المقاصد في استنباط األحكام وهو النرض األساس لهذا العلمم الشمريف، 

ال يحصمل الترفمه إال بحلمق الشممعر  :)م بمالحج يقممولمممال فمي حكممم حلمق المحمر هنجمد
الكميمر أو جميما الممرأس أو أكممره فونمه إذا حصممل ذلمك لمم يخممل ممن االنتفماا والترفممه 
فتجب به الفدية وأما إذا حلق شعرة أو شمعرات يسميرة لنيمر منفعمة مقصمودة فونمه ال 

لة من طعمام يحصل له بذلك انتفاا وال ترفه فال تجب عليه فدية وعليه أن يطعم قب
وفي حكم خيار الرد بالعيب في الزوا  يسموي بمين الممرأة والرجمل فمي ذلمك  ٗ(لذلك

مبمموت الخيممار لكممل واحممد مممن  :)باعتبممار االسممتمتاا مممن مقاصممد النكمماح ،يقممول ب
  ٘(الزوجين بالمعاني المإمرة في منا االستمتاا

ز عقد النكاح من جا)...( عقد النكاح مقصوده المكارمة والمواصلة )وأيلا لما كان 
ويتجلل األخمذ بالمقاصمد أيلما فمي منما  ٙ(رير تسمية المهر وال يجوز ذلك في البيا

المقصمود ممن الملماربة همو   :)الشروط المقيدة لحرية الملارب فمي التجمارة،يقول
وإذا قال ال تشتر إال هذا الموب فونه ال يبعد أن يعدم فمي ذلمك المموب ، النمان والربح 

  4(د القراضربح فيبطل مقصو
فممي العتبيممة فممي صمماحب السمموق يسممعر علممل  وفممي األخممذ بالتسممعير أورد قممول مالممك

وإال خرجوا ممن السموق  ،رطلولحم اإلبل نصف  ،رطلالجزارين لحم اللؤن ملث 
ولكن أخاف أن يقوموا ممن  ،بهقال إذا سعر عليهم قدر ما ير، من شرائهم فال بؤس 

أن إجبمار النماس علمل بيما أمموالهم بنيمر مما ومن جهمة المعنمل  ) :قال الباجيالسوق 
ووجه قول أشهب ما يجب من النمر في  ،لهمتطيب به أنفسهم ملم لهم مناف لملكها 

ولميس يجبمر النماس  ،علميهموالمنا من إرالن السعر علميهم واإلفسماد  ،العامةمصالح 
ا يمر، وإنما يمنعون من البيا بنير السعر الذي يحده اإلمام علل حسب م ،البياعلل 

وال يسمول لمه منمه مما يلمر  ،ربحماوال يمنا البائا  ،والمبتاامن المصلحة فيه للبائا 
  .6(بالناس 

                                 
 4ٗ:ص ٙ: :المنتقل للباجي ٔ
  4ٙٔ:ص ٕ: :المنتقل للباجيٕ
 ٘:ص ٘: :باجيالمنتقل لل ٖ
 ٕٓٗ:ص ٕ: :المنتقل للباجي ٗ
 4ٕٕ:ص ٖ: :المنتقل للباجي ٘
 3ٕٔ:ص ٖ: :المنتقل للباجي ٙ
 3٘ٔ:ص ٘: :المنتقل للباجي 4
 6ٔ:ص ٘: :المنتقل للباجي 6
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تتعلمق بمه مصملحة ونممر للصمناا وأربماب السملا  :)وفي تلمين الصمناا يقمول بؤنمه
وفممي تبريممر تمييممز المالكيممة بممين الكممف   ٔ(وفممي تركممه ذريعممة إلممل إتممالف األممموال

يجعلون في الكف ذات األصمبا الواحمد ديمة األصمبا وذات واألصابا في الدية حيث 
المقصمود  :)البماجي لاألصبعين دية األصبعين ومنهم من قمال فمي الكمف حكوممة، قما

 ٕ(وتمام الجمال فكان االعتبار بها ،العملوبها  ،األصابامن الكف 
 تمكمن ممن تطموير األساسميهات التمي يقموم عليهما ، فقد(ه428ت )اإلمام الجوينيوأما 

، وذلك في كتابه فهمو يرسمم إطمارا للنممر  ٖالبرهان في أصول الفقه الفكر الَمَقاِصديه
الشرعي والذي يدور في مجمله علل النصموص ومما همو فمي معناها،ومما إن يشمرا 
في الحديث عن معاني النصوص إال وتمدخل المقاصمد علمل الخمط سموان سممينا ذلمك 

المصلحة المعتبرة أو سدا للذريعة أو  قياسا مرسال أو مصلحيا أو استحسانا أو مجرد
 .ريرها من المسميات
إلحاق الشين المسكوت عنه بالمنصوص عليه والمختلف فيه  :)يقول اإلمام الجويني

بالمتفق عليه لكونه فمي معنماه أو تعليمق حكمم بمعنمل مخيمل بمه مناسمب لمه فمي ولما 
مما ذكرنماه أن الشرا ما رده إلل أصل مبت الحكم فيه علل وفق نممر وربمط حكمم ك

يجمد النممامر أصممال متفممق الحكممم يستشممهد عليمه وهممذا هممو المسمممل االسممتدالل وتشممبيه 
الشين بالشين ألشباه خاصة يشتمل عليه التمزام كونهما مخيلمة مناسمبة وهمو المسممل 

 ٗ(قياس الشبه   فهذه وجوه النمر في الشرا  
فممة مقاصممد وفممي إشممارة إلممل لممرورة العلممم بمقاصممد الشممرا وامممتالك ميممزان لمعر

 :)المكلفين يقول في شؤن من جهل بعض القلايا التي ير، لمرورتها فمي األصمول
المخمماطبين فيممما بالجهممل بمقاصممد الشممريعة وقلممايا مقاصممد  فقممد نمماد، علممل نفسممه

بممل والمحممروم مممن علممم المقاصممد محممروم مممن الفقممه  ٘(يممإمرون بممه وينهممون عنممه
تفطن لوقوا المقاصد  في األوامر ومن لم ي :)والبصيرة في الشريعة،يقول رحمه هللا

 ٙ(والنواهي فليس علل بصيرة في ولا الشريعة
 هوفي فوائد معرفة المجتهد مقاصد الشريعة نقف ما الجمويني علمل جملمة منهما، قولم

كمل مما مهمر فمي    :)إتباا قصد الشارا متمل مهمر وعمدم تقمديم المرأي والقيماس عليمه
نعلمم أن أصمحاب  :)وقولمه أيلما 4(سمخالفة ماهر قصده بقيما زلم يج قصد الشارا

رسول هللا صلل هللا عليه وسلم كانوا إذا وجدوا ما يمهر عندهم   قصمد  رسمول هللا 
ورأوا ممن يمركن إلمل القيماس  هإلل ريرصلل هللا عليه وسلم فيه اكتفوا به ولم يميلوا 

 6(إلزالة ماهر ما صح عندهم في حكم الراد لخبمر رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم
إذا   قصممد  الشمارا تعمميم حكممم  :)وفمي مهمور قصممد الشمارا إلمل تعممميم حكمم يقمول

                                 
 6ٓ:ص ٙ: :المنتقل للباجي ٔ
 4ٙ:ص 4: :المنتقل للباجي ٕ
 ٕهمـ  ٓٓٗٔلقماهرة، دار األنصمار، طبعمة مانيمة ا البرهان في أصول الفقه، بتحقيق عبمد العمميم المديب،: انمر ٖ
 3ٖٔص
 ٗٔ٘:ص ٕ: :البرهان في اصول الفقه ٗ
 ٕٗٙ:صٕ:  :البرهان في اصول الفقه ٘
 206 :ص ٔ: :البرهان في أصول الفقه ٙ
 3ٖٗ:ص ٔ: :البرهان في أصول الفقه 4
 3ٖٗ:ص ٔ: :البرهان في أصول الفقه 6
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 ٔ(والح ذلك ومهر في صينة كالمه لم يسآ مدافعمة مقتلمل العمموم بقيماس ممنمون
وفممي نفممس الوقممت إذا مهممر عممدم تعلممق قصممد الشممارا بممالتعميم وجممب تممرك التعلممق 

يفلي وكان سياق الكالم  المتكلملو مهر لنا خرو  معنل عن قصد  :)بالعموم،يقول
بالعموم الذي مهر فيمه هخر فلست أر، التعلق إلل تنزيل ررض الشارا علل قصد 

 ٕ(الشاراخروجه عن قصد 
قصمد وإذا مبت بلفمم مماهر    :)وفي مهور قصد الشارا إلل تعليل حكم بشين قول

بط فون المستن ،في تعليل حكم بشين فهذا أقو، متمسك به في مسالك المنون الشارا
إذا اعتمد إيلاح اإلخالة وإمبات المناسبة وتدر  منه إلل تحصيل المن فون صمحب 
 ٖ(الرسول عليمه السمالم كمانوا رلمي هللا عمنهم يعلقمون األحكمام بؤمممال همذه المعماني

ومهمور كمالم الرسمول )ويإكد أن تعليل الشرا لألحكام مقمدم علمل التعليمل المسمتنبط
 ٗ(ن المستنبطفي التعليل مقدم علل ما يمهر في م
النمرض ممن شمهادة الشمهود إيلماح المقصمود  :)وفي بعض المقاصمد الفرعيمة يقمول

المشهود به مم للشرا تعبدات وتؤكيدات في رتب البينات علل حسب أقمدار المقاصمد 
العممدول  وأعلممل البينممات بينممة الزنمما فمموذا شممهد علممل صممريح الزنمما أربعممة مممن الشممهود

سمالك المتهم فهمذا أقصمل اإلمكمان فمي اإليلماح وتناهل القالي في البحمث وانتفمت م
 ٘( والبيان
فممي كتابممه  (هييـ483ت ) الحنفيييمحمييد بيين أبييي سييهل السرخسييي  أبييو بكييروأشممار 

المبسوط إلل جملة ممن المقاصمد الفرعيمة مممل قولمه وهمو يشمير إلمل دور المولي فمي 
النكاح يشمتمل علمل مصمالح وأرمراض ومقاصمد جممة واألب وافمر الشمفقة  :)الزوا 

ويقول فمي المعمامالت الماليمة فمي نممرة اقتصمادية  ٙ(مر لولده فوق ما ينمر لنفسهين
والمقصود بالعقد الربح وذلك بقدر الدراهم ال بعينها وليس المدراهم والمدنانير  :)ماقبة

حجمار سموان والماليمة باعتبمار إنما المقصود المالية وما وران ذلك همي واأل ةمقصود
 4(الروا  في األسواق

 ما يشبه" المستصفل"كتاب أستاذه، فؤودا  ما ابتدأه (ه505ت )إلمام الغزالياوبلور 
ث عنه العلمان في القرون  فهو قمد حمدد مقاصمد الخلمق فمي  6التي قبلهخالصة ما تحده

فون جلمب المنفعمة ودفما الملمرة  :)جلب المنفعة لهم ودفا الملرة عنهم حيث يقول
وصمالح الخلمق )بتحقيمق همذا المقصمد ولن يكون هناك صالح لهم إال( مقاصد الخلق

 ( في تحصيل مقاصدهم
وقممد مهممر أمممر  :)النزالممي لوشممريعة اإلسممالم جممانت لتحقيممق هممذه المصممالح، يقممو

 3(المصالح في األحكام إذ عهد من الشرا االلتفات إلل المصالح

                                 
 ٕٖ٘:ص ٕ: :البرهان في أصول الفقه ٔ
 446:ص ٕ: :برهان في أصول الفقهال ٕ
 ٖٔ٘:ص ٕ: :البرهان في أصول الفقه ٖ
 ٖٗٙ:ص ٔ: :البرهان في أصول الفقه ٗ
 464:ص4: :البرهان في أصول الفقه ٘
 ٖٓ::  عدد األجزان  -ٙٓٗٔ -بيروت -دار المعرفة -"المبسوط"محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر  ٙ
 ٙٔ:ص ٗٔ: :المبسوط 4
 وما بعدها ٖٓٔص ٔهـ  ٕٕٖٔل، للنزالي، مصر، المطبعة األميريهة، طبعة المستصف: انمر 6
 ٕٖٓ:ص:المستصفل 3
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وحتممل ال يقمما اللممبس فممي معنممل الصممالح والمصمملحة بممين مقصمموده منهمما فهممي فممي 
ويعني بها في مقام  (ارة في األصل عن جلب منفعة أو دفا ملرةعب)المستو، العام

وحدده فمي مقصود الشرا من الخلق مم يبين ( المحافمة علل مقصود الشرا)الشرا
خمسة وهو أن يحفم عليهم دينهم ونفسهم وعقلهمم ونسملهم وممالهم فكمل مما يتلممن )

مفسممدة  حفمم همذه األصمول الخمسمة فهممو مصملحة وكمل مما يفمموت همذه األصمول فهمو
مممم بممين ممما بممه حفممم الشممرا هممذه األصممول بممما رتبممه مممن حممدود ( ودفعهمما مصمملحة

 .وعقوبات وتشريعات
هذه األصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن ال تشتمل عليه ملة من الملل  :)مم قال

 (وشريعة من الشرائا التي أريد بها إصالح الخلق
ا ليسممت فممي مرتبممة واحممدة فممي وبممين أن هممذه المصممالح فممي رعايتهمما والمحافمممة عليهمم
المصمملحة باعتبممار قوتهمما فممي  :)ميمزان الشممرا وإن كانممت مطلوبممة فممي مجملهمما وإنممما

ذاتها تنقسم إلل ما هي في رتبة اللرورات وإلل ما هي في رتبة الحاجات وإلل ما 
يتعلق بالتحسينات والتزيينمات وتتقاعمد أيلما عمن رتبمة الحاجمات ويتعلمق بؤذيمال كمل 

 ٔ(ام ما يجري منها مجر، التكملة والتتمة لهاقسم من األقس
اللمرورات علمل  مويفيد هذا الترتيب عند حدوث التعارض بين هذه المصالح، فتقمد

يراعممل الترتيممب داخممل هممذه الكليممات نفسممها،  االحاجممات وهممذه علممل التحسممينات، كممم
ي الجزئي محتقمر باإللمافة إلمل الكلمي وهمذا جزئم)كما يقول النزالي هو أن ةوالقاعد

يجمب تمرجيح )تعمارض مصملحتين ومقصمودين  وعنمد( باإللافة فال يعارض بالكلي
اإلسالم ورقاب المسلمين أهم في حفم خطة  :)وممال الوالح من ذلك قوله(.األقو،
األعلل مقدم علمل )أما ما دق من األمور،ف ٕ(الشرا من حفم شخص معينمقاصد 

مسممؤلة ذوق مفممرد ينمممر فيممه األسمفل واألقممرب مقممدم علممل األبعممد فممي الجنسمية ولكممل 
 ٖ(المجتهد

 :وأما طرق معرفة هذه المقاصد والمصالح فهي عنده
الكتاب والسنة واإلجماا، ويقصد ما كان فيه أدلة مباشرة تشمير وتفيمد كمون أممر -ٔ 

ومقاصد الشرا تعرف بالكتاب والسنة واإلجماا فكل مصلحة  :)معين مصلحة يقول
كتماب والسمنة واإلجمماا وكانمت ممن المصمالح ال ترجا إلل حفمم مقصمود فهمم ممن ال

ويحذر من اختمار طريقما ( النريبة التي ال تالئم تصرفات الشرا فهي باطلة مطرحة
وممن )هخر كالعقمل المجمرد مممال، ممذكرا إيماه بموقمف الشمافعي ممن أهمل االستحسمان 

  (صار إليها فقد شرا كما أن من استحسن فقد شرا
 لهمما ممن الكتمماب والسمنة وقممرائن األحموال وتفمماريق ال حصمرالتممي كميمرة الدلمة األ -ٕ

وكمون :)النزالمي لسماها الشاطبي فيما بعمد بمالتواتر المعنموي، يقمو ياألمارات، والت
هذه المعاني مقصودة عرفت ال بدليل واحد بل بؤدلة كميرة ال حصر لهما ممن الكتماب 

لطريمق همو المذي وما يتوصل إليه بهذا ا (ماراتوالسنة وقرائن األحوال وتفاريق األ

                                 
  4ٗٔ:ص:المستصفل:هذه والتي قبلها   ٔ
 6ٓٔ:ص:المستصفل  ٕ
 ٕٕٔ:ص:المستصفل  ٖ
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فاإلرسال هنا يفيد عدم وجود المدليل المباشمر ولكمن .مرسلة يصلح أن يسمل مصلحة
 .قد يكون ما ال يحصل من األدلة رير المباشرة

 :المؤلوف من الشرا االلتفات إليه عينا أو جنسا -ٖ
ممم يبمين (  مقاصمد الشمراوف من عادة الشرا هو الذي يعرف والمؤل:)يقول النزالي

والعمادة تمارة تمبمت فمي جمنس وتمارة تمبمت فمي :)عمادة الشمرا االلتفمات إليمه ماهو من
للجنسمية أيلما مراتمب بعلمها أعمم ممن بعمض وبعلمها أخمص وإلمل )ذكمرمم  (عين

أعم أوصمافه أن  :وكذلك في جانب المعنل)وبين أمر ذلك في األحكام و (العين أقرب
 .يكون وصفا تناط األحكام بجنسه حتل يدخل فيه األشباه

 .وأخص منه كونه مصلحة حتل يدخل فيه المناسب دون الشبه 
وأخمص منمه أن يكمون مصملحة خاصمة كمالردا والزجمر أو معنمل سمد الحاجممات أو  

 .معنل حفم العقل باإلحتراز عن المسكوت
 بتحريمكلممن لميس  زجما فقمد عرفمت بهمذا،:)إلل أن يقول بعد التمميل لهمذه المراتمب 

ت إلل عمادة الشمرا فمي التفمات الشمرا إلمل عمين ذلمك والنفس ليست تميل إال بااللتفا
المعنل أو جنسه في عين ذلك الحكم أو جنسه وأن للجنسية درجات متفاوتة والبعد ال 

          ٔ(تنحصر فألجل ذلك تتفاوت درجات المن
من الوسائل والمقاصد الصنر، أو -مما ال يتنافل ما الشرا–كل ما يصلح :قاعدة-ٗ

ما ال يتم الواجمب :فكما يقال في األصول.صود شرعي فهو مقصودالتابعة لتحقيق مق
مما ال تمتم المصملحة الشمرعية إال بمه :إال به فهو واجب،جاز لنا في المصالح أن نقول

 .فهو مصلحة
وكمل مصملحة رجعمت إلمل حفمم مقصمود شمرعي علمم :)فهمت هذه القاعدة ممن قولمه

 ٕ(هذه األصول كونه مقصودا بالكتاب والسنة واإلجماا فليس خارجا من
فممي  وال تخلمو التطبيقممات الفقهيممة عنممد النزالمي مممن إشممارات مقاصممدية ممن ذلممك قولممه

حجارة خلقية تمنا عروق األشجار من اإلنبتمات فهمل يكمون  :)األرض إذا كانت فيها
ان تعمذر هذا عيبما ممبتما للخيمار فيمه وجهمان ووجمه المنما أن االنتفماا بالبنمان ممكمن فم

يعد عيبا مذموما منقصا وعندي أن هذا يختلف  المقاصد فالل النراس فهذا فوات كما
 ٖ(باختالف الموالا والمقصود في االعتياد

رأ، ممن خمالل روصمه فمي معماني كمالم هللا  (هيـ 543ت )أبو بكر بن العربييوهذا 
ال يمكممن أن يكممون دينممه . ٗلقممائم علممل كممل شممين بالمصمملحةعممز وجل،أنممه سممبحانه ا

   .للناسوشريعته إال مصلحة حقيقية 
بعد أن  ةمنزل، فهو ير، أن اعتبار المصلحة من األسباب القوية في اختالف األنبيان

األصممول التممي ال تختلممف فيهمما  :)رحمممه هللا لوحممدها هللا فممي أصممول مشممتركة، يقممو
والتقممرب إلممل هللا  ،والحممج ،والصمميام ،والزكمماة ،والصممالة ،التوحيممد :وهممي ،الشممريعة

 ،والصممدق ،إليممهلممف إليممه بممما يممرد القلممب والجارحممة والتز ،األعمممالتعممالل بصممالح 

                                 
 ٕٖٔ:ص:المستصفل ٔ
 43ٔ:ص:المستصفل:هذه وما قبلها  ٕ
، أحممد محممود إبممراهيم  -4ٖٔ:ص ٖ:  "لممذهبالوسمميط فمي ا"محممد بممن محممد بمن محممد النزالمي  حاممدأبو ٖ

 4::  عدد األجزان -األولل:: الطبعة -4ٔٗٔ -القاهرة -دار السالم - محمد محمد تامر
 ٕٖٔ:ص ٖ: :أحكام القرهن  ٗ
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واإلذاية  ،والزنا ،والقتل ،الكفروتحريم  ،الرحموصلة  ،األمانةوأدان  ،بالعهدوالوفان 
ومما  ،المدناناتواقتحمام  ،كمانكيفمما  علل الحيموانواالعتدان  ،تصرفتكيفما  ،للخلق

لمم يختلمف علمل ألسمنة  فهذا كله شرا دينا واحدا وملة متحدة .المروناتيعود بخرم 
أن أقيمموا المدين وال تتفرقموا } : وذلمك قولمه تعمالل ، وإن اختلفت أعدادهم ، األنبيان 

 { فيه 
وال ، من رير خمالف فيمه ، محفوما مستقرا ، يريد دائما مستمرا ، أي اجعلوه قائما 
كمث فونمما وممن ن ،بمهوممنهم ممن نكمث  ،بمذلكفمن الخلمق ممن وفمل . الطراب عليه 

مممما ، واختلفممت الشممرائا وران هممذا فممي معممان حسممبما أراده هللا  .نفسممهعلممل ينكممث 
 ٔ.(أعلمموهللا . وأوجبت الحكمة ولمعه فمي األزمنمة علمل األممم ، اقتلته المصلحة 

وهذه األصول المحددة لرسالة األنبيان عليهم الصالة والسالم تصلح الستنباط دستور 
اعتبمار وجموده فمي تمرامهم ينتممر مقاصدي عالمي مشمترك بمين المسملمين وريمرهم ب

الكشف والحوار والتصحيح والتفاهم واإلعمال ويمهد العتناق اإلسالم من كتبت لهم 
 .السعادة بذلك

ويعتبر ابن العربمي مراعماة المصملحة أيلما سمر التمدر  فمي التشمريا داخمل شمريعة 
ال وقما البيمان و ،دفعمةعلموا وفقكم هللا تعالل أنا قد بينا أن الشمرا لمم يمؤت ا:)اإلسالم

وإنما جان نجوما وشذر شذورا لمصلحة عاممة وحكممة ; في حالة واحدة  في تفصيله
  ٕ(بالنة
كميمر ممن األحيمان إلمل رعايمة الشمريعة لمصمالح الخلمق باعتبمار ذلمك ممن ر فمي وأشا

حقموق اآلدميمين ال  :)مصلحة الدعوة ورعاية حقموق العبماد يقمول يمقاصد الدين، فف
فقمد : فمون قيمل  .بوسقاطهوال يسقطها إال  ،صاحبهانه إال بمنفرة ينفرها الباري سبحا

همذه المنفمرة :قلنما. { قل للذين كفروا إن ينتهوا ينفر لهمم مما قمد سملف } : قال تعالل 
هذه منفرة عامة بال خمالف للمصملحة فمي التحمريض ألهمل : قلنا  .حقعامة في كل 

اإلسمالم فمال يسمقط عنمه حقموق  فؤما من التمزم حكمم; الكفر علل الدخول في اإلسالم 
ويقول في الدعوة أيلا بمناسمبة تعرلمه لحمديث قاتمل تسمعة  ٖ(المسلمين إال أربابها 

 ٗ(.والتيسير مصلحة لهم ، والتنفير مفسدة للخليقة )وتسعين نفسا
الحكممم بممين النمماس  :)وفممي مجممال األسممرة فممي مسممؤلة التحكمميم بممين الممزوجين يقممول

بيمد أن االسترسممال علممل التحكميم خممرم لقاعممدة الواليممة  ،الحمماكمحممق  ال، المصمالحإنما
فؤمر الشرا بنصب ; فال بد من نصب فاصل  ،الحمرومإد إلل تهار  الناس تهار  

 ،الترافماوأذن في التحكيم تخفيفا عنمه وعمنهم فمي مشمقة  ،الهر الوالي ليحسم قاعدة 
الشمريعة بعمين  والشافعي ومن سواه ال يلحممون .الفائدتانوتحصل  ،المصلحتانلتتم 

وإنمما يلحممون ، وال يعتبمرون المقاصمد ، مالك رحمه هللا وال يلتفتون إلمل المصمالح 
 ٘(المواهر وما يستنبطون منها 

                                 
 4٘-4ٗ:ص ٗ: :أحكام القرهن  ٔ
 3ٗٗ:ص ٔ: :أحكام القرهن  ٕ
 ٕٓٔ:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٖ
  36ٖ:ص ٕ: :أحكام القرهن ٗ
 ٕ٘ٔ:ص ٕ: :القرهن  أحكام ٘
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تكون الفرقة كمما قمال علماإنما لوقموا :)ويقول في مقاصد الطالق إذا تعذرت العشرة
لملمم ممن إذا مهمر ا :قيملفمون  .العشمرةالخلمل فمي مقصمود النكماح ممن األلفمة وحسمن 

بمل يإخمذ ممن الممالم حمق المملموم  ،النكماحالزو  أو الزوجة فمهور الملم ال ينافي 
فؤما عقود األبدان فال ; يتصور في عقود األموال  ،قاصرهذا نمر  :قلنا .العقدويبقل 

 ،وجممهفمموذا فقممد ذلممك لممم يكممن لبقممان العقممد ; تممتم إال باالتفمماق والتممآلف وحسممن التعاشممر 
 ٔ .(لفرقةاوكانت المصلحة في 

ممن  :)وفي مجال المعامالت اعتبر المقاصمد والمصمالح ممن أركانهما وأصمولها يقمول
ويقصمد )هذه اآلية  :أربعةوهي  ،عليهاوأساس المعاولات ينبني  ،المعامالتقواعد 

تؤكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلل الحكام لتؤكلوا فريقا ممن  وال} وله تعالل ق
{ وأحمل هللا البيما وحمرم الربما }  :تعماللوقولمه ، ({مم وأنتم تعلممون أموال الناس باإل

 ٕ( .واعتبار المقاصد والمصالح ،النرروأحاديث 
وأشار إلل بعض المقاصد السياسية فمي هدايمة الخلمق لالنتممام تحمت مختلمف أنمممة 

وإن كممان )ويقممول فممي عالقممتهم بمماألمم مممن حممولهم  ٖالحكممم لمصمملحة األمممن وريرهمما
أو لمر ينمدفا بسمببه فمال بمؤس أن ، مصلحة فمي الصملح النتفماا يجلمب بمه  للمسلمين

وبخصمموص  ٗ(إليممه وأن يجيبمموا إذا دعمموا، يبتممدج المسمملمون بممه إذا احتمماجوا إليممه 
أن في أخذها معونة للمسملمين  :)مقاصد الجزية المفرولة علل رير المسلمين يقول

ووجب عليه  ...ل الكافر أنه لو قت :الماني. ورزق حالل ساقه هللا إليهم ، وتقوية لهم 
ال  ،الصموابويرجما إلمل  ،الحمقفوذا أعطمل الجزيمة وأمهمل لعلمه أن يتمدبر ; الهلكة 

أال تممر، أن عممميم ; والتممدرب بسممماا ممما عنممد المسمملمين  ،الممدينسمميما بمراقبممة أهممل 
  .عليهم رزقه سبحانهكفرهم لم يمنا من إدرار 

يعممافيهم ، ال أحممد أصممبر علممل أذ، مممن هللا  }: وقممد قممال النبممي صمملل هللا عليممه وسمملم 
 ،المسؤلةوقد بين علمان خراسان هذه . { وهم يدعون له الصاحبة والولد ، ويرزقهم 

من زجره ، ما يعود بمصلحة عليه : والماني ...قسمينإن العقوبات تنقسم إلل  :فقالوا
 ٘(.ورده عما اعتقد وفعل ، عما ارتكب 

إن هللا مما ولما الحممدود إال )الحمدود الزاجمرة وقمال بخصموص مقاصمد الشمريعة فمي
وال يصملح  ،معهماال زيمادة عليهما وال نقصمان  ،الحمقمصلحة عامة كافة قائمة بقموام 

ولم يقصدوا وجه  ،منهاوأتوا ما أتوا بنير نية  ،عنهاقصروا ...ولكن الملمة  ،سواها
 ،النيةوأخلصوا ; ل ولو حكموا بالعد .بهافلذلك لم يرتدا الخلق ; هللا في القلان بها 

وقد شاهدتم منا إقاممة العمدل والقلمان والحممد ; وصلح الجمهور  ،األمورالستقامت 
واتصملت فمي  ،المنعمةوعمممت  ،األمنمةوانتشمرت  ،بالقسمطوالكف للنماس  ،بالحقهلل 

 ٙ.(الملمةواستيالن  ،الحسدةحتل رلب قلان هللا بفساد  ،الهدنةالبيلة 

                                 
 ٔٗ٘:ص ٔ: :أحكام القرهن  ٔ
   4ٖٔ:ص ٔ: :أحكام القرهن ٕ
 6ٕٓ:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٖ
 4ٕٗ:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٗ
 6ٖٗ:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٘
 4ٗٗ:ص ٖ: :أحكام القرهن  ٙ
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ممة هللا يقممتحم المقاصممد الخفيمة فيبحممث مما هنالممك مممن وبنممرة المممإمن الواممق مممن حك
مصالح ولو في هالم رير المكلفين حيمث تخمرس ألسمنة الراسمخين وتمرد األممر لمرب 

إن هللا اشمتر، ممن الممإمنين أنفسمهم وأمموالهم بمؤن  :)بعد قولمه تعمالل لالعالمين، يقو
 ،األطفمال تر، ممنكما اشتر، من المإمنين البالنين المكلفين كذلك اشم ..()لهم الجنة

والممواب ، للبمالنين وما فيه من االعتبار ،المصلحة لما في ذلك من; فآلمهم وأسقمهم 
 ٔ(ويتعلق بهم من التربية والكفالة ،الهمللوالدين والكافلين فيما ينالهم من

وقد ينتفي الشين ) لفتحقيق المقاصد عند ابن العربي عموما تكتسي أهمية خاصة، ب
 .ٕ(فوذا عدم المقصود فكؤنه لم يوجد ،لمقصودهإذ الشين إنما يراد  ;بانتفان فائدته 

 النيمةكمما أن  اعتبمر القصمد ممن عممل القلمب وكسمبه، دوأما عن مقاصمد المكلفمين، فقم
وأن األصممل فممي ريممر  ٖ(وعيممار التكليممف ،األعمممالوعممماد  ،الشممريعةأصممل  )عنممده

 :)ه في معماني قولمه تعمالليقول رحمه هللا بمناسبة كالم.المقصود للمكلف يعتبر لنوا
 ،القلمبوهمو كسمب  ،بالقصمدوقد بمين المإاخمذة  (:)ال يإاخذكم هللا باللنو في أيمانكم 
واألصمل فمي القصمد أن يسمبق العممل أويقتمرن  ٗ(فدل علل أن اللنو مما ال فائمدة فيمه 

فنيمة الولمون ، وإال لم يكن قصدا لمه ، القصد بالفعل حقيقته أن يقترن به  :)به،يقول
 ٘(وكذلك الصيام، وكذلك الصالة ، أول جزن منه  ما

لو حبس رجمل  :مالكوقد قال  :)وفي ارتباط كالم الناس باألرراض والمقاصد يقوله
همل تنقمل إلمل ; ولمو قمال صمدقة فماختلف قمول علمائنما  ،أبنمائهمعلل ولده النتقل إلمل 
ف ال ولمد لمه واتفقموا علمل أنمه لمو حلم .الوصميةوكذلك في  ،قولينأوالد األوالد علل 

 :لموجهينوإنما اختلف ذلك في أقوال المخلوقين في هذه المسائل  .يحنثوله حفدة لم 
أن النمماس اختلفمموا فممي عممموم كممالم المخلمموقين هممل يحمممل علممل العممموم كممما  :أحممدهما

أحمدهما أنمه ال يحممل كمالم النماس  :قمولينبذلك فيه علل  :المانييحمل كالم الباري ؟ 
أن كمالم النماس يمرتبط : المماني  .عليمهحمل كالم هللا سبحانه  وإن ،بحالعلل العموم 

، فممدخل فيممه ولممد الولممد ، والمقصممود مممن الحممبس التعقيممب ، بمماألرراض والمقاصممد 
فدخل فيه األدنل خاصة ولم يمدخل فيمه ممن بعمد إال ; والمقصود من الصدقة التمليك 

عمدد مقاصمده وشمعب وتناول المسالة أيلا عندما فصل في أنواا السمفر و ٙ(.بدليل 
فالنية تقلب الواجب من هذا حراما والحرام حالال بحسب حسمن  :)نيات القائم به قال

 4(القصد وإخالص السر عن الشوائب
 ثكما يفهم من كالم ابن العربمي لمرورة التوسمط فمي اعتبمار مقاصمد المكلفمين، حيم

اللمرب  ولكن جعل شبه العمد في مممل قصمة الممدلجي فمي نممر ممن أمبتمه أن :)قال
 .الديمةوتنلمم  ،القمودوإنمما وقما بنيمر القصمد فيسمقط ; مقصود والقتمل ريمر مقصمود 

                                 
 63٘:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٔ
 ٓٙٗ:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٕ
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 ٕٕٗ:ص ٔ: :كام القرهنأح ٗ
 4٘:ص ٕ: :أحكام القرهن ٘
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إن القاتمل بالعصما والحجمر شمبه العممد  :فقمال ،القاعمدةوبالآ أبو حنيفة مبالنة أفسدت 
 ٔ(وهذا باطل قطعا ،فيهفيه دية منلمة وال قود 

لفسمماد فممي مقاصممد إلممل العمممل عنممد مهممور ممما يفيممد القصممد إلممل االعربممي  نبمما ويشممير
وإذا تحقمق الفسماد لمم  ،الصالحإذا من قصد الفساد وجب السعي في :)المكلفين يقول

وفممي نفممس السممياق  ٕ.(لممهإنممما يكممون حكممم بالممدفا وإبطممال للفسمماد وحسممم  ،صمملحيكممن 
تحقق ذلك منمه أو اتهمم ، وكل من قصد باطال في الشريعة نقض عليه قصده  :)يقول

 ٖ(قلينا بحرمان الميراث للقاتلكما ، به إذا مهرت عالمته 
أعلممم  ،المصممالحشممرا المذي هللا سممبحانه )وبخصموص معرفممة المقاصممد يشمير إلممل أن

وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة وأنواا المصالح  ،بالمصلحةبالحكمة وأوفل 
 ٗ(في األحكام

 فمون هللا، األحكمام ال تترتمب بحسمب المصمالح )مم حسب رأي ابمن العربمي األشمعري
مم نسخه ]  (أي تقديم الصدقة بين يدي النجو،){ذلك خير لكم وأطهر } : تعالل قال 

فمتم  ٘(وهذا دليل علل المعتزلة عميم فمي التمزام المصمالح[ . ما كونه خيرا وأطهر 
تعممممميم هممممذه الحمممماالت الخاصممممة لتكممممون النتيجممممة عممممدم اسممممتقالل العقممممول بممممودراك 

يل والتمييمز بمين مما يمدرك ومما اسمتؤمر والراجح التوسط واالعتدال والتفصم.المصالح
ويمهر أن األممر يبقمل فمي مسمتو، النممر و إال ففمي األمملمة .هللا به وهللا أعلم وأحكم

 .التطبيقية يمهر هذا التمييز عند ابن العربي وريره
 لوما كل االحتياطات السابقة فالمقصمود ممن الشمرا يمهمر ممن لنمة النصموص، ممم

ليشمهدوا منمافا لهمم ويمذكروا } :العربي عند قوله تعالليقول ابن .ورود الم المقصود
اسممم هللا فممي أيممام معلومممات علممل ممما رزقهممم مممن بهيمممة األنعممام فكلمموا منهمما وأطعممموا 

، هذه الم المقصود والفائدة التي ينساق الحمديث لهما وتنسمق عليمه ): { البائس الفقير 
 قد أحاط بكل شمين علمما لتعلموا أن هللا علل كل شين قدير وأن هللا} : وأجلها قوله 

})ٙ 
في مسؤلة االختالف في البنتين  لوأحيانا يعرف مقصد الشرا من تلافر األدلة، يقو

وهمذا كلمه ليتبمين  :)لهل تلحقان بالواحدة أم بالمالمة وبعد االنتصار لرأي الملممين، قما
وإن  ،المعنملوهمذه األوجمه السمتة بينمة  .قليملوالمنص  ،مشروابه العلمان أن القياس 

 4.(المقصودلكن مجموعها يبين ; كان بعلها أجلل من بعض 
بعد أن أورد أربا هيات في مولوا القتال،  منهج االستقران، فممال.األقرب ومن هذا

 ،وجممدواوقتممال الكفممار أينممما  ،الكفمماروالمقصممود قتممال جميمما المممإمنين لجميمما  :)لقمما
نهمم ووجوبمه أل هوم، أولويتممم ذكر في شؤن قتمال المر( وقتال أهل الكتاب من جملتهم
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أن بمالد  )المالمث  واالعتبمار.وألنهمم األقمرب .وهكمدفالحجة عليهم أكمر ; أهل الكتاب 
 ٔ.(أوجبفاستنقاذها منهم  ،أكمراألنبيان في بالدهم 

وفممي عالقممة المقاصممد باألصممول يشممير إلممل بعممض القواعممد األصممولية ممممل مسممؤلة 
من أقو، أنواا القياس يقمول رحممه  المصلحة ر، واعتبالحةتخصيص العموم بالمص
وهمذا ممن بماب )وجمان بمه إلمل الحمرمصاد الحمالل فمي الحمل  ذاإهللا في مسؤلة الصيد 
والمصلحة من أقو، أنواا  ،الفقهوقد مهدناه في أصول  ،بالمصالحتخصيص العموم 

فمون مالكما وأبما حنيفمة يريمان تخصميص العمموم  :)وفي مولما هخمر يقمول ٕ.(القياس
، ويستحسمممن مالمممك أن يخمممص بالمصممملحة ، كمممان ممممن  مممماهر أو معنمممل بمممؤي دليمممل 

. ويستحسن أبو حنيفة أن يخمص بقمول الواحمد ممن الصمحابة الموارد بخمالف القيماس 
 ...فعي العلمة وال يمر، الشما ،العلمةوير، مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس بمبعض 

قممد رام و، ولممم يفهممم الشممريعة مممن لممم يحكممم بالمصمملحة وال رأ، تخصمميص العلممة 
الجويني رد ذلك في كتبه المتؤخرة التي هي نخبة عقيدته ونخيلة فكرتمه فلمم يسمتطعه 

وقممد بينممت ذلممك فممي ، وفاولممت الطوسممي األكبممر فممي ذلممك وراجعتممه حتممل وقممف ، 
 ٖ(.المحصول واالستيفان بما في تحصيله شفان إن شان هللا تعالل 

 :،ومن ذاكلمقاصدومن تتبا ابن العربي خر  بجملة من القواعد في علم ا
أممما أنممه يجمموز أن يختلممف وجممود  .الشممرائاأن المصممالح والعممادات ال تختلممف فيهمما )-

وقمال فمي  ٗ(فموذا وجمدت فمال بمد ممن اعتبارهما ،وقمتالمصالح فيكون فمي وقمت دون 
وال خالف أن هللا تعالل لمم ينماير بمين الشمرائا فمي التوحيمد والمكمارم  :)مولا هخر
 ٘(.نها في الفروا بحسب ما علمه سبحانه وإنما خالف بي، والمصالح 

جمائزة  ةباقيه، مصملحفوتالف بعض المال لصالح  :)وعند تعارض المصالح يقول -
 ٙ.(عقالشرعا مقصودة 

فمون رشمد عنمد البلمول  :)واعتبر معرفة المصالح من عالمة الرشد يقمول عمن اليتميم-
جمود األخمذ واإلعطمان والنممر بو ،بمصالحهاوالمعرفة  ،لهاواستقل بنفسه في النمر 

وإن بلآ الحلمم وهمو مسمتمر فمي ررارتمه  ،الحجرمنها زال عنه اسم اليتم ومعناه من 
وتماد،  ،الحجروبقي عليه حكم  ،حقيقةوسفهه متماد علل جهالته زال عنه اسم اليتم 

 4.(عليهعليه االسم مجازا لبقان الحكم 
بحسب )بيان األحكام ف مصالح،االجتهاد ال يكون إال بمعرفة األدلة والوقوف علل ال-

 6(األدلة والمصالح

                                 
هنا قربها ممن معنمل الحكمم أي االجتهماد الممرتبط "المقصود"ويمهر لي من كلمة  ٗٓٙ:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٔ

باإللافة إلل فقه األدلة بفقه الواقا والمصالح المتنيرة بتنير األزمان،وليس بمعنل المقصود الكلي المابمت الملمزم 
رير أنه يبقل حكما أزليما للممروف المشمابهة لتلمك .ائل الهيمنة والتؤميرمهما تنيرت األحوال وموازين القو، ووس

 .التي تم إعماله فيها زمن السلف وللمقاصد التي حققها يومئذ
 ٕٕٓ:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٕ
 43ٕ:ص ٕ: :أحكام القرهن  ٖ
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 ٕٓٔ:ص ٗ: :أحكام القرهن ٘
 4ٙٔ:ص ٗ: :أحكام القرهن  ٙ
 ٖٓٗ:ص ٔ: :م القرهن أحكا 4
 3ٗٗ:ص ٔ: :أحكام القرهن 6



 822 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

وإنما تحممل األلفمام علمل  :)وفي مولا هخر ٔ(ومقاصد األلفام أصل يرجا إليه) -
 ٕ(المقاصد

إال أن ترد علمل مولموعاتها األصملية فمي مقاصمدها  ،باأللفاموال تتعلق األحكام  )-
أال تمر، أن البيما  .مقاصمدهافون مهرت في رير مقصدها لم تعلق عليهما  ،المطلوبة

إن هللا اشمتر، ممن الممإمنين } : وقمد قمال هللا تعمالل ، والشران معلوم اللفم والمعنل 
 ٖ({ أنفسهم وأموالهم بؤن لهم الجنة 

 
يقمول فمي  ٗممن التكليمف كالم هللا عز وجلوفهم المقصود ب العلم سابق عن القصد، -

والقصد ال يكون ، يصح إال بقصد وذلك ال ، العدة عبادة بترك الزينة :)المعنل األول
  ٘(إال بعد العلم

 ٙ(إذا لم تخالف شريعة وال هدمت أصال; واز التوصل إلل األرراض بالحيل ج )-
الطهمارة : فمون قيمل  :)اعتبار حال المقاصد العليا في المقاصد الدنيا،ويفهم ممن قولمه-

 :قلنما. الة فيهما فماعتبر حمال فعمل الصم; وإنما تمراد للصمالة ، ليست مقصودة لنفسها 
فموذا احتميج إلمل ; وإنمما تمراد لحمل المسميس  ،لنفسمهاوكذلك الكفمارة ليسمت مقصمودة 

 4.(فيهاالمسيس اعتبرت الحالة المذكورة 
ذلمك ممن  ماالختالف في أنواا المقاصد المعتبرة في الشمرا وارد بمين العلممان، يفهم-

والشممافعي اعتبممر صممفة  .العقوبممةالمعتبممر فممي الكفممارة صممفة العبممادة أو صممفة  :)قولممه
 6(ونحن اعتبرنا صفة القربة; العقوبة 

 :"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"المقاصد في 
 ":البداية"صيغ المقاصد في 

علل مادة مقاصدية رنية تتجلمل فمي كممرة الصميآ والمفمردات " البداية"يحتوي كتاب 
، مممممممال دوالكلممممممات المعبمممممرة عمممممن المقاصمممممد أو تكمممممون ممممممادة خمممممام لهممممما، فنجممممم

قصمممد يقصمممد قصمممدا، :تممممرة، وكلمممما 4ٗٗ:تتكمممرر حممموالي:معممماني/معنمممل:تكلمممما
أجمد  مممرة، ولمٖٕٙ:تكررت فمي مجموعهما حموالي دالقصد والمقصد والمقصو:اوكذ

: يليهمما فممي الترتيممب".اللممروري"البدايممة وال فممي "المقاصممد، ال فممي /مقاصممد:صممينة
 مممممم مممممرة، ٘ٙ:يممممراد، تكممممررت حمممموالي/يريممممد:مممممرة مممممم 4ٗٔ:علممممة بحمممموالي/علممممل

أرمراض بحموالي /رمرض:اممرة، يليهمٔ٘:حموالي تمصلحي، تكمرر/مصالح/مصلحة
 .مرة واحدة: ابتنان مسبا مرات، م تحكمة، ورد ممرة، م ٖٕ
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، تصلح للدراسة واستنباط ما يتعلق بشمكل "البداية"فنحن أمام أكمر من ألف مادة في 
والمذرائا والمتهم وإذا ألمفنا إلمل ذلمك مما يتعلمق باالستحسمان .أو بآخر بعلمم المقاصمد

 .والعرف فسنكون أمام مادة رزيرة جدا
والتمي يمكمن إدراجهما فمي البمن رشمد  بعض العبماراتلفنا وسيتسا األمر أكمر إذا أ

وما في حكم هذا التعبير،وممل  ٔ(المناسبة الشرعية)ممل حديمه عنالمادة المقاصدية ،
والشمرا إنمما :) كذا قولهو ٕ(وهذا الباب كله إنما حرم في الشرا لمكان النبن:) قوله

 .ٗ(فمن لحم جانب المصلحة لم ير عليها عدة) ٖ(لحم من هذه المنافا
 :أهمية معرفة وإعمال المقاصد

وهو يتحدث عمن إقنماا النماس بالفلمائل "اللروري في السياسة"يإكد ابن رشد في 
نافا لهمم الكتسماب مما همم معمدون لمه ممن الفلمائل )وبالمقاصد المرجوة بهم بؤن ذلك

التمي ينشمدها فهمو باللمرورة  ٙمن ال يعرف النايمة)وأنه  ٘(الخلقية والصنائا العملية
وهمذا الكمالم سموان كمان منمه أو همو معنمل  4(ال يقدر أن يعرف ما سينتهي إليه سعيه

كالم من ينقل عنه من الفالسفة،يبين إدراك ابن رشمد ألهميمة تحديمد المقصمد والنايمة 
 .له في سيره ونفعها لمن يهيئه ويربيهفي حياة اإلنسان من جهة نفعها 

 ويجعله في االتجاه الصمحيح المذي يفلمي العلم والعمل،تحديد الهدف يحدد مسار ف

تقمدير ومعمه يكمون  ،المتاعمب لالمرام، ويقلمحقق يو الناية،في هخر األمر إلل بلول 
  . ةبالجود االعتنان و، التخطيط لهاعتماد وربما في لنتنا اليوم .العمل

وتبنممي .والقصممد فممي السممير وتقليممل المسممافة مكافحممة المعوقممات و.األعمممال متنممميو
انطالقا من إمكانية تقسيم الهدف الكبير إلل أهداف أصنر منمه  التقويم الدائمأسلوب 

العممل فمي رالبمه بالجمد ولمذة  ا، ويطبميشد بعلها بمبعض ويبلمآ بعلمها إلمل بعمض
 نت مقاصده كبيرة وأهدافه عميمةاإلنجاز بل ويهون عليه ما يجد في الطريق إذا كا

معمه تحديمد األولويمات وتحقيمق  ل، ويسه(من عرف ما قصد هان عليه ما وجد(أي 
ممن الجهد والوقمت وكميمر  ليايكاد يليا كل ما سبق ومعه ي بدون ذلكو. التوازن
  .في الدنيا واآلخرة المصالح

واحداً بعد اآلخر تنجزها  فتحديد أهدافك وشعورك بؤنك‖:فكما يقول أحد المعاصرين
مقتك بنفسك وينممرك  يحفزك علل المزيد من اإلنجاز والعمل والتخطيط، كما يعزز

النفسية إلل أن شعور اإلنسمان بؤنمه  وقد أشارت الدراسات.بمشاعر اإلنجاز والنجاح
ويجعلمه  يسير اتجاه هدفه أو أنه قريب منه يشحنه بروح قوية من الحمماس والنشماط

  ٔ―نتقل من نجاح إلل هخريتذوق طعم النجاح وي

                                 
 ٖٓ: ص ٔ: ة المجتهد  بداي ٔ
   ٔٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٕ
 ٙٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 44: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 6ٓ:ص:اللروري في السياسة ٘
 ٖٗٔ:ص:اللروري في السياسة)هو بال ريب،منتهل الشين" الناية"وما يعنيه الناس ب) يقول في معناها ٙ
 ٕٗٔ:ص:اللروري في السياسة 4
ٔ
إبمراهيم بمن حممد القعيمد، دار المعرفمة للتنميمة البشمرية، الطبعمة األولمل . د دات العشمر للشخصمية الناجحمة،العما 

 .ٕٓٔالرياض ـ السعودية، ص هـ،ٕٕٗٔ
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كمما سمبق أن رأينما مما الترممذي  -يمإدي بحيمث وال شك أن األمر في الشرا أعممم 
ومبات علمل المبمدأ وقموة التمسمك .ولوح في الرإية وسير علل بصيرةإلل  -الحكيم

وازديماد شمكر  .البذل والتلحية ممن أجلمهمعه و.به وحماسة ونشاط فيه والدعوة إليه
ويمكن أن نقسم فوائد معرفة المقاصمد إلمل مما يرجما منهما  .قصودهالمنعم بقدر فهم م

 .علل أهل االجتهاد وما يرجا علل أهل التنزيل في األحكام وريرها وعلل المكلفين
 فبخصوص أهل االجتهاد تعتبر المقاصد سبيال لهم وراية وشرطا في االجتهاد،

النتمممائج وتؤممممل والفقيمممه ممممن نممممر فمممي األسمممباب و:"يقمممول ابمممن الجممموزي رحممممه هللا
  ٔ"المقاصد

 إنممما تحصممل درجممة االجتهمماد لمممن اتصممف بوصممفين أحممدهما فهممم :)ويقممول الشمماطبي
 ٕ(مقاصد الشريعة علل كمالها والماني التمكن من االستنباط بنان علل فهمه فيها

إدرا  الحموادث التمي لمم يسمبق يستطيا الممسك بعلم المقاصد  أنعاشور  نوير، اب
تحت تلمك  باشرة وصريحة منه،را وال لها نمائر ذات أحكام محلولها في زمن الشا

ونطممئن بؤننما فمي ذلمك ممبتمون " الصور الكلية ويمبمت لهما أمممال مما مبمت لكلياتهما و 
 .ٖ"أحكاماً شرعية إسالمية

وتحمررهم ممن عجائمب أهمل  ،فالمقاصد تفيد المجتهدين في فهم النصوص وتفسميرها
كمما تكمون هاديما . ل التقول والباطن المزعومالماهر ومنزلقات السطح، وررائب أه
وتعيمنهم علمل .إمكانيمة القيماس علمل نمص مباشمر لهم في النموازل حيمث ال نمص، وال
أن معرفممة علممل األحكممام ومقاصممدها يكممون مممن  ذتكييممف األحكممام ممما مقاصممدها، إ

اعتبار تلك العلل والمقاصد عند إجران األحكام وتنزيلها وعند تحديمد الوجموه )ممرتها
وهممي إحمممد، مممممرات المنحمممل المقاصمممدي )...(والفممروا التمممي تشمممملها أو ال تشمممملها

 ٗ(والنمر المقاصدي في الفقه
تسدد عملهمم  بحيث، أهل التنزيل من الحكام والقلاة ومن في حكمهمالمقاصد وتفيد 

إلمل سملم األولويمات فمي المصمالح  دوتساعدهم علمل حسمن التطبيمق وسمالمته، وترشم
التمموازن المطلمموب، وتعيممنهم علممل معرفممة الموابممت والكليممات  فممي دوالمفاسممد، وتفيمم

والتمييممز بينهممما وبمممين الوسمممائل والمتنيمممرات، فتممممر مباتممما فمممي األولمممل ومرونمممة فمممي 
فالعدل مقصد مابت ووسائله فيها مرونة، والشور، مقصد مابت وال حر  في .المانية

اختيمار أنسمب الوسمائل  فالمقاصد تفيد في. استيراد وسائلها إن كان لدينا فقر في ذلك
إن  مفيها علل الواجب منها والمنمدوب والمبماح، مم فلتحقيق مقصود الشرا، والوقو

معرفممة مقاصممد المكلفممين فيممما يمهممر منهمما مخالفمما للشممرا يفيممد فممي سممد الممذرائا علممل 
 ٔ(فمتل مهر القصد ومبت فعليه المعول.)المقاصد الفاسدة

م ومجاهمدة أنفسمهم للخمرو  ممن دواعمي المكلفين في تحرير مقاصمدهالمقاصد فيد تو
أن ما يمهر من صالح حتل  معلمهت، واألهوان الفاسدة نحو المقاصد الشرعية النبيلة

كالقارج المرتل المجود والمنفق السخي الكريم والمجاهد المقاتمل، : في أرقل صوره

                                 
 .ٕٕٕتلبيس إبليس، ص : ابن الجوزي ٔ
 ٙٓٔ-٘ٓٔ:ص ٗ:الموافقات   ٕ
  ٕٕ٘:صمقاصد الشريعةٖ
 3:ص"دالمنحل المقاصدي في فقه ابن رش:"أحمد الريسوني ٗ
 ٗٔٔ-ٖٔٔ:ص(الفكر المقاصدي قواعده وفوائده)أحمد الريسوني ٔ
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 ال ينني شين من ذلمك عنمد هللا إذا خمال ممن القصمد إلمل رلموانه وابتنمان جنتمه وقمد
يطالمب النماس أن يكمون قصمدهم )فالشمرا.يكون أولئمك ممن أول ممن تسمعر بهمم النمار

 ٔ(أن تكون أعمالهم موافقة ألمره ونهيه لمتمشيا ما قصده، قب
سمهولة االنقيماد وسممرعة ) رفمة المقاصمد تمإدي بمالمكلفين فمي األرلممب األعمم إلمل فمع

ويمدخل جنتمه   ألن معرفة المقاصد الخيرة والوقوف علل ما يرلمي هللا ٕ(القبول
ويعلممي شممؤن اإلسممالم ويرفمما أهلممه ويكسممب السممعادة والحيمماة الطيبممة ويبممرز حكمممة 

ذلك من شؤنه إعالن الهمم وتذكية الحماس وتنشيط األعممال وإخمرا   ل، ك.التشريا 
 .مكنون التلحية والفدان ويحفز علل الصبر ومواجهة المعوقات

لهممما مختلمممف المجممماالت فمممي حيممماة ويعمممم خيمممر فوائمممد تعلمممم المقاصمممد الشمممرعية وإعما
،إنها تحدد أهداف ومقاصد التنشئة االجتماعية والتربويمة لألجيمال القادممة  ٖالمسلمين

فتكمممون منمممارة لألسمممرة والمدرسمممة والمقافمممة واإلعمممالم ومختلمممف مإسسمممات الدولمممة 
وتخدم المدعوة فتكمون علمل بصميرة وبحكممة تحببهما للنفموس وتمدخل علمل .والمجتما

الفكمر  دالل تعليل األمور وبيمان مما فيهما ممن منمافا وملمار، وتجمدالمخاطبين من خ
فيكون عقال منمما .العقل فوذا هو مبصر يعي ما يؤتي وما يذر ٗوتسدده وتنير طريق

وتكون له العافية ممن هفمة .ومرتبا بميزان ملبوط يعمل بالقسط في المنافا والملار

                                 
 ٕٔٔ:ص:نفس المرجا السابق  ٔ
 4ٕٕ:ص ٗ: :اإلحكام لرمدي ٕ
ٖ
فهذا ابن خلدون ممال يصطحب معه النمرة المقاصمدية فمي كتابمة التماري  وينتقمد ممن يمإرخ بعيمدا عمن اعتبمار    

وممما لهممم قممبحهم هللا :) والمما إلممل هممذه المعمماني مممن ممممل قولممهالمقاصممد، فهممو يشممير فممي مقدمتممه فممي عممدد مممن الم
وممن همذا البماب أيلماً مما يسمملكه )...( والعمدول عمن مقاصمد الشمريعة فمال تعمارض فيهما بمين المقطموا والممنمون

ونسممبه وأبمماه وأمممه ونسممانه ولقبممه وخاتمممه وقالمميه  المإرخممون عنممد ذكممر الممدول ونسممق ملوكهمما فيممذكرون اسمممه
 )...( الدولتين من رير تفطن لمقاصدهم  ل ذلك تقليد لمإرخيوحاجبه ووزيره ك

ذكس األَثاا  ٔانُااا  َٔ ال انمااذى ٔانه اة ٔان الاي ٔانإشيس ٔان ا اة ياٍ  فًا انفائدج نهًظُف في ْرا انعٓد في

 ي اطااد يعاس  فهٓاا وطاإنٓى ٔا وَاااتٓى ٔا ي ايااذٓى مًَاا لًهٓاى اهاق ذنااا انر ههاد ٔان فهاح ااٍ دٔناح دديًاح ا

اناريٍ امًاد اراازْى ٔاًاد  انًؤنفهٍ األدديهٍ ٔانرْٕل اٍ ذ سي األغساع يٍ انرازيخ انهٓى ما ذكس انإشزا 

تٍ َٕتمد ٔكافٕز األخشاهدي ٔاتاٍ وتاي ااايس  اهق انًهٕك وخثازْى كان جاج ٔتُي انًٓهة ٔانثسايكح ٔتُي سٓم

ٔيٍ األسثاب انً رضهح . )...( مايٓى في اداد انًهٕكٔااشازج منق ولٕانٓى اَر ٔويثانٓى ف هس َكهس اانًاع تآتائٓى

ٔيُٓاا انارْٕل ااٍ انً اطاد . انرعاديم ٔانرجاسي  نهكرب في األخثاز ويضاً انث ح تانُاادههٍ ٔذً اهض ذناا يس اى مناق

راى )...( .اايٍ ؤ سًى ٔيُ م انمثس اهق يا في ظُّ ٔذمًهُّ فه ى في انكرب فكثهس يٍ انُادههٍ ا يعس  ان ظد تًا

ٔيثم يا يركس في وطٕل انف ّ في تااب :)ي ٕل: ثهٍ في يٕلى اخس وٌ انً افمح اهق انعًساٌ يٍ ي اطد انشسعي

انً اطاد تبثهعاح انرعاأٌ ٔاا رًااع ٔذثهااٌ انعثاازاخ وخاف   مرثااخ انه ااخ وٌ انُااض ي راا ٌٕ مناق انعثاازج ااٍ

 انصَاا يمهال نسَاااب يفااد نهُإع ٔوٌ ان رام ذعههم األلكااو انشاساهح تانً اطاد فاي وٌ ٔيثم يا يركسِ انف ٓا  في

انً اطاد انشاساهح  ويضاً يفاد نهُٕع ٔوٌ انمهى يؤذٌ تمساب انعًساٌ انًفضي نفااد انُإع ٔغهاس ذناا ياٍ ساائس

 (انُمس فهًا يعسع نّ في األلكاو فإَٓا كهٓا يثُهح اهق انً افمح اهق انعًساٌ فكاٌ نٓا
ٗ
د  الشارا تقصيداً شرعياً، في تفسير النصموص الكليمة; (:ذا السياقيقول د فريد األنصاري فيما يشبه ه   مما ي َقصق

 .الستيعاب المفهومات الجديدة للمصالح والمفاسد والحقوق; بما ينلبط إلل أحكام الشريعة
والتفكير المقاصدي لرورة من لرورات البعمة، وأصل من أصمول التجديمد، فبنيمره تتيمه األممة بمين الممواهر; 

يرفا شموكة الفكمر الخمارجي ممن جديمد، أو يمدخلها ـ باللمد ـ فمي متاهمات التحليمل البماطني، ويبقمل الوسمط بما قد 
فريممد . د.( وشممين مممن هممذا وذاك ـ ممما األسممف ـ هممو حاصممل، وهلل عاقبممة األمممور! بعيممداً عممن لسممان الميممزان

( ٖـ  ٖ! )"إلمل حركمة اإلسمالم ممن الحركمة اإلسمالمية: بعمة التجديد المقبلة في مل االجتياح العمولمي"األنصاري
شمممعبان *3ٕٔالعمممدد *   المامنمممة عشمممرة  السمممنة -مجلمممة البيمممان(تجديمممد أصمممول الفقمممه ومقاصمممد الشمممريعة)نقطمممة
 مٖٕٓٓاكتوبر  هـٕٗٗٔ
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 )...(جنمممون البشمممر وينشمممرون ويشمممجعون" جنمممون البقمممر"يحممماربون ويحمممذرون)قممموم
 ٔ(يدافعون عن األرزاق ويخربون األخالق

 
 :المقاصد العامة للشريعة

حسمب ابممن -يتجلمل المقصمد الكبيمر للشمريعة اإلسمالمية فمي أبعادهما العلميمة والعمليمة 
في دنيا الناس بحياة طيبة وفي هخرتهم برلوان  ٕ.(في إفادة السعادة اإلنسانية)-رشد

 .وجنةمن هللا 
 الفلميلة الكاملمة)دة اإلنسانية ال يمكن أن تتحقق إال من خالل التحلمي بوهذه السعا
والقممدوة فممي ذلممك ممما حققممه السمملف بممالتزام شممرا هللا مممن ريممر تحريممف (  والتقممو،

الصمدر األول إنمما صمار إلمل ":)فصمل المقمال"لمقاصده في العلم والعمل، يقمول فمي 
 ٖ(ن تؤويالت فيهاباستعمال هذه األقاويل دو والتقو، الفليلة الكاملة

وينبني أن تعلم أن مقصود الشرا إنمما همو تعلميم :)ويقول بشكل أكمر بيانا وتوليحا
والعلممم الحممق هممو معرفممة هللا تبممارك وتعممالل وسممائر . الحممق العلممم الحممق والعمممل

وبخاصمة الشمريفة منهما ومعرفمة السمعادة األخرويممة  الموجمودات علمل مما همي عليمه
امتمال األفعال التي تفيد السعادة وتجنب األفعال  حق هووالعمل ال. والشقان األخروي
فمالعلم الحمق .(األفعال همي التمي تسممل العلمم العملمي بهذه والمعرفة. التي تفيد الشقان

هممو العقيممدة والعلممم العملممي هممو الشممريعة وهممي عنممده تحتمموي علممل األحكممام وعلممل 
والعلمم بهمذه همو  يمةبدن احمدهما أفعمال مماهرة: وهمذه تنقسمم قسممين:) لاألخالق، يقمو

وريمر ذلمك ممن  والصمبر الذي يسمل الفقمه والقسمم المماني أفعمال نفسمانية مممل الشمكر
الزهمد  المذي يسممل والعلمم بهمذه همو. األخمالق التمي دعما إليهما الشمرا أو نهمل عنهما

 ٗ.(وعلوم اآلخرة
بدو ررم ما ي" بداية المجتهد ونهاية المقتصد"وأعتبر أن الخاتمة التي أنهل بها كتاب 

،وشممين مممن ررابتهمما عممن المممتن الفقهممي ٘مممن اقتلممابها أو حتممل مممن عممدم اكتمالهمما
فبشمممين ممممن الترتيمممب "الفلممميلة الكاملمممة"،تفصمممل بولممموح مقصممموده ممممن ٔللكتممماب

لكالممممه،وفك إشممماراته يمكمممن الوقممموف علمممل البعمممد الشممممولي فمممي نممممرة ابمممن رشمممد 

                                 
  ٔٓٔ:ص:الفكر المقاصدي قواعده وفوائدهٔ
أو امهمر منهما  ماهراً بنفسمه يكون حرفها بتؤويل ال فمن) :ونصه 4ٖ:ص"فلسفة ابن رشد"لمن )فصل المقال ٕ

 ( .فعلها المقصود في افادة السعادة االنسانية حكمتها وابطل بطلأللجميا وذلك شين رير موجود فقد 
 نفس المرجا ونفس الصفحة ٖ
 ٖٔ:ص:المرجا السابق ٗ
وهمذا الجمنس ممن األحكمام همو مممل رد السمالم وتشمميت العماطس وريمر ذلمك ممما يمذكره :)يمهر ذلك من قوله  ٘

أواخر كتبهم التل يعرفونها بالجواما ونحن فقد رأينا أن نذكر أيلما ممن همذا الجمنس المشمهور منمه إن الفقهان في 
(  شان هللا تعالل  وأما ما ينبني قبل هذا أن تعلم أن السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفلائل النفسمانية

كممما هممو الشممؤن فممي "الجواممما"كر شمميئا مممن مممم فصممل قلمميال  فممي الفلممائل ولممم يممذ ٖ٘٘: ص ٕ: بدايممة المجتهممد  
 " االستذكار"الموطؤ وشرحه 

وكؤنممه أراد التنبيممه إلممل الفلممائل ذات البعممد االجتممماعي واالقتصممادي والسياسممي اكمممر مممن . والممذي اعتمممده كميممرا
 مندوبات األفراد المعروفة من سالم وتشميت العاطس وريرها

،فهذه الخاتمة ممن جهمة تبمين وحمدة الحقيقمة عنمد ابمن رشمد " حكمةال"فهي أقرب من خطابه الفلسفي،وحديمه في  ٔ
والتي قمد تتنموا إليهما المسمالك سموان ممن جهمة الحكممة او الشمريعة،فهما صماحبتين وأختمين فمي الرلماعة حسمب 

 .ومن جهة اخر، وألمر ما يالحم فيها شين من االرتباك والتقديم والتؤخير.تعبيره
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ومختلممممف ،فهممممو يتحممممدث عنهممما فممممي إطممممار ممممما يهمممم الفممممرد والمجتممممما ٔالمقاصمممدية
 .وكؤنه يتدارك النقص الحاصل في التطبيق الفقهي.مإسساته

جريا علل عادة الفقهان والذي يكاد ينيمب فيمه الحمديث عمن " البداية"كما مارسه في  
فنجمد كالممما عممن .مإسسمات المجتممما باسمتمنان حمماالت معممدودة كالمماوردي وألممرابه

اممة اإلنسمان مصمداقا لقولمه السنن الكرامية والتي ال تعني في األرلب األعمم ريمر كر
بممما منحممه مممن حريممة وممما حملممه مممن مسممإولية الخالفممة ( وكرمنمما بنممي هدم:)تعممالل

والعمارة والعبادة وما هيؤ له من قابلية للتعلم وجعل له السما والبصر والفإاد وسخر 
 .له الكون وجعله فيه سيدا

اجتمماعي ومما كما تحدث عن السمنن االجتماعيمة ممن تمرابط ومحبمة وتعماون وتكافمل 
( سمنن األئممة والقموام بالمدين)أو(المعبمر عنهما بالرياسمة)يدخل في الجوانب السياسية 

مممن تنممميم أمممر الجهمماد والعممدل وإقامممة الحممدود وإشمماعة األمممن ومقاومممة االنحممراف 
من قبل اإلخالل بهذه السمنن وإمما ممن قبمل سمون المعتقمد )بمختلف أشكاله سوان كان 

ممن  ابعماد االقتصمادية كتحقيمق العدالمة االجتماعيمة، انطالقموكمذا فمي األ( في الشريعة
 هِمن موا :)وكؤنه يشير إلمل قولمه تعمالل( باب االشتراك في األموال)المبدأ الممالي من 

 ِ ولِهِ  بِاهلله ا َوأَنفِق وا َوَرس  ْسَتْخلَفِينَ  ِممه م مه  ت ْإت واْ  َوالَ  :)وقوله تعالل(4:الحديد) ) فِيهِ  َجَعلَك 
م م   َفَهانالسه ممْ  َجَعملَ  الهتِمي أَْممَوالَك  فالممال ممال هللا والجماعمة ( ٗالنسمان ()قَِيامماً  هللاه  لَك 

مستخلفة فيه والفرد نائب عن الجماعمة فمي التصمرف فيمه بمقتلميات المصملحة وإال 
 .الحجرالمفرط في ذلك استحق 

" النفسممانيةالفلممائل "الجوانممب األخالقيممة التممي سممماها : واعتبممر نصممف القلممية كلهمما
والزهمد " فلميلة العفمة"بحيث اعتبرها مقاصد لألحكمام وعمموم الفقمه ،والمتمملمة فمي 

المانا من التكالب والملم وأخذ ما لميس بحمق، ممم الرقمي ممن مجمرد كمف األذ، إلمل 
وحممب بسممطه فممي حيمماة األفممراد والجماعممة والقيممام بالواجممب فممي كممل " فلمميلة العممدل"

فلميلة "في البذل والتلحية و" فليلة السخان"ان ومجال، مم الترقي منه إلل اإلحس
فممي المواقممف ومواجهممة االنحممراف والباطممل بدايممة مممن الممنفس واألسممرة " الشممجاعة

 .والمجتما والعالم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجهادا في سبيل هللا 
هللا والتي تبدأ بمؤدان حمق " فليلة العبادة"وال يفلح المرن في شين من ذلك كله بنير 

علمل ذلمك بركمة  دلمم يكمن هللا فمي حاجمة إلمل شمين ممن ذلمك، تعمو اعلمل عبماده، ولمم
حياة سعيدة طيبة ووقمودا وزادا لفلمائل العفمة والعمدل والسمخان والشمجاعة، ،بالعابد 

 . اآلخرة رلوان أكبر وجنة نعيم يوف
لتمزام والذي يفهم من كالم ابن رشد تنبيهه لما يمكن أن يقا في تطبيق الشريعة ممن ا

فجعمل المسمؤلة .رسومها ومواهر أحكامها وتلييا لمقاصمدها ومكمارم األخمالق فيهما
جموهر  ااألخالقية في المرتبة األولل وباقي المقاصد بما فيها العبادة خادمة لها، وهنم

                                 
بين مقاصد الدين والفلسفة جريا علل عادته في السعي للتوفيق بينهما يقول فمي ال يشعر ابن رشد بفرق ذي بال  ٔ

فموذا مما تؤملمت الشمرائا،تجدها تنقسمم إلمل معرفمة مجمردة فقط،مممل مما تمؤمر بمه شمريعتنا :)اللروري في السياسمة
قصممده لمعرفممة هللا تعممالل،وإلل معرفممة عمليممة،ممل ممما تحممض عليممه مممن األخالق،وقصممدها مممن هممذا هممو عممين ممما ت

مركمز  -نقلمه عمن العبريمة إلمل العربيمة د أحممد شمحالن ٗٗٔ:ص.اللروري في السياسمة( الفلسفة جنسا ومقصدا
 336ٔ- ٔ-ط-بيروت-دراسات الوحدة العربية
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،بحيث يمهر ممن تمرتيبهم وخصوصما عنمد النزالمي ٔالخالف ما من قبله من العلمان
،مسترشدا ٕجال التحسينات بعد اللرورات  والحاجاتأن الدائرة األخالقية تقا في م
إنممما بعمممت ألتمممم مكممارم "والتممي أجملهمما فممي قولممه  فممي ذلممك بمقصممد بعمممة النبممي 

الفلممممائل "ممممما اإلشممممارة إلممممل وجممممود فممممرق جمممموهري بممممين ملمممممون .ٖ"األخممممالق
تتسمما عنممد ابممن رشممد لتشمممل مختلممف  ثالتحسممينات عنممد النزالممي، بحيمم"و"النفسممانية

 .عيةاألحكام الشر
وبعض "البداية"فالمقاصد الشرعية ومن خالل ما يمهر من تتبا هذه الخاتمة وعموم 

 :يمكن جمعها في المحاور التالية" ومناهج األدلة "فصل المقال"اإلشارات في 
 .مقصد السعادة
 . مقصد العبادة

 .مقاصد أمهات الفلائل ومكارم األخالق
 . مقصد وحدة المسلمين

 .تحفم الفلائل العلمية والعملية مقصد وجود سلطة زمنية
 .مقصد رعاية المصالح

ويبمممدو أن ابمممن رشمممد ررمممم اسمممتعانته بمعارفمممه فمممي الفلسمممفة وخصوصممما فمممي جانبهممما 
األخالقي،بقممي وفيمما لمقاصممد الشممرا باعتممماده مممنهج االسممتقران لنصوصممه،فمأل تلممك 

 .القوالب المستفادة بملامين شرعية
 :ٔمقصد السعادة

انبها العلمية والعملية والنفسية تتحقق للممإمنين بمعرفمة ربهمم فمقصد السعادة في جو
وبعبادته وطاعته واألنس به ورإيته يوم القيامة ومما يجتمما لهمم ممن رلموانه عمنهم 

سمعادة تجمد أصمولها فمي . ورلوانهم بربهم هاديما ومرشمدا مطمئنمين لقلمائه وقمدره

                                 
فهمي عنمد الجمويني ريمر منلمبطة ال يصملح أن تكمون أصمال فمي األقيسمة كالحمال فمي اللمروريات والحاجيمات  ٔ

 :يقول
يا يننل عن جميا ذلك فؤقول وقد مهدت أن القوانين المبنية علل المكمارم الكليمة ال يجمر، وأنا أذكر مسلكا أصول)

فيهمما تمهيممد أصممل قياسمما علممل أصممل وإنممما األقيسممة فممي األصممول  إذا الحممت المعممانل وإنممما تمهممر المعممانل فممي 
ال تشممبه فممروا والممذ، نختممتم بممه الكممالم أن أصمملين مسممتندهما المحاسممن والمكممارم )...( اللممرورات والحاجممات 

أحدهما فروا الماني من جهمة تعلمق كمل واحمد بمؤمر ريبمي ال يلمبطه الفكمر إذ ال يجمري كمل مقصمود فمي النيمب 
علل قلية واحدة فوذا الح ذلك وتجدد العهد بمه فمالبيا ممن اللمروريات فكيمف ينقمدح تشمبيه فاسمده بفاسمد قسمم ال 

طممما الشمممبه ولمممم يلمممح معنمممل لمممم يمممرتبط األصمممل لمممرورة فيمممه وال حاجمممة وهمممذا قممماطا للشمممبه بالكليمممة فممموذا انق
 ٕٕٙ:ص ٕ:البرهان(بالفرا

وما كان وجموده علمل األفلمل ":)اللروري في السياسة"األصل الفلسفي لهذا القلب عند ابن رشد في قوله في  ٕ
فقد قيمل فمي شمؤنه فمي العلمم )ويممل لذلك بالجانب النطري عند اإلنسان( فهو أفلل مما وجوده من أجل اللرورة

   3ٗٔ:ص( لطبيعي إن وجوده بالنسبة ل نسان لم يكن علل اللرورة بل من أجل األفللا
قال أحمد بن حنبل سمعت المعمافي بمن عممران يقمول سممعت سمفيان المموري  :)البن عبد البر "التمهيد"جان في  ٖ

 عليمه وسملم  يقول سمعت منصورا يقول سمعت إبمراهيم يقمول وذكمر عنمده البخمل فقمال قمال رسمول هللا  صملل هللا
خمر  السميوطي عمن أبمي هريرة،وصمححه األلبماني انممر و ٕٗ٘: ص ٙٔ:  ( إنما بعمت ألتممم مكمارم األخمالق

تخمريج السميوطي عمن أبمي ( بعمت ألتمم صمالح األخمالق) في صحيح الجاما،وورد أيلا بلفم 3ٕٖٕ:حديث رقم
وورد فمممي .الصمممحيح الجممماما فمممي 6ٖٖٕانممممر حمممديث رقمممم :وصمممححه األلبممماني"صمممالح األخمممالق"هريمممرة بلفمممم 

 ٘ٗ:رفم الحديث  (األخالق (صالح:وفي رواية)إنما بعمت ألتمم مكارم )":الصحيحة لأللباني"
عنمدما تكمون أفعالمه :)فعل النفس الناطقمة فعمل الفليلة،فالسمعادة تتمؤتل:السعادة"اللروري في السياسة"جان في  ٔ

 4ٗٔ:ص( الخاصة به صادرة عنه،وهي في راية الخير والفليلة
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 َذَكُر أَوْ  مقن َصالًِحا َعِملَ  َمنْ  :)(97)في قوله تعالل في سورة النحل ،جانبها الدنيوي
وَ  أ نَمل ْإِمن   َوه  م َطيقَبةً  َحَياةً  َفلَن ْحيَِينهه   م  وفي ( َيْعَمل ونَ  َكان واْ  َما بِؤَْحَسنِ  َولََنْجِزَينهه ْم أَْجَره 

قولممه تعممالل فممي سممورة  الجانممب األخممروي إلممافة إلممل ممما تلمممنته اآليممة السممابقة
ا :)(108)هود واْ سَ  ِذينَ اله  َوأَمه َماَوات   َما فِيَها َخالِِدينَ  اْلَجنهةِ  َففِي ِعد   َواألَْرض   َداَمِت السه
وذُ  َرْيرَ  َعَطان َربهكَ  َشان َما إاِله    .وريرها من اآليات التي في حكمها(َمْجذ 

 :مقصد العبادة
 :)ومقصد العبادة يؤتي علل رأس مقاصد الخلق كمما قمال تعمالل فمي سمورة المذاريات

ونِ  إاِله  َواإلِنمسَ  اْلِجمنه  َوَمما َخلَْقمت   من ِممْنه م أ ِريمد   َمما( 56) لَِيْعب مد  ْزُق َوَمما مق  أَن أ ِريمد   رق
مونِ  َ  إِنه ( 57) ي ْطِعم  موَ  هللاه اق   ه  زه و المره ةِ  ذ  ومما فمي حكمهما ممن ( (58) اْلَمتِمين   اْلق موه
م،فقد ذكمره فمي بدايمة الفلمائل وكالمه عن هذا المقصد يفيد أنه األسبق واأله.اآليات
فمنها ما يرجا إلل تعميم من يجب تعميمه وشكر من يجب شكره وفمي همذا :) وقال

   ٕ(كالشروط في تمبيت هذه الفلائل)مم ختم به معتبرا إياه ٔ(الجنس تدخل العبادات
 

 :مقصد أمهات الفضائل ومكارم األخبلا
الفليلة الكاملة )ن السلف بوهي تشبه مجتمعة ما وصف به مجتما الصدر األول م

،ويكفمي ألهميمة همذا المقصمد أن جعمل أحمد أهمم مقاصمد العبمادة التمي همي  ٖ(والتقو،
وهمممي التمممي تحقمممق للنممماس الصمممحة النفسمممية بجانمممب صمممحة األبمممدان .مقصمممود الخلمممق

وهمذه . همذا فمي صمحة األنفمس والشمارا همو المذي يبتنمي :)يقول ابن رشمد.المطلوبة
باألفعمال الشمرعية فمي  قد صرح الكتاب العزيمز بطلبهماو. تقو، الصحة هي المسماة

كتب عليكم الصيام كمما كتمب علمل المذين ممن قمبلكم لعلكمم  " :تعالل فقال. رير ما هية
". لن ينال هللا لحومهما وال دماإهما ولكمن ينالمه التقمو، ممنكم  " :تعالل وقال". تتقون 
ذلمك ممن اآليمات التمي إلمل ريمر " ن الصمالة تنهمل عمن الفحشمان والمنكمر إ " :وقمال

وقد تحدث ابن رشد في هذا المقصد عمن  ٗ. (العزيز من هذا المعنل الكتاب تلمنها
 :أربا أمهات في المقاصد

 :ٔمقصد العفة

                                 
 ٖ٘٘: ص ٕ: بداية المجتهد    ٔ
 ٖٙ٘: ص ٕ: بداية المجتهد    ٕ
 4ٖ:ص("فلسفة ابن رشد"لمن )فصل المقال ٖ
 ٖ٘:ص:فصل المقال ٗ

( التوسممط واالعتممدال فممي المطعممم والمشممرب والمنكمموح":)اللممروري فممي السياسممة"وهممي عنممده كممما جممان فممي ٔ
قول أفالطون في المناكح حيث دعا إلل شيوعية  وأستنرب جدا من سكوت ابن رشد وعدم تعليقه علل 3ٔٔ:ص

الجنس والولدان بين الرجال والنسان وإلل نبذ األسرة والقصد فقط إلمل تحسمين النسمل ولمبط العالقمة فمي مواسمم 
محددة يشرف عليها الحكام علل ررار ما هو ممكن في عالم الحيوان،من رير أن يعرف األبنان اآلبمان وال اآلبمان 

جه التعيين،وإنما االكتفان بالشعور المشترك حتمل يكمون أدعمل بزعممه إلمل التمآلف ونبمذ كمل أشمكال األبنان علل و
 .التبارض والصراا

فكيمف يكمون وقما ذلمك فمي .وهي أفكار نشعر ونحن في ممل زماننا بنرابتها وشذوذها عن الفطمرة والمذوق السمليم
ريرهما ممما يلمرب العقيمدة فمي الصمميم ويمرو  المجتمعات اإلسالمية هنمذاك؟ال شمك أن فمي مممل همذه الفلتمات، و

للخرافة كاعتقاد تحول الحفمة الفلالن إلل مالئكة ،مما يفسمر نبمذ الفلسمفة وأهلهما إن كمان همذا همو مما يخمر  ممن 
هذا إن لم يكن اليهودي المتمرجم قمد تصمرف فمي .رنوسهم مما يسمونه حكمة وهو عين اللالل والفسق والفجور
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ففي هذا المقصد ما ال يحصل من النصوص العامة في عدم القصد إلل الدنيا وحدها 
.  أو تكون سمببا للنفلمة عنهماواالطمئنان إليها أو االرترار بها أو إيمارها علل اآلخرة 

والنصوص الخاصة ببعض األمور في هذه الدنيا ،ففمي الممال مممال، قولمه تعمالل فمي 
 َتْعِرف ه م التهَعفهفِ  ِمنَ  أَْرنَِيان اْلَجاِهل   َيْحَسب ه م   :)سورة البقرة في شؤن فقران المهاجرين

ْم الَ   َوَممن)ؤن األرنيان ما أمموال اليتماملوقوله في ش (4ٖٕ() النهاسَ  َيْسؤَل ونَ  بِِسيَماه 
ما وفمي عفمة رريمزة الجنس،قولمه .وريرهما ممن اآليمات(ٙالنسمان ()َفْلَيْسمَتْعفِفْ  َكماَن َرنِّيً

ونَ  ال الهِذينَ  َوْلَيْسَتْعفِفِ  (:)ٖٔ)تعالل في سورة النور  ِممن هللاه   ي ْننِمَيه مْ  َحتهل نَِكاًحا َيِجد 
ر تبر  وزينة في حكم من أعفيت من الستر الكامل وفي ولا المياب من ري( َفْللِهِ 

السمنن )وفلميلة العفمة تعمم عنمده مما يتعلمق ب( لهه منه  َخْير   َيْسَتْعفِْفنَ  َوأَن :)،قوله تعالل
وهممي فممي الشممرا تعممم ( الممواردة فممي المطعممم والمشممرب والسممنن الممواردة فممي المنمماكح
وكممذا .ية بالمبمادج والممدينالمدنيا كلهمما ممن جهممة عمدم تعلممق القلممب بهما إلممل حمد التلممح

وال واألفعمال بمما ال خيمر فيمه فمي اجتناب المحرمات واإلسمراف والتبمذير ولنمو األقم
 .دين أو دنيا
 :ٔمقصد العدل

ر   إِنه  :)ويكفي فيه قوله تعالل في سورة النحمل َ َيمؤْم   ِذي َوإِيَتمان بِاْلَعمْدِل َواإلِْحَسمانِ  هللاه
نَكمرِ اْلَفحْ  َعمنِ  َوَيْنَهمل اْلق ْرَبمل ممْ  َواْلَبْنميِ  َشمان َواْلم  ك  ممْ  َيِعم  ونَ  لََعلهك  ر  ومما فمي  (90) َتمَذكه

حكم هذه اآلية سوان في الكتابة أو اإلشهاد أو الحكم والقلان أو اإلصالح بين الناس 
واألبنان أو في الكيل والميزان والتعامل باألموال وريرهما ممن المجماالت،  ةأو األسر

أجناس السنن التمي تقتلمي العمدل فمي ) والكف عن الجور أي يطلب فيها العدل يالت
األموال والتي تقتلي العدل في األبدان وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحمروب 
 ٕ(والعقوبات ألن هذه كلها إنما يطلب بها العدل ومنها السنن المواردة فمي األعمراض

تكون نتيجة التزام والعدل كما هو مطلوب في الجماعة مطلوب قبل ذلك في األفراد،ف
المقصمود ممن ذلمك التمزام النماس :) الشريعة تحقيمق الخيريمة والعمدل،يقول رحممه هللا

الشرائا وأن يكونوا أخيارا عدوال كما قال تعالل كتب عليكم الصميام كمما كتمب علمل 
 ٔ( الذين من قبلكم لعلكم تتقون

  
 :ٕمقصد السخا 

                                                                                             
انممر )كما فعل مما األيمات واألحاديمث واشمعار العمرب كمما شمهد بمذلك معمرب المنصالنص بالتحريف او الحذف 

 (.3ٕ:هام  ص
جان في اللروري في السياسة بمؤن العمدل همو اإلنصاف،ولمبط المنفس والتموازن بمين مختلمف القمو، إن علمل  ٔ

وقمموة ( اعةالشممج)وقمموة النلمب( العقممل)مسمتو، الممنفس أو علمل مسممتو، الجماعممة،ففي المنفس أن تعمممل قمموة الفهمم
ما ينبني،بالمقدار الذي ينبني وفمي الوقمت المذي ينبنمي وكمذلك الشمؤن فمي الجماعمة والمدينمة تكمون ( العفة)الشهوة

-3ٔٔ.وهو الحاكم في سائر القو، وتكمون سمائر القمو، خالمعة لمه( العاقل)تؤتمر بؤمر .حكيمة وشجاعة وعفيفة
ٕٔٔ  

 ٖٙ٘: ص ٕ: بداية المجتهد    ٕ
 ٕٕٔ: ص ٔ:  بداية المجتهد  ٔ
العدل إنما هو من قبل األمور العملية،والعفمة ممن قبمل الشمهوات ):بالكرم،قال"وسماه في اللروري في السياسة ٕ

 ٗ٘ٔ:ص( المعيقة لفعل كل ما هو جميل،والشجاعة من قبل األشيان اللارة،والكرم من قبل المال
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 طلمب الفلميلة التمي تسممل السمخانوهمي التمي يقصمد بهما  :)ويبين هذا المقصد بقوله
والزكاة تدخل في هذا الباب من وجمه وتمدخل فمي  .وتجنب الرذيلة التي تسمل البخل

قممال تعممالل فممي سممورة   ٔ (بمماب االشممتراك فممي األممموال وكممذلك األمممر فممي الصممدقات
ِ  هِمن موا :)الحديمد مولِهِ  بِماهلله ما َوأَنفِق موا َوَرس  ْسمَتْخلَفِينَ  ِممه مم مه مْ  هَمن موا َفالهمِذينَ  فِيمهِ  َجَعلَك   ِممنك 
ق وا:) وقمال عمز وجمل فمي سمورة التنمابن (( 7) َكبِيمر   أَْجمر   لَه ممْ  َوأَنَفق موا َ  َفماته  َمما هللاه

وا وا اْسَتَطْعت ْم َواْسَمع  مْ  َخْيمًرا َوأَنفِق موا َوأَِطيع  َنف ِسمك  مم   َفؤ ْولَئِمكَ  َنْفِسمهِ  ش محه  َوَممن ي موقَ  ألق  ه 
م ْفلِح  َ  إِن( 16) ونَ اْلم  موا هللاه ممْ  ي َلماِعْفه   َحَسمًنا َقْرًلما ت ْقِرل  ممْ  َوَيْنفِمرْ  لَك  َشمك ور   َوهللاه   لَك 
 .ونصوص اإلنفاق ال يكاد يحصيها عد( (17) َحلِيم  
 

 :ٕمقصد الشجاعة
السنن المواردة فمي  :ومن السنة المهمة في حين االجتماا :)ويبدو أنه المقصود بقوله

ة والتعاون علل إقامة هذه السنن وهو الذي يسمل النهمي عمن المنكمر المحبة والبنل
وهي المحبة والبنلة أي الدينية التي تكون إما من قبل اإلخالل  ،واألمر بالمعروف

حيممث ال قيممام بمهمممة األمممر  ٖ(بهممذه السممنن وإممما مممن قبممل سممون المعتقممد فممي الشممريعة 
تممه والجهمماد بنيممر شممجاعة بممالمعروف والنهممي عممن المنكممر وعممموم قممول الحممق وإقام

مْ  ددَيْرتَ  َمن هَمن واْ  أَيهَها الهِذينَ  َيا :)قال تعالل.وصبر  هللاه  بَِقْومُ  تِيايَ  َفَسْوفَ  ِدينِهِ  َعن ِمنك 
ةُ  ِمنِينَ واْلم   َعلَل أَِذلهةُ  ي ِحبهه ْم َوي ِحبهوَنه   ونَ  اْلَكمافِِرينَ  َعلَل أَِعزه ِ  فِمي َسمبِيلِ  ي َجاِهمد   َوالَ  هللاه

ِ ي   َفْلمل   َذلِمكَ  آلئِممُ  لَْوَممةَ  َيَخماف ونَ  ( (54)المائمدة) َعلِميم   َيَشمان َوهللاه  َواِسما   َممن تِيمهِ وهللاه
 .ورير ذلك من هيات الذكر الحكيم

 فمي تعليقمه علمل مما ذهمب إليمه أفالطمون" اللروري في السياسة"يقول ابن رشد في
بوكراههمما بواسممطة الحممرب علممل األخممذ بممؤن ال سممبيل إلممل تؤديممب األمممم اللممالة إال 
فالمدعوة إلمل هللا تعمالل تكمون بوحمد، :)بالفلائل بعد سلوك سبيل اإلقناا ما األخيار

ويبدو أن األليق بزماننما االكتفمان فمي المدعوة  ٔ(سبيل الموعمة وسبيل الجهاد:سبيلين
إال أن  دون جهاد الفتح، بسبيل الموعمة واإلقناا، وإعمال جهاد الدفا وصد العدوان

  .يكون فتح إعالم وتعليم وما في حكمهما
 : مقصد وحدة المسلمين

ويمهر من إشادته في فصل المقال بحال الصدر األول من السلف في تجنب االبتداا 
 ،وأما من أتل بعدهم فانهم لما استعملوا التؤويل (في العقيدة حيث كان أمرهم مجتما 

نشؤت فرق اإلسمالم )حيثٕ(م وتفرقوا فرقاً اختالفهم وارتفعت محبته قل تقواهم وكمر

                                 
 ٖٙ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ 
إنهمما صممفة :)البممن رشممد( مختصممر كتمماب السياسممة ألفالطممون")السياسممة اللممروري فممي"جممان فممي الشممجاعة فممي ٕ

تحصممل فممي الممنفس تقمما بممين التهممور والجبن،وهممي ملكممة بهمما يصممير اإلنسممان شممجاعا حيممث يجب،وبالمقممدار الممذي 
المبمات علمل المرأي والتمسمك بمه حتمل يصمير طبعمما )وقمال عنهما ايلما بؤنهما   46:ص( يجب،والوقمت المذي يجمب

تهم أحمموال القمموة وأحمموال اللممعف،أعني القمموة أمممام ممما يخيممف أو يخشممل منه،واللممعف أمممام للجميمما عنممد مممواجه
 ٔ-ط-بيمروت-مركمز دراسمات الوحمدة العربيمة -نقله عن العبرية إلل العربية د أحمد شحالن 4ٔٔ:ص( الشهوات

-ٔ336 
 ٖٙ٘: ص ٕ: بداية المجتهد    ٖ
 6ٔ:اللروري في السياسة ص ٔ
 4ٖ:ص:فصل المقال ٕ
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 فمي فمؤوقعوا النماس ممن قبمل ذلمك) ٔ(الفاسدة منهما وبخاصةً  حتل كفر بعلهم بعلاً 
وال شممين  ٕ.(شممنآن وتبممارض وحممروب ومزقمموا الشممرا وفرقمموا النمماس كممل التفريممق

وال شممر أعمممم مممن :)ألممر للمسمملمين مممن الفرقممة،يقول فممي اللممروري فممي السياسممة
جعل من المدينة الواحدة مدنا متعددة،كما انه ال خير أعمم في سياسمة السياسة التي ت

 ٖ(المدن من الجما بينها وتوحيدها
 ثوال شك أن االختالف في فقه الفروا ليس هو االختالف العقائمدي والسياسمي، حيم

يمهممر أحيانمما وكؤنممه مطلمموب السممتيعاب اخممتالف األحمموال والبيئممات بممل ومممروف 
سمطا للرحممة وشمعورا ممن الجميما بمما يسمعهم ممن ردان األشخاص إزالمة للحمر  وب

وما كل ذلك فلميس أروا ممن اإلجمماا إذا وقما وممن االخمتالف إذا ارتفما، .الشريعة
ابن رشد في االختالف الكمير الذي وقا في لم الذهب إلل الفلمة فمي الزكماة  ليقو

ان أن ويسمتحيل فمي عمادة التكليمف واألممر بالبيمم)وفمي صمفة اللمم ممن المجيمزين لمه 
يكمون فمي أمممال هممذه األشميان المحتملمة حكمم مخصمموص فيسمكت عنمه الشمارا حتممل 
يكون سكوته سببا ألن يعرض فيه من االختالف ما مقداره هذا المقدار والشارا إنما 

   ٗ(بعث صلل هللا عليه وسلم لرفا االختالف 
 :مقصد وجود سلطة زمنية تحفظ الفضائل العلمية والعملية

الوحدة فمال أقمل ممن وجمود سملطة قائممة تقميم ممن المدين مما ال يقموم  وإذا تعذر مقصد
ومنهما سمنن واردة فمي االجتمماا المذي همو  :)بنيرها، و يمهر هذا المقصد ممن قولمه

شرط في حياة اإلنسان وحفم فلمائله العمليمة والعلميمة وهمي المعبمر عنهما بالرياسمة 
فبنير هذه السلطة الزمنية تبقل ( ولذلك لزم أيلا أن تكون سنن األئمة والقوام بالدين

أيلا فمي  بل والفردي ،جل هذه المقاصد معطلة وخصوصا في مستواها االجتماعي
نمممام تنعممدم فيممه الحريممة ويسممود فيممه قهممر النمماس علممل منمماهج وطممرق  حممال وجممود

 .ومذاهب تحارب الفطرة وتهدم الفلائل
شمرتها وإعمالهما بنيمر وكما أشار ابن رشد إلل أن بعض األحكام العملية ال يمكن مبا

 :)لسلطة ممل إقامة الحدود وفريلة الجهاد واألمن والعدل وعدد ممن األحكمام، يقمو
قال القالي رلي هللا عنه وينبني أن تعلم أن األحكمام الشمرعية تنقسمم قسممين قسمم 
يقلي به الحكام وجل ما ذكرناه فمي همذا الكتماب همو داخمل فمي همذا القسمم وقسمم ال 

الجنس من األحكام هو  إليه وهذاهذا أكمره هو داخل في المندوب يقلي به الحكام و
 التميممل رد السالم وتشميت العاطس ورير ذلك مما يذكره الفقهان في أواخر كتبهم 

  ٔ(يعرفونها بالجواما
مْ  هَمن موا الهمِذينَ  هللاه   َوَعمدَ  :)قمال هللا عمز وجمل مالَِحاتِ  ِممنك   فِمي ه ملََيْسمَتْخلَِفنه  َوَعِمل موا الصه

َننه  َقْبلِِهمْ  ِمن اْسَتْخلََف الهِذينَ  َكَما األَْرِض  لَنهه م اْرَتَلل الهِذي ِديَنه م   لَه مْ  َولَي َمكق  لَه ْم َولَي َبدق
وَننِي أَْمًنما َخْوفِِهم َبْعدِ  مقن مم   َفؤ ْولَئِمكَ  َذلِمكَ  َبْعمدَ  َكَفمرَ  َوَممن بِمي َشمْيًئا ي ْشمِرك ونَ  ال َيْعب مد   ه 

                                 
 ٖٙ:ص:المقالفصل  ٔ
 ٖٙ:ص:فصل المقال ٕ
 ٖٓٔ:ص:اللروري في السياسة ٖ
 66ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٗ 
 ٖ٘٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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موا( 55) ْلَفاِسمق ونَ ا مالةَ  َوأَقِيم  َكماةَ  َوهت موا الصه موا الزه مولَ  َوأَِطيع  س  مونَ  الره مْم ت ْرَحم   ((لََعلهك 
لِم وا بِؤَنهه مْ  ي َقاَتل ونَ  لِلهِذينَ  أ ِذنَ  :)وقال تعالل (56)النور َ  َوإِنه  م   َنْصِرِهْم لََقِدير   َعلَل هللاه

وا الهِذينَ ( 39) ِ  َدْفا   َولَْوال هللاه   َربهَنا أَن َيق ول وا إاِله  َحق   بَِنْيرِ  ِدَياِرِهمْ  ِمن أ ْخِرج   النهاسَ  هللاه
َمْت َصمَواِما   بَِبْعُض  َبْعَله م ِ َكمِيمًرا اْسمم   فِيَهما ي مْذَكر   َوَمَسماِجد   َوَصملََوات   َوبَِيما   لهه مدق  هللاه

مَرنه  ه  َممن هللاه   َولََينص  مر  َ  إِنه  َينص  مْ  إِن الهمِذينَ ( 40) لََقمِوي  َعِزيمز   هللاه نهماه  كه  األَْرِض  فِمي مه
ا أََقمام وا مالَة َوهَتمو  َكماةَ  الصه وا الزه وفِ  َوأََممر  ِ  َعمنِ  َوَنَهمْوا بِماْلَمْعر  نَكمِر َوهلِله  َعاقَِبمة   اْلم 
مْ  أََقمام واوَ  لِمَربقِهمْ  اْسمَتَجاب وا َوالهمِذينَ  :)وقال تعمالل( الحج ٔٗ()األ م ورِ  ه  مالَة َوأَْممر   الصه
ا َبْيَنه مْ  ش وَر، مْ  َوِممه ممْ  أََصماَبه م  اْلَبْنمي   إَِذا َوالهمِذينَ ( 38) ي نفِق مونَ  َرَزْقَناه  ونَ  ه   َينَتِصمر 

مواْ  هَمن مواْ  الهمِذينَ  أَيهَهما َيما :)وقولمه تعمالل( الشمور،)(39) مواْ  أَِطيع  َ َوأَِطيع  مولَ  هللاه س   الره
مْ  ْمرِ لِي االَوأ وْ  وه  َشْينُ  فِي َتَناَزْعت مْ  َفوِن ِمنك  ده مولِ  إِلَمل َفمر  س  ِ َوالره نمت ْم ت   إِن هللاه  ِمن مونَ وك 

ِ َواْلَيْومِ  فاألصمل فمي الممومنين أن  (النسمان)(59) ِويالً اَتم َوأَْحَسمن   َخْير   َذلِكَ  اآلِخرِ  بِاهلله
ف تقميم فميهم حكمم هللا وحمدوده يكون أمرهم مجتما علل سلطة يطيعونها في المعمرو

واآليات التي تخاطب أولي األمر كميمرة .وتقودهم في معركتهم ما الباطل من حولهم
 . تفيد أن ريابهم ستتعطل معه جملة من الفرائض والواجبات

 
 :الشريعة مبنية عل  رعاية المصالح

ب محاسمن األحكام المعقولة المعاني في الشرا أكمرها هي من با)فابن رشد يإكد أن
 ٔ(األخالق أو من باب المصالح وهذه في األكمر هي مندوب إليها

والمصالح )بل وحتل العبادات ليس بعيدا عنده أن يجتما فيها رعاية المصالح والتعبد
المعقولممة ال يمتنمما أن تكممون أسممباب العبممادات المفرولممة حتممل يكممون الشممرا الحممم 

 ٕ(فيهما معنيين معنل مصلحيا ومعنل عباديا
يمكمن إال  ما يكن من خالف بين الموسعين والمليقين في األخمذ بالمصمالح، فمالومه

وبالجملممة النمممر فممي :)"اللممروري"يقممول ابممن رشممد فممي  .تؤكيممد رعايممة الشممريعة لهمما
وهمو مما شمهد لنما بكونهما أو ، المصالح قد ندب إليها الشرا لكمن بمقمدار مما وبحمد مما

 ٖ(كون جنسها مصلحة
وقمد قلنما فمي ريمر ) قياس المرسل الذي هو إعمال للمصالحويقول أيلا في األخذ بال

ما مولا إنه ليس يقول به أحد من فقهان األمصار إال مالك ولكنه كاللمروري فمي 
 ٔ(بعض األشيان

كمما الطمب  يصملح النفموس اوال صمالح للنماس علمل الحقيقمة بنيمر الشمريعة، فالشمر
 ٕ(األنفس لشارا إلل صحةالطبيب إلل صحة األبدان نسبة ا ةنسب)يصلح األبدان، و

 
 :ٔحفظ الكليات والضروريات

                                 
 ٗ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 36:ص :اللروري  ٖ
 ٕٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد    ٔ
 ٖ٘:ص:فصالل المقال ٕ
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 :من المقاصد حفظ الدين

والعقاب األكبر قد يولما لمما إليمه  (:ابن رشد لومن ذلك التزام الناس الشرائا، يقو
النفس أميل وهو لها أرلب من الجنايات وإن كانت الجناية متقاربمة إذ كمان المقصمود 

كتمب علميكم  :يكونوا أخيارا عدوال كما قمال تعمالل من ذلك التزام الناس الشرائا وأن
 ٕ( الصيام كما كتب علل الذين من قبلكم لعلكم تتقون

 
 :من مقاصد الشرع حفظ النفوس

فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النمر إلمل المصملحة فونمه مفهموم أن :)ابن رشد يقول
ولكمم فمي القصماص ): لنبه عليه الكتاب في قوله تعالالقتل إنما شرا لنفي القتل كما 

وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتمذرا النماس ( حياة يا أولي األلباب
  ٖ(إلل القتل بؤن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة

وأما متل يستقاد من الجرح فعند مالك أنمه ال يسمتقاد ممن جمرح إال بعمد :)وقوله أيلا
شافعي تمسك بالماهر ومالك رأ، أن يعتبر ما فال .وعند الشافعي علل الفور.اندماله 

وال يقماد ) :وقولمه أيلما ٗ(يإول إليه أمر الجرح مخافة أن يقلي إلمل إتمالف المنفس
  ٘(عند مالك في الحر الشديد وال البرد الشديد ويإخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه

ة لألصممول منفممردة بنفسممها مخصصمم:) القممائلين بالقسممامة بؤنهمما وقولممه أيلمما فممي شممؤن
كسائر السنن المخصصة وزعم أن العلة فمي ذلمك حوطمة المدمان وذلمك أن القتمل لمما 

وكممان يقممل قيممام الشممهادة عليممه لكممون القاتممل إنممما يتحممر، بالقتممل موالمما  ،كممان يكمممر
 ٔ(الخلوات جعلت هذه السنة حفما للدمان 

 
 :من مقاصد الشرع حفظ العقول

األنبممذة المشممتدة بعممد اسممتيفان طريممق  فممي حجممة الحجممازيين فممي تحممريمابممن رشممد قممال 
فؤما التي من جهة االشتقاق فونهم قالوا إنه معلوم عند أهمل اللنمة أن الخممر ) :السماا

إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لنة علل كل ما 
هن أن قمد نمص القمر:) مم ذكر احتجا  العراقيين من جهة النممر بقمولهم( خامر العقل

 ( علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر هللا ووقوا العداوة والبنلان

                                                                                             
سمملمين للمصممالح إلممل لممروري وحمماجي وتحسمميني قممد يكممون مممما اسممتفادوه مممن الفلسممفة أعتقممد أن تصممنيف الم ٔ

وهمممو مممما يتوقمممف عليمممه قممموام :لمممروري:اليونانيمممة ،فقمممد جمممان تقسممميم الحاجمممات عنمممد أفالطمممون إلمممل مالممممة أنمممواا
وكمذلك  4٘:ص:أي ما كان علل جهة األحسن،انمر:وهو ما كان من أجل رخان العي ،وتحسيني:وجوده،وحاجي

أول الحاجات وأعممها هي المؤكل،ألنه شرط الحياة والوجود،ومانيها المسكن،ومالمها الملمبس ومما :)الطونقول أف
فممال يبعممد ان تتسممرب هممذه المفمماهيم مممن الفلسممفة علممل علممم الكممالم ومنممه إلممل األصممول والفقممه  3ٕٕص .( شممابهه

 . الفالسفة وتهافتهم وريرها من كتبهم والجويني والنزالي كليهما من كبار المتكلمين وقد كتب النزالي في مقاصد
 ٕٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 
 ٖٓٓ-33ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٙٓ: ص ٕ: بداية المجتهد    ٗ
 ٖٙٓ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٘
 ٕٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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العلة توجد في القدر المسكر فيما دون ذلك فوجب أن يكون ذلك القدر هو )وبؤن هذه 
قال : إلل أن يقول ( خمر وكميرهاالحرام إال ما انعقد عليه اإلجماا من تحريم قليل ال

 أعلم أن قوله عليمه الصمالة والسمالم كمل مسمكر حمرام القالي والذي يمهر لي وهللا
وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر ال الجمنس المسمكر فمون مهموره فمي تعليمق 
التحريم بالجنس أرلب علل المن من تعليقه بالقمدر لمكمان معارلمة ذلمك القيماس لمه 

ر وكميممره سممدا علممل ممما تؤولممه الكوفيممون فونممه ال يبعممد أن يحممرم الشممارا قليممل المسممك
 . أي في حق انتهاك حرمة العقول حتل تبقل في حفم وعافية ٔ(للذريعة وتنليما

 
 :من مقاصد الشرع حفظ األنساب

من ألحق المطلقات بالمتوفل عنهن أزواجهن في اإلحداد من في شؤن ابن رشد يقول 
يهما وذلك أنه يمهر من معنل اإلحداد أن المقصمود بمه أن ال تتشموف إل)المعنل  جهة

وذلك سدا للذريعة لمكان حفمم األنسماب وهللا ي العدة وال تتشوف هي إليهم الرجال ف
 ٕ(أعلم
 

 :من مقاصد الشرع حفظ األعراا
في تلفيق شهادة شهود الونا المختلفة ممن حيمث المكمان،  ابن رشد وذلك في ممل قول

بالزممان فمونهم  هل تلفق الشهادة المخالفة بالمكان أم ال تلفمق كالشمهادة المختلفمة:) يأ
أجمعمموا علممل أنهمما ال تلفممق والمكممان أشممبه بالزمممان والممماهر مممن الشممرا قصممده إلممل 

 . حفاما علل األعراض ٖ(التومق في مبوت هذا الحد أكمر منه في سائر الحدود
  

 :من مقاصد الشرع حفظ األموال
ل أبمو فؤما االلتقاط فاختلف العلمان همل همو أفلمل أم التمرك فقما: )ابن رشد ممل قول

  ٗ(حنيفة األفلل االلتقاط ألنه من الواجب علل المسلم أن يحفم مال أخيه المسلم
فونهم قالوا لما كان معقول المعنل في الربا إنمما همو أن ال ينمبن ) وقال في شؤن الربا

بعمض النماس بعلما وأن تحفممم أمموالهم فواجمب أن يكمون ذلممك فمي أصمول المعمماي  
   ٔ(وهي األقوات

واللمممان عنممد الفقهممان علممل وجهممين :) يقممول ،للمممان حفممم المممالومممما شممرا لممه ا
ن السمفر بالوديعمة أو إيمداعها ؤوفمي شم ٕ(بالتعدي أو لمكان المصملحة وحفمم األمموال

وبالجملمة فعنمد الجميما أنمه يجمب عليمه أن يحفمهما ممما جمرت بمه :)  عند النير يقول
اتفق عليه ومما كمان ريمر عادة الناس أن تحفم أموالهم فما كان بينا من ذلك أنه حفم 

بين أنه حفم اختلف فيه ممل اختالفهم في المذهب فيمن جعل وديعة في جيبه فذهبت 

                                 
 4ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 3ٕٖ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٖ
      6ٕٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 36: ص ٕ: بداية المجتهد    ٔ
 4ٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
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واألشبه أن يقال فمي حمد الحمرز إنمه مما :) وقال في حد الحرز ٔ(واألشهر أنه يلمن
 ٕ(شؤنه أن تحفم به األموال كي يعسر أخذها ممل األرالق والحمائر وما أشبه ذلك

 ٖ(القطا في مالمة دراهمم أحفمم لألمموال:) لقطا في السرقة تعلل بؤنومن شدد في ا 
وإن كان الرأي المقابل أي عشرة دراهم أحوط للعلمو وهمو أشمرف وأولمل بمالحفم 

 .من المال
 :من مقاصد الشرع مراعاة الحاجات ورفل الحرج

ية حر:من ذلك ،نماذ  كميرة من االجتهادات التي روعيت فيها الحاجات"البداية"ففي 
فمذهب مالمك وأبمو حنيفمة :) اإلمام في صرف الزكاة حسب حاجات األمة،يقول مالمك

إلل أنه يجوز ل مام أن يصرفها في صنف واحد أو أكمر ممن صمنف واحمد إذا رأ، 
والمعنمل يقتلمي أن يمإمر بهما أهمل :) وفي نفمس السمياق يقمول ٗ(ذلك بحسب الحاجة

المإلفممة قلمموبهم ربطهمما مالممك وبخصمموص  ٘(الحاجممة إذ كممان المقصممود بممه سممد الخلممة
قال مالك ال حاجة إلل المإلفة اآلن لقوة اإلسمالم وهمذا كمما قلنما التفمات منمه )بالحاجة

  ٙ(إلل المصالح
وأممما موانمما )للحاجممة اللممرورية  المعتكممف وفممي االعتكمماف رخصمموا فممي خممرو 

جموز االعتكاف فاتفقوا علل أنها ما عدا األفعمال التمي همي أعممال المعتكمف وأنمه ال ي
للمعتكف الخرو  من المسجد إال لحاجة اإلنسان أو ما هو في معناها مما تمدعو إليمه 

واألنكحة ال )ورخص الشرا في الرإية في النكاح للحاجة الشديدة إليها 4(اللرورة 
ررر فيها ألن المقصود بها المكارمة ال المكايسة وألن الحاجمة إلمل الخيمار والرإيمة 

وحاجمة البنمت إلمل )وحاجمة البنمت إلمل النكماح أشمد 6(يموا في النكاح أشد منه فمي الب
 ٔ(النكاح إما لعدم النفقة وإما لما يخاف عليها من عدم الصون وإمما لألممرين جميعما 

وربمممط مالمممك ممممدة الخيمممار فمممي البيممموا بحسمممب الحاجمممة ولممميس فقمممط بحسمممب المممنص 
لمه قممدر  وأمما ممدة الخيمار عنمد المذين قممالوا بجموازه فمرأ، مالمك أن ذلمك لميس)الموارد

محدود في نفسه وأنه إنما يتقدر بتقمدر الحاجمة إلمل اخمتالف المبيعمات وذلمك يتفماوت 
 ٕ(بتفاوت المبيعات

لو كمان :)في شؤن قصد عين القبلة لوبخصوص مقاصد الشرا في رفا الحر ، يقو
( وما جعل عليكم في المدين ممن حمر : واجبا قصد العين لكان حرجا، وقد قال تعالل

ن شممين ال يممدرك إال بتقريممب وتسممامح بطريممق الهندسممة واسممتعمال فممون إصممابة العممي

                                 
 ٖٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٖٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖٖ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٔٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٔٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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 6٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ



 832 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

األرصاد في ذلك فكيف بنير ذلك ممن طمرق االجتهماد ونحمن لمم نكلمف االجتهماد فيمه 
  ٔ(بطريق الهندسة المبني علل األرصاد المستنبط منها طول البالد وعرلها

ق بين الخمرق وأما التفري)وقال فيمن فرق في مسح الخف بين الخرق الكبير واليسير
وقال في اشتراط بعض متؤخري المالكية   ٕ(الكمير واليسير فاستحسان ورفا للحر 

وهمذا كلمه لعلمه تعممق فمي همذا البماب وديمن هللا :) لسقف المسمجد فمي وجموب الجمعمة
وهذا كله يدل علل  التخفيف والرخصمة :) وفي رخصة اإلفطار والقصر قال ٖ(يسر

 ٗ(ورفا الحر 
وهمذا المرأي فيمه عسمر )ة الممرأة اليائسمة ممن الحميض إلمل سمنة وقال فيمن أطمال عمد

 ٘(وحر  ولو قيل إنها تعتد بمالمة أشهر لكان جيدا
واألشمبه بنمرض الشمرا إسمقاط :) وفي التخفيف عمن المكلفمين والرفمق بالنماس يقمول

الزكاة عن المديان لقوله عليه الصالة والسالم فيهما صمدقة تإخمذ ممن أرنيمائهم وتمرد 
     ٙ(هم والمدين ليس بننيعلل فقرائ

إال أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجمب أن :)ومماله أيلا قوله
قال :) وفي سنن الحج 4(يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو األمهر

وممالمه   6(أبو عمر والسنن المواردة المابتمة فمي همذا البماب دليمل علمل طمرح المشمقة 
قال القالي ويشمبه أن يقمال :)له في تبرير من منا كران األرض من الفقهانأيلا قو

في هذا المعنل في ذلك قصد الرفق بالناس لكمرة وجود األرض كمما النهمل عمن بيما 
وال شمك أن الرفمق فمي زماننما يتجلمل  3(المان ووجه الشبه بينهما أنهما أصال الخلقة 
 .رلب األعم وللحاجةفي ترجيح القول بكرائها لقلة األرض في األ
 :األخذ بالعزائم في الشرع من التحسينيات

سبقت اإلشارة علل ميل ابن رشد في الترتيب أحيانا إلل األخذ باألفلل حسب رأيه 
والحممماجي ويمممر، ذلمممك ممممن قبيمممل األخمممذ  ٔوعمممدم االكتفمممان بالواجمممب واللمممروري

دات بالفلممممائل،ولهذا رتممممب األخممممالق فممممي المقاصممممد الكبممممر، المرجمممموة مممممن العبمممما
مممن الناحيممة  هوإذا كممان هممذا ممكنمما مممن جهممة النمممر، فونمم.والمعممامالت ومجمممل الممدين

 ٕالعمليمممة ال بمممد أن تؤخمممذ المسمممائل التحسمممينية موقعهممما الطبيعمممي بعمممد اللمممروريات

                                 
 6ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٙٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 3ٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 43ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
      66ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 ٖٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 4ٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   3
ال ينبني ل نسان أن يقتصر في وجوده علل ما هو لمروري،إذ أن لمه رايمة :)اللروري في السياسة"جان في  ٔ

 (يكون بها افلل من الوقوف عند األمر اللروري
شمممؤن عمممدد ممممن العلممممان والمفكمممرين يمممذهب الجمممابري إلمممل لمممرورة توسممميا معممماني اللمممروريات والحاجيمممات  ٕ

فعممال، إن األمممور الخمسممة التممي حصممر فيهمما فقهاإنمما القممدامل  :)يقممول محمممد عابممد الجممابري:) والتحسممينيات يقممول
ل تشمريا يسمتهدف فعمال كانت، وما تزال، وستبقل أمورا لرورية بالفعل، أي مقاصد أساسية لكم" اللروريات"

ريممر أن مصممالح النمماس اليمموم لممم تعممد مقصممورة علممل حفممم الممدين والممنفس والعقممل والنسممل . خدمممة مصممالح البشممر
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فمممممي همممممذا المسمممممتو، التعبير،بمحاسمممممن "البدايمممممة "والحاجيمممممات ولهمممممذا نجمممممد فمممممي 
 :التعابيراألخالق،وبالمندوب إليه،وباألفلل وما في حكم هذه 

ففي محاسن األخالق ممل قوله في الطهارة وإن كان حكمها في الفقه الوجوب إال أن 
باب محاسن األخالق أو (: وفي موقعها من مجمل الدين يمكن ترتيبه في التحسينيات

معلموم أن  (وقال فمي عمموم النمافمة )ٔمن باب المصالح وهذه في األكمر هي مندوب
وممله في المعمامالت مممل أحكمام  ٕ) من محاسن األخالقوذلك  ةالمقصود بها النماف
      )ٖقال القالي والرجوا في الهبة ليس من محاسن األخالق  (الرجوا في الهبة

ممل قوله في صالة الجماعة في التحسمينيات المرتبطمة  ،والتعبير بالمندوب إليه كمير
زائمد علمل الصمالة  الصالة في جماعات من جنس المندوب إليه وكؤنها كمال)بالدين 
واالعتكممماف منمممدوب إليمممه )و ٕ(ركعتمممي دخمممول المسمممجد منمممدوب إليهممما)و ٔ(الواجبمممة
وعموم  ٗ(أما اإلعارة فهي فعل خير ومندوب إليه)والعارية في المعامالت ٖ(بالشرا

فممي أوخممر كتممب الفقممه كممآداب السممالم والعطمماس وعيممادة "الجمماما"ممما يممرد فممي كتممب 

                                                                                             
: والمال، بل إنها تشمل باإللافة إلل األمور الخمسة الممذكورة أممورا أخمر، نعتقمد أنمه ال بمد ممن أن نمدر  فيهما 

ي، والحممق فممي انتخمماب الحمماكمين وتنييممرهم، والحممق فممي الشممنل الحممق فممي حريممة التعبيممر وحريممة االنتمممان السياسمم
إلممل ريممر ذلممك مممن الحقمموق األساسممية للمممواطن فممي ... والخبممز والمسممكن والملممبس، والحممق فممي التعلمميم والعممال 

 .المجتما المعاصر
ر الصمحة أما الحاجيات، فباإللافة إلمل مما ذكمره فقهاإنما القمدامل، هنماك حاجيمات جديمدة، مممل الحاجمة إلمل تموفي 

والوقاية من األمراض بوعداد ما يكفي من مستشفيات وريرها، والحاجة إلل ما ال بد منه لتنشميط اإلبمداا الفكمري 
فممي مختلممف المجمماالت العلميممة والفنيممة والنمريممة، والحاجممة إلممل ممما ال بممد منممه الكتسمماب معرفممة صممحيحة بممالواقا 

أمما الوجمه اآلخمر فيتعلمق  )...(.دث وال حمر ، كمما يقولمونأما التحسينيات التي يتطلبها عصرنا، فح... واألحداث
وال نعتقمد أن هنماك ممن يجمادل فمي أن ممن . بما هو لروري وحاجي وتحسيني وتكميلي بالنسمبة إلمل األممة ككمل

لروريات الوجود القومي المنيا للعرب والمسلمين في العصر الحالر، قيمام حمد أدنمل ممن الوحمدة بمين دولهمم، 
المشترك والتعاون الفعلي والتلمامن الحقيقمي وصموال إلمل أشمكال وأنمواا ممن التكمتالت اإلقليميمة قوامه التخطيط 

 .التي أصبحت لرورية في هذا العصر
م جميا أحرار العالم، يقرون اليموم بمؤن ممن لمروريات اسمتقرار هوال نشك في أن جميا العرب والمسلمين ومع 

وال نخمال أن ... لسمطين وتمكمين شمعبها ممن تقريمر مصميره بنفسمهتحريمر ف: الوجود العربي، بل الوجود العمالمي 
هناك من يجادل في أن لروريات التنمية والتقدم في الوطن العربي في العصر الحالر تتطلب بنان السملطة فيمه 
علل أسس ديمقراطية حقيقية، وبنان العالقمات االجتماعيمة فمي كمل بلمد ممن بلدانمه وقطمر ممن أقطماره علمل العدالمة 

 .تماعيةاالج

إذا كانممت هنمماك لممرورات عامممة خالممدة كتلممك التممي أحصمماها فقهاإنمما بمماألمس، فممون لكممل عصممر لممرورياته )...(
وهكممذا فعنممدما نممنجح فممي جعممل لممروريات عصممرنا جممزنا مممن مقاصممد شممريعتنا، فوننمما ... وحاجياتممه وتحسممينياته

ة المتطورة، بل سنكون أيلا قمد بمدأنا سنكون قد عملنا ليس فقط علل فتح باب االجتهاد في وقائا عصرنا المتجدد
العمل في تؤصيل أصول شعريعتنا نفسها بصورة تلمن لها االستجابة الحيمة لكمل مما يحصمل ممن تنييمر أو يطمرأ 

 (. من جديد
موقما محممد ( محممد عابمد الجمابري( من مقاصمد شمريعتنا عندما ننجح في جعل لروريات عصرنا جزنا:)مقال 

  ٕٗٓٓ-ٖٓ-ٕٓ (عابد الجابري
 ٗ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٘٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٓ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٔ٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٖٕ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
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ال يقلي به الحكام وهذا أكمره هو داخل )سم الذيالمريض وريرها مما يدخل في الق
 ٔ(في المندوب إليه
فممل قوله في مسؤلة هل يجزي المسمافر صمومه حيمث لمم " باألفلل"وأما التعبير ب

أن المعنل المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة ) يؤخذ برخصة الفطر 
وممل قوله في  ٕ(الرخصة له لمكان رفا المشقة عنه وما كان رخصة فاألفلل ترك

واختلفوا هل األفلل إحرام الحا  منهن أو من منزلمه إذا كمان منزلمه خارجما )الحج 
واحمتج :) وقوله أيلما ٖ(منهن فقال قوم األفلل له من منزله واإلحرام منها رخصة

ممن طريممق المعنممل مممن رأ، أن اإلفممراد األفلممل أن التمتمما والقممران رخصممة ولممذلك 
  ٗ(وجب فيهما الدم 

وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهمو محمرم ممن طمريقين واألحسمن أن :) وقوله
للجمهور أن يقولوا إن )وقوله أيلا ٘(يكره دخوله ألن المحرم منهي عن إلقان التفث 

وقوفه بعرفة إلل المنيب قد نبؤ حديث عروة بن ملمرس أنمه علمل جهمة األفلمل إذ 
 ٙ(كان مخيرا بين ذلك  

 
 :ابن رشد ومواف  منها مفهوم المصلحة عند
بؤنه إن أريد بذلك نوا من والمصلحة و االستصالح " اللروري"ذكر ابن رشد في 

جلي أو خفي مما يجوز في الشمرا علمل الجهمة التمي يجموزه القمائلون ، أنواا القياس
وبالجملمة  (:قمال موأما إن لم يرد به ذلمك فلميس بؤصمل، مم، فهو علل رأيهم أصل، به

وهمو مما شمهد لنما ، قد ندب إليها الشرا لكمن بمقمدار مما وبحمد مما النمر في المصالح
 . 4(بكونها أو كون جنسها مصلحة

مما كمان منمه فمي حكمم المنص، :مم لما كان بصدد الحديث عن القياس ذكر فمي مراتبمه
ذكمر مرتبمة مالممة  مكان فيه المسكوت عنمه فمي معنمل المنطموق بمه فمي الحكمم، مم اوم

لمانيممة، أعنممل أنهمما ممماهرة، لكنهمما فممي أكمممر الموالمما مممن جممنس ا) وقممال فيهمما بؤنهمما
وهمي أن يكمون المسمكوت عنمه . تلعف عن مرتبتها في البيان، فلذلك جعلناهما مالممة

وهممذا . يلتحممق بممالمنطوق بممه لمصمملحة جامعممة قممد شممهد الشممرا لجنسممها بؤنممه مصمملحة
 ٔ.(يسمونه القياس المخيل والمناسب

فمتل كان )فقال  دمن جهة القرب أو البعمم شرا في الحديث عن مراتب هذا الجنس 
ومتمل كمان . قريبا جدا سموه المناسب المالئم، وهنا انتهل كميمر ممن القمائلين بالقيماس

. متوسطا في القرب والبعمد لمم يطلقموا عليمه اسمم المالئمم، وسمموه المناسمب والمخيمل

                                 
 ٖ٘٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4ٖٕ: ص ٔ: اية المجتهد  بد ٖ
 ٕٙٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٔٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٕ٘٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 36:ص :اللروري 4
 6ٕٔ-4ٕٔ:ص :اللروري ٔ
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لقيماس ال ، كقولنا مصلحة، فمون كميمرا ممن القمائلين باينومتل كان بعيدا جدا وأعم ش
  ٔ.(وممل هذا يراه بعض الفقهان في طالق المريض أنه ال يقطا الميراث. يقول به

مم حدد موقفه من هذا الصنف األخير أي البعيد جدا والمورمل فمي التعمميم إلمل الحمد 
الممذي يعجممز القائممل بممه أن يممرده إلممل أصممل معممين وإنممما يكتفممي بممالقول بؤنممه مصمملحة، 

أن يمرفض وال يجعمل دلميال شمرعيا ألنمه كميمرا مما  وحق لهذا الصنف:)وقال هفرفل
والقائلون بممل همذا . تتشعب المصالح وتختلف، وذلك بحسب وقت وقت وحالة حالة

: وممل هذا قول بعلهم. ليس هم في الحقيقة مستنبطين عن الشرا، بل هم شارعون
المك وقمد عمذل م. يحدث للناس أحكام بقدر ما أحدموا من الفجور، أو قمول شمبيه بهمذا

أي بسمبب قمول مالممك  ٕ(رحممه هللا علمل همذا، ألنمه كميمرا مما يلتفمت إلمل همذا الجمنس
 .بالمصالح المرسلة لقي اللوم والعتاب من ريره من أصحاب المذاهب

 :فهناك إذن
 (جلي.)في حكم النصقياس  -
 (جلي.)قياس يكون فيه المسكوت عنه في معنل المنطوق به في الحكم -
لمسممكوت عنمه يلتحمق بمالمنطوق بمه لمصمملحة يكمون ا: قيماس مخيمل و مناسمب -

ويبممدو انممه :)وهممذا بممدوره فيممه.جامعممة قممد شممهد الشممرا لجنسممها بؤنممه مصمملحة
 (الخفي

وهنمما انتهممل كميممر مممن .) وهممو المناسممب المالئممم:قيمماس المصمملحة القريبممة جممدا  -
 (القائلين بالقياس

 .وهو المناسب والمخيل:قياس المصلحة المتوسطة في القرب والبعد -
 .ويسمل مصلحة :داقياس المصلحة البعيدة ج -

لطراب والتكرار الذي يؤخذ فيه الفمرا نفمس إسمم الان ويبدو في هذا التقسيم نوا م
" البداية"من خالل استحلار الجانب التطبيقي في  حاألصل الذي تفرا عنه، والراج

 :أن يقسم القياس إلل مالمة أقسام كبر،
ا كان في حكم النص والذي سمبق أن قمال فيمه ال قياس في حكم داللة األلفام،وهو م-

 .ينبني للماهرية أن تجادل فيه ألنه نوا من اإلعمال المباشر للنصوص
فيهما  لأن المقميس عليمه أدلمة جزئيمة، يقابم لقياس مسكوت عنه علل منطوق به، عل-

وهمممذا همممو رالممب القيممماس المممذي عليمممه الجمهمممور وترفلمممه .كممل فمممرا أصمممال محمممددا
 .الماهرية

يمكمن أن يسممل قياسما  ارتبط فيه القياس بدليل واحمد مباشمر، ولهمذمرسل ال ي قياس-
وهنما يمدخل الحمديث فمي قوتمه ممن جهمة القمرب أو .كليا أو واسعا أو أخمذا بالمصملحة

 . وهذا هو الذي يميز المالكية في األرلب األعم.البعد
معمين  همي القيماس المرسمل وهمي التمي لميس لهما أصمل" البدايمة"فالمصلحة عنده فمي 

فؤما من قال إنه في حمق بعمض النماس واجمب وفمي : )في حكم النكاح لتستند إليه، قا
حق بعلهم مندوب إليه وفي حق بعلهم مباح فهو التفات إلل المصلحة وهذا النوا 

                                 
 6ٕٔ:ص :اللروري ٔ
 6ٕٔ:ص :اللروري ٕ
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من القياس هو الذي يسمل المرسمل وهمو المذي لميس لمه أصمل معمين يسمتند إليمه وقمد 
  ٔ.(هب مالك القول بهأنكره كمير من العلمان والماهر من مذ

وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كميرا ما يقول به ): وفي مولا هخر
وأعنممي بالمصمملحي ممما رجمما إلممل األمممور )بممين مقصمموده بالمصمملحي مممم    ٕ(مالممك

وفي نفس السياق يقمول عمن مفهموم  ٖ(المحسوسة وبالعبادي ما رجا إلل زكاة النفس
ق العلمممان علممل كونهمما شممرطا فممي صممحة الصممالة لكممون وأممما النيممة فمماتف) :المصمملحة

الصالة هي رأس العبادات التي وردت فمي الشمرا لنيمر مصملحة معقولمة أعنمي ممن 
  ٗ(المصالح المحسوسة

ولهمذا . فالمصلحة عنده مما يمدخل فمي دائمرة التعقمل واإلدراك العقلمي وعمموم النممر 
أحسب أنها ال تزو  في النيبة  ولم يختلفوا فيما:) سماه أحيانا بالنمر المصلحي،يقول

القريبة المعلوممة لمكمان إمكمان مخاطبتمه ولميس يبعمد بحسمب النممر المصملحي المذي 
انبنل عليه هذا النمر أن يقال إن لاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجمت 

   ٘(وإن كان المولا قريبا 
و مممن بمماب وإجممازة مالممك لممذلك همم: )ومممرة سممماه بشممكل صممريح قيمماس المصمملحة قممال

   ٙ(إجازته قياس المصلحة
ففممي زكمماة العممروض وبعممد  ،فالمصممالح معتبممرة وإن لممم تسممتند إلممل نصمموص مباشممرة

وأممما مالممك فشممبه النمموا ههنمما بممالعين لممئال تسممقط :) لاسممتعراض هران المممذاهب، يقممو
وهذا هو بؤن يكون شرعا زائدا أشبه منمه بمؤن يكمون شمرعا  .الزكاة رأسا عن المدير

وممل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسمل وهمو المذي ال  .شرا مابت مستنبطا من
يستند إلل أصل منصوص عليه في الشمرا إال مما يعقمل ممن المصملحة الشمرعية فيمه 

  4(ومالك رحمه هللا يعتبر المصالح وإن لم يستند إلل أصول منصوص عليها
لميس خاصما بمالمك يمهمر أن األخمذ بالمصمالح " البدايمة"ومن خالل تتبا ما ورد فمي 

فؤمما المراهن فمال خمالف أن ممن :) وإن كان مبرزا فيه من رير منازا،فقد جمان قولمه
والوصي يمرهن لممن يلمي النممر  ،عليه من أهل السداد رصفته أن يكون رير محجو

عليممه إذا كممان ذلممك سممدادا ودعممت إليممه اللممرورة عنممد مالممك وقممال الشممافعي يممرهن 
 ٔ(لمصلحة ماهرة 
الفقهممي عنمد ابمن رشممد جعلمت رأيممه يتقمدم أكممر نحممو اعتبمار األخممذ  فمباشمرة التطبيمق

فهو عنمده كاللمروري فمي بعمض  -فهو وإن لم يعتبره بعد أصال مستقال-بالمصلحة 
وحجة مالك أن في ترك اإلجبار :) في حكم إجبار الشريك علل البيا لالمواقف، يقو
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إنمه لميس يقمول بمه  لررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في رير ما مولما
 ٔ(أحد من فقهان األمصار إال مالك ولكنه كاللروري في بعض األشيان 

يعتبمر  ثواستنتج من ذلك اعتماده الوسطية بين ماهر الشرا واألخذ بالمصمالح، حيم
لحممر  أي إبعمماد لمقصممد رعايممة المصممالح فممي االجتهمماد قممد يكممون فيممه مممن اللمميق وا

 .والملم ما يؤباه منطق الشرا
قوما رأوا القول بهذا القول شرا زائد وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرا  )فون 

من التوقيف وأنه ال تجوز الزيادة فيمه كمما ال يجموز النقصمان،  والتوقمف أيلما عمن 
اعتبممار المصممالح تطممرق للنمماس أن يتسممرعوا لعممدم السممنن التممي فممي ذلممك الجممنس إلممل 

  ٕ(الملم
الفهم معارلممة المصمملحة لممماهر شممرط والسممبب فممي اخممت:)ويقممول فممي مولمما هخممر

اإليالن وذلك أنه ال إيالن في الشرا إال حيث يكمون يممين فمي ذلمك النكماح بنفسمه، ال 
. ولكممن إن راعينمما هممذا وجممد اللممرر المقصممود إزالتممه بحكممم اإليممالن. فممي نكمماح هخممر

  ٖ(ولذلك رأ، مالك أنه يحكم بحكم اإليالن بنير يمين إذا وجد معنل اإليالن
وحكي عن أبي حنيفة أن لنرمائمه أن )يكن فالحد األدنل يكاد يكون محل اتفاقومهما 

يدوروا معه حيث دار وإنما صمار الكمل إلمل القمول بمالحبس فمي المديون وإن كمان لمم 
يؤت في ذلك أمر صحيح ألن ذلك أمر لروري في اسمتيفان النماس حقموقهم بعلمهم 

لمصملحة وهمو المذي يسممل من بعض وهذا دليل علل القمول بالقيماس المذي يقتلمي ا
       ٗ(بالقياس المرسل

 : نماذج من األخذ بالمصالح والتفسير المقاصد  للنصوص
 :إسقاط نصيب المإلفة الوبهم

مالك ال مإلفة ) :فقال ؟ عن حق المإلفة قلوبهم هل هو باق إلل اليوم أم الفقد تسانل 
وم إذا رأ، اإلمام ذلك وهم ،قال الشافعي وأبو حنيفة بل حق المإلفة باق إلل اليومالي

هل ذلمك خماص بمالنبي صملل هللا  ،وسبب اختالفهم .الذين يتؤلفهم اإلمام علل اإلسالم
واألمهر أنه عام وهل يجوز ذلك ل مام في كل  ؟ عليه وسلم أو عام له ولسائر األمة

أحواله أو في حال دون حمال أعنمي فمي حمال اللمعف ال فمي حمال القموة ولمذلك قمال 
  ٔ(حاجة إلل المإلفة اآلن لقوة اإلسالم وهذا كما قلنا التفات منه إلل المصالحمالك ال 

أن يمدخل فيممه ( والمإلفمة قلموبهم)فمماهر قولمه تعمالل فمي سمياق بيمان مسمتحقي الزكماة
هممإالن وال بممد ،ونمممر مالممك إلممل اخممتالف الحممال بممين أول اإلسممالم وحممال قوتممه فممي 

يفيمد إمكانيمة العمودة إلمل إعمالمه حالمة  األمر المذي. زمانه،رجحت عنده سقوط السهم
 .اللعف وما يشبهها من أحوال

 
 : رمي العدو بالمنجنيا رغم وجود أسر  مسلمين بينهم

                                 
 ٕٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 44: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
  ٕٔٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ



 843 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

وأما إذا كان الحصن فيمه أسمار، ممن المسملمين وأطفمال ممن المسملمين فقالمت :)يقول
ممد طائفة يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال األوزاعي وقمال الليمث ذلمك جمائز ومعت

اآليمة وأمما ( لو تزيلوا لعذبنا الذين كفمروا ممنهم عمذابا أليمما:) من لم يجزه قوله تعالل
فماهر اآلية أن المشركين لو انفصلوا عمن  ٔ(من أجاز ذلك فكؤنه نمر إلل المصلحة

ريممرهم وتباعممدوا وتميممزوا لنممزل بهممم العممذاب ووجممودهم وسممط ريممرهم منمما عممنهم 
العامممة فممي تحقيممق النصممر علممل الكفممار وكسممر ذلك،والنممامر إلممل مصمملحة المسمملمين 

 .شوكتهم مما يحمي نفوسا أكمر مما هو موجود داخل الحصن،قال بجواز قصفهم
 

 : الصلح مل الكفار عل  شي  يتنازل عن  المسلمون في حالة الضعف
وقممال الشممافعي ال يعطممي المسمملمون الكفممار شمميئا إال أن يخممافوا أن يصممطلموا لكمممرة )

لمحنممة نزلممت بهممم وممممن قممال بوجممازة الصمملح إذا رأ، اإلمممام ذلممك  العممدو وقلممتهم أو
مصلحة مالك والشافعي وأبو حنيفة إال أن الشافعي ال يجوز عنده الصملح ألكممر ممن 

ممم بمين ( المدة التي صالح عليها رسول هللا صلل هللا عليه وسلم الكفار عمام الحديبيمة
ال أن يخمماف المسمملمون أن وأممما مممن لممم يجممز ذلممك إ:) دليممل كممل فريممق إلممل أن قممال

يصطلموا فقياسا علل إجماعهم علل جواز فمدان أسمار، المسملمين ألن المسملمين إذا 
  ٕ(صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة األسار،

 (فوذا انسمل  األشمهر الحمرم فماقتلوا المشمركين حيمث وجمدتموهم :)ماهر قوله تعاللف
قولمه معمارض لمماهر ( بماليوم اآلخمر قاتلوا الذين ال يإمنمون بماهلل وال :)وقوله تعالل

األمر بالقتال  اتوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علل هللا فمن رأ، أن هي :)تعالل
حتممل يسمملموا أو يعطمموا الجزيممة ناسممخة آليممة الصمملح قممال ال يجمموز الصمملح إال مممن 

رأ، ذلممك األعممدان،أن هيممة الصمملح مخصصممة لتلممك قممال الصمملح  لممرورة ومممن رأ،
تؤويله بفعله ذلك صلل هللا عليه وسلم وذلك أن صلحه صملل هللا عليمه اإلمام وعلد 

 .اللرورة وسلم عام الحديبية لم يكن لمولا 
عنممده األمممر بالقتممال حتمل يسمملموا أو يعطمموا الجزيممة  األصملالشممافعي فلممما كممان  وأمما

وكان هذا مخصصا عنمده بفعلمه عليمه الصمالة والسمالم عمام الحديبيمة لمم يمر أن يمزاد 
لمممدة التممي صممالح عليهمما رسممول هللا صمملل هللا عليممه وسمملم وأممما مممن أجمماز أن علممل ا

يصممالح المسمملمون المشممركين بممؤن يعطمموا لهممم المسمملمون شمميئا إذا دعممت إلممل ذلممك 
لرورة فتنة أو ريرها فمصيرا إلل ما روي أنه كمان عليمه الصمالة والسمالم قمد همم 

 .جملة األحزاب لتخبيبهم أن يعطي بعض تمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في
اختلمممف بحسمممب اخمممتالف  همممما األعمممدان، أنممم ففهمممم العلممممان ممممن تصمممرفات النبمممي 

ولعيتهم بمين اللمعف والقموة وبحسمب مما تسمتوجبه المصملحة وعلمل همذا ال معنمل 
 .ٔللتحديد الذي ذهب إليه الشافعي إذ المسؤلة خالعة لتقدير المصالح
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 :تقسيم أراضي الفتوح
قممال مالممك ال تقسممم )مممان فيممما افتممتح المسمملمون مممن األرض عنمموة ففممي اخممتالف العل

األرض وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبنان 
القناطر والمساجد ورير ذلك من سبل الخير إال أن ير، اإلمام في وقت من األوقات 

فبممان بهممذا أن :)قمالإلممل أن ( أن المصملحة تقتلممي القسممة فممون لممه أن يقسمم األرض 
اإلمام بالخيار بين القسمة واإلقرار بؤيديهم وهو الذي فعل عمر رلمي هللا عنمه وإن 
أسلموا بعد النلبة عليهم كان مخيرا بين المن علميهم أو قسممتها علمل مما فعمل رسمول 

  ٔ(هللا صلل هللا عليه وسلم بمكة أعني من المن 
مواعلمموا إنمما رنممتم  :قولمه تعماللفماهر  ِ  َفمؤَنه  َشمْينُ  نمق َسمه   هلِلّ م  موِل َولِمِذي خ  س   َولِلره
بِيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمل اْلق ْرَبل نت مْ  السه ِ َوَما هَمنت مْ  إِن ك   َيْومَ  َعْبِدَنا َعلَل أَنَزْلَنا بِاهلله

ملق  َوهللاه  َعلَمل اْلَجْمَعمانِ  اْلَتَقمل اْلف ْرَقاِن َيْومَ  أن كمل مما رمنم ( 41:األنفمال) َقمِدير   َشمْينُ  ك 
 .مم يقسم بين األصناف المذكورةيخمس 

ومن نمر أن الفتوح ستقف يوما ما،وبيت مال المسلمين بحاجة إلمل ممورد دائمم،وأن 
األجيال القادمة ستحرم ممن نصميبها إذا اسمتؤمر جيمل الفمتح بجميما الننمائم ،قمال بعمدم 

قولمه تعمالل فمي هيمة حة، واستئناسما بمماهر إعماال للمصل وبهذا قال عمر.تقسيمها 
 ،حيمثعطفا علل ذكر الذين أوجمب لهمم الفمين  ..(والذين جانوا من بعدهم :)الحشر

عمن عممر  ،رويميفهم منه أن جميا الناس الحالرين واآلتين شركان في الفين كمما 
مما أر، همذه اآليمة إال قمد عممت الخلمق حتمل الراعمي بكمدان أو  :)في همذه اآليمة قولمه

قسمم األرض التمي افتتحمت فمي أياممه عنموة ممن أرض العمراق يلمم ف (الما هذا معناهك
 .ومصر

 :جبر الوصي محجوره عل  النكاح
اختلفمموا فممي جبممر الوصممي محجمموره والخممالف فممي ذلممك موجممود فممي المممذهب  :)يقممول

وسبب اختالفهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنمور له أم ليس بمصملحة، وإنمما 
فاألصل  ٕ(وعلل القول بؤن النكاح واجب ينبني أن ال يتوقف في ذلك .طريقه المالذ

حرية الناس في التصرف،وال ينتقص منها إال بموجب مصلحة أكبر من تلك الحرية 
وإن كمان هممذا .الفرديمة ذاتهما،لمن يمكممن أن يومفهما فممي تمدمير ذاتممه ومالمه ومصممالحه

ي الممال مفهموم وفمي أممر والحجمر فم.المسلك ال ينبنمي إال بموجمب القلمان والقمانون
 .الزوا  صعب علل الفهم

 :تضمين الصناع
وعمممدة مممن لممم يممر اللمممان علمميهم أنممه شممبه الصممانا بممالمودا عنممده والشممريك :)يقممول

والوكيل وأجير الننم، ومن لمنه فال دليل له إال النمر إلل المصلحة وسمد الذريعمة 
 .   التفريطولعل الوسط في األمر فرض اللمان ما مهور اإلهمال و  ٔ(

 :إجبار الشريك عل  البيل لدفل الضرر
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وحجة مالك أن في ترك اإلجبار لررا وهذا من باب القيماس المرسمل وقمد :) يقول 
قلنا في ريمر مما مولما إنمه لميس يقمول بمه أحمد ممن فقهمان األمصمار إال مالمك ولكنمه 

  ٔ(كاللروري في بعض األشيان
 :استثنا  الزانية من التغريب

صممص المممرأة مممن هممذا العممموم فونممما خصصممه بالقيمماس ألنممه رأ، أن ومممن خ:)يقممول
المرأة تعمرض بالنربمة ألكممر ممن الزنما وهمذا ممن القيماس المرسمل أعنمي المصملحي 

    ٕ(الذي كميرا ما يقول به مالك
 : ابول شهادة الصبيان فيما بينهم فيما لم يحضره غيرهم

علل بعمض فمي الجمراح وفمي واختلفوا في شهادة الصبيان بعلهم : )يقول ابن رشد
فردها جمهور فقهان األمصار لما قلناه من وقوا اإلجماا علل أن ممن شمرط  ،القتل

الشهادة العدالة ومن شرط العدالة البلول ولذلك ليست فمي الحقيقمة شمهادة عنمد مالمك 
وإجمازة مالمك ... وإنما هي قرينة حال ولذلك اشترط فيهما أن ال يتفرقموا لمئال يجبنموا

  ٖ(من باب إجازته قياس المصلحةلذلك هو 
وقبممل االنتقممال إلممل المقاصممد الفرعيممة والتممي ورد منهمما نصمميب فممي سممياق ممما سممبق 
ذكره،أود اإلشارة إلل أن تحديدها أمر اجتهادي استقرائي مفتوح علمل أزمنمة النماس 

 .وقلاياهم ومستجداتهم
ة ممن القلمايا ولهذا ناد، العديد من العلمان والمفكرين في عصمرنا إلمل إلمافة جملم

وإن كان يمكن إدرا  الكمير منها فيما .الحيوية والتي تشنل الناس في المقاصد العامة
سبق ذكره عند القدمان،رير أن همذا اإلبمراز واسمتقالل بعمض الفمروا عمن األصمول 

 .الكبر، لتصبح في ذاتها أصوال،يعتبر تجديدا واستمرارا لجهود السابقين
،ومقصممممد الكرامممممة ٘ومقصممممد االسممممتخالف ٗةمممممن ذلممممك مقصممممد التوحيممممد والتزكيمممم

وتحقيق ما يسمل اليوم األممن القمومي المداخلي  ٔ،ومقصد حفم النمام العامٙاإلنسانية
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 (عبد هللا بن بجاد العتيبي: انمر موقا)أكد عليه طه جابر العلواني ٗ
ومما فمي حكممه ممن  ٖٓالبقمرة (َخلِيَفمةً  األَْرِض  فِمي َجاِعل   إِنقي لِْلَمالَئَِكةِ  َربهكَ  َقالَ  َوإِذْ :) اعتمادا علل قوله تعالل   ٘

  .اآليات
علمل شممبكة االنترنمت ودعما فيمه أيلما إلممل اسمتبدال عبمارة حفمم اللممروريات موقما عبمد هللا بممن بجماد العتيبمي  ٙ

 بالعناية بها وتزكيتها
ٔ
همو حفمم نممام األممة واسمتدامة صمالحه بصمالح ...أن المقصمد العمام ممن التشمريا)يقمول الطماهر بمن عاشمور   

 فمي موقعمه علمل ويقول محممد حسمين فلمل هللا( 66ٔ:مقاصد الشريعة ص...( )المهيمن عليه،وهو نوا اإلنسان
ليس من الدقمة، أو  :)شبكة االنترنت تعليقا علل حصر اللروريات في خمس كما ذهب إلل ذلك الشاطبي وريره

مل إليهما الشماطبي وريمره، ألن  ليس من الواقعي، أن نحصمر مقاصمد الشمريعة فمي همذه المدوائر الخممس التمي توصه
لمسمؤلة لتشممل مموارد أخمر، لمم يمرد فيهما الشمرا علممل المسمؤلة تنطلمق ممن اسمتقرانات خاصمة ذاتيمة، وقمد تتسما ا

أساس النص الخاص، مما أصبح يممل قلايا إنسانية عامة تصل إلل مستو، اللرورات الحياتيمة التمي ال معنمل 
 .لوجود اإلنسان بدونها

م  عنا إننا نسمتطيا ممن خمالل ذلمك أن نخلما التطمورات إلمل بعمض العنماوين العاممة التمي فيهما حفمم المنفس إذا وسه
المسممؤلة ممممالً، أو حفممم النمممام العممام، ألن مسممؤلة النمممام العممام هممي مسممؤلة واسممعة تتسمما حسممب الحاجممات الحيويممة 

 (.ل نسان، ما يعني أّن العنوان يبقل واحداً وإن اختلفت جزئياته أو اختلفت ممالً وسائله بحسب تطور العصر
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ومقصممد تحقيممق  ٕومقصممد التعميممر والعمممارة والعمممران ٔوالخارجي،ومقصممد الحريممة
 ٖالكفاية وتوفير الحد األدنل من لرورات العمي  وإشمراك النماس فمي خيمرات البلمد

مقصممد حمايممة حقمموق .ا يسمممل بالعدالممة االجتماعيممة وتحقيممق الرفمماه البشممريوهممو ممم
مقصمد الشور،،مقصمد الحكمم بمما انمزل هللا،مقصمد .اإلنسان كما هو موافمق للشمريعة

الممدعوة إلممل هللا وإقامممة الدين،مقصممد األمممر بممالمعروف والنهممي عممن المنكر،مقصممد 
الناس في المعروف،مقصمد التعارف بين الناس والشعوب واألمم،مقصد التعاون بين 

تكمموين الفممرد الصممالح واألمممة الصالحة،مقصممد حسممن الخلق،مقصممد تميممز األمممة عممن 
 ...،مقصد حماية البيئةٗريرها في الخير

 :الفرعية والمصالح المقاصد
الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها  :)فعموم الطهارة،مقصودها النمافة،يقول

الطهارة إنما فرلت فمي :)وتعميم شؤن الصالة ٘(قالنمافة وذلك من محاسن األخال
 ٙ(الشرا ألحوال التعميم كالصالة

االخممتالف الواقمما فممي نسممبة المممان والمقصممود بالنجاسممة ممما تعافممه النفس،فبخصمموص 
الكميممر إلممل القليممل مممن النجاسممة،قال ابممن رشممد محممددا اللممابط فممي ذلممك انطالقمما مممن 

المان  وحمد الكراهيمة عنمدي همو مما تعافمه المقصود بها تؤمير النجاسة في  (:المقاصد
 ٔ(النفس

                                 
حيممث اعتبممر الحريممة ( المجممموا للنممووي)علممل  فممي تكملتممه( م3ٖٗٔ-هٖٖ٘ٔت)وقممد تنبممه الشممي  مبمماركفوري  ٔ

النمماس أن  الشخصمية ممن أعممم مقاصمد الشممريعة،وذلك فمي تعليقمه علمل حمديث الرجممل المذي أفلمس فمؤمر النبمي 
 (خذوا ما وجدتم ما لكم ريره)يتصدقوا عليه مم أمر النرمان أن يؤخذوا ما توفر منها 

مالزمته،كما لو كان الدين مإجال،فون كان الذي عليه الدين  وهذا نص ،وألن كل من ال مطالبة له لم يجز:)يقول 
وهمذا ممن أعممم مقاصمد الشمريعة النمران فمي .يحسن صنعة لم يجبر علل االكتساب بها ليحصل ما يقلي به دينه

بممل إن اكتسممب .أن الحريمة الشخصممية أممممن مممن كممل شممين فممال يعممدلها مممال وال ديممن،وال يقيممدها رممريم وال سمملطان
يفلل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قلل بمه المدين ،وبمه قمال مالمك وأبمو حنيفمة وعاممة أهمل  وحصل معه مال
 . 4ٕٕ:ص ٖٔ:المجموا   (العلم ما دام معسرا

الحرية مقصد أساس من مقاصد الشريعة ، ولئن لمم يمذكرها :)ويقول محمود عكام في موقعه علل شبكة االنترنت
لمرورة ممن همذه اللمرورات فمال ديمن  عنموان كمل -فمي رأيمي -نها األصوليون من جملة اللرورات الخمس لك

من رير حرية، وال نفس من رير حرية ، وال عقل من رير حرية، وال عرض من رير حرية، وال مال من ريمر 
 (..حرية

عبمد هللا :انممر موقما)وقد أكد علل هذا المقصد كل من الطاهر بن عاشور وأدر  معه المساواة،وأحمد الخمليشمي
  (جاد العتيبيبن ب
وقمد ذكمره ابمن خلمدون كمما سمبق،وذكره ".واسمتعمركم فيهما همو انشمؤكم ممن االرض: "اعتمادا علل قوله تعالل  ٕ

وأكمد عليمه ( المقصد العام للشريعة  اإلسمالمية همو عممارة األرض وحفمم نممام التعماي  فيهما :)عالل الفاسي،قال
 .طه جابر العلواني أيلا

 ٖٗ-ٖٖ:ص( الفكر المقاصدي قواعده وفوائده)ي  يوسف القرلاوينسبه أحمد الريسوني للش ٖ
سمن   والمقصمود األعممم تمرك األسمباب التمي تمدعو إلمل مموافقتهم ومشمابهتهم باطنما والنبمي :)يقول ابن القيم  ٗ

إعمالم (ألمته ترك التشبه بهم بكل طريق وقال خالف هدينا هدي المشركين،وعلل هذا األصل أكمر من مائمة دليمل
 6ٕ٘ٔ:ص ٖ:وقعين  الم
 ٘٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٖٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 6ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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ومقصود اآلذان اجتماا النماس للصمالة ،فقمد ختلمف فمي اإلتيمان بمه فمي كمل األحموال 
تردده بين أن يكون قوال من أقاويمل :) الفردية وريرها حسب ما يفهم من مقصده أي

 ٔ(الصالة المختصة بها أو يكون المقصود به هو االجتماا
تردد الولون بين أن يكون عبادة محلة  :)يقول:م الصالة القربةوفي مقصود عمو

 ٕ(أعني رير معقولة المعنل وإنما يقصد بها القربة له فقط كالصالة وريرها
إنما هو لمكان بقياممه وقعموده ويشمبه أن )إشعار اإلمام للمؤمومين مقصوده التكبير  و

      ٖ(يكون إلل هذا ذهب من رهه كله نفال 
المفهموم ممن قصمر الصمالة للمسمافر )ن القصر الرخصة لمولا المشقةوالمقصود م

 ٗ(إنما هو الرخصة لمولا المشقة كما رخص له في الفطر وفي أشيان كميرة
والمقصود في السير خلف الجنازة الموعمة،فقد روي عن علمي رلمي هللا عنمه أنمه 

 ٘(عبرةقدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فونما هي موعمة وتذكرة و:) قال
وأمما كراهيمة مالمك :)الزجر والعقوبمة،يقول: وفي عدم صالة الجنازة علل أهل البدا

 ٙ(الصالة علل أهل البدا فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم
: والمقصود في الزكاة األموال القابلمة للنممان والتمي يكمون فيهما المربح مقصمودا،يقول

هو الموجود فيها أكمر ذلك والزكماة السائمة هي التي المقصود منها النمان والربح و)
إنما هي فلالت األموال والفلالت إنما توجد أكمر ذلك في األموال السائمة ولمذلك 

العممروض المتخممذة للتجممارة مممال )ومملممه أيلمما زكماة العممروض 4(اشمترط فيهمما الحممول
مقصممود بممه التنميممة فؤشممبه األجنمماس المالمممة التممي فيهمما الزكمماة باتفمماق أعنممي الحممرث 

 6(شية والذهب والفلةوالما
الزكماة إنمما المقصمود منهما سمد الخلمة وذلمك ال :)ومقصود الزكاة سد خلمة المحتماجين

و مقصود الزكاة أن تكمون فمي األمموال التمي تفلمل  3(يكون رالبا إال فيما هو قوت 
المقصود بالحول هو كون المال فللة مسمتننل :)عن الحاجة فارتبطت بالحول،يقول

ي حوال عند المالك لم يتنير عنده فليس بمه حاجمة إليمه فجعمل فيمه عنه وذلك أن ما بق
والمقصمود فمي الزكماة إسمقاطها عمن  ٓٔ(الزكاة فمون الزكماة إنمما همي فلمول األمموال

واألشبه بنرض الشرا إسقاط الزكاة عن المديان لقوله عليه الصالة والسالم )المديان
      ٔ(ين ليس بنني فيها صدقة تإخذ من أرنيائهم وترد علل فقرائهم والمد

                                 
 44: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 66: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 4ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 4ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 6ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 6٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 6٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
 33ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٓٔ
 43ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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لما كان مفهوم اشتراط النصماب إنمما همو الرفمق )والمقصود في نصاب الزكاة الرفق
     ٔ(فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو األمهر 

فونمما :) ومقصود الخرص في النخيل واألعناب وريرها تقمدير الواجمب أداإه، يقمول
 ٕ(عليهم في ذلكالخرص لمولا النصيب الواجب 

ممممن سممنن الصممموم : )كممف اللسمممان عممن الرفمممث والخنمما،يقول: ومممن مقاصممد الصممميام
ومررباته كف اللسان عن الرفث والخنا لقوله عليه الصالة والسالم إنما الصوم جنة 

 ٖ(فوذا أصبح أحدكم صائما فال يرفث وال يجهل فون امرإ شاتمه فليقل إني صائم
المعنمل المعقمول ممن إجمازة الفطمر للصمائم :)قولوفي رخصة اإلفطار رفا المشمقة،ي

إنممما هممو الرخصممة لممه لمكممان رفمما المشممقة عنممه وممما كممان رخصممة فاألفلممل تممرك 
 ٗ(الرخصة

العقاب المقصود به : )الردا،يقول:ومقصود الكفارات وريرها مما فيه عقوبة شرعية
 ٘(الردا والعقاب األكبر قد يولا لما إليه النفس أميل

والذي يجما النسك والهمدي )نفعة المساكين المجاورين لبيت هللا ومن مقاصد الحج م
 ٙ(هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت هللا

النزو إنما يقصد به وجه هللا العمميم ولتكمون كلممة :) ويقصد الجهاد إلعالن كلمة هللا
همو التنشميط علمل المقصود ممن همذا إنمما :) وأي وعد بالنفل فيكون.  4(هللا هي العليا

 6(الحرب
فؤمما لمماذا : )والمقصود من قتال أهل الكتاب المدخول فمي اإلسمالم أو إعطمان الجزيمة

يحمماربون فمماتفق المسمملمون علممل أن المقصممود بالمحاربممة ألهممل الكتمماب ممما عممدا أهممل 
الكتماب ممن قمري  ونصمار، العممرب همو أحمد أممرين إممما المدخول فمي اإلسمالم وإممما 

تعالل قاتلوا الذين ال يإمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال يحرمون إعطان الجزية لقوله 
ممما حممرم هللا ورسمموله وال يممدينون ديممن الحممق مممن الممذين أوتمموا الكتمماب حتممل يعطمموا 

  3(الجزية عن يد وهم صاررون
والجزية إنما هي عوض من القتل،ولما منا الشرا قتل  النسان واألطفال في الحرب 

ال تجمب علمل النسمان وال علمل الصمبيان إذا كانمت إنمما :) ولأسقط عنهم الجزية  ،يقم
هي عوض من القتل والقتل إنما هو متوجه بماألمر نحمو الرجمال البمالنين إذ قمد نهمي 

 ٔ(عن قتل النسان والصبيان

                                 
 66ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 6ٕٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 3ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
   3ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد  6
 6ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
 3ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
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المقصود بالحديث إنما هو أن ال يعمم من لمم يعممم الشمرا بمدليل قولمه )وفي األيمان
وممن قمال اليممين علمل نيمة الحمالف فونمما )وكمذا ٔ(بابمائكمفيه إن هللا ينهاكم أن تحلفوا 

   ٕ(اعتبر المعنل القائم بالنفس من اليمين ال ماهر اللفم
المقصود باألقاويل التي مخرجها مخر  النذر النذر وإن لمم يصمرح فيهما )وفي النذر
 ٖ(بلفم النذر

       ٗ(لسرفوكره مالك الصيد الذي يقصد به ا)ومن المقاصد في الصيد عدم اإلسراف
والمقصممود فممي تحممريم الخمممر حفممم العقول،ومنمما ممما يصممد عممن ذكممر هللا وممما يوقمما 

الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل فوجب :)العداوة والبنلان بين الناس،يقول
علة التحريم :) ويقول أيلا ٘(لذلك أن ينطلق اسم الخمر لنة علل كل ما خامر العقل

  ٙ(ذكر هللا ووقوا العداوة والبنلان  في الخمر إنما هي الصد عن
وقال ابن :)وفي النكاح ،المقصود بنهي خطبة الرجل علل أخيه،الصالح من الخطاب

القاسم إنما معنل النهي إذا خطب رجل صالح علل خطبة رجل صالح وأمما إن كمان 
 4(األول رير صالح والماني صالح جاز

فمام علمل السمنة الشمرعية ولميس ومقصود في الصداق الممودة وتوميمق المروابط والح
الصداق ليس مقابل البلا وإنما همو عبمادة، إذ كمان النكماح شمرعيا ) العوض المادي

       6(وإذا كان ذلك كذلك فال صداق في النكاح الذي علل رير الشرا
ففمي مسممؤلة جممواز عقممد النكمماح علممل :ال المكايسممة 3والمقصمود مممن األنكحممة المكارمممة

صل في العقود أن ال خيار إال ما وقا عليه النص وعلل الممبت نقول إن األ: )الخيار
للخيار الدليل أو نقول إن أصل منا الخيار في البيموا همو النمرر واألنكحمة ال رمرر 
فيها ألن المقصمود بهما المكارممة ال المكايسمة وألن الحاجمة إلمل الخيمار والرإيمة فمي 

  ٓٔ(النكاح أشد منه في البيوا
 (وأنكحمموا األيممامل مممنكم)قولممه تعممالل ف:كمماح مممن ريممر إجبممارمممن المقاصممد تشممجيا الن

واجد خائفما للعنمت او رير يقتلي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد واجدا كان الحر 
خائف لكن دليل الخطاب أقو، ههنا وهللا أعلم من العموم ألن هذا العموم لمم أو رير 

المقصمود بمه األممر  يتعرض فيه إلل صفات الزو  المشترطة في نكاح اإلمان وإنمما
  ٔ(بونكاحهن وأال يجبرن علل النكاح
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وإنمممما )وممممن المقاصمممد فمممي األنكحمممة المحرممممة منممما نكممماح المشمممركين والمشمممركات 
 ٔ(المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ماهر وهللا أعلم  

 بالشممهادة هممو( أبوحنيفممة)المقصممود عنممده :) ومقصممود اإلشممهاد فممي الممزوا  اإلعممالن
 ٕ(اإلعالن فقط والشافعي ير، أن الشهادة تتلمن المعنيين أعني اإلعالن والقبول

والفقمه أن الفمدان )ومقصود الخلا أن يكون للمرأة حق يقابل حمق الرجمل فمي الطمالق
إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطالق فونه لما جعل الطالق بيد الرجل 

 ٖ(المرأة إذا فركت الرجلإذا فرك المرأة جعل الخلا بيد 
 حجمة الجمهمورف ومقصود اللعان الفرقة األبدية للقمبح الشمنيا الحمادث بمين المزوجين،

أنممه قممد وقمما بينهممما مممن التقمماطا  )فممي عممدم إمكانيممة الممزوا  مانيممة بممين المتالعنممين
والتبارض والتهماتر وإبطمال حمدود هللا مما أوجمب أن ال يجتمعما بعمدها أبمدا وذلمك أن 

بناها علل المودة والرحمة وهإالن قد عدموا ذلك كل العدم وال أقل من أن الزوجية م
      ٗ(تكون عقوبتهما الفرقة  وبالجملة فالقبح الذي بينهما راية القبح 

وهمذا البماب كلمه إنمما حمرم فمي الشمرا :)وفي باب  البيوا سد المذرائا الربويمة يقمول
   ٘(لمكان النبن الذي يكون طوعا وعن علم

وذلمك أنمه يمهمر ممن (: في تحديد مقصود تحريم الربا الذي همو النمبن الكبيمر مم زاد
الشرا أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان النبن الكمير الذي فيه وأن العدل في 
المعممامالت إنممما هممو مقاربممة التسمماوي ولممذلك لممما عسممر إدراك التسمماوي فممي األشمميان 

  ٙ)تقويمها أعني تقديرهاالمختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم ل
 

وقوله أيلا في حكمة تحريم ربما النقمود ألن المقصمود منهما تقمدير األشميان التمي لهما 
وأمما المدينار والمدرهم فعلمة المنما فيهما أمهمر إذ كانمت همذه لميس : )منافا لمرورية 

     4(المقصود منها الربح وإنما المقصود بها تقدير األشيان التي لها منافا لرورية 
و مالمك يمر، أن النهمي فمي همذه :) أكد أن مقصمود أحكمام المعمامالت الماليمة العمدلو

األمور إنما هو لمكمان عمدم العمدل فيهما أعنمي بيموا الربما والنمرر فموذا فاتمت السملعة 
فليس من العدل أن يرد أكمر من ذلك وإن كمان )...( فالعدل فيها هو الرجوا بالقيمة 

إنما )...( حط البائا عنه من الممن لمكان السلف  المشتري هو الذي أسلف البائا فقد
وقا المنا فيها لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف الذي هو مولوا لعون 

  6(الناس بعلهم لبعض ومالك في هذه المسؤلة أفقه من الجميا
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إنمما المقصمود منهما دفما اللمرر )فالشفعة :ومن المقاصد في المعامالت دفا اللرر
 ٔ(من الشركة وكان هذا المعنل موجودا في الجار وجب أن يلحق به الداخل 

السلم إنما جوز لمولا االرتفاق وألن المسلف يررب في تقديم الممن )وفي بيا السلم
السترخان المسلم فيه والمسلم إليه يررب فيه لمولا النسيئة وإذا لمم يشمترط األجمل 

لن المنهي عنمه إنمما همو المقصمود ال والكاللن بالكال:) وفيه أيلا ٕ(زال هذا المعنل
      ٖ(الذي يدخل الطرارا
فون الشفعة إنما هي إلزالة اللرر واللرر داخل علل كل :) وقوله أيلا في الشفعة

واحمد ممنهم علمل ريمر اسمتوان ألنمه إنمما يمدخل علمل كمل واحمد ممنهم بحسمب حصممته 
  ٗ(فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه علل تلك النسبة

وأن هذا مستمنل من اإلجارة المجهولة )ي تجويز القراض الرفق بالناس والمقصود ف
والمقصممود بمممالقراض  ٘(وأن الرخصممة فمممي ذلممك إنمممما هممي لمولممما الرفممق بالنممماس

رب المال إنما دفا ماله إليمه ليتجمر بمه فمما كمان ممن خسمران :) المتاجرة في األموال
 ٙ(في المال فعليه وكذلك ما زاد علل المال واستنرقه

شرا قصد إلل المنافا المرجوة المتحققة رالبما فمي العقمود ولمم يلتفمت إلمل النمرر وال
والمنافا في اإلجارات في وقت العقد معدومة فكان ذلك رمررا وممن بيما مما )اليسير 
إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في النالب  :ونحن نقول ،لم يخلق

يسمتوفل فمي النالمب أو يكمون اسمتيفاإه وعمدم  والشرا إنما لحمم ممن همذه المنمافا مما
 4(استيفائه علل السوان

والسمهمة إنمما جعلهما :)ومن المقاصد أيلا في المعامالت تحقمق الرلمل والترالمي
با لنفموس المتقاسممين وهمي موجمودة فمي الشمرا فمي موالما يالفقهان في القسمة تطي

 6(فساهم فكان من المدحلين  :قوله تعالل ،منها
وأما ما بين هذين :) ال يرد فيها بالعيبفد بها المكارمة والمعاولة قصيد العقومن و

الصممنفين مممن العقممود أعنممي ممما جممما قصممد المكارمممة والمعاولممة ممممل هبممة المممواب 
 3(فاألمهر في المذهب أنه ال حكم فيها بوجود العيب

وعممدة مممن أوجمب علممل الكبمار ابتممدان الحجممر أن )ومقصمود الحجممر مقاوممة التبممذير 
لحجر علل الصنار إنما وجب لمعنل التبذير الذي يوجد فيهم رالبا فوجب أن يجمب ا

وبخصممموص  ٓٔ(الحجمممر علمممل ممممن وجمممد فيمممه همممذا المعنمممل وإن لمممم يكمممن صمممنيرا
ومالك كؤنه اعتبر المعنل نفسه وهو إحاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل )المفلس
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معقوله إنما هو الرفق بصماحب وقالوا إن )ولمن وجد سلعته باقية عند المفلس ٔ(حال
 ٕ(السلعة لكون سلعته باقية

وأمما الجنايمة علمل :)ومن المقاصد استحلار المقصود من األشيان في تقييم المتلفات
العين من ريمر أن ينصمبها راصمب فونهما تنقسمم عنمد مالمك إلمل قسممين جنايمة تبطمل 

يموم الجنايمة  يسيرا من المنفعمة والمقصمود ممن الشمين بماق فهمذا يجمب فيمه مما نقمص
وذلك بؤن يقوم صحيحا ويقوم بالجناية فيعطل ما بين القيمتين وأما إن كانمت الجنايمة 
مما تبطل النرض المقصود فون صماحبه يكمون مخيمرا إن شمان أسملمه للجماني وأخمذ 

 ٖ(قيمته وإن شان أخذ قيمة الجناية 
كاتمب عبمدا ممل قوله في المكاتب هل  ي:والمقصود من عقود المعاولة طلب الربح 
وعمدة الجماعة أنها عقد معاولة المقصود منه طلب الربح فؤشبه سائر العقود :) له

  ٗ(المباحة من البيا والشران
وإنمما يحممل مالمك الهبمة علمل الممواب إذا :) ومقصود الهبمة ممن الفقيمر للننمي الممواب

للنني اختلفوا في ذلك وخصوصا إذا دلت قرينة الحال علل ذلك ممل أن يهب الفقير 
 ٘(أو لمن ير، أنه إنما قصد بذلك المواب

المذي بوقمت مما أنمه (أي مالك)وعنده :)والشروط مإمرة إذا كانت مقصودة في العقود
إن كان ذلك الوقت مقصودا ممل كران الرواحل في أيام الحج فناب المكري عن ذلك 

عنمده  ذا كلمهالوقت أنه ينفس  الكران وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فونه ال ينفس  ه
الذي يكون في الذمة فونمه ال ينفسم  عنمده بمذهاب العمين التمي الذي يكون في األعيان 

قبض المستؤجر ليستوفي منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكران علل عمين بعينهما وإنمما 
  ٙ(انعقد علل موصوف في الذمة

ط الفاسد يعود وعمدة الشافعية أن الشر:)وفساد الشروط تعود علل المقاصد بالبطالن
ببطالن أصل العقد كمن باا جاريتمه واشمترط أن ال يطؤهما وذلمك أنمه إذا لمم يكمن لمه 

       4(مال حالر أد، إلل عجزه وذلك لد مقصود الكتابة
وإنما صار الكل إلمل القمول :)ومن المقاصد استيفان الناس حقوقهم بعلهم من بعض
حيح ألن ذلك أمر لمروري فمي بالحبس في الديون وإن كان لم يؤت في ذلك أمر ص

  6(استيفان الناس حقوقهم بعلهم من بعض 
يوقمف )وبخصوص عمدم مصمادرة ممال المرتد،مقصموده رجمان عودتمه إلمل اإلسمالم 

 حابان أن يعممود إلممل اإلسممالم وأن اسممتيمالممه ألن لممه حرمممة إسممالمية وإنممما وقممف رجمم
 3(المسلمين لماله ليس علل طريق اإلرث

                                 
 ٕ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 3ٖٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
      66ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 6ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
       4ٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 6ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 ٕٕٓ: ص ٕ: لمجتهد  بداية ا 6
 ٕ٘ٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   3



 853 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

إنممما أمممر سممودة :) صممود ،فقممد ذكممر فممي شممبهة النسممب قولممهواالحتيمماط لألعممراض مق
 ٔ(بالحجبة احتياطا لشبهة الشبه ال أن ذلك كان واجبا

 ٕ(الحد إنما ولا للزجر)ومقصود عموم الحدود الزجر
 ٖ(المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل)في النفوس العدل وفي مقصود القصاص 

ذا القمدر ممن الممال المسمروق همو هم)وفي مقصود نصاب قطا يد السارق حفم المال
وممن رأ، أن )وكمذا مقصمود النصماب حرممة اليمد  ٗ(الذي يوجب القطا لحفم الممال

القطا إنما علق بهذا القدر ال بما دونه لمكان حرمة اليد قال ال تقطما أيمد كميمرة فيمما 
     ٘(أوجب فيه الشرا قطا يد واحدة  

لمي لتحقيمق العمدل واإلنصماف،ففي والمقصود إزالة العوارض التمي تعموق فهمم القا
ومممل همذا عنمد :) قال ابن رشمد(ال يقلي القالي حين يقلي وهو رلبان)حديث 

مالك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أو رير ذلك من العوارض التي تعوقه عمن 
 ٙ(الفهم

وهكذا نقف علل جملة من المقاصد تصلح أن تكمون ممادة  للقواعمد المقصمدية والتمي 
المختلفممة  عممن معنمل تشممريعي عمام مسممتفاد ممن أدلممة الشمريعة)ل واحممدة منهماتعبمر كم

والتمي ال ينفمي تمييزهما أن   4 ( اتجهت إرادة الشارا إلل إقامتهما ممن خمالل األحكمام
 يجتمما فمي بعمض قواعمدها الوصمف المقاصمدي والفقهمي ، أو الوصمف المقاصمدي

 . واألصولي في هن واحد
 

 ؟معتبرةوالمصالح ال كيف تعرف المقاصد
أن يعممد إلمل الكتماب العزيمز فيلمتقط )قال ابن رشد في فصل المقال بمؤن علمل النمامر

وممن ذلمك ممن ريمر  6(كلفنما اعتقماده الموجودة فمي شمين شمين ممما منه االستدالالت
شك ما نعتقده بؤنه مقصود الشمارا،إذ ال يعمرف إال بتتبما كالممه ومما فمي حكممه ممن 

 .كالم رسول هللا 
يشير إلمل ممنهج اسمتقران نصموص القمرهن والسمنة ومجممل األدلمة "بدايةال"فنجده في 

للوقوف علل المقاصد،حيث علمم العلممان مممال بمؤن المقصمود لمم يكمن تعليمق التحمريم 
وهي حية وإنما علق بها بعمد الموت،وذلمك ألن الموقوذة والمتردية والنطيحة بؤعيان 

ا وبمدليل الحمديث الموارد كاة فيهملحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط المذ
 .في الباب
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قمالوا فلمما علمم أن المقصمود لمم يكمن تعليمق التحمريم بؤعيمان همذه وهمي حيممة : )يقمول 
وإنمما علممق بهما بعممد المموت ألن لحممم الحيموان محممرم فمي حممال الحيماة بممدليل اشممتراط 

فهو ميتمة الذكاة فيها وبدليل قوله عليه الصالة والسالم ما قطا من البهيمة وهي حية 
  ٔ(وجب أن يكون قوله إال ما ذكيتم استمنان منقطعا

 
والسمهمة : )ومماله تحديد مقصد السهمة انطالقا مما ورد فمي اآليتمين والحمديث يقمول

با لنفوس المتقاسمين وهي موجودة في الشمرا فمي يإنما جعلها الفقهان في القسمة تطي
ومما كنمت لمديهم إذ : )وقولمه (فساهم فكان ممن المدحلمين: )موالا منها قوله تعالل

ومن ذلك األمر المابت الذي جان فيمه أن رجمال أعتمق ( يلقون أقالمهم أيهم يكفل مريم
ستة أعبد عنمد موتمه فؤسمهم رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم بيمنهم فمؤعتق ملمث ذلمك 

 . ٕ(الرقيق
يجعلنما  فتتبا كالم العرب يجعلنا نقف علل مقاصدهم اللنوية،وكذا تتبا كالم الشمارا

 .وعلل هذا سار العلمان قديما وحديما.نقف علل مقاصد الشرا
وقممد سمملك الشممي  ابممن عاشممور ممممال فممي زماننمما هممذا السممبيل السممتخالص جملممة مممن 

صالح  :)المقاصد بتتبا ما ورد في كتاب هللا من ذلك،فالمقصد القرهني األسمل عنده
التمممل تنمممدر  -صمممد األصمممليةوأمممما المقا (األحممموال الفرديمممة و الجماعيمممة و العمرانيمممة
أن ممانيممة يمكممن ئه فهممل حسممب اسممتقرا –لممرورة تحممت المقصممد األعلممل الجمماما 

 :نلخصها فل  
 .و هذا أعمم سبب إلصالح الخلق .. إصالح االعتقاد  -ٔ
 .تهذيب األخالق  -ٕ
 .التشريا و هو األحكام خاصة و عامة  -ٖ
 .األمة و حفم نمامها و فيه صالح .. سياسة األمة  -ٗ
 .مساويهم  حذير منتأخبار األمم السالفة للتؤسل بصالح أحوالهم ، و للالقصص و -٘
التعلميم بممما يناسمب حالممة عصمر المخمماطبين ، و مما يممإهلهم إلمل تلقممل الشممريعة و  -ٙ

 .نشرها ، و ذلك علم الشرائا و علم األخبار 
 .المواعم ، و اإلنذار ، و التحذير ، و التبشير  -4
 ٖ.قرهن ليكون هية دالة علل صدق الرسول اإلعجاز بال -6
 

 األحكام بين التعبد والتعليل
 :الجذور الفلسفية

عن اعتقاد من يقمدم هرانهمم ممن فالسمفة "اللروري في السياسة"يقول ابن رشد في 
وبين أن الخير والشر والنافا واللار والحسن والقبيح،هو في اعتقاد همإالن (اليونان

وذلمك أن كمل مما يمإدي إلمل النايمة فهمو .طبا ال بالولماالناس جميعا شين يوجد بمال

                                 
 ٕٕٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٔٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ

 ار سمممممممنون للنشممممممر والتوزيمممممما د: تممممممونس ) ابممممممن عاشممممممور، محمممممممد الطمممممماهر ; التحريممممممر والتنمممممموير  ٖ
ٔ334 . ) 
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مم يعلق ابن رشد بما يفيمد ٔ.(خير وحسن،وكل ما يعيق الوصول إليها فهو شر وقبيح
تبنيه لهذا الطمرح أي وجمود الحسمن والقمبح فمي طبيعمة األشميان بشمكل ذاتي،تسمتطيا 

األنممدلس العقممول المجممردة التوصممل إلممل إدراكممه،بل يعتبممر األمممر أصممال عنممدهم فممي 
 .ورالبا علل علمائها اعتقاده،ويستمني رأي األشاعرة من هذا المعنل

 ٕوكميمر ممن أهمل بلمدنا.ويمهر هذا في أمر هذه الشرائا،وخاصة شريعتنا هذه:)يقول
مم يشير إلل قول األشاعرة بؤنه ال حسن وال قبح  ٖ(يرون هذا الرأي في شريعتنا هذه

ا، أي بمما ترسممه الشمريعة ممن ذلمك،مم فسمر بل وال راية محددة ل نسان إال بالولم
ال تتعلمق بمما لمه طبيعمة خاصمة  دواعي هذا الممذهب فمي كونمه يمر، أن إرادة هللا 

 .هي وحدها المخصصة لمراداتها وأن كل شين جائز وإرادته 
وأزيمد بممالقول أن هماجس األشمماعرة فمي مممذهبهم أن ال تولما لمم رادة اإللهيمة حممدود 

باسم العدل وريره كما يذهب إلل ذلك المعتزلة،إنما هي إرادة يرسمها العقل البشري 
مطلقممة جممائز أن تتعلممق بممالخير وبممما قممد نممراه نحممن شممرا،وهو بالحصمميلة ال يفعممل إال 
الخيمر وال يوصمف بممالملم والتعمدي مممن يتصمرف فمي ملكممه وخلقه،وخصوصما ممممن 

 .يتصف بصفات الكمال
 سبحانه وتعالل بصفات ممم يطلبمون يصفون هللا)مم حمل عليهم ابن رشد بالقول بؤنهم

وأن ال تتنماقض مما المذي توالمعوا عليمه (لتلك الصفات)بعد ذلك موافقة الموجودات
لكن هإالن القموم أعيماهم أن يجمدوا لمرأيهم قموال مقنعا،ذلمك أن همذه .من تلك الصفات

األشمميان هممي بينممة جليممة فممي الشممرا ولكممن علممل ريممر هممذا المعنممل الممذي قممادهم إليممه 
،ويمتنما أن يمؤتي بمه ٗالذي هو أقرب إلل السفسطة وأبعد من طبيعة اإلنسمانطريقهم،
 ٔ(الشرا

                                 
 ٗٗٔ:ص:اللروري في السياسة ٔ
أما الرأي الذي يقول عنه ابن رشمد إنمه شمائا :) قال د محمد عابد الجابري في تعليقه في هام  الكتاب المترجم ٕ

( الفالسمفةفي األندلس فيرجا إلل ابن حزم الذي قال بؤن الحسن والقبح ذاتيين في األشيان علل ررار ما تقمول بمه 
الممذي مهممر لممي أن األمممر عنممد ابممن حممزم لمميس علممل إطالقممه،وليس بالشممكل الممذي يممراد لممه فممي :وأقممول ٗٗٔ:ص

السياق،فابن حزم يميز بين حقيقة األشميان فمي ذاتهما ،وبمين حكمم القيممة المذي نعطيمه لهما ،فمممال الكمذب يبقمل كمذبا  
جمز والجهمل ومما يشمبه همذا،رير أن تمدخل ذواتنما ،وكذا يقمال فمي العكل من أخبر بخبر بخالف ما هو فهو كاذبو

ولهمذا نجمد عنمده التعمابير .بالقول هذا ملم وهمذا حمالل وهمذا حمرام وهمذا حسمن أو قبميح يحتما  إلمل تزكيمة الشمرا
ليس في العالم ملم لعينه وال بذاته البتة وإنما الملم باإللافة فيكون قتل زيد إذا نهل هللا عنه ملمما وقتلمه  :)التالية
أمر هللا بقتله عدال وأما الكذب فهو كذب لعينه وبذاته فكل من أخبر بخبر بخالف ما همو فهمو كماذب إال أنمه ال  إذا

وكمذلك القمول فمي الجهمل والعجمز أنهمما )...( يكون ذلك إمما وال مذموما إال حيث أوجب هللا تعالل فيه اإلمم والمذم
به وال بد وكمل ممن لمم يقمدر علمل شمين فهمو عماجز عنمه جعل لعينه وعجز لعينه فكل من لم يعلم شيئا فهو جاهل 

 القماهرة:: مدينة النشر  - مكتبة الخانجي:: دار النشر  -ٗٗ:ص ٖ:  الفصل في الملل واألهوان والنحل.( )وال بد
ال يسممتحق أحممد مممدحا وال ذممما إال مممن مدحممه هللا )ويقممول أيلمما بخصمموص المممدح والممذم : ( ٘::  عمدد األجممزان  -

ه وقد أمرنا هللا تعالل بحمده والمنان عليه فهو عز وجل محمود علمل كمل مما فعلمه محبموب لمذلك وأمما تعالل أو ذم
من دونه تعالل فمن حمد هللا تعالل فعله الذي أمهره فيه فهو ممدوح محمود ومن ذم عز وجل فعله المذي أمهمره 

قمبح إال مما قمبح هللا تعمالل وال ال ن)وأيلا قوله بشكل والمح وصمريح(  ٕٗ:ص ٖ: ( )فيه فهو مذموم وال مزيد
 ( ٔٗ:ص ٖ: ( )نحسن إال ما حسن هللا تعالل

 ٗٗٔ:ص:اللروري في السياسة ٖ
:) في ربط األسباب بمسبباتها وفي صحة إدراك ما يمهمر لنما منهما" الفصل في الملل والنحل"يقول ابن حزم في ٗ

ق والملج يبرد وهكذا في كل شين بهمذا جمان فالفلك يتحرك والمطر ينزل والوادي يسيل والجبل يسكن والنار تحر
القرهن وجميا اللنات قال تعالل تلفح وجموههم النمار وقمال تعمالل فسمالت أوديمة بقمدرها فاحتممل السميل زبمدا رابيما 
وقال تعالل فؤما الزبد فيذهب جفان وأما ما ينفما النماس فيمكمث فمي األرض وقمال تعمالل والفلمك تجمري فمي البحمر 
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 :االمتدادات األصولية
بشمكل "اللمروري فمي الفقمه"أعاد ابن رشد طرح مسؤلة الحسمن والقمبح العقليمين فمي

 :يناسب المجال األصولي والفقهي،وعالج المسالة من خالل المقاربة التالية
ي تعميق النقا  فيها ألنها ليست من صلب هذا العلم،وإنما عبر عن عدم الرربة ف-ٔ

والقول فمي :) فقال.هي من جنس القلايا التي أقحمها المتكلمون في مباحث األصول
وهذا كله ليس ممن همذا )وقال ايلإ(هذه المسؤلة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله

 ٖ(العلم
ة،وتحديد مجمال التحسمين والتقبميح بين المجال الذي يمكن أن تدخل فيه هذه المسؤل-ٕ

في أصول الفقه مهم لمعرفة فائدة هذه المسؤلة من جهة وعدم التورل فيها إال بمقدار 
مبحمث الحكمم سموان فمي حمده أو الحكمم )وحدد لها مالث مجماالت .حاجة المجال إليها

قبممل ورود الشممرا،ومباحث القيمماس وخصوصممما منهمما قيمماس المصلحة،تصمممويب او 
 (دينتخطئة المجته

أمما حمد الحكمم عنمد أهمل السمنة فهمو عبمارة عمن خطماب :) فقد قمال فمي المجمال األول
الشرا إذا تعلق بؤفعمال المكلفمين بطلمب أو تمرك فموذا لمم يمرد همذا الخطماب لمم تتعلمق 
باألفعممال صممفة تحسممين أو تقبيح،فيكممون الحسممن و القممبح علممل هممذا لمميس وصممفا ذاتيمما 

أممما مممن ذهممب مممن )قبممل ورود الشممرا  األفعممالوبخصمموص الحكممم فممي  ٗ.(لألفعممال
المعتزلممة إلممل أن األفعممال قبممل ورود الشممرا علممل اإلباحممة فونممما أرادوا بممذلك ممما ال 

 .قبح يقلي العقل فيه بحسن وال
رك ممن األفعمال الحسمن دومن قال منهم أنها علل الوقف فؤراهم  رأوا ذلك فيمما ال يم

 .م من هرائهموالقبح فيه إال بانلمام الشرا إلل العقل،كما تقد
 معنمل لمه،وهو الناس إنها قبمل ورود الشمرا علمل الحممر فقمول المن و أما من قال 

والشممك أن الفائممدة المرجمموة مممن هممذه المسممؤلة اآلن بعممد ورود  ٘(بممين السممقوط بنفسممه
الشرا،تتعلق بما سكت عنه الشرا وبما يحدمه الناس في المستقبل من أفعال وقلايا 

راجح فيه أن يكون ما سبيله التعبد هو التوقف حتل يمرد ولعل ال.ومستجدات ونوازل
في الشرا ما يؤذن في الفعل،وما كان من قبيل المعامالت والمصالح فهو علل اإلذن 

 .ويكفي فيه عدم معارلة الشرا في أصوله وفروعه

                                                                                             
ي في البحر بما ينفا الناس وممل هذا كمير جدا وبهذا جانت اللنمات فمي نسمبة األفعمال المماهرة بؤمره والفلك تجر

عمراض أيلما تفعمل كمما ذكرنما قمال عمز واأل)...( ختلمف لنمة فمي ذلمك تفي الجمادات إليها لمهورها فيهما فقمط ال 
والعممل يرفما ولمم تختلمف أممة فالمن يردي  ،وذلكم منكم الذي مننتم بربكم أرداكم ،والعمل الصالح يرفعه :وجل

في صحة القول أعجبني عمل فالن وسرني خلق فالن وممل هذا كمير جدا وقد وجدنا الحمر يحلمل ويصمعد والبمرد 
   ٙٗ:ص ٖ: (يجمد وممل هذا كمير جدا وقد بيناه والكل خلق هللا عز وجل

 ٘ٗٔ:ص:اللروري في السياسة ٔ
 ٕٗ:ص: اللروري في أصول الفقه ٕ
 ٖٗ:ص :أصول الفقهاللروري في ٖ
 ٔٗ:ص :اللروري في أصول الفقهٗ
 ٖٗ:ص :اللروري في أصول الفقه٘
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وفائممدة معرفممة هممذا االخممتالف فممي هممذه الصممناعة :) . وفممي المجممالين الممماني والمالممث
مر في القياس المناسب والمخيل و جميا  أنواعه ،و عنمد النممر فمي تتصور عند الن

 ٔ.(تصويب المجتهدين و تخطئتهم
والمعتزلمة،مم ( ويقصمد األشماعرة)بين أوجمه االخمتالف بمين أهمل السمنة والجماعمة-ٖ

أهممل السممنة فحجممتهم أن الحسممن و القبمميح يطلممق فممي عممرف )طممرح موقفممه منها،فؤممما 
حتمل . شهرها مما يوافمق رمرض المستحسمن أو يخالفمه أولها وأ.المتكلمين علل معان

و همذا أممر إلمافل ال كالسمواد و .يستحسن سمرة اللون ممال واحمد  ويسمتقبحها هخمر
و المالمث ممن .و الماني مما حسمنه  الشمرا أو قبحمه.البياض الموجودين لألشيان بذاتها

و .اتيممةو كممل هممذه أوصمماف إلممافية ال ذ.معمماني الحسممن ممما كممان ل نسممان مباحمما فعلممه
وفمي مسمؤلة وجموب النممر  ٕ(معنل ذلك أن ليس للحسمن والقمبح وجمود خمار  العمين

التي يقول المعتزلة بؤنها ستبقل بنير معنل إذا لم نقل بذاتية الحسن والقبح يقول ابمن 
وقد ألزم المتكلمون المعتزلة فمي كمون ممدرك وجموب النممر عقمال شمكا  مما، :) رشد

كا عقمال فمال يخلمو أن يكمون ذلمك   لمرورة أو وهو أن وجوب النمر  إن كمان ممدر
لرورة لم ينفل أحد  عن علم هللا، وإن كان مكتسبا بنممر انعكمس ٖاكتسابا، فون كان

 ٗ.(عليهم القول في مدرك وجوب النمر في دعو، الشرا ، وذلك إلل رير نهاية
لعقمل المعتزلة فاستدلوا علل أن الحسن و القبح و صف ذاتي لألشيان باتفماق ا)وأما  

علل القول بهما من رير إلمافة  كحسمن الصمدق وقمبح الكمذب،و بالجملمة ممن حيمث 
مدرك الوجوب في بعض األمور بالعقل )وكذا ٘.(هذه القلايا مشهورة و متفق عليها

فمي الشمرا يفلمي إلمل   )التحسين والتقبميح  إن  حصرمم  ٙ(كشكر المنعم ورير ذلك
ا ما لم نعلم وجوب النمر لم ننمر، و ما لم إفحام الرسل عند دعائهم إلل النمر ، ألن

ننمر لم نتحقق  دعو، الشارا فيما دعا إليمه، و مما لمم نتحقمق دعمواه فمال سمبيل إلمل 
اإليمان بما دعا إليه سموان كمان الممدعو  إليمه، فمي نفسمه حقما أو لمم يكمن ال سمبيل لنما 

 4(.علل هذا الوجه إلل  حصول  العلم به
ده لون ممن المتحفم ممن حجمج المعتزلمة واألشماعرة معما وأما عن موقفه هو،فيبدو عن

وخصوصمممما فيممممما أورده المعتزلممممة فممممي وجمممموب النمممممر وفيممممما رد بممممه األشمممماعرة 
و  يشبه  أال يكون في  واحد من هذين القولين كفاية فمي الوقموف علمل :)قولهم،يقول
 .مم شرا في بسط رأيه في المسؤلة 6(هذه  المسؤلة
ي أن يقال في  هذا المولا فهو أن التصديق بدعو، والذي ينبني عند:) حيث يقول

الشارا عند مهور المعجزة وفق دعمواه همو ممن جمنس المعمارف اللمرورية ، وأن  
التصممديق يقمما بمشمماهدة ذلممك الممطرارا أو بوجودهمما تممواترا، وإنممما يتصممور وجمموب 

                                 
 ٔٗ:ص :اللروري في أصول الفقهٔ
 ٕٗ-ٔٗ:ص :اللروري في أصول الفقهٕ
 .فون  كل:  .في األصل ٖ
 ٕٗ:ص :اللروري في أصول الفقهٗ
 ٕٗ:ص :اللروري في أصول الفقه٘
 ٕٗ:ص :اللروري في أصول الفقهٙ
 ٕٗ:ص :ي أصول الفقهاللروري ف4
 ٕٗ:ص :اللروري في أصول الفقه6
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وتكلمف مما سمو، همذا ممن القمول فمي .النمر أو ال وجوبه في معرفته بنمر واستدالل
و لممو أن واحمدا واحمدا مممن الممدعوين للشممرا  .المولما تشمموي  للعقائمد أو عنمان همذا

تكلف ممل هذه الشكوك عند النمر فيما دعا إليه  الشرا  لكان إيمان كمير من الناس 
  ٔ.(مما ال يقا،ولو وقا لكان في النادر

ن همو أ.والذي فهمته من رد ابن رشد ووقوفه عند هذا الحد فمي مناقشمة همذه المسمؤلة
إعمممال العقممل والنمممر يكممون بدايممة فممي إمبممات المرسممل والرسممالة،وعند التسممليم بممما 
تسمتوجبه لمرورات األدلممة والبمراهين والمعجمزات سمموان بمعاينتهما أو التوصمل بهمما 
بطريممق التممواتر،من االعتممراف بالكمممال اإللهممي وعدالممة شممريعته،يكون بعممده التسممليم 

وما قبحه قبيح،وما سمكت عنمه يعمرض  للشرا في التحسين والتقبيح،فما حسنه حسن
علل األصول العامة ويكون محط اجتهماد يقمو، القبمول بمه حسمب قربمه أو بعمده ممن 

 .ولم يبق بعد للمناقشة النمرية في الحسن والقبح كبير رنان.األصول
 

االنحيييياز الكامييييل لمبيييدأ التعليييييل علييي  مسييييتو  التطبييييا الفقهييييي فيييي العبييييادات 
  :والمعامبلت

شممممد هنمممماك عالقممممة وميقممممة بممممين تعليممممل األحكممممام وإدراك  وإعمممممال فحسممممب ابممممن ر
المصالح،فاألحكام المعقولة المعاني في الشرا أكمرها هي من باب محاسن األخمالق 

والسمبب المالمث اخمتالفهم فمي :)يقول في حكمم إزالمة النجاسمات: أو من باب المصالح
هوممة ممن ذلمك األممر أو األمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنل همل تلمك العلمة المف

النهي قرينة تنقل األمر من الوجموب إلمل النمدب والنهمي ممن الحممر إلمل الكراهمة أم 
وإنمما صمار  ؟ ليست قرينة وأنه ال فرق في ذلك بين العبادة المعقولة ورير المعقولمة

من صار إلل الفرق في ذلمك ألن األحكمام المعقولمة المعماني فمي الشمرا أكمرهما همي 
  ٕ(األخالق أو من باب المصالح وهذه في األكمر هي مندوب من باب محاسن

وأمممر التعليممل لمميس خاصمما بالمعممامالت بممل إن المصممالح المعقولممة ال يمتنمما أن تكممون 
ولكمن ممن طريمق )أسبابا للعبادات المفرولة،يقول في مسح الرأس ورسمل القمدمين 
ناسمبة للمرأس ممن المعنل النسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسمح أشمد م

النسل إذ كانت القدمان ال ينقل دنسهما رالبا إال بالنسل وينقمل دنمس المرأس بالمسمح 
وذلك أيلا رالب، والمصالح المعقولة ال يمتنا أن تكون أسبابا للعبمادات المفرولمة 

  ٖ(حتل يكون الشرا الحم فيهما معنيين معنل مصلحيا ومعنل عباديا 
 :التعبدالفرا بين التعليل والقول ب

هممو أن التعليممل يفممتح بمماب االجتهمماد والقيمماس  الفممرق بممين التعليممل والقممول بالتعبممدو 
 ٗ(يجمب أن توجمد مما وجمود عللهما ) واعتبار المصالح فاألحكام كما يقول ابمن رشمد

بينما ادعمان أممر بؤنمه عبمادة ينلمق بماب ذلمك كلمه وال يبقمي ريمر نيمة التقمرب واألجمر 
،وابمن رشمد اعتبمر ٘(يقماس عليهما وال يتعمد، بهما محلهما عبمادة ال)والمواب ،فما كان 

                                 
 ٖٗ:ص :اللروري في أصول الفقهٔ
 ٗ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
  ٔٔ:  ص ٔ: بداية المجتهد  ٖ
 4ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٗ
 ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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، قممد يكممون أحيانمما فممرارا مممن ٔلجممون بعممض الفقهممان إلممل هممذا المسمملك وادعممان التعبممد
المواجهممة وتبريممرا للممعف األدلممة وعجممزا عممن إقامممة الحجممة وإرالقمما للبمماب أمممام 

لك ممما وإنممما يلجممؤ الفقيممه إلممل أن يقممول عبممادة إذا لمماق عليممه المسمم:) الخصممم،يقول
 ٕ(الخصم فتؤمل ذلك فونه بين من أمرهم في أكمر الموالا

 
 :غنية بالفق  الجار  عل  المعاني أو باالجتهاد المبني عل  التعليل"البداية"
 

 :ففي باب الطهارة
إذا استيقم أحدكم من نومه فلينسل يده قبل أن يدخلها في "رأ، ابن رشد أن حديث  -

قصمممد بمممه حكمممم الممممان ولممميس بمممدن " اتمممت يمممدهاإلنان،فمممون أحمممدكم ال يمممدري أيمممن ب
،بخالف عامة الفقهان الذين اعتبروا األمر تعبدا،واختلفوا فقط فمي درجمات ٖالولون

فمميفهم أن تمميقن نمافممة اليممدين يبمميح .هممذا األمممر بممين الوجمموب والسممنية واالسممتحباب
 .إدخالهما في اإلنان من رير رسل مسبق لهما

حنيفمة وسمفيان المموري  المسمح علمل الخمف واعتبرأبو يوسف ومحمد صاحبا أبمي  -
 .     ٗمعقول المعنل فقاسوا مسح الجوربين والنعلين عليه

المفهمموم مممن تلممك االمممار الممواردة )وفممي نجاسممة سممإر الكلممب  زعممم أبممو حنيفممة  أن -
بنجاسمة سمإر السمباا والهمر والكلمب همو مممن قبمل تحمريم لحومهما وأن همذا ممن بمماب 

فخر  بقاعدة كمل مما حمرم  ٘(ألسآر تابعة للحوم الحيوانالخاص أريد به العام فقال ا

                                 
وأمما علمل ، ل وهمو قمول الفقهمان التعبدات األحكام التي ال علة لها بحا:)يقول الخرشي في شرح مختصر خليل ٔ 

قول أكمر األصوليين فهي األحكام التي لم يقم علل إدراك علتهما دليمل ال التمي ال علمة لهما فمي نفمس األممر بمل كمل 
ص  ٔشرح مختصمر خليمل للخرشمي     (حكم له علة في نفس األمر ارتبط بها شرعا تفلال ال عقال وال وجوبا

ٖٖٔ . 
يطلمق علمل )مولمحا الفمرق بمين القمول بالتعبمد والتعليمل" رسمائل النمور"لنورسمي فمي و يقول الشي  بديا الزمان ا

همذا القسمم اليمرتبط بمحاكممات عقليمة، وي فعمل كمما ا ممر، اذ ان  "المسمائل التعبديمة"قسم من المسائل الشرعية اسمم 
 .علّته هو االمر اإللهي

ولكمن . ة، صارت مرّجحة لتشمريا ذلمك الحكممأي ان له حكمة ومصلح "معقول المعنل"ويعّبر عن القسم اآلخر بـ
 .ألن العلّة الحقيقية هي األمر والنهي اإللهي. ليست سبباً والعلة

فالقسم التعبدي من الشعائر التنّيره الحكمة والمصلحة قطعاً، ألن جهة التعّبد فيه هي التي تترجح، لمذا اليمكمن ان 
وكمذلك اليمكمن . ة وحكمة، فال يمكن ان تنّير منها ش ي تدخل فيه او يمس بش ، حتل لو وجدت مائة ألف مصلح

 إن فوائد : ان يقال
فهذا مفهوم خطؤ، بل ان تلك المصمالح المعلوممة، ربمما همي فائمدة واحمدة . الشعائر; هي المصالح المعلومة وحدها

 .من بين حكمها الكميرة
الة، فماذاً يكفمي ـ بهمذه الحالمة ـ اطمالق ان الحكممة ممن األذان همي دعموة المسملمين المل الصم: لو قال أحمدهم: فممالً 

. واليعرف ذلك األبله ان دعوة المسلمين هي مصلحة واحدة ممن بمين ألموف المصمالح فمي األذان! طلقة من بندقية
حتمل لمو اعطمل ذلمك الصموت تلممك المصملحة فانمه اليسمّد مسمّد األذان المذي هممو وسميلة العمالن التوحيمد المذي هممو 

وواسطة المهمار العبوديمة ازان الربوبيمة اإللهيمة باسمم النماس فمي . م، وخلق نوا البشرالنتيجة العممل لخلق العال
 ( ٕٔ٘-ٔٔ٘:ص -المكتوب التاسا والعشرون -بديا الزمان النورسي.) تلك البلدة او باسم البشرية قاطبة

 ٔٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 4:ص ٔ: :بداية المجتهدٖ
 ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٔ: ص ٔ: المجتهد  بداية  ٘
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أكمممل لحممممه اعتبمممر سمممإره نجسممما،بخالف ممممن رأ، ذلمممك تعبمممدا قصمممره علمممل الكلمممب 
 .والخنزير وما ورد فيه نص

اختلمف العلممان فمي الصمفة المعتبمرة )وعلل مالك االرتسال من خرو  المنمي باللمذة -
  ٔ(اعتبار اللذة في ذلك في كون خرو  المني موجبا للطهر فذهب مالك إلل 

وقممال ابممن رشممد معلممال اعتبممار المممان فممي الشممرا لممه مزيممد خصمموص فممي إزالممة  -
للمان قوة إحالة لألنجاس واألدناس وقلعها من المياب واألبدان ليست لنيره )النجاسات

لكان قوال جيمدا ( ولو قال الفقهان به)ولذلك اعتمده الناس في تنميف األبدان والمياب 
يممد بممل لعلممه واجممب أن يعتقممد أن الشممرا إنممما اعتمممد فممي كممل مولمما رسممل وريمره بع

 ٕ(النجاسة بالمان لهذه الخاصية
 :وفي الصبلة

فكرهها قوم وأجازها قوم )علل منا الصالة في البيا والكنائس بالتماميل والنجاسات -
بممين أن يكممون فيهمما صممور أو ال يكممون وهممو مممذهب ابممن عبمماس لقممول عمممر ال تممدخل 

   ٖ(ن أجل التماميلكنائسهم م
وذلك أنه من اعتبمر المعنمل المعقمول )وعلل مالك الجلوس في الخطبة باالستراحة  -

 ٗ(منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا
ومماهر حمديث عائشمة أن ذلمك كمان )وذهب الجمهور إلل أن ارتسال الجمعة سمنة  -

 ٘(عبادةلمولا النمافة وأنه ليس 
وعلل من اعتبر القصر واإلتمام كالهما فرض مخير للمسافر كالخيمار فمي واجمب  -

الكفارة ،بؤن قصر الصالة للمسافر إنما هو الرخصة لمولا المشقة كما رخمص لمه 
 .ٙفي الفطر وفي أشيان كميرة

راعل من الوتر المعنل المعقول وهو لد الشفا قمال ينقلمب شمفعا :) وفي الوتر من-
 4(يف إليه ركعة مانيةإذا أل

سل كل مسلم فون كل كان الحسن وسعيد بن المسيب يقوالن ين:) وفي أحكام الجنائز-
ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلمل أحمد كمان لمولما اللمرورة أعنمي ميت يجنب 

 6(المشقة في رسلهم
ن وقال الشافعي ال بؤس بنسل المسلم قرابته من المشركين ودفمنهم معلمال النسمل مم -

 3باب النمافة ال من باب العبادة 
 

 : وفي باب الزكاة

                                 
 ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٔٙ: ص ٔ:  :بداية المجتهد  ٕ
 6٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 4ٔٔ: ص ٔ:  :بداية المجتهد ٗ
 3ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٘
 ٕٔٔ: ص ٔ:  :بداية المجتهد ٙ
 6ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    4
 ٘ٙٔ: ص ٔ:  :بداية المجتهد 6
 ٘ٙٔ: ص ٔ:  :هدبداية المجت 3
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علل جمهور فقهان األمصار وجوب الزكاة بؤنها حق واجب للفقران والمساكين في  -
 .            ٔأموال األرنيان فلم يعتبروا في ذلك بلورا من ريره

ة فمي ال زكما:وبنفس التعليل السابق قمال المموري وأبمو ممور وابمن المبمارك وجماعمة -
ألن حق صاحب الدين متقدم بالزمان ) مال حبا كان أو ريره حتل تخر  منه الديون

   ٕ(علل حق المساكين وهو في الحقيقة مال صاحب الدين ال الذي المال بيده
الزكاة فمي جميما الممدخر المقتمات ممن النبمات حيمث اعتبمرا  : و قال مالك والشافعي -

وأما أبو حنيفة فعمم أكمر وجوب لجميا المقتات د، عندهما الاالقتيات  هي العلة فتع
مسترشدا بالنص من  ٖفي كل ما تخرجه األرض ما عدا الحشي  والحطب والقصب

 . وما يشبهه( وهتوا حقه يوم حصاده )ممل قوله تعالل
الحنطة والشمعير والسملت أيلما،معلال ذلمك والقطنية كلها صنف واحد : وقال مالك -

    ٗفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماإهاباتفاق المنافا فكلما ات
وعلل من أجاز إخرا  الزكاة قبل الحول بتشبيهها بمالحقوق الواجبمة المإجلمة التمي  -

      ٘يجوز إخراجها قبل األجل علل جهة التطوا 
ومممن الحممم الحاجممة والمنفعممة العامممة فممي الزكمماة أجازهمما للعامممل وإن كممان رنيمما  -

 ٙمن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمينوأجازها للقلاة و
  :وفي الصيام

ال أن يكممون الممذي يدركممه صمميام شممهر إفممر فقممال ال يحتمما  رملممان إلممل نيممة شممذ ز-
وعلل ذلممك بممؤن الصمموم عبممادة معقولممة ،ريلمما أو مسممافرا فيريممد الصممومرملممان م

 4المعنل و قال قد حصل المعنل إذا صام وإن لم ينو
ل شهادة الشاهدين في همالل رملمان إال إذا كانمت السممان منيممة  وقال مالك ال تقب -

قياسا علل الشهادة التي يعلل اشمتراط العمدد فيهما لمولما التنمازا المذي فمي الحقموق 
والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشمترط فيهما العمدد وليكمون الممن 

د التعليل موفقما بمل أن أرلب والميل إلل حجة أحد الشخصين أقو،  ،ولم ير ابن رش
   6.يقاس علل شروط الراوي أفلل من الشهادة

 :وفي الحج
احممتج مممن طريممق المعنممل مممن رأ، أن اإلفممراد األفلممل أن التمتمما والقممران  -

 3رخصة ولذلك وجب فيهما الدم
وكان ابمن عممر ال يمر، علمل الحجما  ممن ريمر أهمل مكمة رممال إذا طمافوا  - -

ال ذلمك بؤنمه  مخمتص بالمسمافر أن النبمي معلمبالبيت علل مما رو، عنمه مالمك 

                                 
 46ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٔ
 43ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٕ
 6ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد    ٖ
 3ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٓٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٕٔٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
4
 ٖٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   
 3ٕٓ: ص ٔ:  :بداية المجتهد 6
 ٕٙٗ: ص ٔ:  :دبداية المجته 3
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 ٔ.حين رمل واردا علل مكةكان عليه الصالة والسالم 
وفي كفارة الصيد الواقا من المحرم  قال من ير، حكم  الصحابة في الصميد بؤنمه   -

 ٕمعقول المعنل ليس يوجد شين أشبه  بالنعامة من البدنة  
إال أن يكمون أمماط بمه أذ، فعليمه قال مالك ليس علل من نتف الشعر اليسمير شمين  -

الفدية، ففهم من ذلك منا النمافة والزين واالستراحة التي في حلقه ففرق بمين القليمل 
ٖوالكمير ألن القليل ليس في إزالته زوال أذ،

 

وعممن المجممز،ن مممن الكسمموة فممي الكفممارة  رأ، مالممك أن الواجممب فممي ذلممك هممو أن  -
ي وأبممو حنيفمة يجممز،ن فمي ذلممك أقمل ممما يكسمي ممما يجمزي فيممه الصمالة، وقممال الشمافع

ينطلممق عليممه االسممم إزار أو قممميص أو سمممراويل أو عمامممة، وسممبب اخممتالفهم همممل 
 ٗالواجب األخذ بؤقل داللة االسم اللنوي أو المعنل الشرعي

وفي الصدقات لم يشترط  أبو حنيفة اإلسالم وجعل العلة هي الفقر فؤجاز أن تكون  -
 ٘.لنير المسلمين

 :حوفي النكا
رأ، مالك وأبو حنيفة أن لفم النكاح والتزويج ليس من شرط عقد الزوا   و يجوز -

النكاح بؤي لفم اتفق إذا فهم المعنمل الشمرعي ممن ذلمك أعنمي أنمه إذا كمان بينمه وبمين 
 ٙالمعنل الشرعي مشاركة

وأما العدالة فونما اختلفوا فيها ممن جهمة أنهما نممر )وبخصوص عدالة ولي الزوا   -
أعني همذه الواليمة فمال يمإمن مما عمدم العدالمة أن ال يختمار لهما الكفمانة   وقمد  للمعنل

يمكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار األوليمان لموليماتهم الكمفن ريمر حالمة العدالمة 
وهممي خمموف لحمموق العممار بهممم وهممذه هممي موجممودة بممالطبا وتلممك العدالممة األخممر، 

4مكتسبة
 

سبب اختالفهم في التقمدير سمببان )لصداق بين أن وفي االختالف في تقدير مقدار ا -
أحدهما تردده بين أن يكون عولا من األعواض يعتبر فيه الترالي بالقليل كان أو 
بالكمير كالحال في البيوعات وبين أن يكمون عبمادة فيكمون مإقتما وذلمك أنمه ممن جهمة 

ال يجموز  أنه يملك به علل الممرأة منافعهما علمل المدوام يشمبه العموض وممن جهمة أنمه
     6(الترالي علل إسقاطه يشبه العبادة  

ورأ، مالك في حال النزاا في الصداق إيجاب اليمين علل المدعل عليه معلل ولمم -
يعتبر ذلك من جهة ما هو ممدعل عليمه بمل ممن جهمة مما همو أقمو، شمبهة فمي األكممر 
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مولا  وفي ٔولذلك يجعل القول في موالا كميرة قول المدعي إذ كان أقو، شبهة 
 ٕهخر قال يحلف أبدا أقواهما شبهة فون استويا تحالفا وتفاسخا

ومن رأ، الصمداق معلمال أيلما شمبه النكماح بمالبيوا قمال ال يجمب إال بعمد المدخول  -
 ٖقياسا علل البيا إذ ال يجب الممن علل المشتري إال بعد قبض السلعة

  ٗا كانت في حجرهومن جعل تحريم الربيبة معقول المعنل قال ال تحرم إال إذ -
وقال أبو حنيفة والموري واألوزاعي يحرم الزنا ما يحرم النكاح وعلل همذا الحكمم  -

 ٘.بالحرمة التي بين األم والبنت وبين األب واالبن 
وفي العدة من رأ، أن اإلحداد عبادة لمم يلزممه الكمافرة وممن رأ، أنمه معنمل معقمول 

 ٙبين الكافرة والمسلمة وهو تشوف الرجال إليها وهي إلل الرجال سو،
 :وفي البيوع

فممي األصممناف الربويممة السممتة المممذكورة فممي الحممديث اتفممق الجمهممور مممن فقهممان  -
األمصار علل أنها من بماب الخماص أريمد بمه العمام واختلفموا فمي المعنمل العمام المذي 

 4وقا التنبيه عليه بهذه األصناف أعني في مفهوم علة التفالل ومنا النسان فيها
والحنفية أقو، من جهة المعنل ألن تحريم التفالل إنما :)هذه األصناف يقول وفي -

 6(هو عند اتفاق المنفعة 

ومن طريق المعنل أن بيا ما لم يقمبض يتطمرق :) وفي تعليل بيا ما لم يقبض،يقول-
 3(منه إلل الربا
المعاولمات أنهما فمي معنمل البيما فعمدة من اشترط القمبض فمي جميما ):ويقول أيلا

  ٓٔ(نهي عنه وإنما استمنل مالك من ذلك التولية واإلقالة والشركة لألمر والمعنلالم
وإذا لحق الفساد بالبيا من قبل الشرط يرتفا الفساد إذا ارتفما الشمرط ، فمالمك رهه  -

والفساد المذي يوجمد فمي :)معقوال والجمهور رأوه رير معقول  وعلق ابن رشد بقوله
    ٔٔ( حكمي بيوا الربا والنرر هو أكمر ذلك

وقال ابن رشد بمنا كافة العقود وقت الصالة لوجود نفس معنل منا البيا عند ندان  -
وأما سائر العقود فيحتممل أن تلحمق بمالبيوا ألن فيهما المعنمل المذي فمي البيما )الجمعة

من الشنل به عن السعي إلل الجمعة ويحتمل أن ال يلحق به ألنها تقا في هذا الوقت 
بيوا وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعمة علمل جهمة النمدب نادرا بخالف ال

لمرتقب الوقت فوذا فات فعلل جهة الحمر وإن كمان لمم يقمل بمه أحمد فمي مبلمآ علممي 
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ولذلك مدح هللا تاركي البيوا لمكان الصمالة فقمال تعمالل رجمال ال تلهميهم تجمارة وال 
 ٔ(بيا عن ذكر هللا وإقام الصالة وإيتان الزكاة

والعيوب التي :) عطل ابن رشد قاعدة تعلل الرد بالعيب في كافة العقود حيث قالوأ-
لهمما تممؤمير فممي العقممد هممي عنممد الجميمما ممما نقممص عممن الخلقممة الطبيعيممة أو عممن الخلممق 
الشممرعي نقصممانا لممه تممؤمير فممي ممممن المبيمما وذلممك يختلممف بحسممب اخممتالف األزمممان 

فلميلة فمي الشمرا كالخفماض فمي والعوائد واألشخاص فربما كان النقص في الخلقة 
اإلمان والختان في العبيد ولتقارب هذه المعاني في شين شين مما يتعاممل النماس بمه 

 ٕ(وقا الخالف بين الفقهان في ذلك
أقلنمي وأنممرك بمالممن المذي : وفي مسؤلة ندم المبتاا فمي السملم  حيمث يقمول البمائا -

وم يجموز واعتمل مالمك فمي ذلمك فقال مالك وطائفة ذلك ال يجوز وقمال قم)دفعت إليك 
مخافة أن يكون المشتري لما حل له الطعام علل البائا أخره عنه علل أن يقيله فكان 
ذلك من باب بيا الطعام إلل أجل قبل أن يستوفل وقوم اعتلوا لمنا ذلك بؤنه من باب 
 فس  الدين بالدين والذين رأوه جائزا رأوا أنه باب المعروف واإلحسان الذي أمر هللا

 ٖ(تعالل به
وفي بيا المرابحة فطن مالك ألمر خفمي قمد يكمون مماهره صمدق ولكمن فمي باطنمه  -

وأممما صممفة رأس الممممن الممذي يجمموز أن يخبممره بممه فممون مالكمما )وحقيقتممه عممين الكممذب 
والليث قاال فيمن اشتر، سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم مم باعها 

دة أنمه لميس لمه أن يعلمم يموم باعهما بالمدنانير التمي بدراهم والصرف قد تنيمر إلمل زيما
   ٗ(اشتراها ألنه من باب الكذب والخيانة

ذهب أهل الماهر وطائفة من السلف إلل جواز إجارات المجهوالت )وفي اإلجارة  -
ممل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف مما يعمود عليمه 

فممامتنا فيهما ممن الجهمل لمكممان النمبن مما امتنما فممي  وعممدة الجمهمور أن اإلجمارة بيما
      ٘( المبيعات

اختلفموا إذا لمم يحمددوا أول الزمممان أو حمددوه ولمم يكممن )وفمي تحديمد وقمت اإلجممارة -
عقممب العقممد فقممال مالممك يجمموز إذا حممدد الزمممان ولممم يحممدد أولممه ممممل أن يقممول لممه 

كر أول ذلمك الشمهر وال أول استؤجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهرا بكذا وال يمذ
تلك السنة وقال الشافعي ال يجموز ويكمون أول الوقمت عنمد مالمك وقمت عقمد اإلجمارة 

 ٙ(فمنعه الشافعي ألنه ررر وأجازه مالك ألنه معلوم بالعادة
فجمهمور فقهمان األمصمار علمل أنمه ال يجموز )وفي القراض اختلفوا فمي العمروض  -

وحجمة الجمهمور أن رأس الممال إذا كمان القمراض بمالعروض وجموزه ابمن أبمي ليلمل 

                                 
 4ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٙ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٔٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 4ٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 4ٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ



 865 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

عرولا كان رررا ألنه يقمبض العمرض وهمو يسماوي قيممة مما ويمرده وهمو يسماوي 
      ٔ( قيمة ريرها فيكون رأس المال والربح مجهوال

أنمه إذا كمان لرجمل علمل رجمل ) وفي القراض بالدين قبل قبله ذهب الجمهور إلل-
بله أما العلة عند مالك فمخافمة أن يكمون دين لم يجز أن يعطيه له قرالا قبل أن يق

أعسر بماله فهو يريد أن يإخره عنه علل أن يزيد فيه فيكون الربا المنهي عنمه وأمما 
      ٕ(العلة عند الشافعي وأبي حنيفة فون ما في الذمة ال يتحول ويعود أمانة

ممن وجملة ما ال يجموز :)وفي تعليل مجمل شروط العقود المرفولة قال ابن رشد -
      ٖ(الشروط عند الجميا هي ما أد، عندهم إلل ررر أو إلل مجهلة زائدة 

وال خمالف بمين العلممان أنمه إذا اشمترط :)ففي الشروط المرفولة في القراض قمال -
أحدهما لنفسه من الربح شيئا ما انعقد عليه القراض أن ذلك ال يجوز ألنه يصير ذلك 

همو األصمل عنمد مالمك فمي أن ال يكمون مما الذي انعقد عليمه القمراض مجهموال وهمذا 
القراض بيا وال كران وال سلف وال عممل وال مرفمق يشمترطه أحمدهما لصماحبه مما 

 ٗ(نفسه
قممال أبممو حنيفممة تجمموز ممما اخممتالف الصممنعتين فيشممترك عنممده )وفممي شممركة األبممدان -

الدبال والقصار وال يشتركان عند مالك  وعمدة مالك زيمادة النمرر المذي يكمون عنمد 
 ٘(تالف الصنعتين أو اختالف المكان وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة علل العملاخ
ممن طريمق المعنمل فونمه إذا كمان الممريض محجمورا عليمه لمكمان ) وفي باب الحجر-

ورمته فؤحر، أن يكون المدين محجورا عليه لمكان النرمان وهذا القول هو األمهر 
 ٙ(ألنه أعدل

جوز الوكالة بالتعميم وهي ررر وإنما يجوز منها مما قال الشافعي ال ت)وفي الوكالة -
سمممي وحممدد ونممص عليممه وهممو األقمميس إذ كممان األصممل فيهمما المنمما إال ممما وقمما عليممه 

 4(اإلجماا
قال أبو حنيفة األفلل االلتقاط ألنه من الواجب علل المسملم أن يحفمم :وفي اللقطة -

ا يخماف أيلما ممن التقصمير مال أخيه المسلم وقال مالك وجماعة بكراهية االلتقاط لم
    6في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها

فالقيماس أن تجمري المنمافا واألعيمان المتولمدة مجمر، :)وفي اللمان قال ابن رشد -
     3(واحدا وأن يعتبر التلمن أو ال يعتبر

والمزنمي  قال الجمهور تجوز وقمال أهمل المماهر:)إذا أجازها الورمة وفي الوصية -
ال تجوز  وسبب الخالف هل المنا لعلة الورمة أو عبادة فمن قال عبادة قال ال تجوز 

 ٔ(وإن أجازها الورمة ومن قال بالبيا لحق الورمة أجازها إذا أجازها الورمة

                                 
 46ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 43ٔ: ص ٕ:  :بداية المجتهد ٕ
 43ٔ: ص ٕ: لمجتهد  بداية ا ٖ
 43ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 ٕٗٔ: ص ٕ:  :بداية المجتهد ٙ
 4ٕٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 6ٕٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
 ٕٔٗ: ص ٕ:  :بداية المجتهد 3



 866 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

وفي الوصية بؤكمر من الملث لمن ال وارث له أجاز ذلك أبمو حنيفمة وإسمحاق وهمو  -
ؤن علة المنا أال يترك ورمته عالة يتكففون النماس كمما قول ابن مسعود وعللوا ذلك ب

قال عليه الصالة والسالم إنك إن تذر ورمتك أرنيان خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
   ٕ.الناس،وقد زال علة من ال ورمة له

أمما ممن طريمق المعنمل فمون القمدمان ممن أصمحاب أبمي )وفي توريث ذوي األرحام  -
حام أولل من المسملمين ألنهمم قمد اجتمما لهمم سمببان القرابمة حنيفة قالوا إن ذوي األر

لمما كانمت واليمة التجهيمز والصمالة والمدفن للميمت عنمد فقمد :  وقالوا أيلما.واإلسالم 
 ٖأصحاب الفروض والعصبات لذوي األرحام وجب أن يكون لهم والية اإلرث

عنمل أعنمي ممن عمدة من جعل الجد بمنزلة األب اتفاقهما في الم)وفي ميراث الجد  -
 ٗ(قبل أن كليهما أب للميت

امممرأة ولممم يممدخل بهمما أو دخممل بهمما بعممد مالممك والشممافعي إلممل أن مممن تممزو   وذهممب -
الوقت وأتت بولد لستة أشمهر ممن وقمت العقمد ال ممن وقمت المدخول أنمه ال يلحمق بمه، 
وعمدة مالك أنها ليست بفرا  إال بومكان الوطن وهو ما الدخول  وعمدة أبي حنيفة 

وم قوله عليه الصالة والسالم الولد للفرا  وكؤنه ير، أن هذا تعبد بمنزلة تنليب عم
 ٘الوطن الحالل علل الوطن الحرام في إلحاق الولد بالوطن الحالل

درن الحمد عمن األب لمكمان حقمه علمل االبمن   والمذي ) علل الجمهور  وفي الحدود-
 ٙ(يجين علل أصول أهل الماهر أن يقاد

ل الشمافعي والكموفي وأبمو ممور وجماعمة للقالمي أن يقلمي بعلممه قما وفي القضيا -
وعللوا ذلك من طريق المعنل بونه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد الذي هو ممنون 

   4في حقه فؤحر، أن يحكم بما هو عنده يقين
 .وهكذا تتبعنا بفلل هللا ومنه معمم أبواب الفقه فال يكاد يخلو من التعليل باب

 
 :مقاصد وميزان الترجيح بينها عند التعارامراتب ال

 
 :ال يلتفت إل  بعا المنافل أمام غلبة المفاسد

فمون :) ،يقولال يلتفمت إلمل بعمض المنمافا أممام رلبمة المفاسمديإكد ابن رشد علمل أنمه 
قل فيهما إمم كبيمر ومنمافا :) الشرا قد أخبر أن في الخمر ملرة ومنفعة فقال تعالل

إذا قصد الجمما بمين انتفمان الملمرة ووجمود المنفعمة أن يحمرم وكان القياس ( للناس 
كميرها ويحلل قليلها فلما رلمب الشمرا حكمم الملمرة علمل المنفعمة فمي الخممر ومنما 

                                                                                             
 ٕٔ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٕ٘: ص ٕ:  :بداية المجتهد  ٕ
 ٕ٘٘: ص ٕ:  :تهدبداية المج ٖ
 ٕٓٙ: ص ٕ:  :بداية المجتهد ٗ
  3ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 ٖٔٓ: ص ٕ:  :بداية المجتهد ٙ
4
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القليمل منهمما والكميممر وجممب أن يكممون األمممر كممذلك فمي كممل ممما يوجممد فيممه علممة تحممريم 
  ٔ(الخمر إال أن يمبت في ذلك فارق شرعي

 :ود من أهم أسباب اختبلف االجتهاد في األحكاماالختبلف في فهم المقص
فسبب الخالف :  )يقول ابن رشد عن سبب االختالف في حكم اآلذان في حق األفراد

هو تردده بين أن يكون قوال من أقاويل الصالة المختصة بهما أو يكمون المقصمود بمه 
  ٕ(هو االجتماا

الحجمماز مالممك والليممث فقهممان )واختلممف العلمممان فممي الممذهب الممذي يتخممذ حليمما فممذهب 
والشافعي إلل أنه ال زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس وقال أبمو حنيفمة وأصمحابه فيمه 
الزكماة والسممبب فمي اخممتالفهم تمردد شممبهه بممين العمروض وبممين التبمر والفلممة اللتممين 
المقصود منهما المعاملة في جميا األشيان فمن شبهه بالعروض التمي المقصمود منهما 

ليس فيه زكاة ومن شبهه بالتبر والفلة التي المقصود فيها المعاملة : قالالمنافا أوال
         ٖ(بها أوال قال فيه الزكاة 

وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان )وفي زكاة الخيل 
    ٗ(مقصود به النمان والنسل فؤشبه اإلبل والبقر

بالصمموم معنممل معقممول لممم يلحممق المنممذي بنيممر  فمممن رأ، أن المقصممود)وفممي الصمميام
المنذي ومن رأ، أنها عبادة رير معقولة وأن المقصود منهما إنمما همو اإلمسماك فقمط 

    ٘(عما يرد الجوف سو، بين المنذي ورير المنذي
لو قصد الشارا اشمتراط الواليمة )وفي والية الزوا  ير، من ليست الوالية ركنا فيه

 ٙ(افهم ومراتبهم فون تؤخر البيان عن وقت الحاجة ال يجوزلبين جنس األوليان وأصن
وسبب اختالفهم هل الشهادة في ذلك حكم شمرعي أم إنمما :) وفي اإلشهاد في الزوا 

المقصود منها سد ذريعة االختالف أو اإلنكار فمن قال حكمم شمرعي قمال همي شمرط 
      4(من شروط الصحة ومن قال تومق قال من شروط التمام 

فمرأ، مالمك أن :)لبيموا حيمث االخمتالف فمي مقصمود النهمي عمن تلقمي الركبمانوفي ا
المقصود بذلك أهل األسواق لمئال ينفمرد المتلقمي بمرخص السملعة دون أهمل األسمواق 
ورأ، أنه ال يجوز أن يشتري أحد سلعة حتل تدخل السوق هذا إذا كان التلقي قريبما 

ا هو ألجمل البمائا لمئال ينبنمه المتلقمي وأما الشافعي فقال إن المقصود بالنهي إنم)...( 
ألن البائا يجهل سعر البلد وكان يقول إذا وقا فرب السلعة بالخيار إن شان أنفذ البيا 

       6(أو رده
 :؟هل العبرة بالمقاصد أم باأللفاظ واتباع الظاهر

                                 
 4ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 44: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 6ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٕٔ: ص ٔ:  بداية المجتهد  ٘
 3: ص ٕ:  :بداية المجتهد ٙ
4
 ٖٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   
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المقصود باألقاويل التي مخرجها مخر  النذر النذر وإن لمم يصمرح :)ابن رشد يقول
  ٔ(بلفم النذر فيها

وسبب الخالف معارلة أصل الشرا في : )ويقول في مسؤلة منا القاتل من الميراث
هممذا المعنممل للنمممر المصمملحي وذلممك أن النمممر المصمملحي يقتلممي أن ال يممرث لممئال 
يتذرا الناس من المواريث إلل القتل واتباا الماهر والتعبد يوجمب أن ال يلتفمت إلمل 

صمد اللتفمت إليمه الشمارا ومما كمان ربمك نسميا كمما تقمول ذلك فونه لو كان ذلمك ممما ق
  ٕ(الماهرية

 :النظر المقاصد  اد ينقل األمر من الوجوب إل  الندب
فقد اختلف العلمان في إيجاب الولون علل الجنب في أحوال أحدها إذا أراد أن ينام 
وهو جنب فذهب الجمهور إلل استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الماهر إلل وجوبه 

الجمهمور إلمل حممل األممر بمذلك )لمبوت ذلك عن النبي صلل هللا عليه وسلم، فمذهب 
علل الندب والعدول به عن ماهره لمكان عدم مناسبته وجوب الطهارة إلرادة النموم 

وكذلك اختلفوا في وجموب الولمون علمل الجنمب المذي  )...(أعني المناسبة الشرعية
يعاود أهلمه فقمال الجمهمور فمي همذا كلمه يريد أن يؤكل أو يشرب وعلل الذي يريد أن 

بوسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه األشيان وذلك أن الطهارة إنما فرلت في 
     ٖ(الشرا ألحوال التعميم كالصالة 

 :اد يكون الرأ  أايس وتكون المصلحة في غيره
نهم فقد اختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة علل هالك المصنوا وسقط اللمان عم
فقال )هل تجب لهم األجرة أم ال إذا كان هالكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعلها 

ابن القاسم ال أجرة لهمم وقمال ابمن الممواز لهمم األجمرة ووجمه مما قمال ابمن الممواز أن 
المصيبة إذا نزلت بالمستؤجر فوجب أن ال يملي عمل الصانا باطال ووجه ما قمال 

استوجبت في مقابلة العمل فؤشبه ذلك إذا هلك بتفمريط ممن  ابن القاسم أن األجرة إنما
األجير وقول ابن المواز أقيس وقول ابن القاسم أكمر نممرا إلمل المصملحة ألنمه رأ، 

   ٗ(أن يشتركوا في المصيبة 
 

 :مقاصد المكلفين والنظر في المآالت
ف الواقما أكمر ما أورد ابن رشد لفم المآل بشمكل مباشمر،كان فيمما يمإول إليمه الخمال

فموذا  (:مممل قولمه ،بين العلمان،بحيث يجتهد في إيجاد السبب الحقيقمي للخمالف الواقما
والخمالف هيمل إلمل :) وقولمه ٘(الخالف بينهم هيل إلل أن المستمنل الذي ورد به اللفم

مممم تحممدث عنممه بخصمموص التصممنيف وترتيممب الكتممب  ٙ(هممل تممإم المممرأة أو ال تممإم 
المالكيممة فممي الصممرف مسممائل كميممرة هممي مممن بمماب  ممممل إدخممال)والمسممائل الفقهيممة 

                                 
 3ٖٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖ ٓ:ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
  4٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 4ٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 6ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
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االقتلان في السلف ولكن لما كان الفاسد منها يإول إلمل أحمد همذين األصملين أعنمي 
  ٔ(إلل صرف بنسيئة أو بتفالل أدخلوها في هذا الكتاب

حديث :) وأما بخصوص األحكام،فذكر المآل باللفم في مالث مواطن،وهي عند قوله
از فقط المماملة والمساواة وهذا يقتلي بماهره حال العقد ال اشترط في الجو ٕعبادة

فقمد تكمون .فؤشار هنا إلمل أممر مهمم ميمز فيمه بمين حمال العقمد وبمين مآلمه ٖ(حال المآل
البداية سليمة أو باألحر، ماهرها كذلك رير أن ما يإول إليه العقد ال يكون منسجما 

 .ومقاصد الشرا
وأكممر أهمل البمدا إنمما :)بؤهمل البنمي حيمث قمال مم أورده في حد الحرابمة ومما يتعلمق

ومعنمل التكفيمر بالممآل أنهمم ال . يكفرون بالمآل واختلف قول مالك في التكفير بالممآل
يصرحون بقول هو كفر ولكن يصمرحون بمؤقوال يلمزم عنهما الكفمر وهمم ال يعتقمدون 

 ٗ(ذلك اللزوم
ني هل يكون علل والمولا المالث يخص تنفيذ حكم القصاص في الجراح علل الجا

الفممور أو يإجممل إلممل حممين معرفممة مممآل الجممرح هممل يصممير علممل شممفان أو إتممالف 
وأما متل يستقاد من الجمرح فعنمد :) النفس،فيتنير حكمه بحسب المآل،يقول ابن رشد

مالممك أنممه ال يسممتقاد مممن جممرح إال بعممد اندمالممه وعنممد الشممافعي علممل الفممور فالشممافعي 
بر ما يإول إليه أمر الجرح مخافة أن يقلمي إلمل تمسك بالماهر ومالك رأ، أن يعت

 .فسجل لمالك أخذه في بعض األحكام بمآالتها( إتالف النفس
أما بخصوص ما يمكمن أن يسمتنبط أو يفهمم ممن السمياق أخمذه بالممآل فكمير،سموان تمم 
ربط الحكم بمهور قصد المكلف،أو بما يحتمل حدومه بحسب العادة،أو بما يإول إليه 

 .حوال حيث يدخل سد الذرائا،أو بما قد يرجا إلل العرففي رالب األ
إذا قمال السميد )فقمد اختلمف العلممان :فنجد اختالف األحكام بماختالف مقاصمد المكلفمين

لعبممده أنممت سممائبة فقممال مالممك والإه وعقلممه للمسمملمين وجعلممه بمنزلممة مممن أعتممق عممن 
بط مالمك والنه لممه فمر ٘(المسملمين إال أن يريمد بمه معنممل العتمق فقمط فيكمون والإه لممه

 .بقصده لمعنل العتق فقط 
وقريمب مممن هممذا أيلمما فممي النمممر فممي مقاصممد المكلفممين اخممتالف الحكممم فممي اللممرر 
عندما يكون مقصمودا بحيمث يعممم، وال يكمون كمذلك عنمدما ال يكمون مقصمودا،وذلك 

وأما تفريق مالمك بمين مما همو وجمه الصمفقة وريروجههما فاستحسمان منمه :) ممل قوله
أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيا فليس كبيمر لمرر فمي أن ال  ألنه رأ،

يوافق الممن الذي أقيم به إرادة المشتري أو البائا وأما عندما يكون مقصمودا أو جمل 
    ٙ(المبيا فيعمم اللرر في ذلك

                                 
 4ٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
ينهمل عمن بيما المذهب بالمذهب والفلمة بالفلمة  سملمعبادة هو قال سمعت رسمول هللا صملل هللا عليمه و حديثو ٕ

والبممر بممالبر والشممعير بالشممعير والتمممر بممالتمر والملممح بممالملح إال سمموان بسمموان عينمما بعممين فمممن زاد أو ازداد فقممد 
 (34: ص ٕ: بداية المجتهد  )أربل

 ٗٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
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وهذا الباب كله إنما حرم في الشمرا : )وممله أيلا قوله في بعض أصناف الربويات
  ٔ(نبن الذي يكون طوعا وعن علملمكان ال

والكاللن بالكاللن المنهي عنمه إنمما همو المقصمود ال المذي يمدخل : )وممله أيلا قوله
  ٕ(الطرارا

أما بخصوص مما يحتممل حدوممه بحسمب العمادة فممالمه مما يحتممل حدوممه تمؤمير الحمد 
 علل المريض،فرأ، الجمهور تؤخير إقامتمه إلمل أن يبمرأ ممن المرض،وكمذلك الحمال
فممي قسمماوة مممروف إقامممة الحممد والتممي قممد تكممون سممببا فممي إتممالف النفمموس عمموض 
:) تؤديبها،يقول ابن رشد مستعرلا الخالف بين الجمهمور وريمرهم فمي همذه المعماني

وسبب الخالف معارلة المواهر للمفهوم من الحد وهو أن يقام حيث ال ينلب علل 
بوقامة الحدود مطلقا ممن ريمر من المقيم له فوات نفس المحدود فمن نمر إلل األمر 

اسمتمنان قمال يحمد الممريض وممن نممر إلمل المفهموم ممن الحمد قمال ال يحمد حتمل يبممرأ 
 ٖ(وكذلك األمر في شدة الحر والبرد

 .أما المآالت التي لها عالقة بسد الذرائا وبالعرف فهو ما يؤتي في مباحمهما
 

 :المقاصد بعد ابن رشد
 

المكملمة   أهممه الجهمودمن قرن السابا والمامن، تعتبر ليس من شك  أنه جهود علمان ال
نات األصموليهة، وفي تطموير التي بذلت في سبيل تطوير الدرس الَمَقاِصمديق فمي الممدوه

ذلك ليصبح علما مستقال وخصوصا علل يد اإلمام الشاطبي،فقد تموالل الحمديث عمن 
أو سميف (همـٙٓٙ)زيالفخر الراريرها ،سوان ما المقاصد في المإلفات األصولية و

والعمممممز بمممممن عبمممممد السمممممالم ( ـهمممممٙٗٙ)وابمممممن الحاجمممممب( ـهمممممٖٔٙ)المممممدين اآلممممممدي
وابممن ( ـهمم6٘ٙ)والبيلمماوي(ـهمم6ٗٙت)والقرافممي ( ـهمم4ٔٙ)ٗوالقرطبممي(ـهممٓٙٙت)

وابمممن السمممبكي ( ـهممم44ٕ)و األسمممنوي( ـهممم4٘ٔت )وابمممن القممميم ( ـهممم4ٕ6ت)تيميمممة 
 (ـه43ٓت)والشاطبي ( ـه44ٔ)

لمل عصممرنا إو. ذين أرنموا الدراسمات المقاصمديةالم المإلمل ممن بعمده ممن األئممة األعم
األفناني ومحمد عبده ورشيد رلا وحسن البنا والحجوي المعمالبي ومحممد بمن  حيث

العربممي العلمموي وابممن عاشمموروأبو زهممرة وعممالل الفاسممي والقرلمماوي والزحيلممي 

                                 
 ٔٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٘٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٕٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
وال يكمون فيمه اخمتالف إن شمان هللا وذلمك إذا قد يجوز قتل الترس :)فيقول  يتحدث عن لوابط المصلحةفممال   ٗ

كانت المصلحة لرورية كلية قطعية فمعنل كونها لرورية أنها ال يحصل الوصول إلل الكفمار إال بقتمل التمرس 
ومعنل أنها كلية أنها قاطعة لكل األمة حتل يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين فون لم يفعمل قتمل الكفمار 

قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتمل التمرس قطعما قمال علماإنما  كل األمة ومعنل كونهاالترس واستولوا علل 
ويقمول فمي قاعمدة  4ٕٔ-4ٕٓ:ص ٔ :أحكام القرهن( وهذه المصلحة بهذه القيود ال ينبني أن يختلف في اعتبارها

 ٕ: :أحكمام القمرهن (يمةخالف بين العقمالن أن شمرائا األنبيمان قصمد بهما مصمالح الخلمق الدينيمة والدنيوال :)جامعة 
ووجدتممه فممي أحكممام القممرهن ينقممل كميممرا عممن الحكمميم الترمممذي ويبممدو قممد تممؤمر بممه كميممرا وخصوصمما فممي  ٗٙ:ص

 .المقاصد
 



 821 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 والريسوني وريرهم كمير، ولعل اطاللة حول ما كتب في المولوا وخصوصا فمي
ومما يعقمد عليمه ،االهتممام العنايمة وهمذا العلمم ممن  لقيهالحالر يبين مد، ما  عصرنا

من همال الستئناف األمة مسميرتها الحلمارية فمي الشمهادة علمل النماس وإقاممة المدين 
 .الذي ارتلاه لها رب العالمين

 
 :بعا ما كتب في المقاصد بعد ابن رشد وخصوصا من بداية القرن الماضي

 
 :في المقاصد مإلفاتالكتب وال

: وهمارهما فمي التصمرفات الماليمة ـمه46ٗ مقاصد الشريعة عند اممام الحمرمين .ٔ
 ٖٕٓٓ، محمد نعيم ياسين، هشام سعيد احمد ازهر

، بمي القاسمم أالسمالم بمن  بمن عبمد العزيمز عبمد : المقاصدالفوائد في اختصار  .ٕ
دار الفكر المعاصمر : بيروت  -إياد خالد الطباا حققت هٓٙٙ السالم ابن عبد

  ص176 :الصفحات 33ٙٔ/  ٙٔٗٔ، 
بمن  صمالححقق ته ٓٙٙ السالم ابن عبد:  مختصر الفوائد في احكام المقاصد .ٖ

 / 4ٔٗٔدار الفرقممان ، : الريمماض – العزيممز بممن ابممراهيم هل منصممور عبممد
 ص 242الصفحات334ٔ

حسممام ابممراهيم حسممين :  السممالم مقاصممد الشممريعة عنممد االمممام العممز بممن عبممد .ٗ
 ٕٕٓٓ -ابوالحا  

( : االردن )  عمانمحممد البمدويحممد أ يوسمف مقاصد الشريعه عند ابمن تيميمه .٘
 ص 607الصفحات ٕٓٓٓ/  ٕٔٗٔدار النفائس ، 

مسمماعد بممن عبممدهللا ، ه4٘ٔ ابممن قمميم/اسممرار الشممريعة مممن اعممالم الممموقعين .ٙ
 336ٔدار المسير : الرياض-. السلمان

م ، و 66ٗٔ –هـ  ٕٖٓٔأول طبعة له فل تونس سنة للشاطبي ،" الموافقات  .4
مم ،تاريخياً إلل خيمر المدين التونسمل بالموافقات في التعريف يعز، هذا الدور

: القاهرة-. عبدهللا دراز،مم نسخة من تحقيق ـهٖٔٗٔ، ةالمطبعه السلفينسخة 
 محمد محيي الدين عبمد،مم نسخة من تحقيق 3ٓٙٔ-المكتبة التجارية الكبر، 

،ممم نسمخة بتقمديم  3ٙ3ٔمكتبة ومطبعة محمد علي صمبيح : القاهرة-. الحميد
عبيده ابي  ،مم نسخة من تقديم33ٗٔدار المعرفة : بيروت-. رملان ابراهيم

،مممم نسممخة مممن 334ٔدار ابممن عفممان : الخبممر-. مشممهور بممن حسممن هل سمملمان
 333ٔمإسسة الرسالة : بيروت-. خالد عبدالفتاح شبلتقديم 

، يحيمل بمن محممد المختمار  محممد توليح المشكالت في اختصار الموافقمات .6
،  هللا بابا محمد عبمد:  الرياض محمد عبدهللا محمد يحيل الوالتي بابا الوالتي
ٔٗٔٗ  /ٔ33ٖ 

 
المعهممد : واشممنطن  الريسمموني حمممدأ نمريممه المقاصممد عنممد االمممام الشمماطبي .3

/  ٕٔٗٔ -ٔ-ط-دار األمممممممممممممممممانالعممممممممممممممممالمي للفكممممممممممممممممر االسممممممممممممممممالمي ،
 ص6ٖٖالصفحات33ٔٔ

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/عبدالعزيز+بن+عبدالسلام+بن+ابي+القاسم+,+ابن+عبدالسلام?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/عبدالعزيز+بن+عبدالسلام+بن+ابي+القاسم+,+ابن+عبدالسلام?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/عبدالعزيز+بن+عبدالسلام+بن+ابي+القاسم+,+ابن+عبدالسلام?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/عبدالعزيز+بن+عبدالسلام+بن+ابي+القاسم+,+ابن+عبدالسلام?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L461/صالح+بن+عبدالعزيز+بن+ابراهيم+آل+منصور?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L461/صالح+بن+عبدالعزيز+بن+ابراهيم+آل+منصور?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/يوسف+احمد+محمد+البدوي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/330/L441/محمد+يحيى+بن+محمد+المختار+,+الولاتي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/330/L441/محمد+يحيى+بن+محمد+المختار+,+الولاتي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/330/L441/محمد+يحيى+بن+محمد+المختار+,+الولاتي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/330/L461/بابا+محمد+عبدالله+محمد+يحيى+الولاتي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/324/L441/احمد+الريسوني?KEYSEARCH
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 ةكليم( : ليبيما ) طمرابلس  العبيمدي حممادية شاطبي ومقاصد الشمريعال .ٓٔ
 ص331 الصفحات33ٕٔ،  ةاالسالمي ةالدعو

قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي عرلاً ودراسة وتحليالً، المدكتور  .ٔٔ
رحمن إبمراهيم عبممد الحلميم زيممد الكيالنمي طبمما لممن سلسمملة الرسممائل عبمد المم

، دار ٖ٘الجامعية التي يتولل المعهد العالمي للفكر اإلسمالمي طباعتهما، رقمم 
 .مٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔالفكر، 

ت )سعد الدين مسعود بن عمر بن عبمدهللاه التفتمازاني : شرح المقاصد  .ٕٔ
دار الكتمب العلمّيمة، : ، بيمروتعبد الرحمان عميرة: ، تحقيق وتعليق(ـه43ٖ
 .ٔم، ط  363ٔ - ـه 3ٓٗٔ

فتح البيان فمي مقاصمد القمرهن أبوالطيمب صمديق بمن حسمن القنموجي  - .ٖٔ
 .ٔ، ط ـ ه ٖٔٓٔالمطبعة الميرية، : بوالق -البخاري، مصر 

-. محمممد الشممي  محمممد جممابر:  الفقممه االسممالمي ممما حكمممة التشممريا .ٗٔ
 3ٕ3ٔالمطبعة السلفية ومكتبتها : القاهرة

ـالمإلف ق : القاهرة-. علي احمد الجرجاو،:  حكمة التشريا وفلسفته .٘ٔ
ٔ3ٖ6 

محمممود ابمموالفيض :  حكمممة االسممالم فممي معتقممده ومقاصممده واحكامممه .ٙٔ
 3ٙ6ٔدار نهلة مصر : القاهرة-. المنوفي

: تممونس-. محمممد الطمماهر ابممن عاشممور:  مقاصممد الشممريعة االسممالمية .4ٔ
 36٘ٔالشركة التونسية 

واشممنطن، . نمريهممة الَمَقاِصممد عنممد ابممن عاشممور: ـمم الحسممني إسممماعيل .6ٔ
، طبعة أولل، عام  المعهد العالمي  م33٘ٔللفكر اإلسالميق

الجزن : )وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية  محمد الطاهر ابن عاشور .3ٔ
 ابمن الخوجمه محمد الحبيمب  :تؤليف والمقاصد ي أصول الفقهبين علم( الماني

تمماري   قطممر – الدوحممة -وزارة األوقمماف والشممئون اإلسمالمية  :دار النشمر
       02/08/2004 :الطبا

: الدار البيلمان-. عالل الفاسي:  مقاصد الشريعة االسالمية ومكارمها .ٕٓ
 3ٖٙٔمكتبة الوحدة العربية 

 
المجلممس : القمماهرة-. لباسممط محمممد القالمميعبدا:  حكمممة احكممام الممدين .ٕٔ

 34ٗٔاالعلل للشئون االسالمية 
سممممليمان  عمممممرمقاصممممد المكلفممممين فيممممما يتعبممممد بممممه لممممرب العممممالمين  .ٕٕ

 ص  583صفحاتال36ٔٔ - ٔٓٗٔمكتبه الفالح ، : الكويت االشقر
: تمونس ،محمد ياسمين ،مواقف و مقاصد في الفكر االسالمي المقارن  .ٖٕ

 ص 280:الصفحات 36ٕٔالدار العربيه للكتاب ، 
مكتبممه : مممان ع عقلممه االبممراهيم محمممد االسممالم مقاصممده و خصائصممه .ٕٗ

 ص 278الصفحات36ٗٔ - ٘ٓٗٔالرساله الحديمه ، 

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/341/L441/حمادي+العبيدي?KEYSEARCH
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=8965
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=8965
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/عمر+سليمان+الاشقر?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/عمر+سليمان+الاشقر?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/عمر+سليمان+الاشقر?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/محمد+عقله+الابراهيم?KEYSEARCH
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دار : عممممان-. يحيمممي محممممد حسمممن ابمممو:  أهمممداف التشمممريا االسمممالمي .ٕ٘
 36٘ٔالفرقان 

دار القلممم : دبممي-. هللا توفيممق الصممبال عبممد:  حكمممة التشممريا وفلسممفتة .ٕٙ
ٔ33ٖ 

: هيرنممدن-. يوسمف حامممد العمالم:  المقاصمد العاممة للشممريعة االسمالمية .4ٕ
 ص 614، الصفحات33ٗٔد العالمي للفكر االسالمي المعه

سمعد بمن  محممدة مقاصد الشريعه االسمالميه وعالقتهما باالدلمه الشمرعي .6ٕ
 الصمفحات336ٔ/ 6ٔٗٔ، دار الهجمره : الريماض  احمد بمن مسمعود اليموبي

 ص 710
 :نمور المدين بمن مختمار الخمادمي دار النشمر:  علم المقاصمد الشمرعية .3ٕ

  208 عدد الصفحات  السعودية - الرياض -مكتبة العبيكان 
مجاالته كتاب األممة الجمزن .. لوابطه .. االجتهاد المقاصدي حجيته  .ٖٓ

نمور المدين بمن . د جمماد، األولمل همـ السمنة المامنمة عشمرة ( ٘ٙ)العدد  األول
 336ٔ/  3ٔٗٔ مختار الخادمي 

مجاالته كتاب األممة الجمزن .. لوابطه .. االجتهاد المقاصدي حجيته  .ٖٔ
  نور الدين بن مختار الخادمي . د هـ 3ٔٗٔرجب ( ٙٙ)الماني العدد

علمي بمن احممد :  حكمة التشمريا وفلسمفته سملوك وعبمادات ومعمامالت .ٕٖ
دار الكتمممب العلميمممة : بيمممروت-. كاممممل محممممد عويلمممة، الجرجممماوي االممممري

ٔ333 
: جمده  بن محمد القرنمي عوض المختصر الوحيز في مقاصد التشريا .ٖٖ

 ص147الصفحات 3ٔٗٔدار االندلس ، 
محمممد عممممان ، يوسممف احمممد بممدوي/مقاصممد الشممريعة عنممد ابممن تيميممة .ٖٗ

 333ٔ: -، شبير
صمموليه فممي لممون أدراسممه : قواعممد الوسممائل فممي الشممريعه االسممالميه  .ٖ٘

 مقمدم- محممد سمالم عطيهوم هللا مخد ةبن كرام مصطفل: ة المقاصد الشرعي
  ص  573الصفحات 333ٔ/ٕٓٗٔدار اشبيليا ، : رياض ال _الزايد هللا عبد
: حلمب-. محممود عكمام:  الشريعة اإلسالمية رسم أبعاد وتبيان مقاصمد .ٖٙ

 ٕٓٓٓفصلت 
التشممريا اإلسممالمي المعاصممر بممين طممموح المجتهممد : مقاصممد الشممريعة .4ٖ
دار : بيمروت-. نورالمدين بومموري:  دراسمة مقارنمة نقديمة: تصور اإلجتهمادو

 ٕٓٓٓالطليعة 
-. عبمدهللا يحيمل الكممالي:  مقاصد الشريعة فمي لمون فقمه الموازنمات .6ٖ

 ٕٓٓٓدار ابن حزم : بيروت
 جمممال الممدين عطيممة سممنة النشممر:  الشممريعة  نحممو تفعيممل مقاصممد .3ٖ

 248:ت الكتاباالولل عدد صفحا : الطبعة -دار الفكر 2001:
 ٕٔٓٓدار الهادي : بيروت-. طه جابر العلواني:  مقاصد الشريعة .ٓٗ

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/محمد+سعد+بن+احمد+بن+مسعود+اليوبي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/محمد+سعد+بن+احمد+بن+مسعود+اليوبي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/محمد+سعد+بن+احمد+بن+مسعود+اليوبي?KEYSEARCH
http://www.islamweb.net/umma/AUTHORS/uma_author7.htm
http://www.islamweb.net/umma/AUTHORS/uma_author7.htm
http://www.islamweb.net/umma/AUTHORS/uma_author7.htm
http://www.islamweb.net/umma/AUTHORS/uma_author7.htm
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/عوض+بن+محمد+القرني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/مصطفى+بن+كرامه+الله+مخدوم?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/مصطفى+بن+كرامه+الله+مخدوم?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L461/عبدالله+الزايد?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L461/عبدالله+الزايد?KEYSEARCH
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دار  يعبممد الجبممار الرفمماع:  (سلسمملة هفمماق التجديممد)مقاصممد الشممريعة  .ٔٗ
 ٕٖٕ: الصفحات ٕٕٓٓ: سنة ٔ: الفكر الطبعة

محمد حسين فلل ،جمال الدين عطية، محمد مهدي: مقاصد الشريعة  .ٕٗ
االولمل عمدد صمفحات  : الطبعمة2002: طمه جمابر العلمواني سمنة النشمر، هللا

 232       الكتاب
دار : عمممان-. نعمممان جنمميم :  طممرق الكشممف عممن مقاصممد الشممارا .ٖٗ

 ٕٕٓٓالنفائس 
 -. ٕ.ط -. فمي الممذهب الممالكي  تمؤليف نمور المدين الخمادمي المقاصد .ٗٗ

سلسممملة الرشمممد )ص  4ٙ٘ -. ٖٕٓٓمكتبمممة الرشمممد، : الريممماض، السمممعودية 
 (الرياض -مكتبة الرشد ( )3ٖللرسائل الجامعية;

نتمائج التصمرفات دراسمة مقارنمة فمي أصمول  اعماةاعتبار المآالت ومر .٘ٗ
 :دار النشمر الرحمن بمن معممر السنوسمي عبد :تؤليف الفقه ومقاصد الشريعة

 :تممماري  الطبمما السممعودية –الممدمام  -دار ابممن الجمموزي للنشممر والتوزيممما 
26/09/2003  

دار  الرفعمي السمالم عبد :تؤليف النوازلي فقه المقاصد وأمره في الفكر .ٙٗ
 :الطبمما تمماري  - المنممرب –الممدار البيلممان : أفريقيمما الشممرق  :النشممر

18/07/2004       
 العزيز الشمري بن ناصر بن عبد سعد مقدمه في علم مقاصد الشريعه .4ٗ

 ص38 الصفحات
مقاصد الشريعة اإلسالمية جزن من  البيان المامول في علمم األصمول  .6ٗ

 سلفيون:لعبد الرحمن عبد الخالق في موقا 
 :مقاصد الشريعة وهبة الزحيلي وهو موجود باإلنجلزية تحت عنموان .3ٗ

The Aims of the Islamic Legislation 
المإلممف صمممالح بممن محممممد :  الفصممول المنتقمماة فمممي مقاصممد الشمممريعة .ٓ٘

  .من موقا مكتبة صيد الفوائد...األسمري 
  :في الطريا إل  النشر في المقاصدكتب 

مبحث فمي الفمرق بمين المصملحة المرسملة والبدعمة وسمد " مقاصد الشريعة" -
 دةطارق عبد الحليم ومحمد العب . واإلستحسان الذريعة

 
 :في المقاصد رسائل جامعية     
الجامعممة _ عيممادي الحبيممبللشمماطبي  الموافقممات كتمماب فممي الشممريعة مقاصممد .ٔ

 م363ٔ:ت المناقشة -الشريعة وأصول الدين –التونسية 
 ماجستير الكبيسي مهدي بشيرالشريعة  صدمقا في ومنهجه الشاطبي .ٕ
علممي محمممد ، د محمممد الرفايعممةاحممم:  هميممة مقاصممد الشممريعة فممي االجتهممادأ .ٖ

 33ٕٔ: الصوا
 حسممين محمممد عاشممور بممن الطمماهر محمممد اإلمممام عنممد المقاصممد علممم تنميممر .ٗ

 م33ٗٔدكتوراه الجزائر المعهد العالي ألصول الدين سجلت 

http://www.fikr.net/cgi-bin/_showcard.cgi?id=1151
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=845
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=7270
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=7270
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=7270
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=8911
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/سعد+بن+ناصر+بن+عبدالعزيز+الشثري?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/الحبيب عيادي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/بشير مهدي الكبيسي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/محمد حسين?KEYSEARCH
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ماجستير الجزائر  منصور محمدالشرعية  األحكام مبوت في المقاصد مراعاة .٘
 م33٘ٔالمعهد العالي ألصول الدين سجلت 

  شرح الباري فتح خالل من العسقالني حجر ابن عند الشرعية المقاصد .ٙ
محممد الخمامس البيلمان  امعمةماجسمتير ج بوسمكيف المجيد دعبالبخاري  صحيح

 33٘ٔإسالمية سجلت .د
األميمر ا  امعمةدكتموراه ج مخلموفي مليكةالتبعية  والمقاصد األصلية المقاصد .4

 م33ٙٔالقادر الجزائر سجلت 
دكتموراه   األميمر ا  حاممدي الكمريم عبمداألحكمام  تشمريا في القرهن مقاصد .6

 م33ٙٔالقادر الجزائر سجلت 
ماجسمتير   محممد  الحليبمي سعود بن فيصلاألصوليين  عند المكلفين مقاصد .3

 ه6ٔٗٔبن سعود اإلسالمية نوقشت 
يمينة سعد  مقاصد الشريعة وأمرها في الجما والترجيح بين النصوص .ٓٔ

 لبنان  -ماجستير أصول فقه: بوسعادي
 ماجستير الرفايعة محمد أحمداالجتهاد  في الشريعة مقاصد أهمية .ٔٔ
الشمر مقاصمد في والحزم المرونة بين اإلسالمي التشريا في الموازنة .ٕٔ

 ماجستير، حميد سلطان هدم أبويعة 
 وتطبيقاتهمممممممما الفقهممممممممي التممممممممرجيح فممممممممي الشممممممممريعة مقاصممممممممد دور .ٖٔ

 شبير سعيد سالم تميم
ماجسمتير   األميمر ، مخلوف سوبنةعاشور  ابن عند الشريعة مقاصد .ٗٔ

 . ا القادر الجزائر 
 دكتوراه الحسن محمد بن سليمانتيمية  ابن عند الشريعة مقاصد .٘ٔ
 دكتوراه ،الدين عز زريبة بناإلسالمية  للشريعة العامة المقاصد .ٙٔ
 ماجستير ،بركاني نائل أمعبدالسالم  بن العز عند المقاصدي االجتهاد .4ٔ
 ،خونممة يوسممفالمقاصممد  علممم فممي اإلسممالمي النممرب أعممالم اسممهامات .6ٔ

 دكتوراه
حكال للقرهن تفسيره خالل من لار محمد الشي  عند المقاصدي الفكر .3ٔ

 ماجستير ،عنبوري حميدبالمنار  المشهور يم
 ماجستير ،أحمد طالب بالليوتنزيال  استنباطا المقاصدي االجتهاد .ٕٓ
 ،سمممعاد مولمممفالمالكيمممة  عنمممد المقاصمممد العتبمممار الشمممرعية المسمممالك .ٕٔ

 .ماجستير   األمير ا القادر الجزائر 
 ،العزيمممز عبمممد لعيمممادياومولممموعه  نهجمممهم : المقاصمممدي االجتهممماد  .ٕٕ

 ماجستير
 الحسميني إسمماعيلالمحمدمين  األصوليين كتابات في الشرعية المقاصد .ٖٕ

 .إسالمية نوقشت.د.  محمد الخامس .ماجستير
 شممكري فريممداألصمموليين  عنممد الشممرعية المقاصممد عممن الكشممف مسمالك .ٕٗ

 .وقشتإسالمية ن.د.الرباط .ماجستير   محمد الخامس
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http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/مليكة مخلوفي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/عبدالكريم حامدي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/فيصل بن سعود الحليبي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/أحمد محمد الرفايعة?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/أبوآدم سلطان حميد?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/تميم سالم سعيد شبير?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/سوبغة مخلوف?KEYSEARCH
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http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/مولف سعاد?KEYSEARCH
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 عممودة علمي علموان محممد فهمميالفقمه  أصمول علمم فمي المقاصمد فكمرة .ٕ٘
 ماجستير

 عبممممد بممممن العزيممممز عبممممداإلسممممالمية  الشممممريعة فممممي المقاصممممد اعتبممممار .ٕٙ
 ماجستير، السعيد الرحمن

 
 

 :في المقاصد ندوات
الدكتور أحمد الريسموني عمرض مقمدم " المنحل المقاصدي في فقه ابن رشد" .ٔ

المنمممة ممن طمرف " العطان الفكري ألبمي الوليمد ابمن رشمد" للحلقة الدراسية
 336ٔنونبر/3ٔ/6ٔد العالمي للفكر اإلسالمي بجامعة هل البيت بعمان المعه

الممدكتور عبممد الممرحمن ". معممالم المقاصممد فممي فقممه الشممي  محمممد رشمميد رلمما" .ٕ
المشماركة فمي النمدوة العلميمة التمي من خالل  إبراهيم عبد الحليم زيد الكيالني

رلما    دالشمي  محممد رشمي"نممها المعهمد العمالمي للفكمر اإلسمالمي بعنموان 
، وبالتعمماون ممما 333ٔبتمماري  تممموز" عطماإه العلمممي ومشممروعه اإلصممالحي

 .جامعة هل البيت
المدكتور عبمد المرحمن " أمر المقاصد الجزئية في فهم نصوص السنة النبويمة" .ٖ

مقاصممد "المشمماركة فممي نممدوة مممن خممالل  إبممراهيم عبممد الحلمميم زيممد الكيالنممي
عقدت في جامعة القالي عيماض والتي " الشريعة وعالقتها بالعلوم الشرعية

 م، ٕٔٓٓ/ٕ/ٖٕ-3ٔالمنرب في الفترة الواقعة  –مدينة بني مالّل  –
 

 :في المقاصد و عرواأمقاالت 
 :المجلممممه العزيممممز جعمممميط محمممممد المقاصممممد الشممممرعيه واسممممرار التشممممريا .ٔ

 29 – 26الصفحات 3ٖٙٔ:نونبر:ةالزيتون
الهدايممممه : الخلممممر حسممممين محمممممد مقاصممممد االسممممالم فممممي اصممممالح العممممالم .ٕ

 260 – 257الصفحات/3ٖ4ٔ/يناير/ٖ٘٘ٔ/ذي القعده/5/االسالميه
لممممممموان  الهاشممممممممي عبمممممممد الخمممممممالق ريعه االسمممممممالميهمقاصمممممممد الشممممممم .ٖ

 64الصفحات/3ٗ3ٔ/مايو/6ٖٙٔ/شعبان/12/االسالم
 االسممالم لمموان احمممد الخطيممب حسممن مقاصممد االسممالم مممن تشممريا االحكممام .ٗ

 109 - 106الصفحات/3٘4ٔ/مايو/4ٖٙٔ/شوال2/
 االسممممممممالم لمممممممموان زهممممممممره ابممممممممو محمممممممممد ٔ –مقاصممممممممد االسممممممممالم  .٘

 697 – 692الصفحات/3ٕٙٔ/يناير/6ٖٔٔ/شعبان12/
لممممممممممموان  زهمممممممممممره ابمممممممممممو محممممممممممممد ٕ –مقاصمممممممممممد االسمممممممممممالم  .ٙ

 24 - 20الصفحات/3ٕٙٔ/فبراير/6ٖٔٔ/رملان/1/االسالم
  2/لوان االسالم زهره ابو محمد ٖ –مقاصد االسالم  .4
 107 - 102الصفحات/3ٕٙٔ/مارس/6ٖٔٔ/شوال 
 السممممممممالملمممممممموان ا زهممممممممره ابممممممممو محمممممممممد ٗ –مقاصممممممممد االسممممممممالم  .6

 169 - 165الصفحات/3ٕٙٔ/ابريل/6ٖٔٔ/ذوالقعده3/

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/فهمي محمد علوان علي عودة?KEYSEARCH
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http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/محمد+ابوزهره?KEYSEARCH
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 لمممموان االسممممالم زهممممره ابممممو محمممممد ٘ -مقاصممممد االسممممالم - .3
  357 - 353 الصفحات /3ٕٙٔ/يوليو/6ٕٖٔ/صفر6/
ربيممما //8/ لممموان االسمممالم ابممموزهره محممممد ٙ -مقاصمممد االسمممالم  .ٓٔ

 492 – 486 / الصفحات 3ٕٙٔ//ارسطس//6ٕٖٔ//الماني
مجلمممه كليمممه الشمممريعه  مصمممطفل الزحيلمممي محممممدة مقاصمممد الشمممريع .ٔٔ

 - 301الصمفحات/1983//1403//6/والدراسات االسالميه بمكمه المكرممه
334 

العزيمز  بمن عبمد علمي ( ٔ) حفم اللمروريات : من مقاصد الشريعه  .ٕٔ
جممممممممممممممممممممادي //442/المنهمممممممممممممممممممل بمممممممممممممممممممن علمممممممممممممممممممي العميرينمممممممممممممممممممي

 137 - 130الصفحات/36ٙٔ//يناير//ٙٓٗٔ//االولل
بن عبدالعزيز بن  علي ( ٕ) حفم اللروريات : من مقاصد الشريعه  .ٖٔ

جمممممممممممممممممممممممممممادي //443/المنهممممممممممممممممممممممممممل علممممممممممممممممممممممممممي العميرينممممممممممممممممممممممممممي
 109 - 102الصفحات/36ٙٔ//فبراير//ٙٓٗٔ//المانيه

العزيمز  دبمن عبم علمي ( ٖ) حفم اللمروريات : من مقاصد الشريعه  .ٗٔ
 بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن علمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي العميرينمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 145 – 130الصفحات/36ٙٔ//مارس//ٙٓٗٔ//رجب//444/المنهل
 بابكر الحسن خليفه فلسفه مقاصد التشريا في الفقه االسالمي واصوله .٘ٔ

جامعممممممممممممممممممه االمممممممممممممممممممارات  -ن مجلممممممممممممممممممه الشممممممممممممممممممريعه والقممممممممممممممممممانو
 142 – 97الصفحات/364ٔ//مايو//4ٓٗٔ//رملان//1/العربيه

صالح الدين  محمد . . . من اهم مقاصد الشريعه صيانه اللروريات .ٙٔ
 86الصفحات366ٔ//ابريل//6ٓٗٔ//عبانش//126/البحرين -الهدايه  حلمي
– 93 

 -دراسمات  خليمل ابوعيمد العبمد امر مآالت االفعال في تكييفها الشرعي .4ٔ
 195 - 168الصفحات/363ٔ//اذار//3ٓٗٔ//شعبان//3/االردن

 اسممماعيلة ريعه االسممالميه والمصممالح المحميممه بالعقوبمممقاصممد الشمم .6ٔ
 -محممممممرم //2/البحمممممموث الفقهيممممممه المعاصممممممره ةمجلمممممم ابممممممراهيم ابوشممممممريعه

 101 – 45الصفحات /363ٔ//اكتوبر - رشت//ٓٔٗٔ//ٔربيا
 -رجمب //18/الفرقمان العممماني المدين سمعد: السنه والفقمه المقاصمدي  .3ٔ

 4 – 2الصفحات363ٔ//فبراير//3ٓٗٔ//شعبان
 اليحيماوي محمد نمريه المقاصد عند االمام الشاطبي الحمد الريسوني .ٕٓ

رجممممممممممممممممممب // 1/السممممممممممممممممممعوديه -عممممممممممممممممممالم الكتممممممممممممممممممب 
 99 - 95الصفحات/33ٖٔ//فبراير//يناير//ٖٔٗٔ//شعبان//
 -العربمي .م حاممد ابوزيمد نصمر المقاصد الكليه للشريعه قمرانه جديمده .ٕٔ

 116 - 112الصفحات/33ٗٔ//مايو//426/الكويت
االممارات  -االقتصماد االسمالمي  البعلمي عبد الحميدة المقاصد الشرعي .ٕٕ

 - 31الصفحات/33ٗٔ//يوليو//يونيو//٘ٔٗٔ//محرم// 158/العربيه
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http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/علي+بن+عبدالعزيز+بن+علي+العميريني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/علي+بن+عبدالعزيز+بن+علي+العميريني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/خليفه+بابكر+الحسن?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/محمد+صلاح+الدين+حلمي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/محمد+صلاح+الدين+حلمي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/محمد+صلاح+الدين+حلمي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/172/L441/العبد+خليل+ابوعيد?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/اسماعيل+ابراهيم+ابوشريعه?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/اسماعيل+ابراهيم+ابوشريعه?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/اسماعيل+ابراهيم+ابوشريعه?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/324/L441/سعدالدين+العثماني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/محمد+اليحياوي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/نصر+حامد+ابوزيد?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/عبدالحميد+البعلي?KEYSEARCH
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 الصممالح بممن عمممر عزيممز محمممدعلممم المقاصممد بممين اللممروره والحذر .ٖٕ
 – 34الصمفحات/33ٗٔ//سممبردي//٘ٔٗٔ//رجمب//347/الوعي االسمالمي

37 
 جمممممممابر حسمممممممن االجتهممممممماد المعاصمممممممر ونمريمممممممه المقاصمممممممد .ٕٗ

 145 - 141الصفحات/1996//1417//115المنطلق
 اسممماعيل نمريممه المقاصممد عنممد االمممام محمممد الطمماهر بممن عاشممور- .ٕ٘

 المعرفمممممممه ةاسمممممممالمي محممممممممد النمممممممالي بلقاسمممممممم الحسممممممني
  169 - 155 الصفحات33ٙٔ//يوليو//4ٔٗٔ//صفر//5/

 حسمممممممن االجتهممممممماد المعاصمممممممر ونمريمممممممه المقاصمممممممد- .ٕٙ
   145 - 141الصفحات /1996//1417//115المنطلقجابر

 بوهمده راليمه نمريه المقاصد عند االمام الشماطبي: قرانه في كتاب - .4ٕ
 /336ٔ//ارسممممطس//3ٔٗٔ//ربيمممما الممممماني//4/ ماليزيمممما -التجديممممد 
 ٕٙٙ-ٖٕ٘:الصفحات

مجلمممممه  بمممممن علمممممي بمممممن درا عبمممممود لممممموابط مقاصمممممد المكلمممممف .6ٕ
 250 – 189الصفحات/3ٔٗٔ//شوال//17/الحكمه

 صمالح مقاصد الشريعه بين محمد الطاهر بن عاشور وعالل الفاسي .3ٕ
 210 – 195الصفحات/33ٓٔ - ٔٔٗٔ//خريف االجتهاد الدين الجورشي

 عبمدهللا  انموذ  مقترح لقمرانه نمريمه المقاصمد عنمد االممام الشماطبي .ٖٓ
جممممممممممممممممممممممممممماد، //8/ماليزيمممممممممممممممممممممممممما -التجديممممممممممممممممممممممممممد  الجيوسمممممممممممممممممممممممممي

 255 – 235الصفحات/ٕٓٓٓ//ارسطس//ٕٔٗٔ//االول
دار : بيمروت  مهريمزي مهمديقاصد الشريعه في مدرسه اهل البيت م .ٖٔ

فلسفه الفقمه ومقاصمد : ران المشهد المقافي في اي مٕٔٓٓ/هـ ٕٕٗٔالهادي ، 
 540 - 505الصفحات ةالشريع

وزاره : الدوحه  الزحيلي محمدلحقوق االنسان  مقاصد الشريعه اساس .ٕٖ
: حقمموق االنسممان :م نممدوةٕٕٓٓ/ هممـ ٖٕٗٔاالوقمماف والشممإون االسممالميه ، 

 محور مقاصد الشريعه
 محممد- الريسموني احممدة محمور مقاصمد الشمريع: قموق االنسمان ح .ٖٖ

وزاره االوقماف والشمإون االسمالميه ، : الدوحه عممان شبير محمد- الزحيلي
 ص180الصفحات مٕٕٓٓ/ هـ ٖٕٗٔ

ه كليه الدراسات االسالميه مجل سلقيني ابراهيمة مقاصد الشريعه العام .ٖٗ
 23 – 7االمارات العربيه الصفحات -والعربيه 

 
 :منشورة عل  شبكة االنترنت في المقاصد  مقاالت
مسمفر بمن / المدكتور "  لوابط الفتيا فمي النموازل المعاصمرة"المقاصد لمن (ٔ

والمعمادن  علي القحطاني أستاذ الفقه وأصوله فمي جامعمة الملمك فهمد للبتمرول
 .موقا علمان الشريعة  ٕٗٗٔ/ٕ/6ٔ

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/محمد+الصالح+بن+عمر+عزيز?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/حسن+جابر?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/اسماعيل+الحسني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/اسماعيل+الحسني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/اسماعيل+الحسني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/اسماعيل+الحسني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L461/بلقاسم+محمد+الغالي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/حسن+جابر?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/حسن+جابر?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/حسن+جابر?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/حسن+جابر?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/غاليه+بوهده?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/غاليه+بوهده?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/عبود+بن+علي+بن+درع?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/صلاح+الدين+الجورشي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/صلاح+الدين+الجورشي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/صلاح+الدين+الجورشي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/عبدالله+الجيوسي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/عبدالله+الجيوسي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/292/L441/عبدالله+الجيوسي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/مهدي+مهريزي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/محمد+الزحيلي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/احمد+الريسوني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/محمد+الزحيلي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/محمد+الزحيلي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/محمد+الزحيلي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/محمد+الزحيلي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/محمد+عثمان+شبير?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/167/L441/محمد+عثمان+شبير?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/ابراهيم+سلقيني?KEYSEARCH
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بعمة التجديد المقبلة في مل  :لمن مقال:تجديد أصول الفقه ومقاصد الشريعة (ٕ
فريد . د(ٖـ  ٖ) !من الحركة اإلسالمية إلل حركة اإلسالم :االجتياح العولمي

اكتموبر *   همـٕٗٗٔشمعبان *3ٕٔالعمدد *   المامنمة عشمرة  السنة األنصاري
 مٖٕٓٓ

سيف المدين عبمد  "رإية إسالمية" حقوق اإلنسان النموذ  المقاصدي وتنمير (ٖ
، ٖٓحزيمران  األستاذ بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة/ الفتاح
 أمان -مركز الدراسات ٔ - ٕٗٓٓ

 2004 شمتنبر ٙٓ االتجاه المقاصدي في تفسير ابن عاشور سامر رشمواني (ٗ
 (موقا الملتقل)
صدي ومناهج البحث في العلموم اإلنسمانية في التكامل المنشود بين الفكر المقا (٘

 أستاذ مشارك بقسمم الفقمه وأصموله  قطب مصطفل سانو. د: المعاصرة إعداد

 07/10/2004 الجامعة اإلسالميهة العالميهة بماليزيا
 دار الخليج للصحافة والطباعة والنشرأسامة طه حمودة  من مقاصد الشريعة (ٙ

2004-10-16  
-8-2 :يحممي رملمان التمماري . د األصمموليين دالقمرانة وسممإال المقاصممد عنم (4

 هـ موقا الشهاب ل عالم 1425
 (حمديث عمن المقاصمد)لمحات إبداعيمة فمي دعماو، تجديمد ممنهج أصمول الفقمه (6

 لمقمررات الفقمه وأصموله التفكير اإلبداعي في المناهج الدراسمية :لمن مقال
 موقا اإلسالم اليومٕ٘ٓٓ/ٕٓ/ٕٓفريدة زوزو/ د
 3ٔاإلمنمممين  1426 أحممممد إدريمممس عبمممده. أالميةمقاصمممد الشمممريعة اإلسممم (3

 الجزائرية وزارة الشإون الدينية واألوقاف  28-02-2005محرم
فبرايمر 15يوسمف أبما الخيمل  (ٕ-ٔ)قرانة في فلسفة مقاصد الشمريعة  (ٓٔ

 (الرياض)موقا  مٕ٘ٓٓ
فبرايمر  17يوسمف أبما الخيمل (ٕ-ٕ)قرانة في فلسفة مقاصد الشمريعة  (ٔٔ

 (الرياض)موقا  مٕ٘ٓٓ
 ٕٔ دريممس بووانممومالمممح الفكممر المقاصممدي فممي الخطمماب الصمموفي ا  (ٕٔ

 (إسالمية المعرفة)موقا    ٕ٘ٓٓاذار 
القانون الولعي وترتيب األولويات في  الشريعة و مقاصد مقارنة بين (ٖٔ

  ٕ٘ٗٔذو الحجة  ٕٕالمالمان عبد الحميد حا  خلر . كال المنمومتين
محاسن اإلسالم من خالل حفممه لللمروريات : الملف العلمي محاسن (ٗٔ

 .خالل حفمه لللروريات الخمس( مموقا المنبرن)الخمس اإلسالم 
الشيعة والتجديد الفقهي; مقاصد الشريعة نموذجاً الشي  حسن البلوشي  (٘ٔ

 (شيعيموقا )ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓمنتد، القرهن 
لفيممات كتمماب مؤسمماة خ. حفممم المقاصممد يحتمما  إلممل دقممة فممي االجتهمماد (ٙٔ

الجممزن األول الطبعممة الخامسممة  (كتمماب مؤسمماة الزهممران)تعليممق علمملالزهممران 
  (شيعيموقا ).مٕٕٓٓالموافق . هـٕٕٗٔ

mailto:redaction@marwakf-dz.org
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ممممن مقاصمممد  عنمممدما نمممنجح فمممي جعمممل لمممروريات عصمممرنا جمممزنا (4ٔ
 ٕٗٓٓ-ٖٓ-ٕٓ( موقا محمد عابد الجابري( شريعتنامحمد عابد الجابري

 
 :دفي حكم المقاصورسائل جامعية كتب 
 

 :في حكم المقاصد كتب
العزيز بن عبدالسمالم  ابومحمد عزالدين عبد/قواعد االحكام في مصالح االنام .ٔ

 3ٓٓٔالمكتبة التجارية الكبر، : القاهرة-. هٓٙٙالسلمي
، ه4ٔٙالقموي الطموفي نجم الدين سليمان بن عبمد/رسالة في رعاية المصلحة .ٕ

 33ٖٔلمصرية اللبنانية الدار ا: القاهرة-. تحقيق احمد عبدالرحيم السايح
، الكممريم  القمموي بممن عبممد بممن عبممد سممليمان ةرسمماله فممي المصممالح المرسممل .ٖ

 ص33الصفحاتٕٖٗٔالمطبعه االهليه ، :  بيروت الصرصري
: القماهرة-. طنطماوي جموهري/العالم واالمم او الحكممة االسمالمية العليمانمام  .ٗ

 3ٓٙٔمطبعة مدرسة والدة عباس االول 
: القماهرة-. النفار محمد سعيد عبد/كتاب احسن النايات في معرفة الشرعيات .٘

 3ٓ6ٔالمطبعة الحسينية 
 3ٔٓٔ. ابراهيم افندي/اسرار الشريعة االسالمية وادابها الباطنية .ٙ
االسممممممتنامة ، مبممممممادين االسممممممالم وراياتممممممه ، لتشممممممريا االسممممممالمي حكمممممممة ا .4

 3ٖٗٔالمطبعة السلفية : القاهرة-. عبدالحميد الخطيب/الكبري
مقدمة في دراسة الشريعة االسالمية علل لمون ، فلسفة التشريا في االسالم  .6

مكتبة : بيروت-. صبحي محمصاني/مذاهبها المختلفة ولون القوانين الحديمة
 3ٗٙٔتها الكشاف ومطبع

دار الفكمر العربمي : القماهرة-. مصمطفل زيمد/المصلحة في التشريا االسالمي .3
ٔ3٘ٗ 

رسمممالة االممممام الطممموفي فمممي تقمممديم المصممملحة فمممي المعمممامالت علمممل  .ٓٔ
مطبعمة جماما االزهمر : القماهرة-. محمود ابوديمة، جمال الدين القاسمي/النص
ٔ3ٙٙ 

 محممممد سمممعيد رملمممان/لممموابط المصممملحة فمممي الشمممريعة االسمممالمية .ٔٔ
 3ٙ4ٔالمكتبة االموية : دمشق-. البوطي

دار الكاتممب : القمماهره-. فتحممي رلمموان/مممن فلسممفة التشممريا االسممالمي .ٕٔ
 3ٙ3ٔالعربي 

وهبمممة /مقارنمممة مممما القمممانون الولمممعي، نمريمممة اللمممرورة الشمممرعية  .ٖٔ
 3ٙ3ٔمكتبة الفارابي : دمشق-. الزحيلي

: مي في الفقه االسال ةالل االخذ بنمريه المصالح المرسلمد، الحاجه  .ٗٔ
 كليمه: مشرف القماهره - سالم مدكور محمد محمد الشناوي سعد بحث مقارن
 ص4ٔٙ، ص  -الصفحات ا  344ٔ/  34ٖٔجامعه القاهره ، ، الحقوق 

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/140/L441/سليمان+بن+عبدالقوي+بن+عبدالكريم+,+الصرصري?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/140/L441/سليمان+بن+عبدالقوي+بن+عبدالكريم+,+الصرصري?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/140/L441/سليمان+بن+عبدالقوي+بن+عبدالكريم+,+الصرصري?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/140/L441/سعد+محمد+الشناوي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/140/L461/محمد+سلام+مدكور?KEYSEARCH
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دار الكتمماب : بيممروت-. احمممد زكممي تفاحممة/فلسممفة التشممريا االسممالمي .٘ٔ
 343ٔاللبناني 

احمممد فممرا  /حجيممة المصممالح المرسمملة فممي اسممتنباط االحكممام الشممرعية .ٙٔ
 36ٕٔمإسسة المقافة الجامعية : االسكندرية-. حسين

-. المرحمن جمالل المدين عبمد/نتهما فمي المشمرياالمصالح المرسلة ومكا .4ٔ
 36ٖٔمطبعة السعادة : القاهرة

المفسمممممممدة فمممممممي الشمممممممريعة  االجتهممممممماد ورعايمممممممة المصممممممملحة ودرن .6ٔ
جامعة االمام محممد : الرياض-. الرحمن السعيد عبدالعزيز بن عبد/االسالمية
 36ٗٔبن سعود 

 فيهمما اقمموال العلمممان، تؤصمميلها ، بيانهمما : البدعممه والمصممالح المرسممله  .3ٔ
/  ٗٓٗٔدار التممممممممراث ، : الكويممممممممت  يوسممممممممف الممممممممواعي توفيممممممممق
 ص380الصفحات36ٗٔ

االستصالح والمصالح المرسله في الشريعه االسالميه واصمول فقههما  .ٕٓ
 احممد الزرقمان مصمطفل . . . ه الممانيمهمقارنمه فمي الممذاهب الفقهيم دراسمه: 

 ص100الصفحات366ٔ/  6ٓٗٔدار القلم ، : دمشق 
الجامعمه : المنموره  المدينمه االممين الشمنقيطي محممدالمصالح المرسله  .ٕٔ

 ص26الصفحاتٓٔٗٔاالسالميه ، 
محممد مصملح /فلسفة التشريا فمي االسمالم وقاعمدة اللمرورة والحاجمة .ٕٕ

-دار المطبوعممات االسممالمية المحممدودة : الهممور-. خالممد سممامي كتبممي، الممدين
ٔ334 

دار البيممارق : عمممان-. محمممد الشممويكي/حالوالممح فممي ابطممال المصممال .ٖٕ
ٔ336 

الفمممممتح المبمممممين فمممممي جملمممممة ممممممن أسمممممرار المممممدين أو أسمممممرار أركمممممان  .ٕٗ
. القادر احممد عطما عبد، الوهاب بن احمد الشعراني ابوالمواهب عبد/اإلسالم

 333ٔدار الكتب العلمية : بيروت-
 المرحيم ميمنمي عبمد وجنمات فيهماالمصالح المرسمله واخمتالف العلممان  .ٕ٘

 ص212الصفحاتٕٓٓٓ/  ٕٓٗٔدار المجتما ، : جده 
محمممد جمممال ، احمممد الريسمموني/المصمملحة،الواقمما ، الممنص : اإلجتهمماد  .ٕٙ

 ٕٓٓٓدار الفكر : دمشق-. باروت
: دمشمق-. نورالمدين الخمادمي/احقيقتهما ولموابطه: المصلحة المرسملة .4ٕ

 ٕٓٓٓدار ابن حزم 
-. عبممدهللا يحيممل الكمممالي/مممن فقممه الموازنممات بممين المصممالح الشممرعية .6ٕ

 ٕٓٓٓدار ابن حزم : بيروت
المإلممف : بنممداد-. مجيممد حميممد العنبكممي/أمممر المصمملحة فممي التشممريعات .3ٕ

ٕٓٓٔ 
الكتماب دراسمة فقهيمة ( شميعي)الشمي  علمي العلمي  . د. روح الشريعة  .ٖٓ

 .نية تبحث في مقاصد الشريعة والنمرية اإلسالمية للحكم قانو
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الكتماب دراسمة مقارنمة ( شيعي)الشي  علي العلي  . د. فلسفة التشريا  .ٖٔ
تحليليمة تتنماول النمريمات األخالقيمة والفلسمفية واألبعماد التكوينيمة والتشمريعية 
لمفهمموم السممعادة ومممنهج األخممالق وفممق النمريممة اإلسممالمية عنممد مدرسممة أهممل 

 .لبيتا
 

 :في حكم المقاصد رسائل جامعية
 .ماجستير، قطب عبدالنعيم أشرف الشاطبي اإلمام عند التجديدي المنهج .ٔ
ي كمما همامن وموقفمه الشاطبي إسحاق أبي اإلمام عند المرسلة والمصالح بدعة .ٕ

 .ماجستير ،يوسف علي يوسف توفيق االعتصام ذلك صورها
 وتطبيممممممق دراسممممممة : الشمممممماطبي اإلمممممممام عنممممممد األصممممممولي البحممممممث مممممممنهج .ٖ

 .دكتوراه ،القمامي عبدهللا محمد فوزية
 .ماجستير ،العجالن هللا عبد الشاطبي حمد أصول في الشرعية األحكام أدلة .ٗ
 ،ماجسممتير ،العلمممي اللطيممف عبممدوالتطبيممق  التنميممر بممين المرسمملة المصمملحة .٘

 م33٘ٔ:سجلت-الدار البيلان-إسالمية. د–محمد الخامس  امعةج
 أحمممي عبممدالكريموتحليممل  دراسممة : الكممريم القممرهن فممي والمفسممدة المصمملحة .ٙ

 م33٘ٔسجلت –مراك  -دإسالمية–  محمد الخامس -ماجستير
يمونس محيمي المدين فمايز /والمفاسمد المتعارلمة ميزان الترجيح فمي المصمالح .4

 33ٙٔ: -. علي محمد الصوا، االسطل
دراسممممة : مسمممملك المناسممممبة عنممممد اإلمممممام ابممممي حامممممد النزالممممي واألصمممموليين .6

 ٕٓٓٓ: محمود جابر، ن مصطفل حسين الدبالايم/مقارنة
عبدالمعز ، هللا عبدالقادر قويدر عبد/المصلحة وعالقتها بالنص تفسيرا وتؤميرا .3

 ٕٗٓٓ: العزيز حريز عبد
 الفقه أصول بين مقارنة دراسة : القانون في وأمرها المصلحة .ٓٔ
 .دكتوراه ،المهداوي صالح أحمد عليالولعي  والقانون اإلسالمي 

واإلنجليمزي  اإلسمالمي النممامين بين األحكام تشريا في المصلحة أمر .ٔٔ
 .ماجستير ،العنبكي حميد مجيد

 .ماجستير ،علوا  مسعودالجوزية  القيم ابن عند وتطبيقاتها المصلحة .ٕٔ
 .  األمير ا القادر الجزائر 

دكتمموراه  ،حسممان حامممد حسمميناإلسممالمي  الفقممه فممي المصمملحة نمريممة .ٖٔ
 .نوقشت.الشريعة والقانون.ك.األزهر. 
اإلسمممممممالمي  الفقمممممممه مرونمممممممة فمممممممي وأمرهممممممما المرسممممممملة المصمممممممالح .ٗٔ

 .ماجستير ،بوركاب أحمد محمد
 عبممدالعربممي  والفكممر المممالكي المممذهب فممي المرسمملة المصممالح نمريممة .٘ٔ

 .دكتوراه ،الودريري هللا
 بصممممميانتها عبمممممد إال الحيمممماة تسمممممتقيم ال التممممي اللمممممرورية المصممممالح .ٙٔ

 .ماجستير ،أحمد الرحيم عبد مالسال
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الحجيممة  حيممث مممن واإلسممناد المرسمملة المصممالح فممي األصمموليين رأي .4ٔ
 .دكتوراه ،النور محمد العبد بن العابدين زين

المتعارلمممممممممة  والمفاسمممممممممد مصمممممممممالحال فمممممممممي التمممممممممرجيح ميمممممممممزان .6ٔ
 .دكتوراه ،األسطل فايز الدين محيي يونس

  في اعتبارها وأوجه اإلسالمية الشريعة في المصالح مراعاة .3ٔ
 .ماجستير ،مدلفاف سهيلةوالفروا  األصول

اإلسممممممممممممالمي  الفقمممممممممممه فمممممممممممي وأمرهممممممممممما المرسممممممممممملة المصمممممممممممالح .ٕٓ
 .دكتوراه ،هيتمي عيد محمد رملان

 عبمممد بمممن المممرحمن عبمممداإلسمممالمية  الشمممريعة فمممي المرسممملة المصمممالح .ٕٔ
 .ماجستير ،الدروي  هللا

 
 :في المقاصد وما في حكمها المخطوطات

ز الملمممك فيصمممل للبحممموث والدراسمممات مركممم: المقاصمممد الخممممس فمممي ةرسمممال .ٔ
 اإلسالمية

 م .               السالم بن ابي القاسم بن عبد العزيز عبد ة،مقاصد الرعاي .ٕ
، بمن موسمل بمن محمممد ابمراهيم يمف باسمرار التكليمف الموافقمماتعنموان التعر .ٖ

 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الشاطبي
، ن يوسمف بمن محممدبم مقاصمد لتجنمب خممس صمفات احممد ةفي خمس ةرسال .ٗ

 .الفاسي
مركممممز الملممممك فيصممممل للبحمممموث  ،منهمممما  الوصممممول الممممل مقاصممممد االصممممول .٘

 والدراسات اإلسالمية
 مجهولخير البريه المإلف  ةالمقاصد الشرعيه فيما يجب علل امشرح  .ٙ
ابمن ، بن محممد بمن ابمراهيم العزيز عبدالصنره شرح القواعداقرب المقاصد ل .4

 جماعه
 النزالي، بن محمد بن محمد محمد المقاصد في الحكمه االلهيه .6
مركمز الملمك  بمن ابمراهيم السمخاوي محممدارشاد القاصد الل اسمنل المقاصمد  .3

 بحوث والدراسات اإلسالميةفيصل لل
بممن ابممراهيم بممن سمماعد  محمممدارشمماد القاصممد الممل اسممنل المقاصممد  .ٓٔ

 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية االنصاري
 مجهولي العمل والعوايد تهذيب المقاصد ف .ٔٔ
 

 :في حكم المقاصد مقاالت
 -المنممممممممممممممممممممممممممممممار  ترجمممممممممممممممممممممممممممممممه االمممممممممممممممممممممممممممممممام الشمممممممممممممممممممممممممممممماطبي .ٔ

 615 - 611الصفحات/3ٔٗٔ//يوليو//ٕٖٖٔ//شعبان//8/مصر
 -المنمممممممممممممممممممممممممممممار - ترجمممممممممممممممممممممممممممممه االمممممممممممممممممممممممممممممام الشمممممممممممممممممممممممممممماطبي- .ٕ

 752 – 750الصفحات/3ٔٗٔ//سبتمبر//ٕٖٖٔ//شوال//10/مصر
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 -المنممممممممار  واالستحسممممممممان ةالفممممممممرق بممممممممين البممممممممدا والمصممممممممالح المرسممممممممل .ٖ
 852 - 833الصفحات/3ٔٗٔ//اكتوبر//ٕٖٖٔ//ذوالقعده//11/مصر

 -المنمممممممممممممممار  ةالوجمممممممممممممممه العملمممممممممممممممي فمممممممممممممممي المصمممممممممممممممالح المرسمممممممممممممممل .ٗ
 3ٔ3-3ٖٔ:  الصفحات/3ٔٗٔ//نوفمبر//ٕٖٖٔ//ذوالحجه//12/مصر

 محمممد ةالمصممالح المرسممل: لكممل زمممان ومكممان  ةالحصمم ةالشممريعه االسممالمي .٘
 159الصفحات/3ٖٕٔ//ٖٔ٘ٔ//ربيا االول//3/نور االسالم الخلر حسين

– 165 
 المممدين شمممعبان زكمممي ٓٔ ةالمصمممالح المرسمممل:  ةالنمريممم ةمصمممادر الشمممريع .ٙ

 220 - 216الصفحات/3٘4ٔ//سبتمبر//44ٖٔ//ربيا االول//3/االزهر
الممدين  زكممي ( تعريفهمما) المصممالح المرسممله : مصممادر الشممريعه االسممالميه  .4

 - 351فحاتالصم/3٘4ٔ//اكتموبر//44ٖٔ//ربيما اآلخمر//4/االزهر شعبان
353 

الدين  زكي ( ٕٔ) تعريفها ;  ةالمصالح المرسل:  ةاالسالمي ةمصادر الشريع .6
 433الصمفحات/3٘4ٔ//نوفمبر//44ٖٔ//جمادي االولل//5/االزهر شعبان
– 436 

 
 عقيمممل عممممر س التشمممريا االسمممالمياسممماس ممممن اسممم ةالمصمممالح المرسمممل .3

 36 - 33الصفحات/3ٙٙٔ//ابريل//6ٖٙٔ//محرم//1/المنهل
 محمد ال امر لها في النصوص تخصيصا وال تقييدا ةالمصالح المرسل .ٓٔ

 39الصفحات 6ٖٙٔ//رملان//7/حلاره االسالم، سعيد رملان البوطي
- 46 

ة المصممممممالح المرسممممممل: ا االشممممممتراكي فممممممي مممممممل االسممممممالم المجتممممممم .ٔٔ
 441 – 438الصفحات/3ٙٙٔ//فبراير//6ٖ٘ٔ//شوال//8/االزهر

 
 محممممد الممممدني محممممد كمممما يراهممما االممممام مالمممك ةالمصمممالح المرسمممل .ٕٔ

 263 – 260الصفحات/3ٙٙٔ//رشت//6ٖٙٔ//جمادي االولل//3/االزهر
المموعي جريشممة  عليفيهمما ةمحاولممه لبسممطها ونمممر ةالمصمملحه المرسممل .ٖٔ

 58 - 48الصفحات/346ٔ//ابريل//36ٖٔ//جماد، االولل//161/االسالمي
 -المدعوه  الشمناوي سمعد لح المرسله في لسان الشرا االسمالميالمصا .ٗٔ

 41 – 40الصفحات/343ٔ//ابريل//33ٖٔ//جماد االولل//35/مصر
 المصممالح المرسممله بمنهاجهمما الشممافعي خيممر معممين لالجتهمماد المعاصممر .٘ٔ

 -الممممممممممممممممممممممممممدعوه  الشممممممممممممممممممممممممممناوي سممممممممممممممممممممممممممعد
 41 - 40الصفحات/343ٔ//يوليو//33ٖٔ//شعبان//38/مصر

الموعي  محممد الشمرقاوي محممد المصالح المرسله في فقه االمام مالمك .ٙٔ
 - 80الصمفحات/36ٖٔ//ممارس//ٖٓٗٔ//جمماد، اآلخمره//222/االسمالمي
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http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/زكي+الدين+شعبان?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/عمر+عقيل?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/محمد+سعيد+رمضان+البوطي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/محمد+سعيد+رمضان+البوطي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/محمد+سعيد+رمضان+البوطي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/محمد+محمد+المدني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/علي+جريشه?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/سعد+الشناوي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/سعد+الشناوي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/محمد+محمد+الشرقاوي?KEYSEARCH


 885 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

الموعي  النشمميجاسمم  عجيمل المصلحه المرسله في نمر المستشرقين .4ٔ
 21 – 16الصفحات/36٘ٔ//مايو//٘ٓٗٔ//شعبان//248/االسالمي

نهمممج  درويشمممه محممممودة مصمممالح المرسممملال: ممممن وحمممي االجتهممماد  .6ٔ
 – 128الصفحات/36ٙٔ//تشرين الماني//4ٓٗٔ//ربيا االول//25/االسالم

137 
 ةمجلم ليراحممادي الوريم محممد المصمالح المرسمله ولمعا واسمتعماال .3ٔ

 79 - 69الصفحات/1989//1409//7/دار الحديث الحسنيه
دراسممممممات  يفمممممموت سممممممالم صممممموره الشمممممماطبي لممممممد، المحمممممدمين .ٕٓ

 102 – 98الصفحات/33ٓٔ//يناير//3/عربيه
 الحميممممد عبممممد قواعممممد التنممممميم المممممآلي عنممممد االمممممام الشمممماطبي- .ٕٔ

 322 – 307الصفحات/33ٖٔ//يونيو//ٖٔٗٔ//ذوالحجه//2/العلمي
 ميلمممممود منهممممما  فهمممممم الكتممممماب والسمممممنه عنمممممد االممممممام الشممممماطبي .ٕٕ

 110 - 100تالصفحا/33ٗٔ//يونيو//ٗٔٗٔ//ذوالحجه//3/فروجي
لالممام " الموافقمات " نمموذ  : االستقران في منماهج النممر االسمالمي  .ٖٕ

اسممممممممممممممممممالميه  صمممممممممممممممممموالحي يممممممممممممممممممونس الشمممممممممممممممممماطبي
 91 - 59الصفحات33ٙٔ//ابريل//ٙٔٗٔ//ذوالقعده//4/المعرفه

 - 8نهج االسمالم الصمفحات الطرابلسي المجيد عبدة سلالمصالح المر .ٕٗ
16 
ومممن المإهممل لتقممديرها فممي نمممر االمممام ابممي ، المصممالح والمفاسممد - .ٕ٘

كليمه ، جامعمه الحسمن المماني : الربماط  هيمت سمعيد الحسمين اسمحاق الشماطبي
 التممراث الممالكي فممي النمرب االسممالمي 336ٔاآلداب والعلموم االنسممانيه ، 

   87 - 75 الصفحات
 

 :في المقاصد الفرعية
 

 :في المقاصد الفرعية كتب
ابممن ، بممن احمممد بممن محمممد  محممد صممد حممديث الحبيممبارشماد اللبيممب الممل مقا .ٔ

وزاره االوقماف والشمإون : الربماط  محقمق– محممد التمسمماني بمدهللاع رازي
 ص311الصفحات363ٔ/  3ٓٗٔاالسالميه ، 

مقاصممد المحممدث الحجممه االمممام محممي الممدين النممووي فممي التوحيممد والعبمماده - .ٕ
الممدار العربيممه للعلمموم ، : بيممروت  الممدين الخيمماط محممي التصمموف واصممول
 ص 31الصفحات33ٓٔ

دراسة في فقه : الصحوة االسالمية بين االختالف المشروا و التفرق المذموم .ٖ
-. يوسممف القرلمماوي/االخممتالف فممي لممون النصمموص و المقاصممد الشممرعية

 33ٓٔمإسسة الرسالة : بيروت

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/عجيل+جاسم+النشمي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/140/L441/محمود+درويشه?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/166/L441/محمد+حمادي+الوريغالي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/341/L441/سالم+يفوت?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/341/L441/عبدالحميد+العلمي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/341/L441/عبدالحميد+العلمي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/341/L441/عبدالحميد+العلمي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/341/L441/ميلود+فروجي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/341/L441/ميلود+فروجي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/341/L441/ميلود+فروجي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/330/L441/يونس+صوالحي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/84/L441/عبدالمجيد+الطرابلسي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/330/L441/الحسين+آيت+سعيد?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/330/L441/الحسين+آيت+سعيد?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/محمد+بن+احمد+بن+محمد+,+ابن+غازي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/محمد+بن+احمد+بن+محمد+,+ابن+غازي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/محمد+بن+احمد+بن+محمد+,+ابن+غازي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L461/عبدالله+محمد+التمسماني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/محي+الدين+الخياط?KEYSEARCH
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 ةمكم الممنعم عفمر عبمد محممداصمد الشمريعه المتطلبات االقتصماديه لتحقيمق مق .ٗ
 جامعه ام القر،، معهد البحوث العلميه واحيان التراث االسالمي : المكرمه 

 ص284الصفحات1991 / 1411، 
اإلمممام العمز بممن عبممد  (سلسمملة مإلفمات العممز بممن عبمد السممالم)مقاصمد الصممالة  .٘

 6ٗ: الصفحات 33ٕٔ: سنة ٔ: الطبعة-دار الفكر السالم
اإلمممام العممز بممن عبممد  (سلسمملة مإلفممات العممز بممن عبممد السممالم)مقاصممد الصمموم  .ٙ

 ٗٙ: الصفحات 33ٕٔ: سنة ٔ: الطبعة-دار الفكر السالم
 (سلسملة مإلفمات العمز بمن عبمد السمالم)مقاصد الرعاية لحقوق هللا عمز وجمل  .4

 اإلممممممممممممممممممممممممممممام العمممممممممممممممممممممممممممز بمممممممممممممممممممممممممممن عبمممممممممممممممممممممممممممد السمممممممممممممممممممممممممممالم
 3ٕٔ: الصفحات 33٘ٔ: سنة ٔ: الطبعة-دار الفكر

عالم : القاهرة-. الحليم سيد عبد دافالنايات وااله: سنة التربية في القرهن وال .6
 33ٙٔالكتب 

اهممداف التربيممة االسممالمية فممي تربيممة الفممرد واخممرا  األمممة وتنميممة االخمموة  .3
المعهمد العمالمي للفكمر االسمالمي : هيرنمدن-. ماجد عرسان الكيالنمي/االنسانية
ٔ334 

 عبممد/كفايممة الزاهممد،بلممول القاصممد جممل المقاصممد لشممرح بدايممة العابممد  .ٓٔ
دار : بيمروت-. محمد بن ناصمر العجممي، هللا البعلي الحنبلي عبدالرحمن بن 

 ٕٓٓٓالبشائر االسالمية 
دراسممة لنويممة وفكريممة وتاريخيممة : أهممداف التربيممة االسممالمية ورايتهمما .ٔٔ

الممدار : جممدة-. ريماض صممالح جنزرلمي/علمل لممون ممن األصممالة والمعاصممرة
 ٕٓٓٓالسعودية للنشر 

دار : القاهرة-. محمد قطب/الفنمقاصد الدين وقيم  -القصة في القرهن  .ٕٔ
 ٕٔٓٓقبان 

حنمان مسملم /الجوابر والزواجر فمي لمون مقاصمد التشمريا االسمالمي .ٖٔ
 ٖٕٓٓ: -. محمد خير هيكل، محمد فاروق العكام، فتال يبرودي

دراسة مقاصمدية فمي وسمائل حفممه فمي لمون تحمديات الواقما : النسل .ٗٔ
 دار الرشد: الرياض. مٕٗٓٓ/ٔط. فريدة زوزو. المعاصر

عز المدين بمن زريبمة .د" بالتصرفات المالية مقاصد الشريعة الخاصة" .٘ٔ
 .نور الدين صنيري.د: قدم له وراجعه

ل د حاممد محممود إسمماعي.من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفم النفس أ .ٙٔ
 جامعة المنصورة / ألستاذ الدراسات العليا بكلية الحقوقا
 

 :في المقاصد الفرعية رسائل جامعية
والتحمممممممممريم  الطمممممممممارق سمممممممممورتي فمممممممممي األسمممممممممري التشمممممممممريا مقاصمممممممممد .ٔ

 م343ٔدكتوراه األزهر اصول الدين سجلت  عواض إسماعيل بكر محمد
محمممد ، مقاصممد الشممريعة االسممالمية فممي العقوبممات محمممد بممن طممايس الجميلممي .ٕ

 ٖٕٓٓ: -. كان الدرميرا

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/محمد+عبدالمنعم+عفر?KEYSEARCH
http://www.fikr.net/cgi-bin/_showcard.cgi?id=593
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=200
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=200
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=200
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=200
http://www.fikr.net/cgi-bin/_showcard.cgi?id=594
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=200
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=200
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=200
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=200
http://www.fikr.net/cgi-bin/_showcard.cgi?id=592
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=200
http://www.fikr.net/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=200
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/محمد بكر إسماعيل عواض?KEYSEARCH
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. أ .. عرض مشكلة الديون في ملق الماهرة التلمخمية علمل لمون المقاصمد .ٖ
 بابكر عبد الرحمن

 .عبدالمجيد محمد السوسوة. مقاصد الشريعة في فرض الحجاب د- .ٗ
العقل ووسائل الحفام عليه في لون مقاصد الشمريعة، ماجسمتير فمي أصمول  .٘

محمممد رلمموان : والقممانون، الباحممثالفقممه، جامعممة أم درمممان، كليممة الشممريعة 
 األستاذ الدكتور مصطفل سعيد الخن،: محمد خليل مجدالوي، المشرف

 -تيميمممة ابمممن اإلسمممالم شمممي  عنمممد الكبمممر، اإلماممممة ممممن الشمممرعية المقاصمممد .ٙ
باألنممممممممممممممممممممة  مقارنممممممممممممممممممة دراسممممممممممممممممممة - تعممممممممممممممممممالل هللا رحمممممممممممممممممممه 

 ماجستير القحطاني الخدا  محمد علي مسفر
ماجستير  داهم كمال محمدالمالية  المعاولات في اإلسالمية الشريعة مقاصد .4

 .ر الجزائر   األمير ا القاد
 .ماجستير ،خذيري الطاهرووسائلها  باألسرة المتعلقة الشرعية المقاصد .6
 اليتمميم محمممد علممي محمممدالشممرعية  المقاصممد لممون فممي االقتصممادية السياسممة .3

 .ماجستير
  فقهية دراسة : وتنميته المال حفم في اإلسالمية الشريعة مقاصد .ٓٔ

 ه4ٔٗٔدكتوراه   ام القر، كلية الشريعة سجلت  المقرن سعد محمدموازنة 
  لد، والعبادية العقدية األحكام مقاصد بعض في اإللهية الحكمة .ٔٔ
 .دكتوراه ،الكردي عمر إيمانالجوزية  قيم ابن
 .ماجستير ،عبدالقادر عودة بناالجتماعية  لعلوموا المقاصد نمرية .ٕٔ
اإلسممممممالمي  االقتصممممممادي النمممممممام فممممممي العامممممممة المقاصممممممد تؤصمممممميل .ٖٔ

 .ماجستير ،الجداية محمد مصطفل أحمد
 .دكتوراه ،شم ميلودةاإلسالمية  للشريعة التربوية المقاصد .ٗٔ
الشممممممممممرعية  السياسممممممممممة فممممممممممي وتطبيقاتممممممممممه المقاصممممممممممدي الفكممممممممممر .٘ٔ

 .دكتوراه ،العلراوي عبدالرحمن
النوويمممممة  حمممممديما األربعمممممين فمممممي اللمممممرورية الشمممممرعية المقاصمممممد .ٙٔ

 .ماجستير ،حسين محمد
العقممممممممممود  فممممممممممي وأمرهمممممممممما الشممممممممممارا أحكممممممممممام مممممممممممن المقاصممممممممممد .4ٔ

 .دكتوراه ،المرشد إبراهيم بن عممان
 

 :في المقاصد الفرعية مقاالت
لمممموان  علمممي حبيمممب الممممنعم عبمممد مصمممحه االجسمممام ممممن مقاصمممد االسممممال .ٔ

 53 - 51الصفحات/3ٗ6ٔ//يونيو//4ٖٙٔ//شعبان//12/االسالم
لمممممممممممممموان  البنمممممممممممممما محمممممممممممممممد مممممممممممممممن مقاصممممممممممممممد القممممممممممممممرهن .ٕ

 230 – 226الصفحات/3٘ٔٔ//سبتمبر//4ٖٓٔ//ذوالحجه//4/االسالم
ة تماليف القلموب وتوحيمد الصمفوف مقصمد ممن مقاصمد الزكما: نفحمات القمرهن  .ٖ

فبرايمر //6ٖٖٔ//شموال -رملان //8 - 7/االزهر محمد السبكي عبداللطيف
 784 - 780الصفحات/3ٙٗٔ//مارس -

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/مسفر علي محمد الخداش القحطاني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/محمد كمال داهم?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/الطاهر خذيري?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/محمد علي محمد اليتيم?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/محمد سعد المقرن?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/265/D110/إيمان عمر الكردي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/بن عودة عبدالقادر?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/أحمد مصطفى محمد الجداية?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/ميلودة شم?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/عبدالرحمن العضراوي?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/محمد حسين?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/274/D110/عثمان بن إبراهيم المرشد?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/213/L441/عبدالمنعم+علي+حبيب?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/محمد+البنا?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/242/L441/عبداللطيف+محمد+السبكي?KEYSEARCH
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البمن رشمد،وال فمي "اللمروي فمي أصمول الفقمه"لم ترد اإلشارة إلمل سمد المذرائا فمي
بممما يعنممي بشممكل والممح عممدم اعترافممه بكونممه أصممال مممن "للبدايممة"المقدمممة األصممولية 

د أورد كميمرا ممما قم" البداية"أصول الفقه،وإن كان من الناحية التطبيقية والعملية في 
 .يتعلق به،بل وساهم كما سنر، في التنمير للتوسط فيه وإسناد األخذ به للفلالن

ابمن  تعريفمه إال مما سمبق أن رأينماه مما وليس معنا من إشارة إلل مفهومه وقريب من
اللروري فمي "في التحسين والتقبيح العقليين حيث ورد في النص السابق من  رشد

إلل الناية فهو خير وحسن،وكل ما يعيق الوصول إليها فهمو  كل ما يإدي") السياسة
وإن كان نقل هذا المعنل من فلان الفلسفة وعرض هران أفالطون،إلل  ٔ.(شر وقبيح

مجممال الشممريعة والفقممه ينبنممي فيممه االحتيمماط مممن قاعممدة النايممة تبممرر الوسمميلة علممل 
 .اإلطالق كما هي في الفكر النربي

 :الذريعة لغة
همذه ناقمة : يقمال ممن ذرا،والمذراا مما يمذرا بمه،يقال قمدره بالمذراا،و  :الذريعة لنمة

دّ ت   ها إِذا  ذارا  ب ْعَد الطريق أَي َتم  َباَعها و ِذراعها لَتْقطعه، وهي ت ذارا الفالة و َتْذَرع 
ها ِريعمة ،والتذرا تقدير الشمين بمذراا اليمد،أَْسَرَعْت فـيها كؤَنها َتقِـيس  . الوسميلة: و الذه

َرائِا  وقد تذَ  ل، والـجما الذه َا فالن بَِذِريعُة أَي توسه  ٕ.ره
  .أو الطريق الموصل إلل الشين المقصود  الوسيلةفهي إذن 

 :الذريعة في االصطبلح
الذريعمة همي المسمؤلة التمي ماهرهما االباحمة )قال الشموكاني:و في تعريف األصوليين

ماهرهما اإلباحمة  لبلمول  أي ما يتخذ ممن الوسمائل ٖ(ويتوصل بها الل فعل المحمور
وال يتحمدث . مقاصد رير شرعية،وهذا هو رالب استعمالها عند األصوليين والفقهمان

. فمي همذا المجممال فمي رالمب األحمموال عمن المذرائا إلممل الحمالل والمبماح والمشممروا 
 عبممارة عممن أمممر ريممر ممنمموا لنفسممه يخمماف مممن ارتكابممه الوقمموا فمميإذن الذريعممة ف

 .ممنوا
 

 :بالذرائل مشروعية القول
 :سد الذرائل في القرآن 

الذرائا التي تفلمي إلمل الشمرك والكفمر أو ففي مجال العقيدة نهل هللا عز وجل عن 
َ َعمْدواً )قوله تعمالل  ذلك من ،البدعة مبهوا هللاه ِ َفَيس  وِن هللاه وَن ِممْن د  مبهوا الهمِذيَن َيمْدع  َوال َتس 

فلمي إلمل سمب هللا يب األصمنام إذا كمان سمبها فقد حمرم سم (6ٓٔ:األنعام)(بَِنْيِر ِعْلمُ 
ْرَنممما)وقمممال تعمممالل . عمممز وجمممل ( َيممما أَيهَهممما الهمممِذيَن هَمن ممموا ال َتق ول ممموا َراِعَنممما َوق ول ممموا اْنم 

لّما كمان اليهمود يقولمون همذه الكلممة للرسمول ( َراِعَنا ) فنهل عن قول  (ٗٓٔ:البقرة)
ْرَنمما: )مممر بقممولصمملل هللا عليممه وسمملم ويقصممدون بهمما الرعونممة، وأ : ) بممدالً عممن( اْنم 

 .سداً للذريعة( َراِعَنا 
 :سد الذرائل في السنة

                                 
 ٗٗٔ:ص:اللروري في السياسة ٔ
 3ٙ-3ٗ:ص 6 :لسان العرب ٕ
 ٔٔٗ:ص ٔ: :إرشاد الفحول  ٖ
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النبي صلل هللا عليه وسلم عن البنان علل القبور وعن الصالة عنمدها وعمن  لنه فقد
ألن هذه األعمال وسيلة إلل عبمادة المموتل . تجصيصها وإنارة المقابر والكتابة عليها

 .من دون هللا والتبرك بقبورهم ودعائهم
عممرو بمن العماص صحيح مسملم  عن التسبب في سب الوالدين ،ففي نهل النبي و 

ممن الكبمائر شمتم الرجمل والديمه قمالوا يما  :)أن رسول هللا  صلل هللا عليمه وسملم قمال 
يسب أبا الرجل  فيسب أباه ويسب أمه نعم   :رسول هللا وهل يشتم الرجل والديه قال

    ٔ(فيسب أمه

، ممما أنه ٕ"ممما خممال رجممل بممامرأة إال كممان الشمميطان مالمهممما: "لل هللا عليممهوقولممه صمم
الخلوة في ماهرهما ال يلمزم منهما الوقموا فمي الفاحشمة، لكنهما لمما كانمت ذريعمة إليهما 

مها الشرا، فتحريمها من تحريم الوسائل والذرائا  .رالباً حره

والربوهم عليها لعشمر، مروا أوالدكم بالصالة لسبا، : "وقوله صلل هللا عليه وسلم
فمؤمر بمالتفريق بيمنهم فمي الملماجا خشمية أن يفلمي . ٖ"وفرقوا بينهم في الملماجا

 .نومهم في ملجا واحد إلل وقوعهم في الفاحشة

رو، مسلم عن .حذر من اتباا الشبهات والتساهل في الوسائل المفلية إلل الحرامو 
إن   الحمالل ...يه وسملم يقمول سمعت رسول هللا  صلل هللا عل :النعمان بن بشير قال

بين  وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كمير من الناس فمن اتقل الشمبهات 
استبرأ لدينه وعرله ومن وقا في الشبهات وقا فمي الحمرام كمالراعي يرعمل حمول 
الحمل يوشك أن يرتا فيه أال وإن لكل ملك حمل أال وإن حممل هللا محارممه أال وإن 

د ملنة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسمد كلمه أال وهمي في الجس
وقد أوصل ابن القميم رحممه هللا األدلمة فمي المذرائا  ممن الكتماب والسمنة إلمل  ٗ(القلب

 .تسعة وتسعين شاهدا

 :عمل الصحابة بسد الذرائل
وجممد هممذا المممنهج  ومممن تتبمما سمميرة الصممحابة والخلفممان وخصوصمما مممنهم عمممر  

عممر بمن الخطماب رلمي هللا عنمه لمما مشهور عمن  و ،والنبوي راسخا فيهمالقرهني 
رأ، قوماً يختلفون إلل الشجرة التي وقعمت تحتهما بيعمة الرلموان فمي الحديبيمة أممر 

. إنمما أهلمك ممن كمان قمبلكم تتمبعهم آلممار أنبيمائهم: وقال. سداً لذريعة الشرك ٘بقطعها
وجمدوا سمريراً عليمه ميمت يزعممون أنمه ولما فتح المسلمون بمالد َتْسمت ر فمي المشمرق 

                                 
 :صحيح مسلم 3ٕ:ص ٔ:  3ٓحديث" باب بيان الكبائر وأكبرها"ٔ
والبيهقمي فمي سمننه  64ٖ:ص ٘: :وأورده النسائي في السنن الكبمر، ٕٗٗ:ص ٔ: :ورده الشافعي في مسندهأ ٕ

 ٓٔ:وابممن حبممان فممي صممحيحه   33ٔ:ص ٔ:والحمماكم فممي المسممتدرك علممل الصممحيحين   3ٔ:ص 4: :الكبممر،
 ٖٙٗ:ص
م فمي المسمتدك والحماك ٖٕٓ:ص ٔ:والمدارقطني فمي سمننه   3ٕٕ:ص ٕ:أورده البيهقمي فمي السمنن الكبمر،   ٖ

 ٖٔٔ:ص ٔ:علل الصحيحين  
 3ٕٔٔ:ص ٖ:  33٘ٔ   الحديث:باب أخذ الحالل وترك الشبهات :صحيح مسلم ٗ
 -تحقيممق محمممد حامممد الفقممي 6ٖٙ:ص ٔ: ":اقتلممان الصممراط المسممتقيم مخالفممة اصممحاب الجحمميم:"ابممن تيميممة ٘

 ه  3ٖٙٔ- ٕ:القاهرة ط -مطبعة السنة المحمدية
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فمؤمر الخليفمة رلمي هللا عنمه . دانيال النبي وكانوا يتبركون به ويستسقون بمه المطمر
بؤن يحفر مالمة عشر قبمراً فمي المقبمرة ويمدفن لميالً فمي واحمُد منهما حتمل يخفمل علمل 

 .ليسد عليهم وسيلة الشرك بالتعلق بهذا القبر والتبرك به ٔالناس مكان قبره
 عنممدكنممت قاعممدة  :عمن أبممي إسممحاق عممن العاليمة قالممت :) وفمي سممنن البيهقممي وريممره 

عائشة رلي هللا عنها فؤتتها أم محبة فقالت لها يا أم المإمنين أكنت تعرفين زيد بمن 
أرقم قالمت نعمم قالمت فموني بعتمه جاريمة إلمل عطائمه بممانمائمة نسميئة وإنمه أراد بيعهما 

ت لها بئس ما اشمتريت وبمئس مما اشمتر، أبلنمي زيمدا فاشتريتها منه بستمائة نقدا فقال
فمرأت عائشمة  ٕ(أنه قد أبطل جهاده ما رسول هللا  صملل هللا عليمه وسملم إن لمم يتمب

 .رلي هللا عنها أن ما ماهره بيا وشران سليم يفلي إلل الربا لوجود الدين
 :أخذ عدد من أئمة المذاهب بسد الذرائل
هللا يليمه اإلممام أحممد بمن حنبل،وتوسمط فيمه  وأوسعهم في ذلمك مالمك بمن أنمس رحممه

 .الشافعي فيقبله مرة ويرفله أخر،،ورفله األحناف والماهرية
ومن يرجا إلل الموطؤ يقف علل عدد ممن الممواطن اسمتعمل فيهما مالمك سمد المذرائا 

قمال مالمك ممن راطمل ذهبما بمذهب أو ورقما بمورق  :)في عدد من اجتهاداتمه،من ذلمك 
لل ممقمال فمؤعطل صماحبه قيمتمه ممن المورق أو ممن ريرهما فمال فكان بين الذهبين ف

قال مالك ولو أنه باعه ذلك الممقال مفردا )...( يؤخذه فون ذلك قبيح وذريعة إلل الربا
ليس معه ريره لم يؤخذه بعشر الممن الذي أخذه به ألن يجوز له البيا فذلك   الذريعة  

  ٖ(إلل إحالل الحرام واألمر المنهي عنه
قمال مالمك األممر المجتمما عليمه عنمدنا ان ممن استسملف شميئا ممن :)ولما هخمروفي م

الحيوان بصفة وتحلية معلومة فونه ال بؤس بذلك وعليمه ان يمرد مملمه اال مما كمان ممن 
 ٗ( الذريعة  إلل إحالل ما ال يحل فال يصلحذلك الوالئد فونه يخاف في 

الذرائا  وحمايتهما بسد  التمسك :)وبخصوص اإلمام أحمد يقول القرطبي في أحكامه
ويمهمر ذلمك جليما فمي  ٘(وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنمه

وابمن  ٙأتباعه وخصوصا منهم المتؤخرين كابن تيمية  الذي كتب كتابا في المولموا
لممما كانممت المقاصممد ال " :القمميم الممذي انتصممر لممه فممي إعممالم الموقعين،يقممول رحمممه هللا

بؤسباب وطرق تفلي إليها; كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة يتوصل إليها إال 
مات، والمعاصي في كراهتها، والمنا منها، بحسمب إفلمائها إلمل  بها، فوسائل المحره
راياتها، وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات فمي محبتهما واإلذن فيهما بحسمب 

قصممود، وكالهممما مقصممود، لكنممه إفلممائها إلممل راياتهمما، فوسمميلة المقصممود تابعممة للم
مقصود قصد النايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، فوذا حرم الرب تعالل شيئاً وله 

                                 
 -دمشمق -مإسسمة علموم القمرهن -تحقيمق محممد السميد الجلينمد– ٔ٘ٔ:ص ٕ: "ئق التفسميركتماب دقما:"ابن تيمية ٔ
 .ه ٗٓٗٔ – ٕ:ط
 ٖٖٔ:ص ٘: :سنن البيهقي الكبر، ٕ
 6ٖٙ: ص ٕ:  3ٖٓٔحديث  ٖ
 6ٕٙ:ص ٕ:  ٖٗٙٔحديث  ٗ
 4٘:ص ٕ: :أحكام القرهن ٘
ا  فمي كتماب كبيمر مفمرد وقررنما فيمه وقد بسطنا الكالم علل قاعمدة ابطمال الحيمل وسمد   المذرائ:) يقول رحمه هللاٙ

 ٕٓ: :فتماو، ابمن تيميمة(مذهب أهل المدينة بالكتاب والسمنة واجمماا السمابقين األولمين ممن المهماجرين واألنصمار
  3ٖٗ:ص
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تمبيتماً لمه، طرق ووسائل تفلي إليها، فونه يحرمهما، ويمنما منهما; تحقيقماً لتحريممه، و
 .ومنعاً أن يقرب حماه

قلاً للتحريم، وإرراًن ولو أباح الوسائل المفلية والذرائا المفلية إليه لكان ذلك ن 
حمرم المرب  فموذا): أيلما ل وقمي و. ٔ"للنفوس به، وحكمته تعالل تؤبل ذلك كل اإلبان

لتحريممه  تعالل شيًئا وله طرق ووسائل تفلي إليمه فونمه يحرمهما ويمنما منهما تحقيًقما
لكمان ذلمك  ولو أباح الوسائل والذرائا المفلمية إليمه. وتمبيًتا له ومنًعا أن نقرب حماه

بمل  ًلما للتحمريم وإرمراًن للنفموس بمه وحكمتمه تعمالل وعلممه يمؤبل ذلمك كمل اإلبماننق
 سياسة زعمان الدنيا تؤبل ذلك، فون أحدهم إذا منا جنمده أو رعيتمه أو أهمل بيتمه ممن

شين مم أباح لهم الطرق واألسباب والذرائا الموصلة إليه لعد منتاقًلا ولحصل من 
 ٕ. وجنده لد مقصوده رعيته

ما كان ذريعة إلل منا ما أحل هللا لم يحمل  :)عي فنجده يقبل به في ممل قولهأما الشاف
قال الشافعي فون كمان همذا هكمذا  ،وكذلك ما كان ذريعة إلل إحالل ما حرم هللا تعالل

  ٖ(ففي هذا ما يمبت أن   الذرائا  إلل الحالل والحرام تشبه معاني الحالل والحرام
ينبني أن يقبل شهادة اهل البدا واألهوان الذين ير، أن القالي ال  وفي مولا هخر

باسمتحالل لممال المشمهود عليمه أو )يرون استحالل دم ومال المشهود عليمه،وذلك أنمه
دمه ذلك من الوجوه التي يطلب بها الذريعة إلل منفعة المشهود له أو نكاية المشمهود 

    ٗ(عليه استحالال لم تجز شهادته في شين
رفله األخذ بالذرائا متل تؤكد بالداللة حكم من األحكام  وفي مولا هخر يعبر عن

ومما وصمفت ممن حكمم هللا ممم حكمم رسموله  صملل هللا عليمه وسملم  فمي :) حيث يقول
المتالعنين أن جانت به المتالعنة علل النعت المكمروه يبطمل حكمم الداللمة التمي همي 

لمعف ممن   المذرائا  أقو، من   الذرائا  فوذا أبطل األقو، من المدالئل أبطمل لمه األ
  ٘(كلها وأبطل الحد في التعريض بالداللة

وكؤن ابن رشمد يوافقمه فهمو بعمد بيمان بعمض أنمواا البيموا التمي يمنعهما "البداية"وفي 
وبه قال الشافعية والموري  وحجتهم :) مالك سدا للذريعة،بينما يجيزها الشافعي،يقول

ن يشتري به ما أحب والمن الردين أن باإلقالة قد ملك رأس ماله فوذا ملكه جاز له أ
وحممل )أورد قمول  الشمافعي "البدايمة"وفي مولا هخر ممن   ٙ(بالمسلمين رير جائز

   4(الناس علل التهم ال يجوز 
 

وأمما الحنفيممة والماهريممة فقممد عبممروا عممن رفلممهم لهممذا المسمملك فممي االسممتدالل،يقول 
قمالوا الن همذا يشمبه مما  ؟ وقال محمد وكيف كرهتم همذا:) محمد بن الحسن الشيباني

نهل عنه من البيا والسلف في ذلك   ذريعة  الل البيا والسلف قيل ألهل المدينمة مما 

                                 
 4ٖٔ:ص ٖ : :إعالم الموقعين ٔ
  4ٗٔ: ص ٖ:   : إعالم الموقعين عن رب العالمين ٕ

 3ٗ:ص ٗ: :األم   ٖ

 ٕٕٔ:ص ٗ: :األم  ٗ
 34:ص 4:  األم  ٘
 ٙ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
  ٙٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
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هذا   ذريعة  الل شين وما تبطلون بيوا الناس وصلحهم اال بالمنون وقد قال عمر 
بن الخطاب رلي هللا عنه الصلح جمائز بمين النماس اال صملحا احمل حرامما أو حمرم 

ح اصطلحا عليه ان يؤخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله وليس بصلح حالال فهذا صل
   ٔ(احل حراما وحرم حالال
قمال أبمو حنيفمة رلمي هللا عنمه فمي الرجمل يكمون لمه علمل :) وفي مولا هخمر يقمول

الرجل مائة دينار الل اجل فوذا حلت قال له الذي عليه الدين بعنل سلعة يكون ممنهما 
لمل اجمل ان همذا جمائز النهمما لمم يشمترطا شميئا ولمم مائة دينمار نقمدا بمائمة وخمسمين ا

يذكرا امرا يفسد به الشران وقال أهل المدينة ال يصلح هذا قمال محممد ولمم ال يصملح 
هذا أرأيتم من كان له علل رجل دين فقد حرم هللا عليه ان يبيعه منه شيئا يربح عليه 

همم وانمتم تبطلمون بيموا فيه قالوا ألنا نخماف ان يكمون همذا   ذريعمة  المل الربما قيمل ل
 )...( الناس بالتخوف ما تمنون شرط اشترطه وال بيا فاسد معروف فساده

فباي وجه ابطلتم بيعه ينبني لكم ان تقولوا من كان لمه علمل رجمل ديمن )إلل أن يقول
فمماي اممر اقممبح ممن هممذا ان رجممال  ،فلميس ينبنممي لمه ان يبايعممه بشمين يممربح عليممه فيمه

ون انه ال يجوز ان يبيا منه متاعا وال جارية وال شيئا يربح يعامل الناس له عليهم دي
عليممه فيممه ممما ينبنممي ان يسممقط هممذا علممل مممملكم وال ينبنممي ان تبطممل البيمموا بممالمنون 

  ٕ(والمن يخطين ويصيب
وقمال مالمك كمل ذلمك فمي :) وبخصوص الماهرية يقول ابن حزم في بعمض الفمروا 

طوا في المسجد بعد الجمعة واحتج بعض المسجد أفلل إال بعد الجمعة فونه كره الت
أصممحابه بممؤن هممذا خمموف   الذريعممة  فممي أن يقلمميها أهممل البممدا الممذين ال يعتممدون 

قال علي وهذا راية في الفساد من القمول ألن المبتمدا يفعمل مممل ،بالصالة ما األئمة 
ممم يقمول فمي اإلحكمام  ٖ(ذلك أيلا في مسماجد الجماعمات بسمائر الصملوات وال فمرق

ويقال لمن جعل االحتياط أصال يحرم به مما لمم )حكمه وموقفه من أصل المبدأ معمما
يصح أنه يلزمك أن يحرم كل مشتبه يباا فمي السموق ممما يمكمن أن يكمون حرامما أو 
حالال وال توقن بؤنه حالل وال بؤنه حرام ويلزمك أن تحرم معاملة من في ماله حرام 

ض ألصمولهم فمي الحكمم باالحتيمماط وحمالل وهمم ال يقولمون بشممين ممن ذلمك وهمذا نقمم
 ٗ(ورفا   الذريعة  والتهمة

نخلص من همذا إلمل أن سمد المذرائا لميس خاصما بالمالكيمة وإن عمرف عمنهم التوسما 
وأمما المذرائا فقمد أجمعمت األممة علمل أنهما علمل مالممة )فيه،يقول القرافي همذا الشمؤن 

 .أقسام 
إلقان السم في أطعمتهم وسب أحدها معتبر إجماعا كحفر اآلبار في طرق المسلمين و
 .األصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب هللا تعالل حينئذ 

ومانيها ملنل إجماعا كزراعة العنب فونه ال يمنما خشمية الخممر والشمركة فمي سمكنل 
  .اآلدر خشية الزنا

                                 
مهمدي   تحقيمق 3٘٘:ص ٕ: " علمل أهمل المدينمةالحجمة ("63ٔت  ) محممد بمن الحسمن الشميباني عبمد هللاأبو   ٔ

  ٗ::  عدد األجزان  ٖٓٗٔالمالمة :: بيروت الطبعة :: عالم الكتب -حسن الكيالني القادري 
  3٘ٙ-3ٗٙ:ص ٕ: ٕ
 ٔٗ:ص ٖ:المحلل   ٖ
 64ٔ:ص ٙ:اإلحكام البن حزم   ٗ
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 .ومالمها مختلف فيه كبيوا اآلجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا ريرنا
 ٔ.(أنا قلنا بسد الذرائا أكمر من ريرنا ال أنها خاصة بنا  فحاصل القلية

  
ما كان فيه تردد في إفلائه إلمل أما الذرائا إنما تحرم إذا كانت تفلي إلل محرم، ف

الحرام  أو تساو، فيه االحتماالن؟ فهو محمل اجتهماد بوعممال قاعمدة المذرائا او عمدم 
دة، فممال شممك أن إعمالهمما فيممه تلممييق وأممما الممذرائا اللممعيفة والتهمممة البعيمم. إعمالهمما 
ولم يخف كمير من المعاصمرين تبمرمهم ممن التوسما فمي إعممال همذه القاعمدة .وتشديد

وخصوصا عند المتؤخرين من أهل بعمض الممذاهب،مما أد، إلمل إفمراز هران يمهمر 
 .فيها العنت والبعد عن سماحة الشريعة وتيسيرها

المذرائا عموض الحمديث فقمط عمن  وكمير أيلا من المعاصرين من يمدعون إلمل فمتح
سدها، وليس يقصد فتح ما سدته الشريعة من ذرائا علمل الممنموا، وإنمما همو تعبيمر 

ما ال " و" ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" جديد عن معنل قديم يعرف من قاعدة
،وكممممذا هممممو رد فعممممل طبيعممممي للمبالنممممة فممممي سممممد ٕ"يممممتم المبمممماح إال بممممه فهممممو مبمممماح

 .التوسط كما هو توجيه الدين في معمم األمورواألصل .الذرائا

ولمم أجمد  ٖ".إنه الشريعة قد عمدت إلل ذرائا المصمالح ففتحتهما: "يقول ابن عاشور 
من القمدمان ممن تحمدث فمي المذرائا عمن مسمؤلة فتحهما إال مما كمان ممن القرافمي حيمث 

  ٗ..(احاعلم أنه الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويب:) يقول

 :صيغ سد الذريعة في البداية
فمي إعممال همذا األصمل ممما لمه عالقمة بالتمذرا "البدايمة"من التعابير التي جانت فمي 

سمد )ٙ(التذرا منه إلمل الربما )و ٘(يتذرا منها إلل أنمرني أزدك:) والتهم واالحتياط
حسمن أ) و 3(ذريعة إلل تحليل ما ال يجب من ذلمك)و  6(سد الذرائا)كذا، و 4(ذريعة

سممدا للذريعممة )، و  ٔٔ(فجريمما علممل االحتيمماط وسممدا للذريعممة:) وقولممه ، ٓٔ(للذريعممة 
 .  ٗٔ(للتهمة التي تعرض للناس  :) ،وقوله ٖٔ(هل يتهم أو ال يتهم)،و  ٕٔ(وتنليما 

 :نماذج من استعمال سد الذرائل

                                 
 3ٗٗ-6ٗٗ:بداية مبحث سد الذرائا ص" :تنقيح الفصول في علم األصول:"القرافي ٔ
 .4ٓ:ص 3ٕ:  :مجموا الفتاو، البن تيميةٕ
  3ٖٙمقاصد الشريعة صٖ
 3ٗٗشرح تنقيح الفصول ص ٗ
 4ٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 ٓٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 6ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
   ٖٕٙ: ص ٔ: بداية المجتهد  6
   ٘ٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد  3

 ٕٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٓٔ
 ٕٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔٔ
 4ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕٔ
 ٖ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖٔ
  ٕٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٗٔ
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ففممي العبممادات فممي الطهممارة بخصمموص المستحالممة هنمماك مممن شممدد وأوجممب عليهمما 
علل التي ال تعرف ذلك فؤمرت )وحمله  ٔصالة فرجح حديث أم حبيبة االرتسال لكل

 ٕ(بالطهر في كل وقت احتياطا للصالة
في لباس الصالة،إنما كانت الشروط الخاصة بمه سمدا لذريعمة انكشماف العورة،ولهمذا 

اتفقمموا فيممما أحسممب علممل أن الهيئممات مممن اللبمماس التممي نهممي عممن )كممما قممال ابممن رشممد
مال الصممان وهمو أن يحتبمي الرجمل فمي مموب واحمد لميس علمل الصالة فيها ممل اشت

عاتقممه منممه شممين وأن يحتبممي الرجممل فممي ممموب واحممد لمميس علممل فرجممه منممه شممين      
وفي حدود عورة  ٖ(وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة أال تنكشف عورته

أسند  ٗقال البخاري وحديث أنس)الرجل أيلا رجح البخاري ستر الفخذ ورهه أحوط 
 ٙ(أحوط ٘وحديث جرهد

قمماس اإلماممة علمل الشممهادة واتهمم الفاسممق أن يكمون يصمملي )وفمي إماممة الفاسممق ممن 
 4(صالة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب لم يجز إمامته

مذهب )وفي قلاة صالة السفر في الحلر من أوجب أن يقلي أبدا حلرية ذهب 
 6(االحتياط وذلك يتصور فيمن ير، القصر رخصة

وهمو )...( عن جابر وعن ابن عباس  3قال أبو داود وروي هذا)وفي صالة الخوف 
قول الموري وهو أحوطها يريد أنه ليس فمي همذه الصمفة كبيمر عممل مخمالف ألفعمال 

 ٓٔ(الصالة المعروفة
قمال الشمافعي رلمي هللا عنمه علمل عادتمه فمي االحتيماط وااللتفمات إلمل )وفي الجنمائز

 ٕٔ(أبي هريرة ٔٔل الميت إال أن يمبت حديثاألمر ال رسل علل من رس

                                 
نت جح  امرأة عبد المرحمن بمن عموف أنهما استحالمت فؤمرهما رسمول هللا صملل عائشة عن أم حبيبة ب حدمت ٔ

 هللا عليه وسلم أن تنتسل لكل صالة
  ٘ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٕ
 6ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٖ
 حديث أنس أن النبي صلل هللا عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس ما أصحابه  ٗ
 وسلم قال الفخذ عورة      حديث جرهد أن النبي صلل هللا عليه ٘
 6ٖ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٙ
 ٘ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  4
 ٖٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  6
الواردة في حديث أبي عيا  الزرقي قال كنما مما رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم ويقصد صينة صالة الخوف 3

لمشركون لقمد أصمبنا رفلمة لمو كنما حملنما علميهم وهمم بعسفان وعلل المشركين خالد بن الوليد فصلينا المهر فقال ا
في الصالة فؤنزل هللا هية القصر بين المهمر والعصمر فلمما حلمرت العصمر قمام رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم 
مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصلل خلف رسول هللا صلل هللا عليه وسلم صف واحمد وصمف بعمد ذلمك صمف 

هللا عليممه وسمملم وركعمموا جميعمما مممم سممجدوا سممجد الصممف الممذي يليممه وقممام االخممر  هخممر فركمما رسممول هللا صمملل
يحرسونهم فلما صلل هإالن سجدتين وقاموا سجد االخرون الذين كانوا خلفه مم تؤخر الصف المذي يليمه إلمل مقمام 

ميعما ممم االخرين وتقدم الصف اآلخر إلل مقام الصف األول ممم ركما رسمول هللا صملل هللا عليمه وسملم وركعموا ج
سجد وسجد الصف الذي يليه وقام االخرون يحرسونهم فلما جلس رسول هللا صلل هللا عليه وسملم والصمف المذي 

 يليه سجد االخرون مم جلسوا جميعا فسلم بهم جميعا      
 6ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٓٔ
وممن حملمه فليتولمؤ خرجمه  هريرة عن النبي عليه الصالة والسالم أنمه قمال ممن رسمل ميتما فلينتسمل ورو، أب ٔٔ

 أبو داود  
 4ٙٔ: ص ٔ: بداية المجتهد  ٕٔ
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وإنما فرق من فرق بين هالل الصوم والفطر لمكمان سمد الذريعمة أن ال )وفي الصيام
والمشمهور عمن مالمك  ٔ(يدعي الفساق أنهم رأوا الهالل فيفطمرون وهمم بعمد لمم يمروه

وعليممه الجمهممور أن األكممل يجمموز أن يتصممل بممالطلوا وقيممل بممل يجممب اإلمسمماك قبممل 
وممن ذهممب إلمل أنممه يجمب اإلمسمماك قبمل الفجممر فجريما علممل االحتيماط وسممدا )االطلمو

 ٕ(للذريعة وهو أورا القولين
وفي الحج دفعا ألي اقتراب من الصيد المنهمي عنمد فلمل المبعض أكمل الميتمة ولحمم 

فقال مالمك وأبمو حنيفمة والمموري وزفمر وجماعمة )الخنزير للملطر علل أكل الصيد
الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف يصيد ويؤكل وعليه  إذا الطر أكل الميتة ولحم

  ٖ(الجزان واألول أحسن للذريعة وقول أبي يوسف أقيس
ورأ، الجمهور التفريق بين الرجل وزوجته الذين وقا منهما انتهاك حرمة الحج في 
أدان مناسممك وجمهممور العلمممان علممل أنهممما إذا حجمما مممن قابممل تفرقمما أعنممي الرجممل 

فمممن هخممذهما بمماالفتراق فسممدا للذريعممة وعقوبممة ومممن لممم : ) ن رشممدوالمرأة،قممال ابمم
 ٗ(يإاخذها به فجريا علل االصل وأنه ال يمبت حكم في هذا الباب إال بسماا

وفمممي األطعممممة واألشربة،بخصممموص تحمممريم قليمممل المسمممكر،يقول فمممي تمممرجيح رأي 
ل المسمكر فونمه ال يبعمد أن يحمرم الشمارا قليم) :الجمهور في موقفهم من تحريم النبيذ

وكميره سدا للذريعة وتنليما ما أن اللرر إنما يوجد في الكميمر وقمد مبمت ممن حمال 
الشممرا باالجممماا أنممه اعتبممر فممي الخمممر الجممنس دون القممدر الواجممب فوجممب كممل ممما 

  ٘(وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر
أبما  حمديث أنمس بمن مالمك أن)وما يدعم منهج سد للذريعة في هذا المجال ما جان فمي

طلحة سؤل النبي عليه الصالة والسالم عن أيتام ورمموا خممرا فقمال أهرقهما قمال أفمال 
أجعلها خال قال ال فمن فهم من المنا سد ذريعة حممل ذلمك علمل الكراهيمة وممن فهمم 

 ٙ(النهي لنير علة قال بالتحريم
 وأخمذ فمي الفعممل)وفمي الحنمث فمي اليمممين رأ، مالكما السماهي والمكمره بمنزلممة العاممد

       4(بجميا ما يدل عليه االسم وكؤنه ذهب إلل االحتياط
همل يممتهم علمل إلممرار )وفمي فقمه األسممرة بخصموص نكمماح الممريض ممرض الممموت

 6(الورمة بودخال وارث زائد أو ال يتهم
اختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان همل همو سمر أو لميس )وبخصوص اإلشهاد

بو حنيفة والشافعي ليس بسمر وسمبب اخمتالفهم بسر فقال مالك هو سر ويفس  وقال أ
هممل الشممهادة فممي ذلممك حكممم شممرعي أم إنممما المقصممود منهمما سممد ذريعممة االخممتالف أو 

 3(اإلنكار
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وأمما )وفي الصداق فيمن نكح امرأة واشترط عليه في صمداقها حبمان يحمابي بمه األب
ذي اشمترطه تفريق مالك فألنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكمون ذلمك الم

لنفسه نقصانا ممن صمداق مملهما ولمم يتهممه إذا كمان بعمد انعقماد النكماح واالتفماق علمل 
 ٔ(الصداق

كؤن الجمهور رلبوا حكم التنليم فمي الطمالق سمدا للذريعمة )وفي الطالق بلفم المالث
ولكن تبطل بذاك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعني فمي قولمه تعمالل 

    ٕ(عد ذلك أمرالعل هللا يحدث ب
وكذا المطلق إذا نطق بؤلفام الطالق إنه لم يرد به طالقا إذا قال لزوجتمه أنمت طمالق  

وأما مالك فالمشهور عنه أن الطالق عنده يحتا  إلل نية لكن لم ينوه ههنما لمولما )
 ٖ(التهم ومن رأيه الحكم بالتهم سدا للذرائا

األحنمممماف يورمممممون  وفممممي طممممالق المممممريض مممممرض الممممموت الجمهممممور بممممما فمممميهم
المطلقة،واختلفوا فقط هل ترث ما دامت في العدة او ما لم تتزو  أو ترث مطلقا كما 

اخمتالفهم فمي وجموب العممل بسمد المذرائا وذلمك أنمه لمما كمان )ذهب إلل ذلك المالكية
المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرلمه زوجتمه ليقطما حمهما ممن الميمراث 

جب ميرامها ومن لم يقل بسد الذرائا ولحمم وجموب الطمالق فمن قال بسد الذرائا أو
 .أما الشافعي فال يورمها ٗ(لم يوجب لها ميراما

وأما من جعل التمليك طلقة واحمدة فقمط أو التخييمر فونمما ذهمب إلمل أنمه )وفي التمليك
 ٘(أقل ما ينطلق عليه االسم واحتياطا للرجال

مقصود به أن ال تتشوف إليها الرجال يمهر من معنل اإلحداد أن ال) وفي عدة الوفاة
 ٙ(في العدة وال تتشوف هي إليهم وذلك سدا للذريعة لمكان حفم األنساب

في المعامالت المالية عدم تجويز مالمك التحايمل بمالقرض إلمل سد الذرائا ومن أمملة 
وأما اختالفهم في بيا الجيد بالردين فمي األصمناف الربويمة فمذلك يتصمور بمؤن )الربا

نهمما صممنف واحممد وسممط فممي الجممودة بصممنفين أحممدهما أجممود مممن ذلممك الصممنف يبماا م
واآلخممر أردأ ممممل أن يبيمما مممدين مممن تمممر وسممط بمممدين مممن تمممر أحممدهما أعلممل مممن 
الوسط واآلخر أدون منه فون مالكا يرد هذا ألنه يتهممه أن يكمون إنمما قصمد أن يمدفا 

ل تحليمل مما ال يجمب مدين من الوسط في مد من الطيب فجعل معه الردين ذريعة إل
  4(من ذلك

 وهنمما شممين يعممرض): فمميمن يقصممد إلممل الربمما عممن طريممق البيمما وممالممه ايلمما قولممه
للمتبايعين إذا اشتر، أحدهما من صاحبه الشمين المذي باعمه بزيمادة أو نقصمان وهمو 
أن يتصور بينهما قصمد إلمل ذلمك تبمايا ربموي مممل أن يبيما إنسمان ممن إنسمان سملعة 

مم يشتريها منه بعشمرين إلمل أجمل فموذا ألميفت البيعمة المانيمة إلمل  بعشرة دنانير نقدا
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األولل استقر األمر علل أن أحدهما دفا عشرة دنانير في عشرين إلل أجل وهذا هو 
  ٔ(الذي يعرف ببيوا اآلجال

والصمور التمي يعتبرهما :) مم حاول أن يعطي مختلف صور الذرائا الربوية في قوله
البيوا هي أن يتذرا منها إلل أنمرني أزدك أو إلل بيا ما مالك في الذرائا في هذه 

ال يجوز متفالال أو بيا ما ال يجوز نسان أو إلل بيا وسلف  أو إلل ذهب وعرض 
بذهب أو إلل لا وتعجل أو بيما الطعمام قبمل أن يسمتوفل أو بيما وصمرف فمون همذه 

 ٕ(هي أصول الربا
أنه شبه الصانا بالمودا عنده وعمدة من لم ير اللمان عليهم )وفي تلمين الصناا

والشريك والوكيل وأجير الننم ومن لمنه فال دليل له إال النمر إلل المصلحة وسمد 
 ٖ(الذريعة

وفي الهبة اشترط مالك القبض فيها قبل الوفاة بخصوص من يرث وجعله شرط تمام 
فاعتممد األمممرين جميعما أعنممي القيمماس ومما روي عممن الصممحابة وجمما بينهممما فمممن ) 
ث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطا من شروط صحتها القمبض وممن حيمث حي

شرطت الصحابة فيه القبض لسمد الذريعمة التمي ذكرهما عممر جعمل القمبض فيهما ممن 
 ٗ (شرط التمام

وأمما تفريمق مالمك بمين مما ينماب )وفي الرهن اختلفوا فمي المرهن يهلمك عنمد الممرتهن
ومعنمل ذلمك أن التهممة تلحمق فيمما ينماب عليه وبين ما ال يناب عليمه فهمو استحسمان 

 ٘(عليه وال تلحق فيما ال يناب عليه
أنكر بعض العلمان أن يكاتب من ال حرفة له مخافة السمإال )وحفاما علل األعراض

وأجاز ذلك بعلهم لحديث بريرة أنها كوتبت أن تسؤل الناس وكمره أن تكاتمب األممة 
 ٙ(ك ذريعة إلل الزناالتي ال اكتساب لها بصناعة مخافة أن يكون ذل

وخوفا من عدم االلتزام بالعقود قد يمنا الشخص من بعض التصرفات التي قد تنش  
التزامات جديدة تجعله في عجز عن التزامات سابقة،ولهذا فجمهور العلمان ال يرون 

والعلمة فمي منما النكماح أنمه )إال بموذن سميده (المعمروف زممن المرق)أن ينكح المكاتب 
لممك ذريعمة إلمل عجممزه والعلمة فممي جمواز السمفر أن بممه يقمو، علممل يخماف أن يكمون ذ

 4(التكسب
وذلك أن النمر المصملحي يقتلمي أن ال يمرث لمئال يتمذرا :) وقال في ميراث القاتل

 6(الناس من المواريث إلل القتل
فلو لمم تقتمل الجماعمة بالواحمد لتمذرا النماس )وفي القصاص في قتل الجماعة بالواحد

 3(مدوا قتل الواحد بالجماعةإلل القتل بؤن يتع
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وكممذا إذا اشممترك مممن يجممب عليممه القصمماص ممما مممن ال يجممب عليممه القصمماص رجممح 
إلل المصلحة التمي )الجمهور القصاص من الذي يجب عليه خالفا لألحناف فنمروا 

 ٔ(تقتلي التنليم لحوطة الدمان فكؤن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه
افعي االحتيممماط أن ال قطممما علمممل أحمممد المممزوجين لشمممبهة قمممال الشممم)وفممي حمممد السمممرقة

 ٕ(االختالط وشبهة المال
قمال مالمك ال يجموز )أو لمهوص معرفمة ممن يقلمل عليمه القالمي وفي القلان بخص

وأمما ممن جهمة المعنمل )و هل يقلمي بعلممه ٖ(قلاإه علل من ال تجوز عليه شهادته
 ٗ(فالتهمة الالحقة في ذلك للقالي

التهمممة التممي سممببها المحبممة فممون العلمممان أجمعمموا علممل أنهمما )  وفممي اإلشممهاد اعتبممروا
ومممما اتفقمموا عليممه رد شممهادة األب البنممه واالبممن ألبيممه  ٘(مممإمرة فممي إسممقاط الشممهادة

وكممذلك األم البنهمما وابنهمما لها،وكممذا مممما اتفقمموا علممل إسممقاط التهمممة فيممه شممهادة األخ 
المك ومما لمم يكمن منقطعما إلمل ما لم يدفا بذلك عن نفسمه عمارا علمل مما قمال م) ألخيه

ورد مالممك شممهادة  ٙ(أخيممه ينممال بممره وصمملته ممما عممدا األوزاعممي فونممه قممال ال تجمموز
 .الزوجين

 :ارتباط سد الذرائل بالمقاصد
والنمممامر إلمممل إعممممال همممذا األصمممل فمممي الشمممريعة وممممن خمممالل النمممماذ  التمممي تمممم 

يات استعرالمممها،يقف علمممل ارتباطمممه الوميمممق بمقاصمممد الشمممرا فمممي حفمممم اللمممرور
ومراعاة الحاجيات،فنجد هماجس حفمم المدين فمي أن تكمون الطهمارة سمليمة والصمالة 
كاملممة وصممحيحة وشممروط الصمموم متحققممة والحممج مقبممول ريممر منقمموص واالحتيمماط 
لتطبيق النصوص وااللتفات لألمر،والجدية في التعامل ما رسموم الشمريعة وألفامهما 

،والبعمد عمن الشمبهات (فمام الطمالقمممل التشمدد فمي أل)وعدم التالعب واالستهتار بهما
فيما ياكل اإلنسان وما يشرب وما يتداول ممن أموال،وكمذا هماجس حفمم النفموس فمي 

 .لتشديد علل القاتل فردا أو جماعةا
وكذا حفم العقول في عدم التساهل مما القليمل المسمكر،وكذا حفمم الحقموق واألمموال 

ف أو اإلنكمار ،وحفمم حقموق ،فالمقصود من اإلشهادة في الزوا  سد ذريعمة االخمتال
المممرأة فممي صممداقها الكامممل،وحقوق المطلقممة فممي مممرض الموت،وحقمموق الورمممة فممي 
نكاح مرض الموت،وكذا حفم األموال من جميا صور النبن والنرر وأشكال الربما 
وأنواا التحايل،فوذا ندم المشتري ممال وسؤل اإلقالة علل أن يعطي البمائا المممن نقمدا 

ما كمره ممن ذلمك مالمك أن )من األجل الذي وجبت فيه المسؤلة فوجه أو إلل أجل أبعد
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  ٔ(ذلك ذريعة إلل قصد بيا الذهب بالذهب إلل أجل وإلل بيما ذهمب وعمرض بمذهب
 ٕومن رأ، اللمان فال دليل له إال النمر إلل المصلحة وسد الذريعة 

لمكمان وفي حفم األعراض واألنساب،فالمقصود من اإلحداد أن يكمون سمدا للذريعمة 
حفم األنساب،ويمنا تعريض األمة لما يدفعها إلل فاحشة الزنا،ويطلب الستر الكامل 
للعورة،ولمقصد العدل منا القلاة للقلمان لممن ال تجموز شمهادتهم لمه ومنما الشمهود 

 .في قلايا تهم اآلبان واألبنان
 تياطفالمقاصد في عمقها نبيلة ومشروعة،وما يالحم أحيانا من تشدد وزيادة في االح

،قممد يكممون مممن قبيممل التركيممز علممل جوانممب مممن المقاصممد والنفلممة عممن األخممر،،أو 
استحلار أطراف ونسيان هخرين،فممال ممن ينلممون األحكمام فمي الطمالق يركمزون 
علممل الممزو  وعلممل حرمممة ألفممام الشممرا وينفلممون عممن الزوجممة واألوالد ومقاصممد 

بعمض المصمالح يركمز أكممر ومن ينفل أحيانما عمن .األسرة في إدامتها قدر المستطاا
علممل حرمممة الممنص باعتبمماره ركيممزة الممدين الممذي تحفممم بممه المصممالح الكبممر، لألمممة 

 .والدار اآلخرة
كما يالحم من الناحية العملية والتطبيقية أن أكمر من نصف المسائل المعرولة في 

ممن  األممر المذي يفيمد أن كميمرا.سد الذرائا يقول بها الجمهور،وال ينفرد بهما المالكيمة
 .الخالفات النمرية واألصولية يلعف أمرها كلما كان االشتنال بالتنزيل والتفريا

 
 :اواعد في إعمال سد الذرائل

 
 :إذا تحقا المقصد يتجاوز عما منل سدا للذريعة

ففيما يجز،ن من اللباس فمي الصمالة ذكمر ابمن رشمد  باألصمل المذي يتمممل فمي قولمه 
والنهي الوارد عمن هيئمات بعمض المالبمس فمي ( خذوا زينتكم عند كل مسجد: )تعالل

مم بين أن سائر ما ورد من ذلك كله إنما ورد سدا لذريعة  ٖالصالة كاشتمال الصمان
وال أعلممم أن أحممدا قممال ال تجمموز صممالة علممل إحممد، هممذه :) انكشمماف العممورة،مم قممال

األممر  ٗ(الهيئات إن لم تنكشف عورته وقد كان علل أصول أهمل المماهر يجمب ذلمك
ذي يفيمد أن النهمي ورد علمل سمبيل االسمتحباب واألفلمل ،وأنمه إذا تحقمق المقصمد الم

الذي هو ستر العورة،يخف النهي من التحريم علل الكراهمة ويتجماوز عمما منما سمدا 
 .للذريعة

ما يإمر ب  أو يمنل سدا للذريعة ال يعتبر دائما أصبل بذات  يقاس علي  ويبن  علي  
 :غيره

دة بشماتين إلمل أجمل إال أن تكمون إحمداهما حلوبمة واألخمر، فمالك ال يجوز شاة واحم
ا، وعمدته في مراعاة منما النسمان عنمد اتفماق مأكولة أي عند اختالف األرراض بينه

ن يكمون ممن األرراض سد الذريعة باعتبار أنه ال فائدة ترجل من همذه المعاملمة إال أ

                                 
 ٙٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٔ
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نمه شمين وأن يحتبمي الرجمل فمي مموب واحمد لميس علمل وهو أن يحتبي الرجل في موب واحد ليس علل عاتقمه م ٖ

 فرجه منه شين
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ويشهد لمالك ما رواه ) حرم، وقد قيل عنه إنه أصل بنفسهمباب سلف يجر نفعا وهو 
قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم الحيوان امنمان بواحمد ال : الترمذي عن جابر قال

وقال ابن المنذر مبت أن رسول هللا صلل هللا عليه ( يصلح النسان وال بؤس به يدا بيد
وسلم اشتر، عبدا بعبدين أسودين واشتر، جارية بسبعة أرإس وعلل همذا الحمديث 

فلمو  ٔ(لحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصال بنفسه ال من قبل سد ذريعمة يكون بيا ا
 .كان سدا للذريعة لحرم ما يشبهه ويمامله ممل شران عبد بعبدين وأمة بسبعة أرإس

 :سدا للذريعةلوجود سبب موجب المتماثلين  بينالتفريا     
فاألصل أن يكون للمتماملين حكم واحد،رير :التفريق بين هالل الصوم وهالل الفطر-

أن إعمال هذا األصل يفرق بينهما كلما استوجب األمر ذلك ،فماهر النمر أن يعطل 
 أنممه تممم التفريممق لهممالل الصمموم نفممس حكممم هممالل الفطممر مممن جهممة وسممائل إمباتممه ،إال

وإنما فرق من فرق بين هالل الصوم والفطر لمكان سمد الذريعمة أن ال يمدعي )بينهما
بينمما ال توجمد همذه المدواعي  ٕ(الفساق أنهم رأوا الهالل فيفطرون وهم بعد لم يمروه 

في رإية الصوم التي تكون بداية الشهر فناسب التخفيف في اإلمبات بخالف التشمديد 
ويشمبه أن يكمون الشمافعي إنمما فمرق بمين :) وهو ما أكده أيلا بقولمه.في هالل الفطر

هالل الفطر وهالل الصوم للتهمة التي تعمرض للنماس فمي همالل الفطمر وال تعمرض 
 . ٖ(في هالل الصوم

 
مممما ورد فممي :التفريممق فممي قتممل الصمميد جماعممة بممين المحممرمين وريممر المحممرمين-
صميد فمي لبمين ريمر المحمرمين القماتلين لالتفريق في الحكم بين المحمرمين و" البداية"

بممين ) الحممرم بشممكل جماعي،فالممماهر أن يكممون الحكممم واحممدا،بينما فممرق أبممو حنيفممة
المحرمين وبين رير المحرمين القاتلين في الحرم علل جهة التنليم علمل المحمرمين 
،ومن أوجب علل كل واحد من الجماعمة جمزان فونمما نممر إلمل سمد المذرائا فونمه لمو 

  ٗ(هم الجزان جملة لكان من أراد أن يصيد في الحرم صاد في جماعةسقط عن
 
وبمرر ابمن :التفريق بين الوالية علل المرأة في المال وبين الواليمة عليهما فمي النكماح-

ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبا إلمل الرجمال :) ذهب إليه،بالقولرشد ذلك لمن 
ط الشرا بؤن جعلها محجورة في همذا المعنمل أكمر من ميلها إلل تبذير األموال فاحتا

علل التؤبيد ما أن ما يلحقها من العار في إلقان نفسها في رير مولا كفمانة يتطمرق 
مم يعلق بقوله كالرافض لهذا المذهب الذي يديم عليها الحجر والواليمة ( إلل أوليائها 

 ٘(   أو الحسبةلكن يكفي في ذلك أن يكون لألوليان الفس) سوان كانت بكرا أو ميبا
 
 

 :للورع واالحتياط واد يكون القياس خبلف يكون سد الذريعة 

                                 
 ٔٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد  ٔ
 6ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
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ومن ذهب إلل أنه يجب اإلمسماك قبمل الفجمر فجريما )يقول عن اإلمساك وقت السحر
أي جمواز اتصممال  ٔ(علمل االحتيماط وسمدا للذريعمة وهمو أورا القمولين واألول أقميس

 . األكل بطلوا الفجر
مالممك وأبممو )ل يؤكمل الميتممة أو يصميد فممي الحممرم قمال وفمي شممؤن المحمرم الملممطر همم

حنيفة والموري وزفر وجماعة إذا الطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال 
أبو يوسف يصيد ويؤكل وعليه الجزان واألول أحسن للذريعة وقول أبي يوسف أقيس 
ف ألن تلك محرمة لعينها والصميد محمرم لنمرض ممن األرمراض ومما حمرم لعلمة أخم

  ٕ(مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أرلم
 :يقول ابن حزم في شؤن االحتياط

وكل احتياط أد، إلل الزيادة في الدين ما لم يؤذن به هللا تعالل أو إلل النقص منه أو )
إلل تبديل شين منه فليس احتياطا وال هو خيرا بل هو هلكة ولالل وشرا لم يؤذن 

 ٖ(زوم القرهن والسنةبه هللا تعالل واالحتياط كله ل
 

 :ليس من شرط الحكم بسد الذريعة وجود نص مسموع
السممابق ممن جممماا بممين فقمد ذهممب جمهمور العلمممان إلممل أنمه إذا حممج مممن فسمد حجهممما 

فممن هخمذهما بماالفتراق فسمدا للذريعمة )فرقا من قابمل وقيمل ال يفترقمان يالزوجين،أنه 
ال يمبت حكمم فمي همذا البماب إال  وعقوبة ومن لم يإاخذها به فجريا علل األصل وأنه

 ٗ( بسماا
 :ةسد الذريعة حمل النهي عل  الكراهمن فهم من المنل 

واختالفهم فمي مفهموم األممر وذلمك أن أبما داود : )في تحويل الخمر خالابن رشد قال 
خر  من حديث أنمس بمن مالمك أن أبما طلحمة سمؤل النبمي عليمه الصمالة والسمالم عمن 

هرقهما قمال أفمال أجعلهما خمال قمال ال فممن فهمم ممن المنما سمد أيتام ورموا خمرا فقال أ
 ٘(ذريعة حمل ذلك علل الكراهية ومن فهم النهي لنير علة قال بالتحريم 

 
 :من فهم من الشرط سد الذريعة جعل  شرط تمام وليس شرط صحة

وسمبب اخمتالفهم همل الشمهادة فمي ذلمك حكمم ):قال ابن رشمد فمي اإلشمهاد فمي المزوا 
ا المقصود منها سد ذريعة االختالف أو اإلنكار فممن قمال حكمم شمرعي شرعي أم إنم

      ٙ(قال هي شرط من شروط الصحة ومن قال تومق قال من شروط التمام 
 

 :ابن رشد والدعوة إل  الوسطية واالعتدال في األخذ بسد الذرائل
 

                                 
 ٕٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٕٗ: ص ٔ: ة المجتهد  بداي ٕ
 6:ص ٘:اإلحكام   ٖ
 4ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 3ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
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 904 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

ممن  إلمل التوسمط حمذرا العلممان سد الذرائا من صلب إعمال المصالح، ويحتا  فيهما
لممانا لتحقيمق  ،لفلالنبحسب تعبير ابن رشد إلل اوإسناد ذلك ،الزيادة في الشرا 

والختالفهم أيلا سبب هخر : )مقاصد الشرا،يقول في نكاح المريض مرض الموت
ورد جمواز )...( وهو هل يتهم علل إلمرار الورممة بودخمال وارث زائمد أو ال يمتهم 

عند أكمر الفقهان وكونه يوجب مصالح النكاح بودخال وارث قياس مصلحي ال يجوز 
لممم يعتبرهمما الشممرا إال فممي جممنس بعيممد مممن الجممنس الممذي يممرام فيممه إمبممات الحكمممم 

 .بالمصلحة حتل أن قوما رأوا القول بهذا القول شرا زائد
لزيمادة فيمه كمما وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرا من التوقيف وأنه ال تجموز ا 

يلما عممن اعتبمار المصمالح تطممرق للنماس أن يتسممرعوا والتوقممف أال يجموز النقصمان 
فلنفوض أممال هذه المصالح إلل العلممان  ،لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلل الملم

وبخاصة إذا فهم من أهمل ذلمك  .بحكمة الشرائا الفلالن الذين ال يتهمون بالحكم بها
  (الزمان أن في االشتنال بمواهر الشرائا تطرقا إلل الملم 

وجه عمل الفالل العالم في ذلك أن ينمر إلل شواهد الحال فون دلت الدالئل )يبينمم 
علل أنه قصد بالنكاح خيرا ال يمنا النكاح وإن دلت علل أنه قصد اإللرار بورمتمه 

ويشمبه المسمؤلة بمما يحمدث فمي عمالم الحمرف والصمناعة بفعمل الخبمرة ( منا ممن ذلمك
كممما فممي أشمميان كميممرة مممن الصممنائا ) هحيممث يقمما التمييممز فممي الجممودة والزيممف وريممر

يعرض فيها للصناا الشين ولده مما اكتسمبوا ممن قموة مهنمتهم إذ ال يمكمن أن يحمد 
في ذلك حد مإقت صناعي وهمذا كميمرا مما يعمرض فمي صمناعة الطمب وريرهما ممن 

  ٔ(الصنائا المختلفة
والممذي يفهممم مممن كممالم ابممن رشممد أن بعممض القلممايا ممممل هممذه التممي تختلممف بحسممب 

ألحوال واألشخاص والقرائن ال يمكن االطمئنان فيها إلل حكم يشمل الجميا،ويكون ا
سببا لتقييد حريات الناس في التصرف، فنحكم ممال علل كل نكاح قام به شخص في 

إنما نحيلها علل أوليمان األممور والقلماة وممن فمي حكمهمم .حالة مرض برده وتوقيفه
فيد الرربة في اإللرار بالورمة،أو ريرهما إذا مهرت لهم من القرائن واألحوال ما ي

 .من المقاصد رير السليمة،يمكن عندها التدخل في ممل هذه العقود وتقييد الحريات
علممل أن ذلممك يكممون فممي أكمممل صممورة كلممما كممان مممن يتممولل ذلممك متصممفا بالنزاهممة 

 .والفلل ونشدان المصلحة ورير ذلك الخصال الحميدة
وحممل كمالم ابمن " ابمن رشمد وعلموم الشمريعة"اب وقد جنح الخيال بعيدا بصاحب كتم

رشد أكمر مما يحتمل وقوله ما لم يقل، فاعتقد أنه قصد إحالة ممل هذه القلمايا علمل 
الفالسفة ومن يسميهم بالحكمان،والحال أن ولعهم في ممل زمان ابن رشد كانوا من 

وقصمار، القلة والعزلة وتمداول معممم قلماياهم بالسمر والكتممان أو قريمب ممن ذلك،
أمنيتهم وحلمهم الذي قاده ابن رشد نفسه أن يجدوا موط  قدم،ونوعا من المشروعية 
باعتبارهم يقصدون إلل الحق الذي جمانت بمه الشمرائا ويبشمرون بمؤن الفلسمفة أخمت 

فهم لن يستطعوا ولو رربوا في التدخل في تفاصيل حياة الناس من نكاح أو .الشريعة
بقوا فيها المقاصد ومنهج سد الذرائا ،فهم قلة قليلة طالق أو بيوا أو ريرها حتل يط

                                 
  ٖٔ٘: ص ٕ: بداية المجتهد  
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فمممي الفقمممه وعلممموم الشمممرا -إذا اسمممتمنينا أمممممال ابمممن رشمممد  -ممممن جهمممة وبلممماعتهم
 .مزجاة،فكيف يفتي في صنعة من ليس بؤهلها

كما أن صاحب هذا الكتاب تجاوز حدود األدب مما األئممة بنيمر حق،وكالممه يموحي 
فهمو :)يقول عمن ابمن رشمد.د،والواقا خالف ذلكوكؤن ما فهمه هو عين كالم ابن رش

 ٔ(أن مالكا وألرابه ليس مإهال إلدراك رايات الشرا البعيدة-كما تر،-يصرح هنا
فلنفموض أمممال همذه المصمالح إلمل العلممان بحكممة الشمرائا الفلمالن :) ويقصمد قولمه

نال الذين ال يتهمون بالحكم بها وبخاصة إذا فهمم ممن أهمل ذلمك الزممان أن فمي االشمت
 ( بمواهر الشرائا تطرقا إلل الملم

والحال أن كالمه األخير يهم عموم الناس وليس فقط الفقهمان،أي عنمدما يفسمد المزمن 
وتقل التقو، فليس بعيدا أن يتخذ الناس بعض مواهر الشرا مطيمة ألعممال وأهموان 

مممن وال عالقممة لمالمك وأممالمه ممن األئمممة بهمذا األممر إال .ال تتناسمب ومقاصمد الشمرا
 .جهة ما وصفوا من الدوان لممل تلك األدوان

وأشير إلل أن هذه الوسطية ألمسها عند ابن رشد في مباحممه األصمولية والمقاصمدية 
همو الجما بمين الممواهر والمقاصمد عموما وليس في سد الذرائا وحدها،وال شك أن 

فيها دعماة أن يقوم  اومن مماهر حفم هللا لهفي األمة، سبيل أهل الوسطية واالعتدال
ومصلحون وعلمان ومجتهدون ومجددون ينادون في الناس كلمما جمنح بهمم التطمرف 
إلممل الوسممط واالعتممدال،فؤنكروا فممي العقائممد مممذهب الخمموار  الممذين تمسممكوا بممبعض 
المواهر ومن كان في حكمهم من المذاهب، وأنكروا علل المذاهب الباطنية ومن في 

وق الممدين ومفهومممه،كما أنكممروا مممذهب حكمهممم ممما انتهمموا إليممه مممن فسمموق عممن منطمم
 .الحشوية المجسمة في صفات هللا عز وجل ومذهب المعطلين المنكرين لبعلها

وفي الفقه خطؤوا بعض مما انتهمل إليمه أهمل المماهر فمي بعمض األحكمام قمديما وكمذا  
ممممن ينسممبون أنفسممهم " الماهريممة الجممدد"أنكممروا فممي زماننمما بعممض مواقممف وأحكممام 

ماهرية كممذهب بهم بعيد عن معنل وحياة ومقاصد السلف،وحتل الللسلف وحال أرل
ممنهج واجتهماد أمممال داود بمن هم ممن و إال أين  ها واسمها،رسمفقهي ليس لهم رير 

 .والجبل الشام  ابن حزم رحمهم هللا تعالل ،علي الماهري
قمود تيار الحيل الفقهية المذي يعتممد فمي النالمب مماهر الع علمان المقاصد استنكر كما

أنكمروا تيمار التحلمل ممن أحكمام الشمرا فمي كميمر ممن و.صمدهابعد أن يفررها ممن مقا
 .أنممة زماننا عند من يتذرا بمقاصد الشرا وعلل األحكام

 
 بعا ما كتب في سد الذرائل بعد ابن رشد

 
 :كتب في سد الذرائل وفتحها

مطبعمه : بيمروت  هشمام البرهماني محممد سمد المذرائا فمي الشمريعه االسمالميه .ٔ
      ص 880الصفحات 36٘ٔ/  ٙٓٗٔالريحاني ، 

:  ةالقماهر حاممد عمممان محممودقاعده سد الذرائا وامرها في الفقمه االسمالمي  .ٕ
 ص539الصفحات33ٙٔ /  4ٔٗٔدار الحديث ، 

                                 
 ٓٔٔ:ص"ابن رشد وعلوم الشريعة اإلسالمية"حمادي لعبيدي ٔ

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/507/L441/محمد+هشام+البرهاني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/507/L441/محمد+هشام+البرهاني?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/507/L441/محمود+حامد+عثمان?KEYSEARCH
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المعهممد : ةجممد بممن بيممه هللا عبممد سمد الممذرائا وتطبيقاتممه فممي مجممال المعممامالت .ٖ
 1998 / 6ٔٗٔ،  ةالبنمك االسمالمي للتنميم، ث والتمدريب االسمالمي للبحمو

 ص80 الصفحات
 

 :رسائل جامعية في سد الذرائل وفتحها
بمن  ابمراهيمة مقارنم ةدراسه اصمولي:  ةسد الذرائا عند شي  االسالم ابن تيمي .ٔ

:  ةالمكرم ةمك مشرف– صالح عوض النجار السيد هللا بن مهنا مهنا بن عبد
 / 3ٔٗٔام القمممر، ،  ةجامعممم، والدراسمممات االسمممالميه  ةكليمممه الشمممريع

 ص743فحاتالص1999
محممد رشمدي  ممروان في الجانمب العقمدي ةسد الذرائا وهمارها التربوي ةقاعد .ٕ

كليمه الشمريعه : - البصمل بموأ الناصمر عبمد مشمرف- النمزاوي محممد شمريف
 صٕٓٗ، ط  -الصفحات  333ٔاليرموك ،  ةجامع، والدراسات االسالميه 

 العمال عبمد بمن سمعود هل علمي صمالح سالميهالذرائا والحيل في الشريعه اال .ٖ
 ص 236 الصفحات3ٖٗٔالعالي للقلان ،  المعهد: الرياض – محمد عطوه

 خلمير مصمطفل حسمين اإلسمالمي الفقه في تطبيقاته من ونماذ  الذرائا سد .ٗ
 دكتوراه 

 محممد أحممد محممود اإلسمالمي الفقمه في اعتبارها ومماهر الذرائا سد قاعدة .٘
 .دكتوراه هللا عبد

 محمد  بن الرحيم عبد وجنات بها المتعلقة النسان أحكام وبعض الذرائا قاعدة .ٙ
 .دكتوراه ميمني

 .ماجستير ،أولفقي جعفر المالكي الفقه في الذرائا سد .4
 .ماجستير ،عبدالرحيم سالم اإلسالمية الشريعة في الذرائا أحكام .6
 .ماجستير ،برهاني هشام محمد اإلسالمية الشريعة في الذرائا سد .3
 .ماجستير .الملحم أحمد بن سليمان الربا إلل الذرائا .ٓٔ
 اإلسمممممممممممممممممالمية الشمممممممممممممممممريعة فمممممممممممممممممي والحيمممممممممممممممممل المممممممممممممممممذرائا .ٔٔ

  .ماجستير ،علي هل سليمان بن سعود بن صالح
 ،العممممر حمممماد محممممد عبممدالعزيز المعاصمممرة وتطبيقاتهممما المممذرائا سممد .ٕٔ

 .ماجستير
 

 :في سد الذرائل وفتحهامخطوطات 
ابممن ،  بمن الحسممين بمن القاسمم يحيملسمد المذرائا والنهمي عممن اسمباب البمدائا  .ٔ

 .القاسم
مركمز  بمن يوسمف التملمي حممدأ راد العلمم فمي المذرائاأالحجمج القواطما لممن  .ٕ

 الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
 

 :مقاالت في سد الذرائل وفتحها
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الخلمر  محممدسمد المذرائا : الشمريعه االسمالميه صمالحه لكمل زممان ومكمان  .ٔ
 526 - 519الصفحات/3ٖٕٔ/ٖٔ٘ٔ/شعبان/8/نور االسالم حسين

لمممممممموان  خلممممممممر حسممممممممينال محمممممممممدالممممممممذرائا سممممممممدها وفتحهمممممممما - .ٕ
 164 – 161الصفحات/3٘٘ٔ/يوليو -يونيو /4ٖٗٔ/ذوالقعده/3/االسالم

ربيمممما /4/االزهممممر محمممممد الشممممرقاوي محمممممدسممممد الممممذرائا عنممممد الفقهممممان  .ٖ
 405 - 401الصفحات/34ٗٔ/مايو/3ٖٗٔ/اآلخر

ربيممما /208/ الممموعي االسمممالمي الشمممريف الرحمممموني محممممدسمممد المممذرائا  .ٗ
 55 – 52الصفحات/36ٕٔ/فبراير/ٕٓٗٔ/الماني

حوليمه كليمه الشمريعه  محمد اسماعيل شعبانسد الذرائا بين االلنان واالعتبار .٘
 351 - 305الصفحات/6/1408/1988/ والدراسات االسالميه

 سد الذرائا مبحث مهم في اصول الفقه: الفقه االسالمي والمشكالت الحديمه  .ٙ
 متمرجم– رحمت هللا الممفمر فموري محمد االسالم القاسمي مجاهد االسالمي
 92 - 87الصفحات/33ٓٔ/ابريل/ٓٔٗٔ/رملان1/ مياالسالالبعث 

 -الهدايمممه  صمممالح المممدين حلممممي محممممدممممن اصمممول االسمممالم سمممد المممذرائا  .4
 21 - 18الصفحات/33ٓٔ/يونيو/ٓٔٗٔ/ذوالقعده/153/البحرين

 -الحممممق  ةدعممممو- فينممممو السممممالم عبممممد رائا فممممي الفقممممه المممممالكيسممممد الممممذ .6
 64 - 57الصفحات/33ٔٔ/ٕٔٗٔ/محرم/285/المنرب

ربيمممممممما /68/بريطانيمممممممما -البيممممممممان  الحممممممممداد هيمممممممممم سممممممممد الممممممممذرائا .3
 27 - 20الصفحات/33ٖٔ/اكتوبر/ٗٔٗٔ/الماني

جممممممماد، /69/بريطانيمممممما -البيممممممان  حممممممداد هيمممممممم سمممممد الممممممذرائا .ٓٔ
 24 - 15الصفحات/33ٖٔ/برنوفم/ٗٔٗٔ/االولل

سمعيد  محممد لن يجمدي المنهج المذرائعي فمي االسمتنجاد بمالوازا المديني .ٔٔ
 ةاسممالمي ةرإيمم33ٗٔ،  ةللعلمموم الطبيمم ةاالسممالمي ةالمنمممم: الكويممت  البمموطي

 499 – 493يدزالصفحاتلمرض اإل ةجتماعيللمشاكل اال
منمممار  سمممليمان فمممر  محممممدة سمممد المممذرائا فمممي الشمممريعه االسمممالمي .ٕٔ

 35 - 30الصفحات/33٘ٔ/يوليو/ٙٔٗٔ/صفر/2/االسالم
كممانون /ٙٔٗٔ/رملممان/63/نهممج االسممالم درويشممه محمممودالممذرائا  .ٖٔ

 107 - 104الصفحات/33ٙٔ/الماني
 بمن رريمر السملمي سمعد قاعده سد الذرائا وامرهما فمي تطبيمق االحكمام .ٗٔ

 70 - 8الصفحات /34/1418/1997ةالبحوث الفقهيه المعاصر ةمجل
ربيما /2/االممن والقمانون ةمجلم احممد مرعمي حسنسد الذرائا وفتحها  .٘ٔ

 52 - 33414ٔ/يوليو/6ٔٗٔ/االول
ة الحكممممممممممم ةمجلمممممممممم بممممممممممو البصمممممممممملأ علممممممممممي المممممممممذرائا والحيممممممممممل .ٙٔ

 96 - 61الصفحات/6ٔٗٔ/شوال14/
ة العربيممممة المجلمممم محمممممد عقيممممل حممممالمأاة سممممد الممممذرائا فممممي الحيمممم .4ٔ

 - 125الصفحات/ٕٔٓٓ/نوفمبر/ٕٕٗٔ/شعبان295/
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وهي مرتبة حسب ورودها في الكتاب ،ولم أذكر كتبها " البداية"وقد استخرجتها من 
إال أنممه قممد يصمملح  ،اب بعينممهوأبوابهمما اعتقممادا منممي بممؤن كميممرا منهمما وإن ورد فممي بمم

وحرصمت علمل الحفممام علمل تعبيمر ابمن رشمد كمما ورد فممي .سمتعانة بمه فمي ريمرهلال
الكتاب إال ما كان لروريا للفهم واكتمال الصيارة،ورالب ما أسكت عنمه همو محمل 

 .اتفاق بين الفقهان، وما انفرد به بعلهم أشرت إليه
حيانما كميمرة أصموال أو أرشمد  وقد مزجت بين لبط بعمض المعماني ومما يسمميه ابمن

ولمممم ألتمممزم المعنمممل اإلصمممطالحي للقاعمممدة الفقهيمممة،وإن جمممانت  ،أو قممموانين ٔقواعمممد
الحصيلة بكمير منها،وفعلت ذلك لما رأيت فيه من فائدة ووفان لمقصود ابن رشد من 

والذي ال يتقيد بالمعنل االصمطالحي  ،الكتاب ومنهجه ومفهوم القاعدة واألصل عنده
وأممما القواعممد األصممولية وإن ورد بعلممها هنمما عرلمما،فون .د المتممؤخرينكممما هممو عنمم

 .هذه الدراسةمنايا المباحث األصولية من  أرلب ما في الكتاب منها مبموث في
 

  ٕاألصل في الناسي أنه معفو عنه في الشرا 

 (ابن رشد)ٖحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس 

 ٗاألسآر تابعة للحوم  

 ٘قض الطهارة في الصالة وال ينقلها في رير الصالةال يكون شين ما ين  

                                 
فقواعمد البنمان أساسمه المذي . وهمي أسماس الشمين وأصمله القواعد لنمة جمما قاعمدة  :)جان في الموسوعة الفقهية ٔ

وإذ يرفا إبراهيم القواعد من البيمت } : القواعد أساطين البنان التي تعمده ومنه قوله تعالل : قال الزجا  ، يعتمده 
والقواعد من النسان العجز اللواتي قعدن عن التصرف من أجل السن وقعمدن عمن الولمد والمحميض . { وإسماعيل 

 ، القواعد الفقهية : في االصطالح يطلق الفقهان القواعد علل معان منها و. 
همي حكمم أكممري ال كلمي ينطبمق  علمل : وقال الحموي ، والقاعدة الفقهية قلية كلية منطبقة علل جميا جزئياتها 

للنممة جممما األصممول فمي ا - ٕ( : األصمول ( : ) األلفممام ذات الصمملة . ) )...(أكممر جزئياتممه لتعمرف أحكامهمما منمه
عبمارة : واألصمل فمي الشمرا . أو همو مما يفتقمر إليمه وال يفتقمر همو إلمل ريمره ، وهو ما ينبني عليه ريره ، أصل 

والصمملة بممين . عممما يبنممل عليممه ريممره وال يبنممل هممو علممل ريممره أو هممو ممما يمبممت حكمممه بنفسممه ويبنممل عليممه ريممره 
أورد العلمممان قواعممد كليممة للفقممه متفممق عليهمما  - ٖ ..().األصممول وبممين القواعممد أن القاعممدة الكليممة أصممل لجزئياتهمما 

 ،ترجا إليها مسائل الفقه في الجملة ويندر  تحتها ما ال ينحصر من الصور الجزئية 
أن : وقمد اسممتخر  الفقهمان مممن همذه القاعممدة أحكامما منهمما : األممور بمقاصممدها ( أ : ) وممن همذه القواعممد مما يلممي  

فممال أخمذ اللقطمة بقصمد حفمهما وردهما إلمل أصمحابها . مة باعتبار ما قصد به الشين الواحد يتصف بالحل والحر
( ب . ) أما أخذها بقصد االستيالن عليها وتملكها فال يجوز بل يكون اآلخذ راصبا هممما أو إلمل ريمر ذلمك ، جائز 

دات والطمالق وإنكمار هذه القاعدة يتفرا عليها مسائل ممن الطهمارة والعبما: قال السيوطي : اليقين ال يزول بالشك 
واخممتالف المتبممايعين ، المممرأة وصممول النفقممة إليهمما واخممتالف الممزوجين فممي التمكممين مممن المموطن والسممكوت والممرد 

 4ٖ:ص ٖٗ: ( .ودعو، المطلقة الحمل ورير ذلك 
 ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 3ٕ: ص ٔ :بداية المجتهد   ٘

أصول واوانين واواعد فقهية من في : ملحا

 .نافعة في الفهم واالستنباط"البداية"
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 ٔاألصل سقوط الحكم عن المكلف حتل يمبت بدليل  . 

 ٕالتوقيت في العبادة ال يكون إال بدليل سمعي 

  ٖالميتة هو ما مات من تلقان نفسه من رير سبب خار  

 ٗطهارة التيمم ينقلها ما ينقض األصل الذي هو الولون أو الطهر. 

 ٘جس لعينه فال يتبعضكل ما هو ن 

 (داود الماهري. )ٙالشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كال حكم 

 4ال يرفا بالشك ما مبت بالدليل الشرعي   . 

  معنل الرجل في كل عبادة إال أن يقوم المدليل علمل في األصل في المرأة أنها
 . 6تخصيصها

 ئر هممي إباحمة لنيممره مممن سمما( وريمره مممن الصممحابة)األصمل أن اإلباحممة لمعمماذ
 . 3المكلفين

  األصل أن أفعاله وأقواله في الصمالة يجمب أن تكمون محمولمة علمل الوجموب
      ٓٔحتل يدل الدليل علل خالف ذلك

  مما مبممت وجوبمه فممي الصمالة مممما اتفممق عليمه أو صممرح بوجوبمه فممال يجممب أن
 ٔٔيلحق به إال ما صرح به ونص عليه 

 دين ورير ذلك مما تواتر صيآ التشهد واآلذان والتكبير علل الجنائز وفي العي
 ٕٔنقله كله علل التخيير 

  األصل أن ال يزاد فيما صمح بمدليل والمح ممن قمول مابمت أو اجمماا أنمه ممن
 .ٖٔفرائض الصالة إال بدليل والح

  (للخيرات).ٗٔالترريب في المسارعةاألصل 

  ٘ٔماماإلاألصل في المؤموم هو اتباا  . 

 ٙٔدين هللا يسر. 

  ٔفوجب أال ينير األصل إال بدليلاألصل في الصالة هو اإلتمام. 

                                 
 ٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٙ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 6٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٗٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٗٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 6ٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 64: ص ٔ: بداية المجتهد   3
 3ٖ: ص ٔ: اية المجتهد  بد ٓٔ
 3ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔٔ
 3ٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕٔ
 34: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖٔ
 6ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗٔ
 ٔٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘ٔ
 ٙٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙٔ
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 (المتكلمون)األصل أن القلان ال يجب بؤمر األدان وإنما يجب بؤمر محددٕ  

  (مالك)في األفعال  يفي األقوال ويبن يأنه يقل:الصحيح فيما فات المؤموم ٖ  

 أبو حنيفة ) أفعال النبي عليه الصالة والسالم في السجود تحمل علل الوجوب
)ٗ  

 ود السهو إال عما كان منها ليس بفرضليس ينوب سج.٘  

 ٙالسنة والرريبة هي من باب الندب  

 إذا تركمت عممدا حكمهمما حكمم الواجمب فممي ( مممل المموتر والفجمر)بعمض السمنن
 4(وهذا موجود كميرا ألصحاب مالك )تعلق اإلمم بها 

  العبادات منها ما هي فرض بعينها وجنسها مممل الصملوات الخممس ومنهما مما
 (المالكية) 6نها فرض بجنسها ممل الوتر وركعتي الفجرهي سنة بعي

 الررائب ررائمب بعينهما سمنن بجنسمها مممل إيجماب السمجود ألكممر ممن  بعض
 (المالكية) 3تكبيرة واحدة أعني للسهو عنها

  األصمممل همممو أن كمممل مكلمممف مخاطمممب بالجمعمممة حتمممل يمبمممت اسمممتمناإه ممممن
 .ٓٔالخطاب

 اا العيممد والجمعممة فممي ممممل اجتممم) ٔٔاألصممل أن ال ينمموب فممرض علممل فممرض
 ( أبو حنيفة()نفس اليوم

 ٕٔاألصل أن القلان يجب أن يكون علل صفة األدان. 

  (أبو حنيفة)ٖٔإذا اشتر، الذمي أرض عشر تحولت أرض خرا 

 إذا انتقلمت أرض الخمرا  إلمل المسملمين أن تعمود ( السابق)يجب علل األصل
 (ابن رشد)ٗٔ.أرض عشر

 (      أبوحنيفة.)٘ٔدت أرض خرا إذا انتقلت أرض العشر إلل الذمي عا 

 ٙٔالسائمة هي التي المقصود منها النمان والربح وهو الموجود فيها أكمر ذلك  

  ٔفلالت األموالفي والزكاة إنما هي  

                                                                                             
 ٖٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖٙٔ: ص ٔ: جتهد  بداية الم ٖ
 3ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 3ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٔٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٔٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 ٔٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٔٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
 6٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٓٔ
 3٘ٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔٔ
 3٘ٔ: ص ٔ:   بداية المجتهد ٕٔ
 6ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖٔ
 6ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗٔ
 6ٓٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘ٔ
 6ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙٔ
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  والفلممالت إنممما توجممد أكمممر ذلممك فممي األممموال السممائمة ولممذلك اشممترط فيهمما
       ٕالحول

 ٖيل من ذلكاألصل في األوقاص الزكاة إال ما استمناه الدل. 

 ٗالنصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد. 

 همذا علمل طريقمة ممن . )٘الشك ال يوجب عمال وال يرفا العلم الموجب للعمل
 (ال ير، الشك مإمرا في العلم

 ٙأزمنة األدان هي محدودة في الشرا       

 4األصل أن ال يلزم الناس قلان حتل يدل الدليل علل ذلك. 

 6صل هو إيجاب القلان حتل يدل الدليل علل رفعه عن الناسياأل. 

   3تؤمير النسيان في إسقاط القلان بين     

 ٓٔوإنما القلان عند األكمر واجب بؤمر متجدد 

 ٔٔتؤمير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرا  

  اإلفطار باألكل والشرب شبهة ال يوجب الكفمارة عنمد الجمهمور وإنمما يوجمب
 ٕٔن فقطالقلا

 ٖٔاألمهر أن القياس في الكفارة ال يجوز 

 ٗٔاألصل هو أن العبادة ال تصح من رير عاقل. 

 ٘ٔكل عبادة فونها توجد مشتملة علل مقدمات وأركان وأحكام  

  وال خالف بين المسملمين أن الحمج يقما عمن النيمر تطوعما وإنمما الخمالف فمي
 ٙٔوقوعه فرلا

  أصله وقت  ،حتل يذهب الوقتما كان مختصا بوقت كان األصل تؤميم تاركه
 (ممل الحج.)4ٔالصالة

  (أهل الماهر.)6ٔإال أن يصح اجماا علل خالفه ،إحرام إال من الميقاتال 

                                                                                             
 6ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 6ٗٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 3ٔٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 3ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٖٕٔ: ص ٔ :بداية المجتهد   ٘
 3ٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٕٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 ٕٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٕٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   3
 ٕٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٓٔ
 ٕٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔٔ
 ٕٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕٔ
 ٖٕٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖٔ
 ٖٖٕص ٔبداية المجتهد   ٗٔ
 ٕٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘ٔ
ٔٙ
 234: ص 1: تدايح انًجرٓد ج 
 ٖٕ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   4ٔ

 4ٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   6ٔ
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  من التزم عبادة في وقت نميرتها انقلبت إلل النمير مممل أن يصموم نمذرا فمي
 ٔ(الشافعي)أيام رملان 

  ال ( تل الصميدممل لبس المياب وق)كل ما ال يجوز للمحرم ابتداإه وهو محرم
 ٕيجوز له استصحابه وهو محرم فوجب أن يكون الطيب كذلك

 ٖما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أرلم 

 ٗاألصل برانة الذمة حتل يمبت الوجوب بؤمر ال مدفا فيه. 

 مممن شممرطها الطهممر مممن  ،لمميس كممل عبممادة يشممترط فيهمما الطهممر مممن الحمميض
 ٘أصله الصوم   .الحدث

  أن أفعاله عليه الصالة والسالم في عبادة الحج محمولة علل الوجوب األصل
      ٙإال ما أخرجه الدليل من سماا أو إجماا أو قياس عند أصحاب القياس

 4األصل أن تفرد كل صالة بؤذان وإقامة. 

 6القصر ال يجوز إال للمسافر حتل يدل الدليل علل التخصيص. 

  3ما قام عليه الدليلاألصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إال. 

  (مالك)ال يقلل إال ما وجبٔٓ  

 ٔٔالكفارات ال تمبت بالقياس  

 ٕٔاألصل أن ال هدي  إال أن يقوم الدليل. 

 ٖٔالمحكوم عليه ال يكون حاكما علل نفسه 

 من البر نصف صاا ومن التمر والزبيب صماا : أصل اإلطعام في الكفارات
 ( أبو حنيفة–الموري )ٗٔلكل مسكين

  حصار فون صاحبه إن لمم إاإلحرام من وطن أو حلق شعر أو كل نقص دخل
يجد الهدي صام مالمة أيام في الحمج وسمبعة إذا رجما وال يمدخل اإلطعمام فيمه 

  ٘ٔ(مالك)

                                 
 6ٖٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٓٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٙٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٓ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٕٔ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 ٕٗ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   4

 
 ٕٗ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 ٕ٘٘: ص ٔ: بداية المجتهد   3
 ٕٙ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٓٔ
 ٕٙ٘: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔٔ
 ٕٓٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕٔ
 ٕٗٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖٔ
 4ٕٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗٔ
 4ٕٔ: ص ٔ: ية المجتهد  بدا ٘ٔ
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 فوذا كان القلان فمال همدي إال مما  .األصل في الهدي إنما هو بدل من القلان
 (الكوفيون) ٔخصصه اإلجماا

 ومما كمان مرربما فيمه فلميس  .ديمة األذ،فعل فيمه ف ،ما كان من التروك مسنونا
      ٕفيه شين 

  حجممممة مممممن لممممم يممممر ركعتممممي الطممممواف سممممنة مإكممممدة سممممقوطه عممممن المكممممي
 (وفيه إشارة إلل تحديد معنل السنة المإكدة)ٖوالحائض

 ٗاالنتفممماا بمممما قصمممد بمممه القربمممة إلمممل هللا تعمممالل منعمممه مفهممموم ممممن الشمممريعة 
 (     الجمهور)

 ٘كفارة   ال يؤكل صاحب الكفارة من ال    

 إذا اجتممما أمممر الشممرا بالجهمماد وخممرو  النبممي   ،ممما تممرك بعممض النمماس
وفيها كيف يعمرف أممر مما بؤنمه )ٙاقتلل ذلك كون الجهاد فرلا علل الكفاية

 (فرض علل الكفاية

 (الشافعي. )4األمر بقتال الكفار حتل يسلموا أو يعطوا الجزية :األصل 

  6العاصم له هو اإلسالم األصل أن المبيح للمال هو الكفر وأن 

 النمذر، وإن لمم يصمرح فيهما : المقصود باألقاويل التمي مخرجهما مخمر  النمذر
 ( الجمهور)  3بلفم النذر

 ٓٔاألصل في الصيام الواجب بالشرا إنما هو التتابا. 

 ٔٔاألصل وجوب الوفان بالنذر علل الوجه الذي قصده الناذر      

  ٕٔواحداألصل أن ال تجزين ألحية واحدة إال عن  

 ٖٔاألصل الحمر في الذبح. 

  الذكاة تعمل في كل حيوان محمرم األكمل فيجموز بيما جميما أجزائمه واالنتفماا
 (الشافعي. )ٗٔبها ما عدا اللحم

 ٘ٔاألصل أن الجنين إذا كان حيا مم مات بموت أمه فونما يموت خنقا. 

                                 
 4ٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 4ٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
ٖ
 294: ص 1: تدايح انًجرٓد ج 
 44ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 44ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 46ٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٙ
 6ٕٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   4
 3ٕٕ: ص ٔ: بداية المجتهد   6
 3ٕٕ: ص ٔ: لمجتهد  بداية ا 3
 ٖٙٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٓٔ
 ٖٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔٔ
 6ٖٔ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕٔ
 ٕٖٓ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٖٔ

 ٖٕٖ :ص ٔ: بداية المجتهد   ٗٔ
 ٕٖٗ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘ٔ
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  ممما وقمما اإلجممماا علممل إجزائممه فممي الممذكاة لمميس يلممزم أن يكممون شممرطا فممي
 ٔصحتها

 ٕالقبلة جهة معممة. 

  األصممل هممو أن ال يإكممل مممن تذكيممة أهممل الكتمماب إال ممما كممان علممل شممروط
  ٖاإلسالم

  األصل أن الحيوان اإلنسي ال يإكمل إال بالمذبح أو النحمر وأن الوحشمي يإكمل
      ٗبالعقر

  األصول في هالت الصيد أن الوقيذ محرم بالكتاب واإلجماا و أن العقر ذكماة
  ٘الصيد

 ٙتحريم النمر إلل النسان األصل وهو. 

 4األصل في العقود أن ال خيار إال ما وقا عليه النص  

 6أصل منا الخيار في البيوا هو النرر  

 3األنكحة ال ررر فيها ألن المقصود بها المكارمة ال المكايسة 

 ٓٔالحاجة إلل الخيار والرإية في النكاح أشد منه في البيوا 

 ٔٔاألصل برانة الذمة. 

 ٕٔص المرأة بالعقد إال أن يقوم الدليل علل خالف ذلكاألصل اختصا  . 

  األصل  في أنكحة النبي صلل هللا عليه وسلم أنها علل الخصوص حتمل يمدل
 ( الشافعي) ٖٔالدليل علل العموم لكمرة خصوصيته في هذا المعنل

 ممن رفمض جعمل العتمق ) ٗٔإزالة الملك ال تتلمن استباحة الشين بوجه هخر
 ( صداقا

 ٘ٔعين ما لم تقبضالحق في ال . 

  الممذي تقتلمميه األصممول أن يفممرق بممين الصممداق المحممرم العممين وبممين المحممرم
 (مالك. )ٙٔلصفة فيه قياسا علل البيا

                                 
 ٕٖٙ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٕٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٕ
 ٖٖٓ: ص ٔ: هد  بداية المجت ٖ
 ٕٖٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٗ
 ٖٖٖ: ص ٔ: بداية المجتهد   ٘
 ٖ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 ٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 ٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
3
 6: ص 2: تدايح انًجرٓد ج 
 ٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٓٔ
 4: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔٔ
 6: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕٔ
 ٖٔ: ص ٕ: داية المجتهد  ب ٖٔ
 ٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗٔ
 3ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘ٔ
 ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙٔ
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  األصل في الشهادة أنه ال يقبل من الرجال أقل من امنين وأن حال النسمان فمي
ذلك إما أن يكون ألمعف ممن حمال الرجمال وإمما أن تكمون أحموالهم فمي ذلمك 

  ٔلرجالمساوية ل

 ٕاألصل أن ال يقلل بشهادة واحدة      . 

 ٖاألصل عدم الجما بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو رير محرمة  

  إنما يحرم الجما بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة أعنمي لمو كمان أحمدهما
  ٗذكرا واآلخر أنمل لم يجز لهما أن يتناكحا

 لممل ذلممك دليممل مممن كتمماب أو سممنة أو األصمل أن ال تحممرم امممرأة إال أن يقمموم ع
 .  ٘اجماا من األمة

 ٙاألصل عدم التفريق بين والدة وولدها . 

  4العقود األصل عدم فس. 

 أهمل . )6األصل أن حكمم العبمد فمي التكماليف حكمم الحمر إال مما أخرجمه المدليل
 (الماهر

  الشافعي . )3األصل أن الطالق ليس بيد أحد سو، الزو  أو من يوكله الزو
 (حنيفة وأبي

  األصمل أن كممل طممالق وقمما بالشمرا أنممه يحمممل علممل أنمه رجعممي إلممل أن يممدل
  (الشافعي. )ٓٔالدليل علل أنه بائن

 أن ال يجمب  ،حركمير من الفقهمان ال يوجبمون رمرم الممال بمالنكول فكمان بماأل
 .     ٔٔبذلك سفك الدمان

 افا وحرم منمه واحمدة ممن تلمك المنم ،إذا كان في الشين أكمر من منفعة واحدة
وال سميما إذا كانمت الحاجمة إلمل  ،أنه ليس يلزممه أن يحمرم منمه سمائر المنمافا
 .ٕٔالمنفعة رير المحرمة كالحاجة إلل المحرمة

 

  ٖٔاألصل أن ال فرقة إال بطالق 
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  تحليل لبن اآلدمية إنما هو لمكان لرورة الطفل إليه وأنه فمي األصمل محمرم
 (أبو حنيفة. )ٔإذ لحم ابن هدم محرم

  ٕاأللبان تابعة للحوماألصل أن  

 ٖالطعم بوطالق علة لمنا النسان في المطعومات       

 ٗكل سلف جر نفعا فهو حرام  

  ٘ذريعةالبيا الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصال بنفسه ال من قبل سد       

 ٙالقبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوا إال ما قام الدليل عليه  

 4صله ممل بيا الزيت بالزيتونالربا بيا الشين الربوي بؤ . 

 6النرر سببه الجهل وهو خار  عن األصل 

  كممل بيمما رطممب بيممابس مممن نوعممه حممرام يعنممي منمما المماملممة كممالعجين بالممدقيق
  3واللحم اليابس بالرطب

 ٓٔالعرية مستمناة من منا بيا الرطب باليابس  

  هخمر إلمل ببيوا اآلجال أن يبيا الرجل سلعة بممن إلل أجل ممم يشمتريها بمممن
      ٔٔأجل هخر أو نقدا 

  أنمرنمي أزدك ، بيما ممما ال يجموز متفالمال ،بيما مما ال يجمموز : أصمول الربما
نسان ، بيا وسلف ، ذهب وعرض بذهب ، لا وتعجل ، بيا الطعام قبل أن 

 (مالك) ٕٔ.يستوفل ، بيا وصرف

 ( الشافعي) ٖٔالقبض شرط في دخول المبيا في لمان المشترط 

 (مالك)ٗٔذي يكون طوعا وعن علمال بؤس بالنبن ال 

 (أبو حنيفة والشافعي)٘ٔال يجوز النبن ولو كان طوعا وعن علم 

 ( مالك)ٙٔأن من النرر ما يجوز لمولا اللرورة  :األصل 

 الربويمات  ففمي ،المزابنة المنهي عنها هي بيا مجهول الكمية بمجهمول الكميمة
 (مالك)4ٔلعدم تحقق القدرالربويات في رير و لمولا التفالل،
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 مما تتلممنه الشمروط ممن صمنفي الفسماد  ،األصل فمي منما الشمروط فمي البيما
وإلمل التوسمط بمين  ،الربا والنمرر، وإلمل قلتمه: الذي يخل بصحة البيوا وهما

فمما كمان دخمول همذه األشميان فيمه كميمرا  ،أو إلل ما يفيد نقصا في الملك،ذلك 
از الشمرط فيهما من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط وما كان قليال أجازه وأج

 (     مالك) ٔوما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيا

 ٕالبيوا المنهي عنها تكون من أجل اللرر أو النبن  

  (      الشافعي)ٖالبيا إنما يلزم باالفتراق 

 ٗال يحل مال أحد إال بطيب نفس منه      . 

 منعمه له بيعه و ،المان متل كان في أرض متملكة منيعة فهو لصاحب األرض
 ( مالك)ٙالهالك ٘إال أن يرد عليه قوم ال ممن معهم ويخاف عليهم

  العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في
 (      مالك)4الشين وقد يكون من خار 

 6الخرا  باللمان . 

 3بيا طعام بطعام نسيئة ال يجوز باتفاق . 

  ٓٔوإما المملاألصل في المتلفات إما القيم . 

 ٔٔبيا الطعام المجهول أي الجزاف بالمكيل المعلوم ال يجوز . 

 ( المالكية) ٕٔكل ما أمر في القيمة أعني نقص منها فهو عيب 

 أن يكون حادما قبل أممد التبمايا باتفماق أو فمي  ،شرط العيب الموجب للحكم به
 . ٖٔالعهدة عند من يقول بها

 رص والجنون،فمما حمدث فمي السمنة عهدة السنة تكون من عيموب الجمذام والبم
منها بالمبيا فهو من البائا ،وما حمدث ممن ريرهما كمان ممن لممان المشمتري 

 (      مالك)ٗٔعلل األصل

 فالتخصيص لممل هذا  ،كل مصيبة تنزل بالمبيا قبل قبله فهي من المشتري
 ( الجمهور) ٘ٔاألصل المتقرر إنما يكون بسماا مابت
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 ٔكل ما حط القيمة يجب به الرد . 

  الزوائممد الحادمممة فممي المبيمما كلهمما تمنمما الممرد وتوجممب أر  العيممب إال النلممة
 ( أبو حنيفة) ٕوالكسب

 ٖالقيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائا فوذا أسقطه سقط  

 ٗالخرا  قبل القبض للمشتري . 

 ٘الخرا  من لمان المشتري بعد القبض إال في العهدة والجوائح 

 ٙلجائحة التي تصيب المماريولا ملث الممن في ا . 

 ( أصل مالك في األيمان) 4اليمين إنما يجب علل أقو، المتداعيين شبهة 

  التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يكمون فيمه الموزن وبالكيمل فيمما يكمون فيمه
الكيل وبالذرا فيما يكون فيه الذرا وبالعدد فيما يكون فيه العمدد وإن لمم يكمن 

يرات انلبط بالصمفات المقصمودة ممن الجمنس مما ذكمر فيه أحد من هذه التقد
 . 6الجنس إن كان أنواعا مختلفة أو ما تركه إن كان نوعا واحدا

 3السلم ال يكون إال في الذمة وأنه ال يكون في معين. 

  األصل هو اللزوم في البيا إال أن يقوم دليل علل جواز البيا علل الخيار من
      ٓٔكتاب هللا أو سنة مابتة أو إجماا 

 جوازالعرايا مستمنل من منا المزابنة.ٔٔ  

 إال ما قام دليل علل مفارقة الحق في  ،األصل هو أن تورث الحقوق واألموال
 .      ٕٔهذا المعنل للمال

  األصل هو أن يورث المال دون الحقوق إال مما قمام دليلمه ممن إلحماق الحقموق
 (     الحنفية.)ٖٔباألموال

  في حمال مهمور المممن الحقيقمي للسملعة والمخمالف معرفة أحكام بيا المرابحة
مسممؤلة الكممذب :،تنبنممي علممل معرفممة أحكممام (فممي مممذهب مالممك)لمما تممم بيعممه بممه 

      ٗٔومسؤلة الن  ومسؤلة وجود العيب 

 وكممذب وتممدليس ،كممذب ورم : مما يتركممب فمي المسممؤلة السممابقة أربما مسممائل، 
بمن القاسمم وأصل مذهب ا .وكذب ور  وتدليس بعيب ،ور  وتدليس بعيب
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يؤخممذ بالممذي بقممي حكمممه إن كممان فممات بحكممم أحممدهما أو بالممذي بقممي : فيهمما أنممه
حكمه أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحمدهما إمما علمل التخييمر حيمث 

 . ٔيمكن التخيير أو الجما حيث يمكن الجما

 ٕكل منفعة كانت لشين محرم العين بطلت إجارتها . 

 ٖلشرا ممل أجر النوائح وأجر المننياتتبطل إجارة كل منفعة محرمة با . 

  تبطل إجارة كل منفعة كانت فرض عمين علمل اإلنسمان بالشمرا مممل الصمالة
 . ٗوريرها

  يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة علمل انفرادهما فمال يجموز
استئجار تفاحة للشمم وال طعمام لتمزيين الحمانوت إذ همذه المنمافا لميس لهما قميم 

  ٘ادها وبالجملة كل ما ال يعرف بعينهعلل انفر

 ٙال يجوز البيا في العين المستؤجرة . 

 4الميت ال يمبت عليه دين بوجماا بعد موته      . 

  إذا تلفممت السمملعة فممي المسممافة المتعممداة مممن طممرف الحامممل لهمما بمماألجرة فهممو
       6لامن لها

 مما عمدا  ،عمد،األجير ليس بلامن لما هلك عنده ممما اسمتإجر عليمه إال أن يت
حامل الطعام والطحان فون مالكا لمنه ما هلك عنده إال أن تقوم له بينة علل 

       3هالكه من رير سببه

 ٓٔالصناا ال يلمنون ما لم يقبلوا في منازلهم       

  الصناا يلمنون كل ما أتل علل أيديهم من حرق أو كسمر فمي المصمنوا أو
قاعدا معه إال فيما كان فيه تنريمر قطا إذا عمله في حانوته وإن كان صاحبه 

الفصوص وتقويم السيوف واحتراق  ممل مقب الجوهر ونق ) ٔٔمن األعمال
الخبز عند الفران والطبيب يموت العليمل ممن معالجتمه وكمذلك البيطمار إال أن 

 (      مذهب مالك()يعلم أنه تعد، فيلمن حينئذ

 مدة الزمان الذي وقا  إذا اختلف المكري والمكتري أو األجير والمستؤجر في
فيه استيفان المنفعة علل أن المنفعة لم تسمتوف فمي جميما الزممان الملمروب 
في ذلك أن القمول قمول المكتمري والمسمتؤجر ألنمه النمارم واألصمول علمل أن 

 ( مشهور مذهب مالك) ٕٔالقول قول النارم
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 ٔفساد اشتراط منفعة زائدة في القراض . 

 الح المممر فمال يمدخل فمي المسماقاة ال بمنفس العمل الذي ليس له تمؤمير فمي إصم
 (     مالكية) ٕالعقد وال بالشرط إال الشين اليسير منه

  ما له تؤمير من العمل في إصمالح المممر ويبقمل بعمد المممر يمدخل بالشمرط فمي
ممل إنشان حفر بئر أو إنشان مفيمرة للممان أو إنشمان ) ٖالمساقاة ال بنفس العقد

 (     مالكية( )ه الممرررس أو إنشان بيت يجنل في

  ممل ) ٗما له تؤمير في العمل في إصالح الممر وال يتؤبد فهو الزم بنفس العقد
الحفمممر والسمممقي وزبمممر الكمممرم وتقلممميم الشمممجر والتمممذكير والجمممذاذ ومممما أشمممبه 

 ( مالكية()ذلك

  المساقاة إذا لحقهما الفسماد ممن قبمل مما دخلهما ممن اإلجمارة الفاسمدة أو ممن بيما
 (مالك)٘أن يبدو صالحه ،رد فيها إلل أجرة الممل الممر من قبل

  قاعمممدة المممدمان مبناهممما فمممي الشمممرا علمممل أنهممما ال تمممراق إال بالبينمممة العادلمممة أو
 .   ٙباالعتراف

  األصول تقتلي أنه ال يفرق بين الجائز من رير الجمائز بالقليمل والكميمر ممن
 .4الجنس الواحد

 ة إال باشتراك أصولها وأما األرباح فروا وال يجوز أن تكون الفروا مشترك
إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من النرر ومما 

 ( الشافعي) 6ال يجوز

  إذا اشترط كل واحد من الشريكين ربحا لصاحبه فمي ملمك نفسمه فمذلك يجموز
حيث أن كل واحد منهما قد باا جزنا من ماله بجزن من مال شريكه مم وكل 

 (     مالك) 3حبه علل النمر في الجزن الذي بقي في يدهواحد منهما صا

 (      أبو حنيفة.)ٓٔال يراعل في شركة العنان إال النقد فقط 

 ٔٔالشركة إنما تتعلق علل المال أو علل العمل . 

  الشمممركة الصمممحيحة ممممن العقمممود الجمممائزة ال ممممن العقمممود الالزممممة أي ألحمممد
 ٕٔالشريكين أن ينفصل من الشركة متل شان 

 ركة عقد موروث ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال الش
  ٔولم يخرجا عن نفقة مملهما

                                 
 43ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 6ٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 6ٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 6ٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 63ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 6ٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 6ٙٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 3ٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
 3ٔٔ: ص ٕ: داية المجتهد  ب 3
 3ٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٓٔ
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔٔ
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕٔ



 922 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ٕألحد الشريكين أن يبلا وأن يقارض وأن يودا إذا دعت إلل ذلك لرورة  

  أن يهممب الشممريك شمميئا مممن مممال الشممركة وال أن يتصممرف فيممه إال ال يجمموز
       ٖتصرفا  ير، أنه نمر لهما

  ممممل أن يممدفا ممماال مممن ) ٗقصممر الشممريك فممي شممين أو تعممد، فهممو لممامنإذا
 ( التجارة فال يشهد وينكره القابض

  ٘للشريك أن يقبل الشين المعيب في الشران 

  ٙإقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه ال يجوز. 

 4تجوز إقالة الشريك وتوليته . 

 6فاقال يلمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة بات . 

 3ال يجوز للشريك المفاوض أن يقارض ريره إال بوذن شريكه . 

  يتنممزل كممل واحممد مممن الشممريكين منزلممة صمماحبه فيممما لممه وفيممما عليممه فممي مممال
 . ٓٔالتجارة

 وأن من اشتر، شيئا فال يخر  من يده  ،ال يخر  ملك أحد من يده إال برلاه
 . ٔٔإال برلاه 

 اقترنمت بمه أحموال تمدل علمل  ليس يجب أن ينسب إلمل سماكت قمول قائمل وإن
 ( الشافعي) ٕٔرلاه

 ٖٔال لرر وال لرار. 

 ٗٔالنرر ال يجوز بالترالي. 

  يحممرم التفالممل فممي القسمممة فممي الصممنفين إذا تقاربممت منافعهممما ممممل القمممح
  ٘ٔوالشعير

  إذا كمممان مممما يقسمممم ممممما يجممموز فيمممه التفالمممل فتجممموز قسممممته علمممل االعتمممدال
عمممممممممروف أو الصمممممممممنجة والتفالمممممممممل البمممممممممين المعمممممممممروف بالمكيمممممممممال الم

 (المالكية.)ٙٔالمعروفة

                                                                                             
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 3ٕٔ: ص ٕ: المجتهد   بداية ٙ
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   3
 3ٕٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٓٔ
 3ٗٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔٔ
 34ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕٔ
 ٕٓٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖٔ
 ٕٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗٔ
 ٕٕٓ: ص ٕ: جتهد  بداية الم ٘ٔ
 ٖٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙٔ
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 ٔالتنقسم كل صبرة إال علل حدة . 

  ٕربن أو وجود عيب أو استحقاق: الطوار،ن      . 

  يإخذ الرهن في جميا األممان الواقعة في جميا البيوعات إال الصرف ورأس
  ٖالمال في السلم المتعلق بالذمة

 ي القصمماص وال فممي يجمموز الممرهن فممي المهممر وال يجمموز فممي الحممدود وال فمم
       ٗالكتابة وبالجملة فيما ال تصح فيه الكفالة

  كممل عممين تعلممق بهمما حممق االسممتيفان ابتممدان وجممب أن تسممقط بتلفممه، أصممله تلممف
  ٘المبيا عند البائا إذا أمسكه حتل يستوفي الممن

 ٙالمرتهن لامن فيما يناب عليه . 

 4األصل هو جواز األفعال حتل يقا الحجر . 

 ( مالك) 6ا شيئا فليس يرجا إليهاألصل من با 

  التحاص أن يصرف مال النمريم ممن جمنس ديمون النرممان وسموان أكمان ممال
 . 3النرمان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة

 ٓٔال يقتلي في الديون إال ما هو من جنس الدين . 

 ٔٔالعدم له تؤمير في إسقاط الدين إلل وقت الميسرة. 

  ٕٔالعقوداألصل اشتراط اعتبار الرلل في. 

 ٖٔاللمان ال يتعلق بمعدوم . 

  ال ينوب فعل النير عن فعل النير إال ما دعت إليه اللرورة وانعقد اإلجماا
 . ٗٔعليه

  الوكالة في كل شين جائزة إال فيما أجما علل أنه ال تصح فيمه ممن العبمادات
 .  ٘ٔوما جر، مجراها

 لمذي وكمل شرط الوكيل أن ال يكون ممنوعا بالشرا من تصمرفه فمي الشمين ا
فال يصح توكيمل الصمبي وال المجنمون وال الممرأة عنمد مالمك والشمافعي ) ٔفيه

 (    علل عقد النكاح 

                                 
 ٖٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٗٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕ٘ٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕ٘ٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 3ٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 3ٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 ٕ٘ٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 4ٕٔ: ص ٕ:   بداية المجتهد 6
 ٕٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   3
 ٕٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٓٔ
 ٕٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔٔ
 ٕٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕٔ
 ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖٔ
 ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗٔ
 ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘ٔ
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  ممممل البيمما والحوالممة واللمممان )شممرط محممل التوكيممل أن يكممون قممابال للنيابممة
وسائر العقود والفسوخ والشمركة والوكالمة والمصمارفة والمجاعلمة والمسماقاة 

  ٕ(صلحوالطالق والنكاح والخلا وال

 ٖال تجوز الوكالة في العبادات البدنية . 

 ٗتجوز الوكالة في المالية كالصدقة والزكاة والحج     . 

 (مالك)٘تجوز الوكالة في الخصومة علل اإلقرار واإلنكار 

 ٙيلزم باإليجاب والقبول كسائر العقود الوكالة عقد جائز . 

 ا سممي وحمدد ونمص ال تجوز الوكالة بالتعميم وهي ررر وإنما يجوز منهما مم
 ( الشافعي) 4عليه

 األصل في الوكالة المنا إال ما وقا عليه اإلجماا. 

 6الوكيل يلمن ما اعتد، فيه . 

 3األفلل االلتقاط ألنمه ممن الواجمب علمل المسملم أن يحفمم ممال أخيمه المسملم 
 (  أبو حنيفة)

 ٓٔاألصول ال تعارض باالحتماالت المخالفة لها    . 

 ٔٔشهادة دعو، صحيحة من رير ال. 

 ٕٔالوديعة أمانة رير ملمونة . 

 ٖٔاألمانة تقوي دعو، المدعي حتل يكون القول قوله ما يمينه . 

  العاريمة تكممون فممي الممدور واأل رلممين والحيمموان وجميمما ممما يعممرف بعينممه إذا
فال تجوز إباحة الجواري لالستمتاا ويكره ) ٗٔكانت منفعته مباحة االستعمال
 (رم لالستخدام إال أن تكون ذات مح

 ٘ٔاألموال تلمن عمدا وخطؤ . 

  كل مال ينقل ويحول أتلفت عينه أو تلفت عند الناصب عينه بؤمر من السمان
 . ٙٔأو سلطت اليد عليه وتملك، وجب فيه اللمان

                                                                                             
 ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 4ٕٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 6ٕٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
 6ٕٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   3
 ٖٕٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٓٔ
 ٖٕٓ :ص ٕ: بداية المجتهد   ٔٔ
 ٖٖٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕٔ
 ٖٖٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖٔ
 ٖٕ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗٔ
 4ٖٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘ٔ
 4ٖٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙٔ
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 (      ابن القاسم.)ٔال تكون الشركة إال فيما كان بوجه شبهة جلية 

 ٕال يستحل مال الناصب من أجل رصبه      . 

 جري المنافا واألعيان المتولدة مجر، واحدا وأن يعتبر التلممن القياس أن ت
 .        ٖأو ال يعتبر

 ٗعلل المعتدي اللمان . 

 ٘المنفلت ال يملك     . 

 ٙجرح العجمان جبار. 

 4في جميا المتلفات الممل . 

 ألنمه لمم  اأو كميمر األصل أن يرجا البائا علل المشتري إذا استحق منمه قلميال
 .      6وال انعقد عليه بيا وال وقا به تراضيدخل علل الباقي 

 أن يرجممما  ،إذا كمممان المسمممتحق مشمممتر، بعمممرض وكمممان العمممرض قمممد ذهمممب
 .3المستحق من يده بعرض ممله ال بقيمته

 وكمل مما ال يصمح بيعمه فمي الشمرا ممن  ،المجهول والمعمدوم المتوقما الوجمود
 . ٓٔجهة النرر تجوز هبته

  صممحتها حتممل يقمموم الممدليل علممل األصممل فممي العقممود أن ال قممبض مشممترط فممي
 .      ٔٔاشتراط القبض

 كمما لمو . )ٕٔاألصل أن من وهب شيئا من ريرعموض أنمه ال يقلمل عليمه بمه
 ( وعد إال ما اتفقوا عليه من الهبة علل وجه الصدقة

 ٖٔالمنافا في معنل األموال . 

 ٗٔالمنافا منتقلة إلل ملك الورمة . 

 ٘ٔد في ملك ريرهالميت ال ملك له فال تصح له وصية بما يوج . 

 األصل في الفرائض أن ال يمبت فيها شين إال بكتاب أو سنة مابتة أوإجماا  . 

  بنات االبن لما كن ال يرمن ما عدم االبن أكمر ممن السمدس لمم يجمب لهمن مما
 ( ابن مسعود. )ٔالنير أكمر مما وجب لهن ما االنفراد

                                 
 ٕٓٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٓٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٔٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 ٕٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 ٕ٘ٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 ٕ٘ٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   6
 ٕ٘ٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   3
 4ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٓٔ
 4ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔٔ
 3ٕٗ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕٔ
 ٕٔ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖٔ
 ٕٔ٘: ص ٕ: داية المجتهد  ب ٗٔ
 ٕٔ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘ٔ
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 ( ابن عباس.)ٕفي األصل( األخ)أحق بالشين من المشارك له( الجد)األصل 

  األخ الحممق مممن لواحممق الميممت وكؤنممه أمممر عممارض والجممد سممبب مممن أسممبابه
 (  ابن رشد)ٖوالسبب أملك للشين من الحقه

  كل فريلة لم يهبطها هللا عز وجل عن موجبها إال إلمل فريلمة أخمر، فهمي
 (  ابن عباس( .)ممل الزوجة واألم. )ٗما قدم هللا

 ٘ن لها إال ما بقي فتلمك التمي أخمر هللاكل فريلة إذا زالت عن فرلها لم يك .
 (ابن عباس( .)ممل األخوات والبنات)

  إذا اجتما من إذا نزل نزل إلل فرض، ومن إذا نزل نزل إلل ما بقي، بمد،ن
 ( ابن عباس.) ٙبمن قدم هللا فون بقي شين فلمن أخر هللا وإال فال شين له

 4اإلحتساب بمن ال يرث مخالف لألصول. 

  علمل ممذهب زيمد (مالمك)) 6وال األخوات لألب شقاناإلخوة األالجد ال يحجب
بن مابت  إال في زو  وأم وإخوة ألم وإخوة أشقان وجد،حيث لم يبق لألشقان 

 ( شين

 (     أبو حنيفة. )3ذوي األرحام أولل من جماعة المسلمين 

 يمبت النسب بوقراره وإن كان واحدا أخا أو ( في الميراث)كل من يحوز المال
 (     الشافعية) ٓٔلكرير ذ

  النسب ال يمبت إال بشاهدي عدل وحيث ال يمبت فال ميراث ألن النسب أصل
قممول ريممر مشممهور )ٔٔوالميممراث فممرا وإذا لممم يوجممد األصممل لممم يوجممد الفممرا

 (      للشافعية

  ٕٔاألصل أن ال يحكم ألحد المتنازعين في الولد إال أن يكون هنالك فرا   . 

  ٖٔتبعيلهالحرية حق شرعي ال يجوز . 

 ٗٔما يجب تقويمه فونما يجب بعد إتالفه . 

 ٘ٔليس يمنا من صحة األصل أن ال يوافقه عليه الخصم      . 

 ٙٔالعقود من شؤنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين      . 

                                                                                             
 3ٕ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٕٓٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
 ٕٓٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖ
 ٕٔٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗ
 ٕٔٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘
 ٕٔٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙ
 ٕٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   4
 ٖٕٙ: ص ٕ: المجتهد   بداية 6
 4ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   3
 4ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٓٔ
 4ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔٔ
 3ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕٔ
 4ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٖٔ
 4ٕٙ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٗٔ
 6ٕٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٘ٔ
 6ٕ٘: ص ٕ: بداية المجتهد   ٙٔ
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 ( الشافعي.)ٔالعبودية والحرية ليس بينهما وسط 

 دي إلل إخالل بالشروط المصححة الشروط الجائزة في العقود هي التي ال تإ
 . ٕلها

  يختلف الفقهان في الشروط الختالفهم فيما هو منها شرط من شمروط الصمحة
وهمممذا يختلمممف بحسمممب القمممرب والبعمممد ممممن إخاللهممما بشمممروط  ،أو لممميس منهممما

 . ٖالصحة

 الشمروط التمي إن تمسمك بهما المشمترط : لمالك جنس مالث  من الشروط وهمي
همما جمماز وهممذا ينبنممي أن تفهمممه فممي سممائر العقممود فسممد العقممد وإن لممم يتمسممك ب

 .    ٗالشرعية

 ٘ل كراه تؤمير في إسقاط كمير من الواجبات في الشرا . 

 ٙالمكره يشبه من ال اختيار له      . 

 ( ممل الذي يسقط من علو. )4المكره يشبه من جهة الملطر المنلوب 

 6(المماملة القصاص يقتلي).شرط القصاص تكافإ دم المقتول لدم القاتل  

  تختلف النفوس في القصاص باإلسالم والكفر والحريمة والعبوديمة والذكوريمة
 (      الجمهور.)3واألنومية والواحد والكمير

  ليس للبنات وال األخوات قول ما البنين واإلخموة فمي القصماص أو لمده وال
 ( مالك)ٓٔ.يعتبر قولهن ما الرجال وكذلك األمر في الزوجة والزو 

 يعتبر قوله في إسقاط القصماص وفمي إسمقاط حممه ممن الديمة وفمي  كل وارث
 (.أبو حنيفة والشافعي.)ٔٔاألخذ به

 ( الشافعي.)اعتبارالدم بالدية في القصاص أو العفو 

 ( مالك.)ٕٔالوالية في أمر القصاص أو العفو إنما هي للذكور دون اإلناث 

 (الشافعي. )ٖٔاألصل في الدية إنما هو مائة بعير 

 لممف بحسممب اخممتالف المممودي فيممه والمممإمر فممي نقصممان الديممة هممي الممديات تخت
 .   ٗٔاألنومة والكفر والعبودية

 (الحنفية.)ٔالرق حال نقص فوجب أن ال تزيد قيمته علل دية الحر 

                                 
 6ٕٙ: ص ٕ: جتهد  بداية الم ٔ
 63ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
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 36ٕ: ص ٕ: بداية المجتهد   3
 ٕٖٓ: ص ٕ:   بداية المجتهد ٓٔ
 ٕٖٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔٔ
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 ٕالعبد مكلف ناقص فوجب أن يكون حكمه ناقصا عن الحر . 

 ٖاألصل في الجراح الحكومة إال ما وقتت فيه السنة حدا . 

  اعتبمر مالمك فمي زمانمه كمما لمو كمان .)ٗنقص ممن قيممة المجمروحالحكومة ما
 (المجروح عبدا فما نقص من قيمته بعد الجرح هو ما يحكم به علل الجاني

 ( مالك.)٘ما لم يمبت من قبل السماا فيه دية فاألصل فيه حكومة 

 ٙاألصل في العين الواحدة نصف الدية. 

 4يوجد في الشرا تفالل الديات لتفالل األعلان.  

 للرجل فواجب التمسك بهذا األصل حتاألصل هو أن دية المرأة نصف دية ا 
 ( المالكية.)6يؤتي دليل من السماا المابت

 3األصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطؤ . 

 ٓٔاألصل في الشرا أن ال يحلف إال علل ما علم قطعا أو شاهد حسا . 

 ٔٔاأليمان ليس لها تؤمير في إشاطة الدمان   .   

 ٕٔالبينة علل من ادعل واليمين علل من أنكر . 

 ٖٔاألصل أن اليمين إنما تجب علل المدعل عليه . 

 ( مالك)  ٗٔالشبه تنقل اليمين من المدعل عليه إلل المدعي 

 ( مالك. ) ٘ٔالمرأة محجور عليها من زوجها في الملث أو ما فوقه 

 شخص مإبد التحريم  األنكحة الفاسدة أكمرها تدرأ الحد إال ما انعقد منها علل
 (مالك. )ٙٔبالقرابة ممل األم وما أشبه ذلك مما ال يعذر فيه بالجهل

 ( الجمهور. )4ٔللرجوا تؤمير في اإلقرار 

 ( الشافعي. )6ٔالتوبة تسقط الحدود 

 3ٔالحدود تدرأ بالشبهات . 

                                                                                             
 ٖٓٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
 ٖٔٔ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٕ
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  األصممل المعتبممر فممي الشممهادة فيممما سممو، القممذف شمماهدين أو ممما يعادلهممما مممن
  ٔ.النسان

  خمممار  عمممن ال ترفممما الحد،وعمممدم قبمممول الشمممهادة بعمممد ارتفممماا الفسمممق التوبمممة
 .ٕاألصول

 ٖاألصل في إقامة الحدود هو السلطان      . 

 ٗالجمعة والزكاة والفين والحكم إلل السلطان . 

 ٘المعار مؤمون . 

 ( الشافعي.)األصل في تقويم األشيان ربا دينار 

 بعمممض )ك البلمممد ينمممر فمممي تقمممويم العمممروض إلمممل النالمممب فمممي نقمممود أهمممل ذلممم
 ( البنداديين من المالكية

 ٙبالجملة هو كل شين جرت العادة بحفم ذلمك الشمين المسمروق فيمه الحرز .
فمرابط الدواب عنده أحراز وكذلك األوعيمة ومما علمل اإلنسمان ممن (: مالك))

اللباس فاإلنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده وإذا توسد النمائم شميئا فهمو لمه 
 ( حرز

  4البدا إنما يكفرون بالمآلأكمر أهل      . 

 أنهم ال يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون بمؤقوال يلمزم : التكفير بالمآل
 (   ابن رشد. )6عنها الكفر وهم ال يعتقدون ذلك اللزوم

  3قتال الصحابة:بتة أصلهالكل من قاتل علل التؤويل فليس بكافر . 

 ٓٔالكافر بالحقيقة هو المكذب ال المتؤول . 

 ٔٔصل أن ال يقتل الساحر إال ما الكفراأل  . 

 ( أبو حنيفة.)ٕٔللمرأة أن تقلي في األموال 

 ( الطبري.)ٖٔللمرأة أن تكون حاكما علل اإلطالق في كل شين 

  األصل أن كل من يتؤتل منه الفصل بين الناس فحكممه جمائز إال مما خصصمه
 .     ٗٔاإلجماا من اإلمامة الكبر،

 ٔتراط العدالةاألصل في الشهادة إنما هو اش . 

                                 
 ٖٖٓ: ص ٕ: بداية المجتهد   ٔ
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 ٕاليمين هي حجة أقو، المتداعيين شبهة      . 

  الحقوق إنما تمبت بشميئين إمما بيممين وشماهد وإمما بنكمول وشماهد وإمما بنكمول
 ( مالك.) ٖويمين أصل ذلك عند اشتراط االمنينية في الشهادة

  الشهادة لما كانت إلمبات الدعو، واليمين إلبطالها وجمب إن نكمل عمن اليممين
 (عمدة من ياخذ بالنكول خالفا للشافعي) ٗحقق عليه الدعو،أن ت

  ممل عدم توريمث القاتمل عممدا ممن قتلمه، ورد شمهادة )للتهمة تؤمير في الشرا
 (      عند الجمهور()األب البنه

 ٘األصل في هذه الشريعة أن ال يقلل إال بدليل    . 
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 :ج البحث وخالصاته واقتراحاته في النقط التاليةيمكن إجمال أهم نتائ
لفترة االنتفمال ممن الحكمم المرابطمي إلمل طوال األحداث الجسيمة ابن رشد انشنل _ 

بتكوينممه الممذاتي مننمسمما فممي العلممم و البحممث متجمماوزا دائممرة الفقممه و  الحكمم الموحممدي
 ،أبمواب الوجاهمةفتفتحمت أماممه  ،القلان إلل دائرة الطب و الفلسفة و علوم األوائمل

ه من قبل مرفهما ، فنمال الحمموة و الشمهرة و اوناسب المرف الجديد كما ناسب أبو
 .إكرام األمران بالعطايا و اإلنفاق و إسناد القلان و التشجيا علل التؤليف

عممما  ابمممن رشمممد فمممي كنمممف دولمممة عميممممة فمممي بنائهممما السياسمممي واالقتصمممادي _ 
وكان البمن رشمد الشمرف فمي بعمض فتراتهما واالجتماعي والعمراني وتقدمها العلمي،

 .للمساهمة في المنها  الدراسي والعلمي في بعض معاهدها ومدارسها
الحاكممة الموحديمة الفروا و االهتمام باألصول أحد مميزات الفئمة  ذكانت فكرة نب_ 

،وعمممت مكانممة أهممل الحمديث وخصوصمما أيممام و بعمض مممن شمايعها فممي هممذا االتجاه
أرلمب وتبنمل بعمض الفقهمان الممذهب المماهري ريمر أن .حمدييعقوب المنصمور المو

 .الفقهان بقوا علل مناصرة المذهب المالكي
توفرت البن رشد مروف مواتية علل مستو، األسرة وبيئته االجتماعية والعلمية _ 

مكنتممه مممن رممزارة التكمموين وتنمموا اإلنتمما  وجممما بممين العلمموم النقليممة وعلمموم النمممر 
ه همممذه األخيمممرة وكانمممت سمممببا فمممي بعمممض مممما نالمممه ممممن والدرايمممة وإن رلبمممت عليممم

محنة،ورجح عندي أن يكون سبب المحنة أمورا لها عالقة بمزا  الخليفمة الموحمدي 
وما يدور عادة في القصور ممن دسمائس وممروف التعبئمة لمواجهمة العمدو الخمارجي 
ه أكمر مما له عالقة بملمون فلسفته،حيث كان الرجل سليم العقيدة وحتمل فمي إنتاجم

الفلسفي المحض كان أقمرب فالسمفة المسملمين إلمل حقيقمة اإلسمالم حسمب تعبيمر ابمن 
 .تيمية
وابن رشد وإن كان إنتاجه في العلوم الشرعية قليال مقارنة بونتاجمه الفلسمفي إال أن _

بحيمث يمكمن أن نقمول باطمئنمان " البداية"قليله تميز بالجودة العالية وخصوصا كتابه 
 ".أوحد في علم الفقه والخالف"نه ما ابن أبي أصيبعة بؤ

أدعمو ممن خمالل همذه الرسمالة إلمل إعمادة  "البداية"بخصوص اإلسم الكامل لكتاب _ 
األمور إلل نصابها وتسمية الكتاب بما سماه به صاحبه بنير زيادة وال نقصان وفمان 

،عموض "بدايية المجتهيد وكفايية المقتصيد":بالوصية وأدان لألمانة ،فيسممل الكتماب 
 .كما هو مشهور ومتداول" ية المجتهد ونهاية المقتصدبدا"
ه،وأخر كتماب الحمج لممدة عشمرين سمنة ٖٙ٘حوالي " البداية"ألف ابن رشد كتاب _ 

بعد ذلك مم ألحقه بالكتاب،وقد رجحت أن يكون السبب في ذلك التؤخير رياب األممن 
ذه وكمممرة المخمماطر التممي كممان يتعممرض لهمما حجمما  األنممدلس فممي طممريقهم ألدان همم

الفريلة،وكؤن ابن رشد رأ، فقدان شمرط االسمتطاعة فمي أهمل تلمك المديار وبالتمالي 

 خبلصات خاتمة و
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عدم جدو، التحدث في فريلة تبقل فقط علل مستو، النمر،مم بدا له أمنان مراجعة 
 .الكتاب إلحاقه به سيرا علل عادة الفقهان

شمكك ت روايمة عنمدما أورد" المذيل والتكملمة"كتماب صاحب  هأمارال قيمة تذكر لما _ 
،وقمد فنمدت بحممد هللا مما لم يتابعمه فيمه أحد ماالبن رشد،وهو " البداية"نسبة كتاب في

 .أمير هنالك من شبهة، وأمبت بما يناسب من األدلة نسبة الكتاب لصاحبه
في مقارنممة ممما ومسممؤلة، ٖٓٓٗجممدت حمموالي فو البدايممة"ت عممدد المسممائل فممي تتبعمم_

تمي أعمدتها وزارة األوقماف الكويتيمة وجمدت المسائل الواردة في الموسوعة الفقهية ال
يإكمممد أن منها،وعلقمممت علمممل ذلمممك بؤنمممه % 33.ٕ٘تصمممل إلمممل " البدايمممة"مسممائل أن 
 .ولم يكن قصد صاحبها التفريامولوعة في األصول " البداية"
 ،مسممؤلة  ٖٗٓٔيصممل إلمل ف" البدايمة"فمي مجمممل القلمايا المجمما عليهمما وأمما عمن _

 .%ٔٗ.ٖٓ" البداية" عدد مسائل نسبة اإلجماعات إلل بحيث تصل
ممما ذكمر فيمه مسمؤلة  ٓٓ٘ٔوجمدت حموالي المسائل المختلف فيها فقد  وبخصوص_

تجعلنما نقمف علمل مما يفموق همذا العمدد فممادة الكتماب  الخالف صريحا وأما إذا تتبعنما
باعتبار أن ابن رشد في موالا عديدة يكتفي بذكر المذاهب في المسؤلة بقوله ذهمب 

ا وذهب هخر إلل كذا بنير أن يقول اختلف أو اختلفوا ،مما رجح عنمدي فالن إلل كذ
ممممن مجمممموا % 6٘.3ٙإلمممل تصمممل بنسمممبة  مسمممؤلة أي ٖٕٙٙأنهممما تصمممل حممموالي 

 .المسائل
والوقموف  ،فمي ذكمر أدلمة المختلفمين هليفصمت جهمةممن " البدايمة"تؤتي أهمية كتاب و_

مسمؤلة  ٖٕٙٙمن حوالي من لف .علل األسباب الكامنة وران تعدد اآلران والمذاهب
 .سببا من أسباب االختالف 6ٕٓٓذكر حوالي" البداية"ورد في  ،مختلف فيها

يشكل القياس أعلل نسبة في سمبب االخمتالف حيمث يصمل إلمل ربما المسمائل أي و_ 
ٔ٘.ٖٕ %. 

قسمنا هذه األسباب حسب المجاالت فسنجد أعلل نسبة تسمتؤمر بهما دالالت  أما إذاو_
أخمذا بعمين  .بمما فيهما القيماس ،تبوعة باألصمول المختلمف فيهمام% ٖٙ.6ٖاأللفام ب

متبوعمة بؤسمباب عاممة  ،%3.63ٕوذلك بنسمبة  .االعتبار من ال يقول به كالماهرية
والتردد بين شيئين أو أكمر وخفان الجهة التي صدر  ،حكامممل الموقف من تعليل األ

ممم % 6ٕ.٘ٔبنسمبة  واالخمتالف المبنمي علمل اخمتالف قبلمه وريرهما ،عنها التشريا
( الكتمماب والسممنة)األسممباب الراجعممة إلممل األصممول المجممما عليهمما مممن حيممث المبممدأ

 %. ٕٔ.ٖخيرا ما يتعلق باألحكام التكليفية بنسبة أو% 4ٔ.ٕٔبنسبة
هيمة بمين مما أورده  6ٓ٘علمل تشمتمل " البدايمة"وبخصوص نصموص األحكمام فمون _

هيمة وبمالتكرار  ٕ٘ٔ:ريمر تكمرار هما ممنصريحا أو ألممح إليمه أو كرره،فالصمريح من
" البدايمة"أحاديمث  بلنمتو .هيمةٕٗٔومجمموا التلميحمات ،هية 3ٔ٘إلل عددها وصل 

 .4ٓٓٔوتبلآ ما التكرار حوالي حديما ، ٓٙٗٔ:من رير تكرار
رنية بؤقوال الصحابة وخصوصا أقوال الكبار ممنهم ،فقمد جمان " البداية"جانت كما _

مممرة وأمممما بمممبعض  ٕٙٔحممموالي( أو الصممحابيالصمممحابة :أي قولممه)ذكممرهم إجمممماال 
ممن الصمحابة أي مما يشمكل حموالي ملمث األعمالم  ٕٙٔالتفصيل فقد ورد فمي البدايمة 

 4ٖٔ الصمحابة فكمان ممن رجمال.علمما ٔٙٙالواردة في الكتاب والتي أحصميت فيهما 
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ومتحمدث عممنهم وممن لممه  للحممديث وقممد تموزا هممذا العمدد بمين رواة. ٖٗوممن نسمائهم 
 .رأي
مقارنمممة مممما بممماقي % ٘ٔ "البدايمممة"عممممر رلمممي هللا عنمممه   فمممي  ن ذكمممروقمممد جممما_

وعائشمة جمانت فمي المرتبمة المالممة وكمذا ابمن عمممر ب % ٗٔالصمحابة،وابن عبماس 
مم كل من عبمد هللا بمن مسمعود وجمابر بمن عبمد هللا وعلمي % 6مم أبو هريرة ب% 3

وأبو  وكل من أنس بن مالك وأبو بكر الصديق% ٗوعممان ب% ٙبن أبي طالب ب
مم كمل ممن رافما بمن %ٕمم كال من زيد بن مابت وأم سلمة ب% ٖسعيد الخدري ب

 %.. ٔخديج ومعاذ بن جبل وميمونة بنت الحارث ب
منهم لمه  ٓٗنجد  "البداية"ورد ذكرهم  في  نمم ٘ٔٔفمن لمنوأما عن التابعين _

مممن خممالل تحديممد نسممب ذكممر التممابعين نجممد الحسممن و.مممن الممرواة 6ٙقممول أو رأي و
مم سعيد بن المسيب % ٖٔمم عطان بن أبي رباح ب% ٗٔالبصري في الصدارة ب

مم كل من إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين % ٙمم عمر بن عبد العزيز ب% 3ب
وكمل ممن طماوس % ٗبمن عممر ومجاهمد بمن جبمر وشمريح القالمي باونافا ممولل 

ممم كمل ممن % ٖبوالشعبي وقتادة وربيعة الرأي وسالم بن عبد هللا وسعيد بن جبير 
ممم كمل ممن أبمي قالبمة % ٕعكرمة وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد المرحمن ب

 %...ٔوعمرو بن دينار ومسروق بن األجدا ب
أكمرها حما في الكتاب حيث المذهب المالكي فنجد " البداية"وأما عن المذاهب في _

ون العدد يصمل مرة،وإذا ألفنا ذكر فقهان المذهب ف ٖٕ٘ٗ:مالكية/وردت مادة مالك
 .مرة 3ٖٗٓإجماال إلل 

 3ٙٗٔ:شمافعية/ وردت فمي الكتماب ممادة شمافعي وبخصوص المذهب الشافعي فقمد_
  .مرة 33ٗٔمرة،وإذا ألفنا ذكر فقهان المذهب فون العدد يصل إجماال إلل 

 ٕٕ٘ٔ:أحنمماف/حنفيممة/ ردت فممي الكتمماب مممادة حنيفممةأممما المممذهب الحنفممي فقممد وو_
  .مرةٕٕٗٔقهان المذهب فون العدد يصل إجماال إلل مرة،وإذا ألفنا ذكر ف

ممم ذكمر إممام الممذهب  ممرة،4٘ٔ: الماهريمة/المماهر وردت في الكتاب مادة أهلو_
 ٕٙمرة،و أبو محمد بن حزم ذكمر ٓٙٔأبو سليمان داود بن علي بن داود الماهري 

 .مرة
وردت فمممممممي الكتممممممماب ممممممممادة أحممممممممد بمممممممن فممممممم وأمممممممما عمممممممن الممممممممذهب الحنبلمممممممي_

مرة،يلاف إلل ذلك ذكر أحد فقهمان الممذهب ممرتين وهمو  251:حنابلة/حنبلي/حنبل
ليصمل العمدد  ،أبو بكر أحممد بمن محممد بمن همان  المعمروف بماألمرم صماحب السمنن 

 .مرة253 إجماال إلل 
ريمر بشمكل صمريح وأما عن الممذهب الخمارجي فلمم تمرد اإلشمارة إليمه فمي الكتماب _

 .منهم إلل الرأي المذكور وبشكل إجمالي من رير ذكر لمن ذهب ،مرتين
 .والشيعة بدورهم لم يذكروا رير مرة واحدة _
وإذا نمرنممما إجمممماال إلمممل ذكمممر فقهمممان األمصمممار والممممذاهب التابعمممة لبعلمممهم،نجد _ 

ممممن مجممممل اآلران الممممذكورة فمممي % ٕٖالممممذهب الممممالكي يحتمممل الصمممدارة بنسمممبة 
ممن مجممل اآلران ،ممم % ٘ٔويليه في الرتبة المذهب الشافعي المذي يصمل  "البداية"

وبعمده الممذهب المماهري بنسمبة .من مجممل اآلران% ٗٔيليه المذهب الحنفي بنسبة 
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ويصمل سمفيان المموري إلممل % ٖ، ممم بعمده الممذهب الحنبلمي بنسمبة تصممل إلمل % ٗ
وكل من األوزاعي والليمث بمن سمعد وابمن أبمي % ٕأيلا ويصل أبو مور إلل % ٖ

 .% ٔليلل 
،بلمآ ممنهم ممن رواة الصمحابة  ٕٕ٘" البدايمة"محمدمين فمي بلآ مجمموا المرواة والو_

وأممما عممن المحممدمين وأهممل الجممرح  .مممن الرجممال 36،سممتة عشممر مممن النسممان و ٗٔٔ
مرة والبخاري ذكر ٖٓٔمسلم  ذكر : كما يلي" البداية"والتعديل فجانت أحوالهم في 

أبمو داود مم بعدهما  .أكمر من ذكرهما" البداية"من الصحيح في  مرة والموجودٖٕٔ
 6ٖممم الترممذي ذكمره  ممرة ، 3٘ذكمر بصمفته محمدما  المذيمرة مم مالمك  ٙٓٔذكر 

 .مرة  ٖٗمرة،مم ابن شهاب الزهري ذكر بصفة التحديث 
مرة،أحمممد بممن حنبممل ذكممر محممدما  ٘ٔأبممو عمممر بممن عبممد البممر ذكممر بصممفة التحممديث 

ا مرة،النسممائي ذكممر عشممر مممرات، عبممد الممرزاق بممن همممام الصممنعاني ذكممر تسممٔٔ
مرات،الشمممافعي ذكمممر محمممدما ممممماني ممممرات، أبمممو بكمممر بمممن أبمممي شممميبة ذكمممر خممممس 
مرات،سفيان الموري ذكر محدما خمس مرات، أبو محمد بن حزم ذكمر محمدما أربما 
مرات، زهير بن محمد بمن قميمر الممروذي و شمعبة بمن الحجما   و يحيمل بمن معمين 

  .ن ذلكوريرهم ممن ورد في البداية ذكروا أقل مذكروا مالث مرات ،
معمم األمصار اإلسالمية المشهورة بالعلم بدنا بالمدينمة " البداية"وقد رطل أعالم _

المنورة فمكمة المكرممة ،ممرورا بالبصمرة والكوفمة وبنمداد والشمام ومصمر واألنمدلس 
 .والنرب اإلسالمي عموما

يمهممر بحممق أنهمما جمموهرة العقممد فممي الكتممب التممي " البدايممة"وبهممذه الجولممة فممي مممادة _
ابممن رشممد إلممل ذكممر  احيممث جممما فيهم ،ممت بممالخالف الواقمما بممين الممذاهب الفقهيممةاهت

أسباب اختالف الفقهان عرض الخالف من لدن الصحابة إلل أن فشا التقليد ما ذكمر 
األدلة المتفق عليها والمختلف فيها ، فجان الكتاب رنيا في مولموعه بآيمات األحكمام 

أنممواا األقيسممة الرائجممة بممين الفقهممان وأحاديممث األحكممام وموالمما اإلجممماا ومختلممف 
 .ودالالت األلفام والمصادر األصولية األخر،

 –فيمممما  أحسمممب  -وممممز  فيمممه ابمممن رشمممد الفقمممه واألصمممول بشمممكل لمممم يسمممبق إليمممه_ 
فجمان الكتماب فريمدا فمي بابمه نافعما فمي .مستعرلا مجمل األبواب علل عادة الفقهمان 

ن وخصوصمما ممما بدايممة هممذا القممرن مادتممه ممتعمما فممي منهجممه شممنل بممه النمماس إلممل اآل
 الميالدي حيث نمر إليه كؤحد أدوات التجديد وممنة قدح زناد النممر واالجتهماد،وال
يممزال هممو المرجمما المعتمممد فممي الخممالف العممالي فممي كميممر مممن الجامعممات االسممالمية 

وهموام  مإلفمات المحمدمين فمي .وبخاصة فمروا التشمريا والفقمه المقمارن والقمانون 
عة خيمر دليمل علمل أهميتمه واعتمماده والشمنف بمه إذ ال يكماد يخلمو منمه مباحث الشري

 . كتاب
المإلف الوحيد المذي أنتجمه المناربمة هي " البداية"ن ؤوإذا كان رير مسلم ما يقال ب_

ممما افتممراض صممحة هممذا  –فممي الفقممه المقممارن وال مشمماركة لهممم بنيره،فمماني أميممل 
 "الرسمالة"أنه يشبه في علم الخالف كتمابوأزعم  ،إلل اعتباره كافيا في بابه-االدعان

في علم المقاصد ،وليس الشبه هنا من "الموافقات"للشافعي في علم األصول ،وكتاب 
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نما من جهة األهمية والتنميم واإلبداا والقصد إلل مفماتيح إحيث النشؤة واالختراا و
 .االجتهاد

عمز نميمره فلمم )  :كما قال عبد الرإوف سمعد فمي مقدممة إحمد، طبعاتمهفهو كتاب _
يإلف أحد علل منوالمه علمل اإلطمالق ،فهمو الكتماب الوحيمد المذي جمما أصمول الفقمه 
واستشهد عليه  بفروعه،فهو كتماب فقمه وأصمول فمي نفمس الوقمت معمروض بطريقمة 
ميسرة مفصلة ،من أراد االجتهاد فعليه بدراسة هذا الكتاب ومن أراد االقتصار علل 

فمممي األصمممول والفقمممه فعليمممه أيلممما بهمممذا  كتممماب واحمممد يننيمممه عمممن عشمممرات الكتمممب
 ( فللكتاب من اسمه الحم األوفل والنصيب الوافر (…)الكتاب

علل عناصر مختلفة ممن  وقفت" البداية"مادة  بتفكيك،فأصل  مادة الكتابوأما عن _
أصول متعددة ترجا إلل كتماب هللا عمز وجمل و كتمب الحمديث والسمنن و كتمب الفقمه 

ه باإللمافة إلممل مصمادر يصممعب لمبطها ممممل المقافممة والخمالف و كتممب أصمول الفقمم
الشخصية البن رشد وتكوينه العلمي والفلسفي ورصيده اللنوي واألدبي وتؤمير البيئة 

 . المحيطة به اجتماعيا وسياسيا وريرها من العوامل المشتبكة
،وقممد اعتمممد ابممن رشممد مممما وأصمممل مادتها"البدايممة"أم مصممادر"االسممتذكار"ويعتبممر_

صممحيح البخمماري وصممحيح مسمملم وسممنن أبممي داود :مممن كتممب الحممديث االسممتذكار 
والترمممذي والنسممائي حيممث رجمما إلممل سممننه الصممنر، والكبممر، وسممنن الممدارقطني 

 .ومعالم السنن للخطابي
نجمد حكمم " البدايمة"وفي أصول مادة الجرح والتعمديل والحكمم علمل األحاديمث فمي _

أبمو علمي سمالمة الطحماوي و يحيل بن معين واإلممام الطبمري وأحممد بمن محممد بمن 
بكمر  وأبموابمن حمزم و الحافم طاهر بمن مفموز و سعيد بن عممان بن سعيد بن السكن

 .بن صفور
 ؤموطمومن مصادر ابن رشد في مادة الفقه والخالف باإللافة إلل االستذكار،نجد _

فمي الفقمه والسمنن لعبمد الملمك بمن " الوالمحة" لمالك و" المدونة"وكتاب  اإلمام مالك
تتنممماول مسمممائل ممممن التمممي " المسمممتخرجة"أو  "العتيبمممة"و  ب السممملمي القرطبممميحبيممم

 "المنتخمب"كتاب  و  القرطبي المشكالت في فقه المالكية ألبي عبد هللا محمد العتيبي
كتاب البيمان والتحصميل لمما "و لمحمد بن يحيل بن لبابة بن عبد هللا الملقب بالبربري

 .لجد ابن رشد " المقدمات"وكذا  "في المستخرجة من التوجيه والتعليل 
إسمحاق محممد  يبمأل كالهمما "مختصر ما ليس في المختصر"و (الزاهي في الفقه)و 

ألبي عبيد القاسم بن سالم الهروي " األموال"كتاب  وبن القاسم بن شعبان المصري 
لمه مختصمر  والمذي مصعب مطرف بن عبد هللا بن مطمرف يأب ،وأخذ عن األزدي 
 .ألبي المعالي الجويني" البرهان"للباجي،وكتاب " المنتقل"لل ورجا إ،عن مالك 

كبيمر، فنصموص القمرهن الكمريم ال ربمار  بشمكلممادة الكتماب ل يمكن االطمئنان إلو_
ولمم أجممد فمي مطالعمة الكتمماب مما يسممتحق  ،عليهما وممن السممهل تحقيقهما والتحقمق منهمما

با أمرهما الشمي  المحمدث الذكر في ذلك، وأما األحاديث الواردة في الكتاب، فممن تت
تتبما  حيمث( الهداية في تخمريج أحاديمث البدايمة:)أحمد بن الصديق النماري في كتابه

لم يخط  ابمن رشمد إال فمي و،"البداية"حالة ما يقارب ألفا وممانمائة حديث واردة في 
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نسمبة صمحة كمل مما قالمه فمي ذلمك، تبقمل بتسعين منها،وهي نسبة علل فرض التسليم 
 .،من مجموا األحاديث%٘د، لعيفة ال تتع

وأممما بخصمموص المممذاهب وهران الفقهممان، فباإللممافة إلممل تبرئممة ابممن رشممد نفسممه _
، فقمممد تتبممما أحمممد " االسمممتذكار"بتولممميح مصمممادر مادتمممه وخصوصممما إحالتمممه علمممل 

المعاصممرين أقمموال المممذاهب فيممه حيممث صممحح نسممبة األقمموال إلممل أصممحابها وبممين 
 للإوكانت مالحماته محدودة بالنمر .اجتهادهاألخطان الواقعة في ذلك حسب رأيه و

حجم الكتاب والعدد الكبير من األقموال واآلران وهمي فمي مجموعهما ال تتعمد، سمبعة 
 .  % ٖٔ.ٖأي بنسبة ال تتعد، ،وأربعين موطنا 

،لم يبمق  وإذا ساد االطمئنان في شؤن هيات وأحاديث األحكام و هران ومذاهب العلمان
 .لب األعم ،سو، هران ابن رشد وانتقاداته وترجيحاتهمن مادة الكتاب في النا

، وبعممد أن قمممت بمقارنممات بينهمما "البدايمة"وبخصموص المنهجيممة المتبعممة فممي كتمماب _
كاالستذكار البن عبد : وبين عدد من أمهات المذاهب ممن تعرض أصحابها للخالف

المننمي البر وشرح معماني اآلممار للطحماوي والمحلمل البمن حمزم والمنتقمل للبماجي و
ابممن رشممد كممان أكمممر تحممررا مممن إلممل أن  البممن قدامممة والمجممموا للنممووي، انتهيممت

ريره،واألقمدر علمل التسموية بممين الممذاهب وتموفير ممروف تكممافإ الفمرص بينهما فممي 
عممرض أدلتهمما وبسممط براهينها،واألقممدر أيلمما علممل التممرجيح بينهمما مممن ريممر لممنط 

 .نفسية االنتساب ألحدها،أو قيد شرح أحد متونها
وحده الذي الفقهية التي تم اختيارها مولوعا للمقارنة كان ولهذا نجده في المسؤلة _

كافيما جان كالمه ررم اختصاره مقارنة بنيره كما . ناصر مذهبا رير مذهبه الرسمي
لمقصمموده ،جممما فيممه ممما تشممتت فممي ريممره وصممار علممل طريقممة والممحة بممدأ فيهمما 

جماا واالتفاق وأصول الباب ممم ومواطن اإل عرض اآليات والحديث: باألصول أي
المسؤلة مولا الخالف واألقوال الواردة فيها واألدلة المعتمدة مم مناقشتها والترجيح 

معممه يصمملح .كبيممركممل ذلممك فممي مولمموعية تامممة وأدب رفيمما وتعامممل بتجممرد  .بينهمما
  .أن يكون  سلما نحو اقتحام االجتهاد بذلك كتابال
حاب الكتب مولا المقارنة أئمة في ممذاهبهم فمابن إذا كان أص: ولهذا أمكننا القول_

 .في الفقه المقارنبحق  اإمام كانا رشد
 بدايمة المجتهمد وكفايمة المقتصمد كتمابومن خمالل تتبما األرمراض التمي ولما لهما _

وصمممالح التعلممميم الفقهمممي، باالهتممممام  ب االشمممتنالالتؤصممميل ، و العنايمممة بمممؤمر :،وجمممدت
اط المسمممكوت عنمممه، ممممن المنطممموق بمممه وتنمممميم باالسمممتدالل ، والتمممدرب علمممل اسمممتنب

المعلومممات، لتسممهيل اللممبط ،واالسممتيعاب، وولمما قمموانين، ودسمماتير للقممول الفقهممي 
تمهيمدا لولمو  كمل ذلمك وصوال إلل فهم الخالف الفقهي، وترسي  التسامح الممذهبي، 

 .باب االجتهاد
اعتممد الحمس التعليممي، وهمو يعمرض ممادة كتابمه، حيمث  ابمن رشمد استحلر وقد _

وممن البسميط  ،ومن السهل إلمل الصمعب ،إلل التفصيل اإلجمالواالنتقال من ،التدر 
اهتم بلرب األمملة وحسمن التمميمل، وتلخميص المقصمود، واالهتممام ، وإلل المركب

بالشرح والتفسير، وحسن توميف السإال، وإشراك القارج ،والسير به وفق المعتماد 
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ما يراه فمي حاجمة إلمل ذلمك ممن اآلران الفقهيمة فهو يعتمد توليح .من طريقة الفقهان
  .بلرب األمملة المناسبة

 ادت عنممدهوسمم ،وعممدم إطممالق األحكممام ،علممل المولمموعية ابممن رشممد حممرصكممما _
 .والطابا المنطقي لتسلسل األفكار ،الروح العلمية النقدية

ؤلفاممه دقيقمة والمحة تناسمب المجمال الفقهمي وإن كانمت ف وأما من جهة األسملوب _
حيانا تعلوها مسحة أدبية رفيعة، وتراكيبه رصينة متؤنية تجين ما األلفام علل قدر أ

المعاني،وال يشعر القار،ن بؤي تكلمف بمل يجمد أسملوبا مرنما سمهال محكمما خاليما ممن 
وإذا  ،المخمل بمالمعنل،واالختصمار يتجنمب اإلطالمة المملة "البدايمة"التعقيد، فصماحب 

بمه وتبقمل شخصميته قويمة وبمارزة تصماحبك طمول أسهب أحيانما النمت ألفاممه وتراكي
 .اآلرانالكتاب ال ينمرها تعدد األقوال وكمرة 

علمل مرجعيمة كالميمة أسملوبه حيمل كمما ي تعابير ذات منحمل فلسمفيأحيانا ويستعير _
حسن توميفها بحسمب أو ،تشرب عدة مفاهيم ،شخصية متبحرة في علوم شتل عللو

 .ما يقتليه المقام
مبدعا فقط علل مستو، اآلران واألفكار والمنهج وطريقة ولما  ابن رشدلم يكن ف_

كتابه،وإنما كان أيلا مبدعا في أسلوبه وطريقة تعبيره واختيار ألفامه ومصمطلحاته 
ونحت تراكيب جديدة في المجال الفقهي واألصولي،أو المجين بها إليه من مجماالت 

 .تنساب فيه من رير أن تبدو رريبة عن مجالهحيث أخر،،
وكؤني بالمجتهد وعملية وبخصوص حقيقة االجتهاد وما جولة في الجذور اللنوية  _

فاالجتهمماد بحاجممة إلممل الممدليل :المعمماني جميعمما تلممكاالجتهمماد برمتهمما، فممي حاجممة علممل 
مممن االحتيمماط مممن مجانبممة أيلمما القمموي حتممل يسممتند إلممل أرض صمملبة، وال بممد فيممه 

 .الصواب قدر اإلمكان
من الدليل،وال يعمل في سرية أو خفان إنما أممره والمح  والمجتهد يستخر  الحكم_

يعلم بقوله العلمان بل وأحيانا عموم النماس ،وهمو فمي كمل همذا  ،وبارز وماهر للعيان
وألممر مما اجتمما االجتهماد .بحاجة لبذل الوسا والطاقة والجهد حتمل يفموز بماألجرين

اني أمهممر فممي والجهمماد فممي أصممول مشممتركة، ريممر أن األول أمهممر فممي الفكممر والممم
 .وهما سبيالن للفوز والنجاح.العمل
واالجتهماد خممار  األصمول وبممدونها،اجتهاد مممردود وريمر معتبممر ال يقميم لممه عممموم _

الصادر عن أهلمه المذين المطلعوا االجتهاد وهو  .المسلمين وزنا فلال عن علمائهم
روطا وشمم ،اسممتخلص العلمممان لموابط لالجتهممادوقمد االجتهمماد  بمعرفمة ممما يفتقمر إليممه

ومراتبمه وأنواعمه  ،مجاالت االجتهاد المقبولحددوا و ،الزمة في حق من يتصد، له
 .وحكم الشرا فيه

،فمون كميمرا  هوذا كان اإلمام الشافعي تحدث عن وجوبمبخصوص حكم االجتهاد ،فو_
ومما .في شمؤنه من العلمان بعده كان همهم تؤكيد جوازه ومشروعيته ودفا شبه المقلدة

وليس في مقدور أحد أن ينلق بابا  ،ال دليل علل سد باب االجتهادأنه انتهيت إليه،هو 
ة يواهالقائلين بذلك هي دعو، فاررة وحجة  إنمافتحه هللا تعالل لعباده،ودعو، سده 

 تمموارثممما كممان مممن ندة إلممل دليممل شممرعي أو عقلممي سممو، تألنهمما ريممر مسمموواهنممة ،
 .،ومبالنة في الخوف وما يعتبرونه من سد الذرائا
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لوفماة العقمل ومحاصمرة  إعمالنأو ادعمان لمذلك إنمما همو باب االجتهاد ل إرالقكل و_
لخلود الشريعة وامتدادها ،وخمرو  ممن الواقما وانسمحاب ممن مشمكالته وريماب عمن 

تجعل العلمان يسيرون خلف المجتما،يدفنون موتاه بدل  ةومصيب،والمستقبل الحالر
 .لوك أحيائهس نه إلل الخير ويقومونأن يسيروا أمامه يقودو

إذ االجتهماد يحيمل  ،بسمبب تراجما الحيماة أيلماف فمي االجتهماد تراجماممن وقا وإذا _
 انحطماط واقما حيماةب اؤمرتمل الفقمه إلمل الجممود هوقمد بحياة المجتمما ويمموت بموتمه ،

والسياسمة الشمرعية والواجبمات  ،لمعف االجتهماد فمي القلمايا العاممةكما . المسلمين
بسممبب مممن انفصممال  ،تصمماد والعالقممات الخارجيممة وريرهمماالكفائيممة فممي الحكممم واالق
وقما اآلران التي فيهما مسماس بشمإون  ،وانتشار استبداد ،السياسة عن توجيه العلمان

مما أد، إلل لعف صلة العلمان بالواقا وما نشؤ عن ذلمك ممن زهمد فيمه ممن  .الحكم
 .واالجتهاد في قلاياه حيث االنخراط ومن حيث دراسته وتحليله

تنمدر  الحموادث ريمر بحيمث الجتهاد يتم بسط ردان التدين علل مجاالت الحيماة اوب_
 . المتناهية تحت النصوص المتناهية

أو لمعرفمة  ،إلمباتمه" نطماق المنص"فمي  االجتهمادوبخصوص مجال االجتهاد،يكون _
بالجما بينها  :رفا التعارض بين النصوص التي يوهم ماهرها بذلك أو، المراد منه 
أو القيممام بالمقارنممة والموازنممة بممين ،اح،أو اسممتنباط الجزئيممات والفممروا منهمأو التمرجي

المخالفمة ،ومعرفمة مسمؤلة النسم   وأالموافقمة  النص ونممائره المواردة فمي مولموعه
وريممر ذلممك مممن ألمموان االجتهمماد التممي تتسمما وتكممون …وأسممباب النممزول أو الممورود 

حيمث يتجمه االجتهماد إلمل  ،المتنيمرات قبمول أرحب أفقا مما النصموص التمي تتلممن
ويلمميق المجممال فممي .وإلممل االجتهمماد فممي التطبيممق  ،اسممتنباط الحكممم المالئممم للواقعممة
 .النصوص التي تتلمن الموابت

البحمممث عمممن حكممممه بؤدلمممة القيممماس أو فيكمممون ب"فيمممما ال نمممص فيمممه"االجتهممماد  وأمممما_
ة االستحسممان أو المصممالح المرسمملة أو العممرف أو االستصممحاب وريرهمما مممن األدلمم

فمولمموعه ابتمدان هممو ،المختلمف فيهما،إذ االجتهمماد فمي األصممول سمابق علممل الفمروا 
التممي تلمممنت األدلممة التفصمميلية علممل األحكممام الشممرعية ،األدلممة الشممرعية الكبممر، 

 .الفرعية 
فمي أصمول  لالجتهمادأصملي الكتماب والسمنة و يتلمح أن  روال ينجو من الجدل ري_

التحريمممر والتمممرجيح فيمممما تنمممازا فيمممه الفقمممه مجممماال رحبممما،هو مجمممال التمحممميص و
فالبمماب ال يممزال مفتوحمما لمممن وهبممه هللا المممإهالت كميممرة، األصمموليون مممن قلممايا 

 .لولوجه،ولكل مجتهد نصيب ، وقد يتهيؤ للمفلول ما ال يتهيؤ للفالل
 .القمدرة علمل االسمتنباط كانمت لمه و ،تمكن ممن األصمول وأما عن المجتهد فهو من_

الكتماب والسمنة  واالجمماا ووسمائل وهالت للفهمم :األسس وهي صول هي بممابة واأل
واالستنباط ممن تلمك األصمول وهمي اللنمة العربيمة ،وأصمول الفقمه ومقاصمد الشمريعة 

مم شروط شخصية ليقبل منه االجتهاد ويعتمد بمه مممل العدالمة ، ومعرفة الناس والحياة
 .والتقو،
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قد تكون متحركة تجمب  ،دأن بعض شروط االجتهالي من خالل البحث الذي مهر و
صد الشريعة التي بقيت علمل المدوام ممن اوأخر، مابتة منها مق .في زمان دون ريره

 .لوازم االجتهاد ولو بشكل لمني بديهي
المناسمب فمي مممل مروفنما المرأي  بخصوص تجمزين االجتهماد يمكمن القمول بؤنمهو_

تمي اسمتطاا بهما همو النافمذة الأصمبح فتور الهمم وتشمعب العلوم،بمل  حيث ،الحالرة
العلمممان تخفيممف رلمموان ادعممان الكميممرين مممن المقلممدة سممد بمماب االجتهمماد ،نممزوال تحممت 

ن ل فتممان فممي حكممم اعامممل اللممرورة أو الحاجممة التممي تصممادف العلمممان فممي كممل زممم
كممما أن تجممزإ االجتهمماد يشممبه ممما عرفممه عصممرنا مممن أنممواا .. الحمموادث المسممتجدة

 .م التخصص الدقيق الذي تتقدم به العلو
المجددين الكبار الجامعين لشمروط االجتهماد  ندرةأمام  اإلسالممما يناسب واقعية فهو

قبمممول مممممرات االجتهممماد الجزئمممي القمممائم علمممل أسمممس علميمممة ومنهجيمممة و ،المطلمممق
ممن همذا االجتهماد  الونم الجامعيمة العليما،أطروحات الدراسمات ولعل في بعض .سليمة

و قلممية معينممة ،واسممتيعابها مممن كممل دراسممة مولمموا أ فيهمماقصممد بحيممث يالجزئممي ،
همذا ج علمية لها قيمتهما عنمد أهمل وكميرا ما تإدي إلل نتائ .جوانبها وبيان الحكم فيها

 . الشؤن
القانونيممة والسياسممية واالجتماعيممة  :مكممان المتخصصممين مممن مختلممف العلممومإوفممي _

مصمادر المتمكنين دراسة ما يتعلق بتخصصهم فمي الفقمه اإلسمالمي وال ،واالقتصادية
 ..والخرو  باجتهادات في تلك المجاالت  –دراسة مستوعبة  –اإلسالمية 

وال يمكن النجاح بشكل أكبر إال بوزالة هذه المنائية بين كليات الشريعة والدراسمات _
 .االسمالمية مممن جهممة والكليممات القانونيممة واالقتصممادية واالجتماعيممة مممن جهممة أخممر،

تخصصممات تتعمممق فممي  إلممل اإلسممالميالفقممه  اوتفريمم،هممذه العلمموم  "أسمملمة"وذلممك ب
حتل نخر  من أزممة أبمرز معالمهما  .البشري علل السوان واإلنتا الجانب الشرعي 

 .هليممات فهممم الواقمما إدراكولكممن لديممه قصممور فممي  ،وجممود مممن يفهممم الخطمماب اإللهممي
ال  يجهمل دينمه وشمريعة ربمه ،وممنهم ممن ولكمن ،ووجود من يدرك هليات فهمم الواقما

شمموليته لكافمة جماهال  ،ما هو فيهفيأو ال ير، له دخال  أصال خطاب اإللهييومن بال
 ..نواحي الحياة

بمما تيسمر ممن سمبل  ،وقد تيسرت بحمد هلل في زماننما سمبل تحصميل رتبمة االجتهماد_
وسيزداد األمر سهولة إذا تصمد، أوليمان األممور لتقنمين نهلمة العلمم  ،البحث العلمي

بمدال ممن أن يتمرك  ،وتؤسيس معاهد للبحمث ،ل واالجتهادوالفكر بتنميم وتيسير التؤهي
ال سيما أن مد، ما ينبني اإلحاطة به ممن علموم التمراث  ،كل متعلم يحاول التحصيل

لك الشمؤن إذا نممم االجتهماد الجمماعي ذوكم .والعصر أصمبح معجمزا للفمذ ممن العلممان
 .المنبمق عن األمة بالحق واالختيار بلابط الشور، والسلطان

وذلممك بتوجيممه الطممالب عموممما وطممالب : امعمات ممما تسممتطيا فعلممه بؤيسممر جهمدوللج_
اإلجممازة علممل وجممه الخصمموص بوشممراف األسمماتذة،إلل إنجمماز أعمممال تفيممد البمماحمين 

ممل المعالجمة المعلوماتيمة للبحموث المتموفرة فمي مختلمف الكليات،وكمذا :وعموم األمة
يمممة، وذلممك لتيسممير سممبل ممما تيسممر مممن مختلممف أنممواا الكتممب القديمممة والحدمعالجممة 
وتجنمب تكمرار الجهمود، فيسمهل علمل الرارمب فمي  ،وحمدوث تمراكم معرفمي ،البحمث
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سممير االسممتفادة منممه بعممد يوت،اإلطممالا علممل الموجممود أوال ،اختيممار مولمموا البحممث 
كما أن الجامعات يمكنها من اآلن، أن تطالب جميا الباحمين بتقمديم أعممالهم فمي .ذلك

وذلك إلرنان بنك معلوماتها .ما يلعونه من نس  مطبوعةأقراص مدمجة إلل جانب 
 (.اإلنترنت)وخزانتها اإللكترونية وموقعها العلمي علل شبكة

وأما عن ملكة االجتهاد فالجانب اللنوي في معناها يفيد التملمك واإلجمادة واإلحتموان -
وأما في االصطالح فمعناها ريمر بعيمد عمن .والقدرة علل التصرف فيه ،علل الشين

وقوة ذهنية يقتدر بها علل طلمب  ،صفة راسخة في النفس : األصول اللنوية، إذ هي
 . حكم شرعي في النازلة حيث يوجد ذلك الحكم 

،وهي شين زائد علل مجمرد جمما العلموم ال تزول بسرعة صفة راسخة في النفس_
عمده ه وقوائاإلحاطة بمبادب والمعارف،كما أنها أكمر من مجرد فهم العلم ،وإنما تكون

 .والوقوف علل مسائله واستنباط فروعه من أصوله 
 النمر فيهمن تكرار  بما يحصل ,وهي أيلا مستو، متقدم في مراتب كل علم علم_

للبث في معلمالته ،وال التهيإ التام  و ما يريد من مسائله وقلاياه استحلار وقدرة
ل مرحلممة يتحممدث عممن الملكممة بمجممرد الحفممم واالستحلممار ممما لممم ينتقممل صمماحبها إلمم

اإلنتممما  والتصمممرف المبمممدا فمممي مجاله،ومواجهمممة الحممماالت الطارئمممة والجديمممدة بمممما 
  .يناسبها

تعين الشخص علل سرعة البديهمة فمي . فالملكة عقل مزيد وممرة للتعمق في العلم _
فهم المولوا وإعطان الحكم الخماص بمه، والتمييمز بمين المتشمابهات بوبمدان الفمروق 

 .بالعلل واألشباه والنمائر ورير ذلكوالموانا، والجما بينها 
حتمل  العلمم، تمدارسإدممان بالتدر  والممارسة و يكون االجتهاد السبيل إل  ملكةو_

وكؤنها جزن ممن المنفس بحيمث تكمون لهما عمادة وخلقما ال تتكلفهما كمما  ،تصبح راسخة
 .األمر عند البدايات

السممعي بب عممادي يكتسمم ممما همموو ،ممما هممو طبيعممي جبلممي الملكممة قممد يجتممما فمميو_
والممارسممة والمخالطممة الشممديدة للعلممم  األخممذ والممتعلم والتمممرن والتممدربب هالتحصمميل

اعتممماد المصممنفات األصمميلة التممي تعتمممد التوسمما فممي الفممن المطلمموب ووالتعمممق فيممه، 
وذلك لكمرة ما فيها من التكرار واإلطالة المفيمدين لحصمول الملكمة  ،وتقصد استيعابه

  .التامة
 ،ة بكممرة الشميوخ والمباشمرة والتلقمين والرحلمة فمي طلمب العلممالملكمكمما تحصمل _

الملكمة ،والمناقشة والمطارحة وتبادل الرأي فيما يتم تحصيله ما أهمل الفمن  وأسلوب
الجد وبذل  سو، هاالرارب في تحصيل عللوما ، فلل من هللا في هخر المطاف 

  .بها و ارترارأتلك األسباب من رير تعلق ب هاالوسا والطاقة،وإتيان أسباب
فملكممة االجتهمماد منحممة إلهيممة وفممتح ربمماني، جعلهمما هللا تعممالل قممدر مممن حصمملت فيممه _

، شممروط ذاتيممة وأخممر، مولمموعية ،وممممرة ألمممور ريممر مكتسممبة كالعقممل والبلممول
حصميلة صميرورة متناميمة، تنشمؤ حماال وهمي . وأخر، مكتسبة للجهمد فيهما حمم وافمر
لهما ،ويمكمن أن تبمدأ إرهاصماتها وبوادرهما ممن فحاال إلل حد التممام والكممال المقمدر 

الصبا المبكر،كما يمكن ولا خطط علل المد، البعيد للوصول إليها ،تتخللها خطط 
  .قصيرة تسلم كل مرحلة إلل التي تليها
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 ممممفهمهمما إلممل  ،أو االطممالا المسممتوعب لهمما مممن حفممم النصمموصممممال  ممممل التممدر 
المكلفين وفقه تنزيل األحكمام الشمرعية  معرفة أحوال واستحلار المقاصد الشرعية 

 .يد بعلها بعلا فوهي مراتب يخدم بعلها بعلا وي
قاعدته عموام يحسمنون التطبيمق واالمتممال، ممم كما يمكن تصور بنان هرم اجتهادي _

طبقة تحسن الفهم والسإال، تليها طبقة مكتفيمة تسمتقل بالبحمث لنفسمها وتعمرف أوجمه 
أمور ريرها من األفراد والمجتما ،مم يتربا الحكم في وقاصرة عن اإلفتان و ،الدليل

 علممل قمممة الهممرم أهممل االجتهمماد واالسممتنباط والحكممم فممي أفعممال المكلفممين بمممنهج هللا
 .ورسوله بحسب ما تيسر من الفهم

وممن أحسمن الطممرق فمي تربيممة ملكمة االجتهمماد االهتممام بالممدرس األصمولي وإعممادة _
 .حلول واألحكام واالجتهادات التمرس علل ما هو موجود فيه من ال

وباستحلار تجزين الملكة والتدر  فيها يمكن تصور إمكانية الحمديث عمن تربيمة _
ملكة االجتهاد في مدارسنا ومإسسماتنا ممن وقمت مبكمر، والنممر فمي اختيمار المنماهج 

مممن جاذبيممة وإمممارة وتطمموير للنزعممة وممما يخدمممه  ،الدراسمية علممل أسمماس هممذا الهممدف
التالميممذ والطممالب، وولمما أسممس التفكيممر المسممتقل والمبممدا لممديهم  االجتهاديممة لممد،

تقمديم : ومساعدتهم علل تطوير قدراتهم االجتهادية، وتكوين روح البحمث لمديهم مممل
العلوم الشرعية المناسبة لذلك كمادة أصمول الفقمه عمن طريمق حمل المشمكالت وعبمر 

رة التمي تعتممد إعطمان عوض الطرق التلقينيمة المباشم..إنجاز مشاريا وحقائب البحث
فنكممون أسسممنا لتربيممة ملكممة . إال ممما كممان لممروريا مممن ذلممك ،المعلومممات الجمماهزة

االجتهاد  بالمعنل الخاص، وولعنا لبنة لتكوين المجتهد بمعنماه الواسما المذي يشممل 
الزممان  مختلف مستويات االجتهماد ولميس فقمط المجتهمد المطلمق المذي قلمما يجمود بمه

المجمماما "حالة تكوينممه اآلن أمممام تشممعب العلمموم واعتبممار والممذي يممر، الممبعض اسممت
 .بديال له" العلمية

والمذي ال بمد منمه ،ال يمكن أن ينقطا حتل ينقطا أصل التكليف االجتهاد أن  ر،وأ_
بالنسبة إلل كل نامر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلل كل مكلف في نفسه كما ذهب إلل 

 .ذلك الشاطبي
االجتهممماد بنممممض النممممر عممممن  جميممما أنمممموااي فمممي االجتهمممماد فمممي نمممممردخل ويممم_

فمي  ،تحقيقا وترجيحما واسمتمنان واسمتحداما فهما وتطبيقا وصيارة وتلفيقا أو:مستوياته
 :نممب الشممرعييكممون هممدف العمليممة التربويممة فممي الجاو..حركيممة متصمماعدة مترابطممة

المذي أساسمه جمهمور مممن ( الهمرم االجتهممادي) عبمارةعليمه  تتكموين قاعمدة لمما أطلقمم
بحيمث يكمون  .الفهم والسإال والتطبيق واالمتمال وحسن االختيمار ونعلمين يحسنالمت
 ونيساهمو،من تمييز ما هو معروض في سوق العلم  معلم خاص بقدر ما يمكنه مله

تلمك القاعمدة كمون تو ،الفكريمة واالجتهاديمة فمي مسمتوياتها المختلفمة مفي إفراز قيمادته
إلمل درجمة الحكمم  وايصمل بمل ويمكمن أن..ر بيئة يتمنفس فيهما االجتهماد وينممو ويتطمو
معمايير فمي درجمات العلمم  محين تسود فيه..والتمييز بين المجتهدين أيهم أعلم وأقوم 

األتم، ودرجات السيرة األقوم، فيقوم هذا الجمهور قادته المجتهدين فيمنح مقة مناسبة 
  .لمن وجد عنده علما مناسبا
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التممدر  ممما أنممواا  :مممن جهممة أولممل ،ادالمقصممود بمسممتويات تربيممة ملكممة االجتهمم_
وممن .من مستوياتها الدنيا إلل مستوياتها العليا ما االجتهاد المطلق ،االجتهاد الممكنة

ملكمة الفهمم والسمإال  :التدر  داخل النوا الواحد عبر ملكات جزئية مممل :جهة مانية
 .والتحليل والمقارنة وريرها 

شممجرة يمكممن القممول بممؤن  الجتهييادالشييروط الضييرورية لتربييية ملكيية ا وبخصمموص_
بوجمود فسميلة قابلمة للنمرس والنممو  ،االجتهماد تترعمرا وتزهمر وتمممر أطيمب المممار

تجلمب الممان ،وبرعاية فائقة من أيمدي كفمؤة وأمينمة  ،في تربة طيبة صالحة ،والتطور
وتهمممتم ،وتمممدفا األذ، واللمممرر بالتهمممذيب والتشمممذيب ،الطيمممب وريمممره ممممن المنمممافا 

  .د وإزالة ما يعوق االرتفاا والعلو في الفلان الحرباستقامة العو
من بيئة صالحة ومربين أكفان ومناهج وطرق رفيعة ومن طلبة علم من ذوي  إذ البد

 ..الهمم العالية
سياسمممية المرافمممق المإسسمممات والسمممرة واألالبيئمممة و :وررمممم أهميمممة جميممما عواممممل_
فمون في تكوين ملكة االجتهماد ها ،مقافية وقوة التفاعل بينالقتصادية والجتماعية واالوا

تكموين بحسمب مما يسمودها ممن تنموا همذا الالبيئة العلمية يبقل لها التؤمير المباشر فمي 
وبحسمب القممائمين عليهما ومما يتمموفر فميهم مممن صمفات علميممة  ،وتفمتح وحريمة وحمموار

قيممة،وما لممديهم مممن اسممتقاللية وتحمممس للبمموادر االجتهاديممة وتشممجيا الخأومنهجيممة و
أو يكمون الفشمل فمي تربيتهما .وعالقات دافئة وقبول للخالف والمرأي اآلخمر ،وتسامح

 .بحسب ما يسود تلك البيئة من نقيض ذلك كله
تخممريج علمممان أكفممان : وال بممد لهممذا التعلمميم مممن تحديممد كفايتممه األساسممية والتممي هممي _

  .ملكة االجتهاد تتوفر فيهم
ها لهمذه الكفايمة عبمر مسمتويات أو القدرات المطلوب تحققهداف الجزئية األوتكون _

 :هيمختلفة ومراحل متتابعة 
ممانهما  صحيحة بالحفم أو اإلطالا و معرفمةلبط نصوص الوحي قرهنا وسنة -ٔ

 . عند الحاجة وإتقان البحث فيها
 فهممم هممذه النصمموص أو ممما يقممف عليممه منهمما، باآلليممات المعتدمممة فممي ذلممك مممن لنممة-ٕ

ا وريرهمما،والتمييز فيهمما بممين القطعممي وأصممول ومعرفممة مممروف تنزيلهمما أو ورودهمم
 .والمني

لبط القواعد الكليمة للشريعة،وتشمرب مقاصمدها،والتفقه فمي التمرجيح بمين األدلمة -ٖ
 .عندما يكون ماهرها التعارض

لممبط مجممال االجتهمماد ومعرفممة المسممكوت عنممه، والتفقممه فممي الواقعممة أو النازلممة -ٗ
نزيل الدوان في مولا الدان وليس واالستعانة بالخبران في ذلك لت ،مولا االجتهاد

ومعرفة ما يتعلق بذلك من مالبسات ومصالح للناس في ذلك أو ألرار .خارجا عنه
 .واقعة أو متوقعة

تطبيق القواعد الكلية علمل مما ينمدر  تحتهما ممن جزئيات،وإلحماق المسمكوت عنمه -٘
 .بالمنصوص عليه إذا وجد المعنل الجاما وانتفت الموانا
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أو الملكات الصنر، مجتمعة بشمكل السابقة من هذه القدرات الجتهاد ملكة اتتكون _
فال يعتبر من حاز واحدا منهما أو األربعمة األولمل حمائزا .وميفي وليس تراكمي كمي

 .علل ملكة االجتهاد ما لم ينتقل إلل النقطة الخامسة أي التطبيق وإنجاز اجتهاده
المفسمر والمحمدث  :في تكموين إذا بقي تعليمنا الشرعي في أعلل مقاصده منحصرا_

واألصممولي والفروعممي وحتممل المقاصدي،وأصممر علممل الفصممل بممين هممذه المجمماالت 
وولا الخطوط الوهمية بين هذه التخصصات، فلال عن استقالل الكليمات الحديممة 
 .ذات المناهج العلمانيمة بالتفقمه فمي الواقا،فسمنبقل بعيمدين عمن تكموين الفقيمه المجتهمد

فممي أصمملها كلهمما متعاونممة مرتبطممة بعلممها بممبعض، فكيممف بممالتي ألن العلمموم عموممما 
 خرجت من مشكاة واحدة؟

وأقول هنا وخصوصا في إعمادة المربط القموي بمين الفمروا الفقهيمة وأصمولها التمي _
يجمب (:"ٕ٘: ص ٔ:  )قواطا األدلة في األصمول في السمعانيمنها انبمقت،ما قاله 

يخمتص بكفايمة  وال ،الكفاية أهلحد من في كل وا واألحكام باألصولن يجتما العلم أ
فريمق  األحكمامفمان تفمرد بعلمم  .فريمق باألصمولوبكفايمة العلمم  ،فريمق باألحكمامالعلم 
 ،سقط بواحمد منهمما فمرض الكفايمة فمي األحكمام واألصموليلم  ،فريق األصولوبعلم 
واألصمول مولموعة للفمروا فلمم يجمز انفمراد أحمدهما  ،األصمولفروا  األحكامألن 
 ."خراألعن 
فقمد " بدايمة المجتهمد وكفايمة المقصمد"تعتبر تربية ملكة االجتهاد أحمد أهمم أرمراض _
 صمالحي المذي قمادهاإل المشمروافي انسجام ما فتح باب االجتهاد  لإلابن رشد  دعا
 .نولموحدا
العالية في كمون صماحبها وقمف وقفمة القالمي البمارا  وقيمتها"البداية"روعة تتجلل_

وهمدف  ،،وتبنل وسمطية تكمبح جمماح كمل جنموح أو تطمرف فالمنص العادل،والحكم
أهمداف تشممل  لإلمالتنارم بمين مما يبمدو فمي مماهره التعارض،والوصمول  تحقيق لإل

م ،وتسممتنهض هممملنبممذ الفرواوتهممذب حممماس الدولممة الجديممدة ، والمقتصممدالمجتهممد 
 بينهوبينه  الذيعاطفة صداقة أو قرابة وال علل  يبادلهلمن  يقلي المنصف الذي ال

ادعممل  علمل مممنالممدليل :واتخممذ شمعار  .عاطفمة بنممض أو عمدان ،وجعممل النماس سمموان
ترك األخذ بحكمم ريمره ممن أهمل التقليمد القيممين علمل علل من  والبينة ،رأيهصواب 
 . السائدالمذهب 

التعلمميم  طممرق إصممالحكالمسمماهمة فممي  :إجرائيممةأهدافا ابممن رشممد لممما سممبق،بسممط _
وبعبمارة .ولمبط القمول الفقهمي وتؤصميله ،ط االجتهاد شرو برازإو ،والتكوين الفقهي

 :أن الهممدف الكبيممر لصمماحبها هممو وعنوانهمما "البدايممة" خمماللأخممر، فالممذي مهممر لممي 
 بدايممة"والتحقممق بمرتبممة  ،سمموان داخممل المممذهب أو خارجممه، االجتهمماداقتحممام عقبممة 

ا ممما أبمد اإلمكمانولمم يكمن فمي  ،ولم يتمرك األول لرخمر ،الهمم فترت وإن"المجتهد
التممارك  ،ممما ريممره المتسممامح "المقتصممد كفايممة"بمرتبممة  التحقممققممل مممن أفممال  ،كممان

أن كوكبممه واحممد مممن الكواكممب التممي تممدور جميعهمما حممول  النرور،والمعتقممدلمحوريممة 
 .شمس الشريعة 

 ،أدلتهمما بسممطالمممذاهب الفقهيممة و  نشممرببفهممم الخممالف  إالال تتممؤتل  المقاصممدهممذه _
 الدوراننبذ التعصب و وعادة االعتبار للدليل إو ،ن الفقهانب الخالف بياسبومعرفة أ
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نممزوا إلممل التجديممد و العممودة إلممل الالرفممق و الحكمممة فممي و ،ممما الممدليل حيممث دار
لما ،بؤصمولها اربمط الفمرو :ممن خماللإصالح التعليم الفقهمي والعمل علل  ،االجتهاد
 ،خرا  األحكمامويسماعد فمي االسمتنباط واسمت ،لخمالفمن فهمم ل لبط األصول يتيحه

 .ويدرب علل حسن النمر واالستدالل
 وولما قموانين ودسماتير للقمول ،للمعلوممات الصمناعي تنميمعمل ابن رشد علل ال_

،والتقمو،  العقالنيمةو طلب اعتمماد الواقعيمة :،مملاالستنباطنصائح في  وتقديم.الفقهي
  .وحسن الخلق،والتدرب علل حسن الدفاا عن المذهب المختار

تعتبر األحكمام ،ولها دور مركمزي فمي تربيمة ملكمة االجتهمادحاديث األحكام هيات وأ_
رة العلميمة للعمممل الحكممة باعتبارهما المممفمي نممر بعمض المفسمرين والمحمدمين عمين 

عمن خطماب  وعبمارةبمعنل السنن والفريلمة وحمدود هللا، وهي أيلا.بالقرهن والسنة
 .الشرا إذا تعلق بؤفعال المكلفين بطلب أو ترك

 امسمممكوت ابهممما ،وأحكامممم امنطوقممم اأحكاممممكمممر ابمممن رشمممد ممممن أصمممناف األحكمممام ذ_ 
كمما . أحكمام متفمق عليهما ،وأحكمام مختلمف فيهما: عنها،وهذه جميعا بدورها تنقسم إلل

،وذكر أحكاما يقلي بها تنقسم إلل أحكام معقولة المعنل وأخر، رير معقولة المعنل
التكليفيمة األحكمام ي األحكمام بمين ندوبات،كما ميز فممالحكام وأخر، تدخل في باب ال

 .والولعية
أوامر ونواهي القرهن والسنة وما في حكمهما،ومما أجمعمت عليمه  :إجماالاألحكام و_

ما يبينه الشرا من األسمان أي من جهة مما يعطيمه لهما ممن ملمامين، فبيمان واألمة، 
م مممما خل فممي األحكممام ممما يحدمممة الحكممادوال يمم.لألسمممان مممن جملممة األحكممام النبممي 

 .يخالف الشرا
 هماإعمال، وأن أهمية األحكمام فمي كونهما منماط السمعادة الدنيويمة واألخرويمةوتتجلل _

عالقمة وميقمة وهناك ،وتطبيقها ممن مقاصمد البعممة المحمديمة،إلعمارمن أسباب اسبب 
ممن أقمر باإليممان و ،مكممل ل يممان هماوعمال،فبمين األحكمام واإليممان ومسمائل االعتقاد

أصمول الفقمه و  ،الفقه علل الوجه األممل ما كمان فمي األحكمام،واألحكامأجريت عليه 
 .المنامرة في األحكام من طرق تكوين ملكة االجتهاد ،كما أن علل األحكاميدور 

 أنمه،والمراد ممن هيمات األحكمام االمتممال واالنقيادف وبخصوص الهدف من األحكام،_
ل العبممماد تحقيقممما لمعنمممل األحكمممام تنبممم  علمممل فعممم ،وأنال لعمممب فمممي أحكمممام الشمممرا

 .وريره إال ما خصه الدليل األصل في األحكام أن تعم النبي  ،وأناالبتالن
بمين فمرض العمين يبقل دائمرا علم األحكام ،فحال أهمية تعلم األحكام وتبلينها  وعن_

السإال في األحكام التي يحتاجها المكلفون يسمتمنل ممن النهمي  ،كما أنوفرض الكفاية
يشمتنل باسمتنباط األحكمام أن يسمؤل أهمل المذكر فمي  فرض ممن ال،والعن كممرة السمإ

ال حيمان فمي تعلمم  ،وطلب العلم بواجبات األحكام ال يحتما  إذن الوالمدين ،كما أنذلك
الشمرا بمتعلم األحكمام أممر العمالمين بهما تعليمهما لنيمرهم  وكما أممر .تفاصيل األحكام

 .دثأحاديث األحكام من أفلل ما يمليه المحوتعتبر .
ال فقمد بمين العلممان أن األحكمام ،الطمرق التمي تمبمت بهاومصمادر األحكمام  وأما عمن_

 .األحاديث المسندة أصل الشمريعةوأن  من الكتاب والسنة واإلجماا، تمبت إال بشرا
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وأكممد .يجمموز االسمتدالل بممالقرانة الشمماذة فممي األحكممام،كممما أنممه ومنهما تسممتفاد األحكممام 
 .إنما هو األقوال دون األفعال في السنة كام األح أكمر العلمان أن مستند

كالممه صملل هللا عليمه وسملم ،و ليست فرلا إال ما كان بيانا ألممر وأفعال النبي _
،وأمبمت  أيلما ممن السميرةاألحكام تتلقل و .ال يكون في تشريا األحكام  بنير الوحي

ر، عليه العمل هو الذي ج األخذ بنلبة المن والرأي المحمود في األحكامالعلمان أن 
العلممان فمي  بعمض تسماهل،و إذا لم يكن من نص أو من رالب فاإلمساك أولمل،وأنه 

ال تشممرا األحكممام بممالمنون المرجوحممة ،وأنممه  التوابمما والشممواهد وممما فيممه مزيممد بيممان
،وأن الشممممرا قممممد ذم اتبمممماا األهمممموان فممممي األحكممممام مممممن الحكممممام  والممممرأي المممممذموم

ال مجمال فيهما للفراسمة و تمبت بالمجازات الشمعريةاألحكام الشرعية ال ،وأن وريرهم
 .والكشف والرإيا والخوارق والنسب في مبوت األحكام

االجتهماد فمي األحكمام ،وأنمه  أكد العلمان مشروعية، األحكام واالجتهاد وبخصوص_
قلة النصوص وكمرة  :،ومن دواعيهمن مميزات أمة اإلسالم عن بعض األمم السابقة

الجتهماد ،وأشمار بعمض العلممان إلمل أنمه  عنمدما يبعمد النماس عمن الوقائا مما يوجب ا
هدي اإلسالم تكمر الحوادث التمي يصمعب ردهما إلمل األحكمام المجملمة،واعتبروا فمي 
الشروط معرفة نصوص األحكام سوان للمنفذين لألحكام أوالمفتين فيها ،وحسب ابن 

ر هيات األحكام حزم يلزم سماا جميا النصوص ،ومن العلمان من ير، أن استحلا
 . جميعا أمنان االجتهاد ليس بالزم

وأكد العلمان أن األحكام تإخذ من جميا األحاديث والسنن الواردة في المولوا ال _
من بعلها،وأن معرفة قواعد أصول الفقه من أعمم الطرق التي تعين علل استنباط 

فهممم هيممات األحكممام ،وأن العلممم بمنهجيممة تفسممير النصمموص لممه دور مهممم فممي سممالمة 
 وأحاديث األحكام،وأكد هخرون أن التنازا في األحكام ال يخمر  ممن حقيقمة اإليممان،

 . وأن االختبلف فيها ليس بمنكر

وبخصوص طرق استنباط األحكام فونه ما من حكم من األحكام إال وهلل تعالل عليه _
 .دالئل وأمارات تدل عليه

اد يفهممم معانيهمما إال الخاصممة ال يكمم ،هيممات األحكمماموأكممد بعممض العلمممان أن بعممض _
فهم أصل  يأ ،يشترك في فهمها الخاص والعامالتي هيات األسمان والصفات بخالف 

أن هيمات األحكمام يمدخلها  :أسمباب ذلمكذكروا من بين و.المعنل ال فهم الكنه والكيفية 
 .ولهذا جاز التقليد في األحكام دون العقائد.اإلجمال بخالف هيات األسمان والصفات

ها النرض من األحكام تنفيذأكد العلمان أن القلان وعالقة األحكام بالسلطان وفي _ 
الشمور، ممن عمزائم وأن العدل في األحكام من فرائض الدين  من طرف هإالن،وأن

 .األحكام
معرفة من اللروري  بقلفيها،وي خصائص النبي كما ينبني في األحكام معرفة _

نسمم  وأن ال ناسمم  إال ممما نفممل حكممما مابتمما ه ومممن ذلممك معرفممة أنمم،الناسمم  والمنسمموخ 
وأن  ال نس  بعد رسول هللا ،وأنه األحكام يإمر علل المستقبل وال ينقض المالي 

 .األحكام الدنيوية هي التي تنس 
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مماال ،وتساوي النماس فمي األحكام :األصل القول بؤن تهم األحكامالتي قواعد ال ومن_
تنبني األحكمام علمل مما يكمون لنما  ،وأنهصوصيعقل من األحكام يقتصر فيه علل المن

األحكممام وأن  ،جعممل األحكممام علممل الممماهر بممين العبمماد ،وأن هللاطريممق إلممل معرفتممه
،وأن مجمممرد النيمممة ال عبمممرة بهممما فمممي األحكمممام ،وأن المممماهرة تابعمممة لألدلمممة المممماهرة

 األحكمام ،وأنهللا ن كلهمم مإمنمون عنمدنا فمي األحكمام وال نمدري ممن همم عنمديالمسلم
اخمتالف ،وأن تترتمب علمل األسمباب  ،وأن األحكمامتناط بالنالب ال بالصمورة النمادرة
 .األسباب يقتلي اختالف األحكام

األحكمممام ،وأن األحكمممام إلمممل أسمممبابها ال إلمممل شمممروطها تلممماف األصمممل أن  كمممما أن
علل الشمهور يكون تعليق األحكام  ،وأنالمترتبة علل القرائن تدور معها كيفما دارت

يرجا في ألفام األحكام إلل المعهمود عنمد  ،وأنهدون ريرها من شهور العجم العربية
علمل مقتلمل األسممان التمي  ،وأنهما تكمونأيمام نمزول الوحي( مممل الطيبمات )العرب 

 .علقت عليها زمن التشريا
في إمبات األحكام  الشرعية المستندة إلل األلفام اللنوية بنقل اآلحاد إذا  وأنه يكتفل_

أقممو، فممي األحكممام  ،فالعلمملاألحكممام تممدور ممما عللها وأن ،ح الشممرعيحممدد االصممطال
عتبمار أحموال وأنه يمكن أن تإخمذ فمي اال ،اللرورات واألعذار ترفا األحكام،وأن 

يعنممي  رفمما اإلمممم ال،وأن ال تخييممر فممي إمبممات األحكممام  ،وأنممهاألشممخاص فممي األحكام
 ،وأنخمذ تؤصميال ال تفصميالمن األحكام مما يإ،كما أن هناك باللرورة رفا األحكام 

األصمل وأن .التحريم المخفف مقدم علل التحمريم الممقمل عنمد اللمرورة فمي األحكمام
  .تعدي األحكامهو 
تحتمل البقمرة و.فمي خمسممائة هيمة هاممن حصمر ،هنماكهيات األحكام عدوبخصوص _

بعمدها سمورة المائمدة % 6.ٗٔتليها سمورة النسمان بنسمبة .من األحكام% ٙ.6ٔنسبة 
مممم % ٙ.٘مممم سممورة النممور بنسممبة % 6.ٙتليهمما سممورة التوبممة بنسممبة % ٕ.4 بنسممبة

مممم سممورة اإلسممران % ٕ.ٗمممم سممورة األنفممال بنسممبة % 6.ٗسممورة األحممزاب بنسممبة 
% 6.ٕمم سورة الحج بنسبة % ٖمم سورتا هل عمران والنحل بنسبة % ٕ.ٖبنسبة 

 %....ٗ.ٕمم سورة األنعام بنسبة 
م إلل عموم هي القرهن والبالنة حسب رواية أبي سعيد أما نسبة مجمل هيات األحكا_

عن نافا بن عبد الرحمن بمن أبمي (ه34ٔت)عممان بن سعيد المصري الملقب بور 
 %.ٗٓ.6ن وستة هالف هية،فهي يعشر ومائت ةأربع(:ه3ٙٔت)نعيم المدني

وقممد تتبعممت فممي اآليممات الممواردة وخصوصمما بالعممد المصممحفي نسممبة المكممي منهمما _
سممورة مكيممة  ٖٗدت عممدد السممور يتفمموق فيهمما المكممي علممل المممدني أي والمدني،فوجمم

هيممة فممي السممور  43ٔأممما اآليممات فوجممدت .سممور ٓٔسممورة مدنيممة بفممارق  ٕٗمقابممل 
أي % 3ٔ.ٕٖبحيث تحتل هيات األحكام المكيمة .هية في السور المدنية 44ٖالمكية و

ه النسمب وإن وهمذ%.4.6ٓٙوتصل اآليمات المدنيمة إلمل .قريبا جدا من ملث األحكام
فونهما تبمرز بشمكل الفمت الحجمم .كانت تقمرر مما همو شمائا بخصموص السمور المدنيمة

المهممم آليممات األحكممام المكيممة بخممالف الشممائا بممؤن السممور المكيممة ال يكمماد يممذكر فيهمما 
 .التشريا إنما هو بسط العقيدة والقصص واحوال الجنة والنار
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أن الخالف بين من يقول  :ليمهر والذي ، الرافلون لحصر هيات األحكاموهناك _
وبين من ال يمر، ذلمك،ويعتبر القمرهن الكمريم كلمه كتابما ربانيما  ،بحصر هيات األحكام

ألن من يقول بالحصمر ينطلمق .مفتوحا للتؤمل والتدبر واالستنباط،ليس خالفا جوهريا
من استقران ما كان من اآليات مسرحا للتوميف من طرف األئمة والفقهمان وممما قمد 

لفعل،وال يتصور منعهم لالستنباط ممن ريرهما لممن قمدر عليمه،كما أن الحصمر وقا با
جان في سمياق التخفيمف ممن شمروط ولمو  بماب االجتهماد لحمث الهممم وكسمر حماجز 

 . الخوف من اقتحام العقبة
به في مجتمما سمكوني يطبعمه نموا ممن المبمات فمي  لوإذا كان الرأي األول قد يكتف_

ث ال يعرف تنيرا يذكر عن مما كمان عليمه حمال النماس بنيته وعالقاته ومإسساته بحي
فممي السممابق يمموم صممينت االجتهممادات واسممتقرت المممذاهب،فون ممما يناسممب زماننمما هممو 

بحيث نكون أمام معمين ال .القول الماني بسبب التنيرات الهائلة التي تعرفها مجتمعاتنا
 .ينلب من الحلول الممكنة لمختلف المشاكل والنوازل

وأممما عممن .لممروري لفهممم هيممات األحكممام  همماالعلم بث األحكام،فممأحاديمموبخصمموص _
وذا جمعنا بمين قمول ابمن القميم ف إلل ريرها من األحاديث ، األحكام حاديثأ نسبة عدد

الممذي يجعممل أصممول أحاديممث األحكممام خمسمممائة وتفاصمميلها أربعممة هالف ،وقممول ابممن 
لحديث المعتبر في بدران الذي ينمر إلل مسند أحمد باعتباره من أعمم موسوعات ا

فنجممد .مجملممه،يمكن أن نخممر  بنسممب تقريبيممة ألحاديممث األحكممام إلممل معمممم الحممديث
وهمي نسمبة كمما % ٓٔلمل إوإذا جمعت إلل تفاصميلها تصمل % ٔ أصولها ال تتعد،

 .تر، قريبة من نسبة هيات األحكام إلل مجمل اآليات كما سبق تحديدها
أكممممر فمممي أحاديمممث األحكمممام دون  شمممددونيعمومممما ممممان العلوممممما وقفمممت عليمممه أن _

قممد يحممتج فممي وأنممه  .الحسممن محممتج بممه فممي األحكممام عنممد جمهممور األمممة ،وأن ريرهمما
 .األحكام بما دون الصحيح 

ما تميل إليه جدت مواللعيف في األحكام وريره الحديث التعامل ما وبخصوص _
فممي بالصممحيح  ،أن يكتفممل ينسممجم ممما مقاصممد الشممراالممنفس ويطمممئن إليممه اللمممير و

يلميا منمه  ملم هأنم،ومحفومأنمه ففيمه رنيمة وكفايمة،والمن بالشمرا األحكام وريرها، 
مما و_. كؤنمه لمم يكمنفليس بشين فاللعيف وما ال تقوم به الحجة أما و.شين صحيح

سكت عنه الشرا فمقصده توسيا دائرة العفو أو االجتهاد ،وأي توسما فمي اللمعيف 
ل مما صمح تشمريعه ال يجموز تمبيمت مما لمم هو اعتدان عليهما،وكما ال يجوز القفز علم

 .يصح تشريعه ،والسالمة مطلوبة في النمر والعمل معا
شمرط إال بيإخمذ بماإلقرار فمي األحكمام  أنه ال:تهم أحاديث األحكامالتي قواعد من ال_

رد أحاديث األحكام بحجة عموم البلو، والحاجة إلمل  ،وأنعلل ذلك بي ناطالا ال
 لممتها ألصممول األقيسممة أو مخالفممة الممراوي لمممما رو، الالتممواتر وكممذا بحجممة معار

ير، أن األحكام تإخمذ أيلما ممن األحاديمث التمي جمانت فمي  العلمان من منو.يستقيم
 ..قد يرد الحديث وليس هو السنة ،وأنهسياق لرب األممال

 :"البداية"ص بآيات وأحاديث أحكام الخاوالجتهاد لتطبيقي ال بخصوص الجانب_
صمريحا أو ألممح إليمه أو ابمن رشمد هية بين ما أورده  6ٓ٘علل  شتملت" البداية"فون 

ومجمموا  .هيمة 3ٔ٘هيمة وبمالتكرار وصمل إلمل  ٕ٘ٔكرره،فالصريح من رير تكرار
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وعدد اآليات التي تم استممارها في الكتاب سوان بشكل صريح أو .هيةٕٗٔالتلميحات
 .هية ٖٕ٘:ما ألمح إليه إذا أزلنا مجمل التكرار هو

هيمممة  أي 6ٗٔتلمممت سمممورة البقممرة فمممي الصمممريح منهمما النصممميب األوفمممر ب وقممد اح_
، تلتهما سمورة النسمان ب %6.46ٔهية أي  ٔٔٔ، تلتها سورة المائدة ب % ٗٓ.ٕ٘

هيمة  6ٔ،ممم التوبمة ب %4ٓ.٘هيمة أي  ٖٓ،مم سورة النور ب%٘ٓ.٘ٔهية أي  63
 ٖٔام ب هيمة ممم األنعم ٙٔهية ممم سمورة الطمالق ب  4ٔ، مم األنفال ب %ٗٓ.ٖأي 

هيمات ممم كمل ممن هل عممران واألحمزاب ب 3هية ممم المجادلمة ب  ٕٔهية مم الحج ب 
الفاتحممة و مممريم  :هيمات مممم كمل مممن سمورٙهيمات مممم كمل مممن األعمراف و النحممل ب 4

 ٗ٘هيات مم باقي السور بؤقل من ذلك والتي يصل عددها ما ما سبق  ٘والواقعة ب 
 .سورة

تحتموي علمل مما يقمارب  ،ور األربعمة  األولملويمهر من خالل هذه النسب أن الس_
  .ملمي هيات األحكام

مممن ريممر تكممرار " البدايممة"قممد أحصمميت أحاديممث ف,"البدايممة"أحاديممث أحكممام وأممما _
  .اختالف الرواية :ولم أعتبر من التكرار ٓٙٗٔ:فوجدتها تصل إلل

أي بنسممبة  ،حممديث صممحيح يحممتج بممه فممي األحكممام 6ٖٙفنكممون بشممكل تقريبممي أمممام _
منهما  ٕٙ،وبين أيدينا أيلا "البداية"من مجموا األحاديث الواردة في % ٓٙقارب ت

والبماقي سمكت عنمه،رير أنمه ممن السمياق % ٗال تصلح لالحتجا  أي بنسمبة تقمارب 
وتلمعيفه ممن طمرف ريمر القمائلين أإذ لو لم يكن كذلك لورد رده  ،يفهم االحتجا  به

 .به
ما لم ،قول العلمان بؤن في رياب النص التي تهم األحكامبعض القواعد وبخصوص _

ممن يلجمؤ إلمل فعمل الصمحابي فمي  ،ومنهميمبت فيه أمر وجب أن يتمسك فيه باإلجماا
 ومممنهم مممن يقممول لمممن يقممول بممه، طلممب حكمممه مممن طريممق القيمماس،أو ريمماب الممنص

تحمريم مما لمم يمرد فيمه ال يجموز  وأكد هخمرون بؤنمه.الرجوا إلل البرانة من التكليفب
 .نص 
  .إلل قانون يلمبط اجتهماد النممارفيه يحتا  ،وهو مسكوت عنه في الشرا كميرما _
مبموت  ،كمما أنال يجوز القول بالنسم  لمجمرد المن ،الناس  والمنسوخوبخصوص _

لممبط تمماري  النمزول أو الممورود عامممل حاسممم لمعرفممة  ،وأنالنسم  يرفمما االحتممماالت
ممن يمر، نسم   ك ممن العلممانوهنا.الخبر ليس يدخله النس  ،وأنالناس  من المنسوخ

  .ال ينس  القرهن بالسنة رير المتواترة ،وأنهالقرهن بالسنة المتواترة
الزيممادة  ،وهلهممل الزيممادة علممل الممنص تقتلممي النسمم : ومممن ذلممك اخممتالف العلمممان_

إذا وقمما تعممارض األحاديممث بشممكل يصممعب :وقممال هخممرون  ؟ المنيممرة للحكممم ناسممخة
  تمم إسمقاطها جميعما والعمودة إلمل استصمحاب حمال الجما بينهما وتعمذر القمول بالنسم

 .مخالفمة عممل أهمل المدينمة للحمديث نوعما ممن النسم رحمه هللا مالك  وير،.اإلجماا
فعل  العلمان من ير، أن  من،وما وجب العمل به جاز نسخهومن قواعد النس  أنه _

ناسمخا ممن جعمل العمام  كمما أن هنماك.نسمخا الخلفان الراشدين المخالف فعمل النبمي 
 .من رأ، أن العموم إذا تؤخر عن الخصوص فهو ناس  لهو.للخاص
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تعلمم مما يتعلمق :يلمزم ،دور تعلم دالالت األلفام في تربية ملكمة االجتهمادبخصوص _
تمرك المنص بمدليل  عدم :في ذلك،مملقواعد والوقوف علل بعض البالنص والمجمل 

 ث نصما فمي مولمماقمد يكمون الحمدي،والنص ال يجمب أن يعمارض بالقياس،والخطماب
 ،للنص قوة االستمنان من األصملالخالف ويرفض في االحتجا  للعفه،والقول بؤن 

 .المحتمل بما يناسب ما هو نصيكون بتؤويل القاعدة في الجما بين األحاديث بؤن و
 ،المبمين تمابا للمجممل فمي حكممه :،يقف علمل قواعمد ممن ممملالمجمملوبخصوص  _
المجممل يحمممل  ،وكمذاالواجبمة تحممل علمل الوجوب المبينمة لألواممر أفعمال النبمي و

  .المجمل ليس له عموم يإخذ به والمفسر ،علل المفصل
ال تعارض األصول المابتة باالسم  :من مملقواعد وبخصوص المشترك يقف علل _

  .ال يلتفت إلل مجرد اإلشتراك في اإلسم دون حقيقته ،والمشترك
بالممماهر يممإدي إلمل المبالنممة فممي القممول اإلفممراط فمي التمسممك : وفمي الممماهر ،ممممل _

الماهر يقموي ،واألمهر يجب المصير إليه حتل يدل الدليل علمل خالفمه وأن ،بالتعبد
وأن  ،ال بنبني الخمرو  عمن المماهر لقيماس لمعيف ،وأنهالعموم علل دليل الخطاب

ينلممب ممماهر اللفممم علممل مقتلممل القيمماس  ،وأنممهالصممحابة ال يؤخممذون دائممما بالماهر
وأن  .الترجيح بين ماهرين يحتملهما النص ال يكمون إال بمدليل وأن.ة اللفمبحسب قو

 .تؤويل الماهر بالقياس متفق عليه عند األصوليين
الممإول ممن جهمة إلمل أن ابمن رشمد لمم يخمص الممإول  وتجدر اإلشارة بخصموص_

: المفهموم بالمذكر وال بمالتعريف وإن كمان متلممنا فمي قولمه لمما قسمم المنص صمنفين 
وبممل :) والماني ما كان نصا من جهة المفهوم، ما كان نصا من جهة الصيآ أحدهما

والماهر حمدوث سمهو ممن ابمن رشمد .( هذه القسمة ينقسم الماهر والمجمل والمإول
ألن التؤويمل فمي حمد ذاتمه .في إدما  المإول ما بقية األصناف في صمالحية التقسميم 

 .يكون إال قسما واحداخرو  من الصينة إلل المفهوم لقرينة مرجحة،فال 
وحتممل إذا أردنمما إخممرا  تعريممف لممه قياسمما علممل المممإول مممن جهممة الصممينة والممذي _

ممما دلممت القممرائن علممل اسممتعارته أو تبديلممه مممن جهممة األلفام،واخترنمما أن  :اعتبرنمماه 
ما دلت القرائن علل استعارته أو تبديله من جهة : يكون المإول من جهة المفهوم هو

تكون األلفام منطلقا لنصل بهما إلمل المفهموم ،وذلمك عمن : يجة واحدةفون النت.المفهوم
 . وهللا أعلم.طريق هلية التؤويل 

عند ماهر :علل ممل قولهم" للبداية"يقف الدارس التؤويل وبخصوص بعض قواعد _
وجمود  :،وقولهمبالجما أوالتمرجيح أو القمول بالنسم  إن وجمد قوم المجتهدالتعارض ي

يرجا في التؤويل المتعلق باللنة إلل عادة العمرب ،وجح التؤويلسنة في مسؤلة مما ير
قمد يكمون التؤويمل و ،ال ينبنمي رد بعمض الحمديث وتؤويمل بعلمه ،وكذافي االسمتعمال

 ،وبيان أنممن التؤويمل حممل المجممل علمل المفسمر،وبزيادة محتملة علمل مجمرد اللفم
المدليل علمل حملمه  هو أن يحمل الشمين علمل الحقيقمة حتمل يمدل:األصل قبل التؤويل 

فعمل النبمي  ،والقول بمؤنلرورة تجنب البعد في التؤويمل :،ومن النصائحعلل المجاز
 تؤويممل النهممي  ،أومن التؤويممل حمممل األمممر علممل أصممله فممي اللنممة،ويعلممد التؤويممل

يمرجح  و.من التؤويل حمل المطلمق علمل المقيمد ،وكذابتخصيصه لمعارلته األصول
 .التؤويل المناسب لألصول
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أمام التعليل المنصوص التؤويل يلعف  .بما ورد صريحا في النصالتؤويل  دفاوي_
  .عليه إذا كانت النصوص محتملة

فهوم العام م ،يقف طالب االجتهاد عللتعلم ما يتعلق بالعموم والخصوصوفي باب _
اللفممم العممام يحمممل علممل عمومممه وال يصممرف عنممه إال  ،وعللفممي المهممور همراتبممو

مما يعتبمر ممن ،واللفم الخاص يمراد بمه العمموم ،وام يراد به الخاصاللفم الع،وبقرينة
العام إذا ورد في شمين ،وما يرد من العام ويراد به الخاص ،والعموم وما ليس كذلك
إذا تعارض حديمان فمي كمل واحمد ،والخاص يبنل علل العاموأن  .مم ورد تخصيصه

إذا ورد العام  ،وأنهليلمنهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلل تنليب أحدهما إال بد
االحتجا  بالعموم فمي ريمر المقصمود  ،وأنعلل سبب خاص ال يقتصر به علل سببه

 .العموم أقو، من دليل الخطاب ،وأنلعيف
الخماص بمدوره لمه  ،وأنمن األلفام الخاصة أسمان األشخاص واألجنماس واألنمواا_

 .خصيصتجوز المخاطبة بالعام الذي يعقبه الت وأنه ،مراتب في المهور
إذا كمان الخماص متصمال بالعمام  ،وأنهحمل العموم علمل المفسمر ومن القواعد أيلا_

االسمم المتمردد بمين الحقيقمة والمجماز لمه عمموم  :ممن يقمول ،ومن العلممانكان اسمتمنان
 ؟ همل العمموم المتمؤخر عممن الخصموص ناسم  لمه أم يبنمل عليممه ،واختلفواوخصموص

ممن ال  ،ومن العلممانبماقي علمل عموممهمن ير، أن العموم إذا خصص بقي الومنهم 
 .ير، تخصيص العموم بقول الراوي

 ؟ إذا خر  العام علل سبب هل يقصر علمل سمببه أم يحممل علمل عموممهواختلفوا _
الحديث المحتممل ال ينبنمي أن  ،وأناألصل أن يحمل الخاص علل خصوصه:وقالوا 

لمممدليل علمممل الزممممة لنممما إال مممما قمممام ا أفعمممال النبمممي  ،وأنتخصمممص بمممه األصمممول
السمممنة  :،وقالواالواجمممب أن يسمممتمنل الحكمممم الخممماص ممممن األصمممول ،وأنخصوصممميته

تخصميص  ،وجوزواالتخصيص لألصول إنما يكون بسماا ،وأنيخصص بها الكتاب
 .العموم بالقياس الممنون العلة

االسممتمنان المموارد بعممد جملممة واحممدة مفيممدة أو أكمممر مممن  :يقممف علمملاالسممتمنان وفممي _
  .المستمنل منه ال يكون أقل من المستمنل ،وأنالواوواحدة منسوقة ب

هممل يقلممل بممالمطلق علممل المقيممد أو بالمقيممد علممل : اختلفمموافممي المطلممق والمقيممد  و_
هل يحمل المطلق علل المقيد في األشيان التي تتفق في األحكمام وتختلمف ؟ والمطلق 

 ؟ في األسباب 
ؤلة الوجموب والنمدب عمرف مسم يتعلم طالب االجتهاد أن األمر والنهيوبخصوص _

األصل فمي األواممر الشمرعية الوجموب وفمي النهمي  ،وبؤنشرعي وليس ولعا لنويا
وكذا تكمرار  ،قرائن األحوال تفيد معرفة الفور أو التراخي في األوامر وبؤن.التحريم
 وأن بعممض العلمممان يقممول بممؤن.األمممر بالشممين بعممد حمممره يفيممد اإلباحممة ،وأناألفعممال

األمممر يقتلممل  ،وأنة إلممل أمممر جديممد خالفمما لجمهممور الفقهممانوجمموب القلممان بحاجمم
النهي يعود بفساد األصمل ممن جهمة مما قيمد بمه  ،وأنإجزان المؤمور به إذا أدي بكماله

  .واشترط
األواممر الشمرعية ،وأن الماهر من األمر الوجموب أن:هذا المجالقواعد في ومن ال_

لمب األممر علمل النهمي أم ينلمب همل ين :,واختلفيوايتؤكمد وجوبهمارير معقولة المعنل 
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 واختلفموا.األمر بالشين بعد النهي عنه يدل علل اإلباحة وقالوا بؤن.النهي علل األمر
عند األكممر يقتلمي بصينته النهي  ؟ وأنأو ال  ههل يدل النهي علل فساد المنهي عن

بالقيمماس يمكممن العممدول بلفممم النهممي عممن مفهمموم الحمممر إلممل مفهمموم  وأنممه .التحممريم
 .هةالكرا

،يقممف طالممب  دور تعلممم ممما يتعلممق باللنممة فممي االجتهمماد واالسممتنباطوبخصمموص _ 
لبط المصطلحات اللنوية واستعماالتها عنمد العمرب، و كمذا  االجتهاد علل لرورة

اسمم والكعب و اليدومعن  الوج   ،مملوالمعانيأفي األسمان سوان . اشتراك األسمان
 والشممممفق والصممممعيد والطهممممر والنسممممل واسممممم الصممممالة واللمممممس والمممممان المطلممممق 

االشتراك في بعمض  وكذا" مكلبين"لفم و"اللنو"االشتراك في اسم واليوم و"الخلطة"
 .ورير ذلك كمير ":من" و" واو" و" البان"و "إلل" مملالحروف 

تمؤرجح النممر بمين و يإخمذ بؤقمل مما يطلمق عليمه اإلسمم؟ هلوفي جانب اللنة أيلا _
االختالف في أشيان من قبل تناول اإلسم لهما ممن  ،والمعنل اللنوي والمعنل الشرعي

 هممل الشممرط يعممود إلممل أقممرب مممذكور؟،واالحتمال فيممما يعممود عليممه اللمممير ،وعدمممه
  هل يعود االستمنان إلل أقرب مذكور؟و
للوقمموف علممل مهمممة اسممتقران كممالم العممرب وسمميلة هممذا الشممؤن،اعتبار قواعممد  ومممن ـمم

تؤصميل المفماهيم  ،وأنادة العرب في االسمتعمالاحترام ع ،وكذاالمعاني والتمييز بينها
 .ويدعم البرهان الحجةحتل تقو، بالرجوا إلل الجذور اللنوية يكون الفقهية 

ال يصمار  صد باالسم المشمترك ريمر معنمل واحد،وأنمهال يمكن أن يقأنه : ومن ذلك_
يقتلممي الترتيممب بممال  "مممم"حممرف  وأن.إال بممدليلفممي المشممترك إلممل أحممد المعنيممين 

األلمممف والمممالم  ،وأنحممممل أبمممدا عودهممما علمممل أقمممرب ممممذكوري اللممممائر ،وأنفخمممال
ممن أدوات  "إنمما" و.الحصمر يمدل علمل أن الحكمم خماص بمالمنطوق بمهأن للحصر،و
األسممان التمي لمم تمبمت لهما معمان شمرعية يجمب أن تحممل علمل المعنمل  ،وأنالحصر
 .خالف ما قبل النايةما بعد الناية ب وأن.بخالف ما قبلها" إلل"ما بعد  وأن.اللنوي
تقتلممي فممي لسممان العممرب " أو " ،وأنحيممث تختلممف األسمممانتختلممف األحكممام  وأن

  .العطف يفيد االشتراك في الحكم وأن .التخيير
االسممتمنان يكممون مممن عممدد أو مممن عممموم بتخصمميص أو مممن مطلممق ومممن ذلممك أن _

في كالم العرب الم التعريف  ،وأناسم الشين قد ينطلق علل ما يتولد منه ،وأنبتقييد
 االسمممتمنان ممممن الحممممر يقتلمممي اإلباحمممة دون اإليجممماب ،وأنقمممد تمممدل علمممل المممبعض

باسم مشتق دل علل أن ذلك المعنل الذي اشتق منه االسم الحكم إذا علق  وأنه.الحكم
  .العقود ال تصح إال باأللفام التي صينتها مالية وأن.هو علة الحكم

 ،الحقيقممة والمجممازمسممؤلة باالسممتنباط ممما يتعلممق بالبالرممة ولممه عالقممة وبخصمموص _
األصل هو أن يحمل الشين علل الحقيقة حتل يدل الدليل علمل حملمه علمل المجماز و

،ومن التوجيهات إال ألمر يوجب الخرو  عن الحقيقة يهاال يصار إلفاالستعارة وأما 
االحتممممال المممذي فمممي االسمممم المسمممتعار شمممبهة والحمممدود تمممدرأ  فمممي همممذا المجمممال،أن

العقمود عنمد المبعض  ،وإن كانمتداللة الصريح أقو، من داللمة الكنايمة وأن.بالشبهات
ال وبالتصمريح  إالالشهادة في الزنا  ،وال تكون ممالتنعقد باأللفام الصريحة وبالكناية

 .الصريحمقام النص قد تقوم الكناية بعرف العادة واالستعمال  ،وأحياناالكنايةتقبل 
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 تقدير الحمذف فمي الكمالم،وكالم علل الحقيقة أوللمجاز وحمل ال التقديم والتؤخيرو_
  .مجاز وحمل الكالم علل الحقيقة أمهر

،فيمكن فممي تربيممة ملكممة االجتهممادالتبعيممة األصممول وإذا انتقلنمما إلممل دور اإلجممماا و_
اإلجماا عند ابن رشد هو اتفاق المجتهدين من أممة محممد صملل هللا عليمه القول بؤن 

تزم ابن رشد في كتابه أن يورد ويبدأ بالمسائل المتفق ال وقد ،وسلم علل حكم شرعي
 ٖٗٓٔعمددها إلمل عليها،وبعد تتبعها وجدت أن مجمل القلايا المجما عليهما يصمل 

 فتصممل إلممل" البدايممة" فمميوأممما عممن نسممبة اإلجماعممات إلممل عممدد المسممائل  ،مسممؤلة
 .،أي ما يشكل حوالي ملث المسائل% ٔٗ.ٖٓ

 ٘٘ٗفممي حمموالي عبممادات الفقممد جممانت  "البدايممة"أممما عممن مجمماالت اإلجممماا فممي و_
ممممن مجممموا اإلجمممماا المموارد فمممي الكتاب،ودمجممت فمممي % ٗٗإجماعمما، أي بنسممبة 

العبممادات كممل مممن الطهممارة والصممالة والصمميام والزكمماة واأليمممان والنممذور واللممحايا 
 .والذكاة والذبائح والصيد والعقيقة واألطعمة واألشربة

مممن % ٕٓ، أي بنسممبة إجماعمما 4ٕٓالماليممة بحمموالي يليهمما فممي الترتيممب المعممامالت 
وتشمل كتب البيوا واإلجارة والعاريمة والمرهن والحجمر والوديعمة .مجموا اإلجماا

 .والقراض والشركة والصلح والشفعة والقسمة والسلم واالستحقاق والهدية
ممممن مجمممموا % ٖٔ،أي بنسمممبة إجماعممما ٖٗٔيمممؤتي بعمممدها أحكمممام األسمممرة بحممموالي 

 .مل كتب النكاح والطالق والعدة والرلاا والوصية والفرائضوتش.اإلجماا
ممن مجمموا % ٔٔ،أي بنسمبة إجماعما ٖٔٔبعدها كتاب القصاص والحدود بحوالي 

 .اإلجماا ويشمل ما يتعلق بالقصاص والزنا والقذف والسرقة وحد الخمر وريرها
ب وكتمما.مممن مجممموا اإلجممماا% ٘،أي بنسممبة إجماعمما ٕ٘مممم كتمماب القلممان بحمموالي

% ٗأي بنسمبة  إجماعما، ٔٗالرق بما فيه العتق والوالن والمكاتبمة والتمدبير بحموالي 
 %. ٖ،أي بنسبة إجماعا ٖٔمم كتاب الجهاد بحوالي .
كلما اتسا مجال النصوص واإلجماا، كلما لاق أنه ويمهر من خالل هذه النسب _

امالت الماليممة مجممال االجتهاد،فالعبممادات تكمماد تصممل إلممل النصممف بينممما ال تبلممآ المعمم
كما أن هذه النسب في جميا .الربا مما يفسح المجال واسعا للنمر والقياس واالجتهاد

المجمماالت تعتبممر أصمموال وحممدودا وسممياجا ال يجمموز خرقممه فممي األرلممب األعممم ال فممي 
  .جانب النمر أو العمل

وعممل السمنة إلمل ستند ي ،وقدمعا أو هما السنة  أوالكتاب إما إلل اإلجماا ويستند _ 
 القواعممد والمصملحة  والقيماس بمما فمي ذلممك االجتهماد واالسممتنباط ،أو مجمرد الخلفمان
 .الفقهية

أن األممر  أومعنمل المنص الكتماب ،فونمه يسماهم فمي تحديمد مستند اإلجماا وإذا كان _
كمما أن  ،بمعنمل األممرجمان أن الخبمر  أوعلل اإلباحة  هأنأو  في النص يفيد الوجوب
يحسمم القمول فمي كمون و .ي اآليمة علمل هخمر قمد يفيمده المماهراإلجماا يرجح معنل ف

  .الكفايةعلل يحدد هل الفريلة علل التعيين أو ،واآلية محكمة
علمل هخر،ويكمون يمرجح الحمديث فمي الحمديث ،فونمه اإلجماا وأما بخصوص دور _

يقموي حمديث ورجح بعمض االحتمماالت فمي المنص يم واإلجماا علل مماهر الحمديث 
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دلمميال علممل لممعف بعممض اآلمممار الممواردة فممي المولمموا إلجممماا ايكممون  ،واآلحمماد
 .لون من ألوان الجما بين األحاديثبه يرجح و
،وكمما خالف المولمواعمن أحمد ممن المسملمين فمي  بعدم النقمل يعرف اإلجماا و _

 "ولو كان هناك خالف لنقل "يقول ابن رشد
ق الحكم الواجمب إلحا :يتعلم طالب االجتهاد بؤن معناهالقياس الشرعي وبخصوص _

بالشين المسكوت عنه لشبهه بالشمين المذ، أوجمب الشمرا لمه ذلمك  ،لش  ما بالشرا
ابن رشد فمي تعريفمه كؤنمه ممز  بمين تعريمف القالمي و.أو لعلة جامعة بينهما ،الحكم

 .أبي بكر الباقالني وتعريف أبي بكر بن فورك وشين من كالم ابن حزم
عنمد ابمن رشمد  القيماسف ،(راد بمه العمامالخاص ي)القياس ووبخصوص الفروق بين _

ي أن المسمكوت عنمه ريمد بمه الخماص فيلحمق بمه ريمره ، أيكون علل الخاص المذي أ
يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهمما ال ممن جهمة داللمة اللفمم ، ألن إلحماق 
المسكوت عنه بمالمنطوق بمه ممن جهمة تنبيمه اللفمم لميس بقيماس ، وإنمما همو ممن بماب 

 .اللفمداللة 
قيماس  ،اسمتعماله بمعنماه اللنموي العمام،وبمعنلأوجه استعمال ابن رشمد للقياسومن _
قريمب  ،واسمتعمله فمي معنملبمعنل العقمل والنمر،ولمسكوت عنمه علمل المنطموق بمها

 .بمعنل الوفان والقرب من األصول ،وكذامن معنل المقاصد
كالكتماب والسمنة  ابن رشد وإن لم يحتل عنده مرتبة أصل األصمول حسبالقياس و_

دليل بنفسمه ريمر أنمه الزم عمن الكتماب والسمنة  فهو.فهو في معممه الزم عن األصل
كما أنه ليس مولعا للندية لهما بل هو صادر عنهما وأمر .وليس أصال مستقال بذاته 

وقيمتممه وقوتممه فممي  وسممنة نبيممه وال معنممل لممه مممن دون كممالم هللا  ،مممن إعمالهممما
  .اصدهماالقرب منهما وتحقيق مق

ميز ابن رشد بين القيماس العقلمي والقيماس الشمرعي، وكؤنمه وفي مشروعية القياس _
ينزا من الماهرية الورقة القوية التمي تلموح بهما فمي وجمه الجمهمور، ويعتبمر معممم 

أن ما سبيل المعرفة به الموحي  معهمويتفق  ،في رير مولوا اانتقادهم للرأي وارد
وإبطالمه ممدخل، فمما كمان أقول في إمبات شين من ذلمك فونه ليس للع ،واألمر من هللا

، الخطمماب مممن القيمماس فممي حكممم الممنص ويكممون الفممرا فيممه أولممل بممالحكم فهممو فحممو
 .واألكمر ال يسميه قياسا

وما تم فيه التصريح بالعلة الموجبة للحكم وكانت أعم من األصل فيلتحق بالعام، وما 
وكانت أعم من األصمل ،ا مفهوم اللفم واقتلاه ،لم يصرح فيه بالعلة الموجبة للحكم

 .في باب إبدال الجزئي مكان الكلي فداخل
" البداية"نطالقا من فعند مباشرته فروا األحكام ا ،وحتل قياس المصلحة الذي انتقده

وكممذلك قيمماس الشممبه ررممم انتقمماده لممه  .كاللممروري فممي بعممض األشممياناعتممرف بؤنممه 
ة ما يمكن أن يفهم ممن معنمل كلمي عمن وتلعيفه في عدد من المواطن يبقل في دائر

 . اللفم الجزئي
إمما لفمم أو إذ همي  فالقياس ال يخر  عن األدوات التي يقا بها الفهمم عمن النبمي _

... قرينة،واللفم ينقسم إلل ما يدل علل الحكم بصينته،وإلل ما يدل بمفهومه ومعقوله
 .والقياس ال يتعد، في عمومه دائرة اللفم بمفهومه ومعقوله
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 :مما كمان القيماس فيمه عنمده فمي حكمم المنص بمفهوممه:فمي القيماس المرتبة األولمل و_
وهو ما كمان المسمكوت عنمه أحمر، بمالحكم وأولمل ممن المنطموق  اياس األول ويهم 
 .به
ويهممم :المرتبممة المانيممة ممما كممان القيمماس فيممه عنممده فممي حكممم الممماهر القمموي بمفهومممهو 

حيمث يكمون المسمكوت عنمه فمي معنمل ،أي ما كمان فمي معنمل األصمل اياس المعن  
أو  بقييياس العلييةأنممه يلحممق ممما يسممميه "البدايممة"ويمهممر فممي .المنطمموق بممه فممي الحكممم

 .يذهب بها إلل حد إلحاقها بالنصوبل  القياس المعنو 
في المرتبة األولل ألن العلة ال تكون دائمما أقمو، فمي الفمرا ممن األصمل  أجعلهاولم 

 .خولها في األحر، واألوللباعتبار د،وإال حق لها أن تقدم 
همم تو:المرتبة المالمة ما كان القياس فيه عنده في حكم المماهر ريمر القموي بمفهوممهو

وهو ما التحق فيمه المسمكوت عنمه بمالمنطوق  المناسبو القياس المخيلهذه المرتبة 
 .شهد الشرا لجنسها بؤنها مصلحة ،به في الحكم لعلة مناسبة ومصلحة جامعة

اييياس ويهممم :بعممة ممما كممان القيمماس فيممه عنمده فممي حكممم المجمممل بمفهومممهالمرتبمة الراو
وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لمجرد شبه بينهما يمن أنمه  الشب 
ويمهر أنها عنمد ابمن رشمد ، علل علة جامعة بينهما من رير أن يوقف عليها يحتوي

قيماس العلمة إلمل قيماس  مرتبة حسب قوتها من قياس األولل إلل قيماس المعنمل ومعمه
 . المناسب المالئم فالقياس المناسب مم القياس المرسل مم قياس الشبه

وهو ترتيب قريمب ممن ترتيمب النزالمي إال مما كمان ممن بعمض التفاصميل و التقمديم _
  .والتؤخير

الشين الذي وجود الحكم فيه أمهر يسممونه ير، ابن رشد أن أركان القياس وعن _
يوجب له الحكم ممن أجمل وجموده فمي األصمل يسممونه الفمرا  والشين الذي ،األصل

الحكم وأما  ،أو السبب يسمونه العلة(ويقصد األصل والفرا)والصفة الجامعة بينهما،
عبارة عن خطاب الشرا إذا تعلق بؤفعال المكلفمين بطلمب  :عند أهل السنة فهو هحدف

 .ين أو تقبيحإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق باألفعال صفة تحسو .أو ترك
ال :يقف طالب االجتهاد علمل جملمة منهما،من ممملالقياس قواعد وبخصوص بعض _

مخالفممة القيمماس ،والقيمماس يقمموي الخبممر و يرجحه،ومعنممل لتنليممب القيمماس علممل األمر
لممرورة تقممارب و.اختال ف األصممل يوجممب االخممتالف فممي القيمماس،وتممرجح الحممديث
قيماس الشمبه  ،ق الفرا بمؤقو، األصملينعند التردد بين شبهين يلح،والشبه في القياس

تكمون ممن سمالمة القيماس سمالمة  ،الممؤخوذ ممن المولما المفمارق لألصمول يلمعف
قممول الصمماحب ريممر المختلممف فيممه  ،اآلخممرة ال قيمماس فممي العبممادة وأمممور ،مقدماتممه

 .والمخالف للقياس يجب العمل به
ي المقمدرات عنمد ال قيماس فم ،القياس فمي المديات ال يجموز ،الرخص ال يقاس عليها_

ما شمذ عمن األصمول ال  ،المستمنل بالسنة ال يقاس عليه لخروجه عن األصول ،مالك
 ،القياس مقمدم علمل العمموم ،ص العموم بالقياسخصي عند بعض العلمان،يقاس عليه 

موافقممة  ،الخمماص ال يقمماس عليممه ،القيمماس اللممعيف يلممعف عممن تخصمميص العممموم
القياس قد ينقل فعل  ،لداد ال يقاس عليهااأل ،العموم للقياس يرجحه علل الخصوص

األصممل  لممعف القيمماس عنممد التمممايز الكبيممر بممين ،مممن الوجمموب إلممل النممدب النبممي 
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لمعف قيماس مولما الخمالف  ،لعف القيماس عنمد االخمتالف فمي األصمل ،والفرا
 .علل مولا اإلجماا

اا ال يصمح االسمتدالل باستصمحاب حمال اإلجمم ،اإلجماا يصملح أصمال للقيماس عليمه
قمد يكمون القيماس قويما  ،قيماس فمي الكفمارات عنمد األحنماف ال،عند ممن يقمول بالقيماس

االعتدال  ،قد يكون القياس لعيفا وتتحقق معه المصلحة ،وتكون المصلحة في ريره
المقاصمد تحمدد نموا  ،الحرص علل االنسجام في األخذ بالقيماس،في القياس مطلوب 

 :قيماسا يفمرق بمين األصمل والفمرا فمي الوجمود ممالحمذر ممن  ،المشبه به في القيماس
 .االختالف في القياس مما يوجب تردد المسؤلة بين شيئين أو عدة أشيان

يعتبمر و ،علل ريمر قيماس ةجاريوبؤنها االلطراب ب ابن رشد يصف بعض اآلران_
 .لتزام بالنصا فيالقياس الحقيقي 

لكمممة ودور ذلمممك فمممي تربيمممة متعلمممم بعمممض مممما بتعلمممق باالستحسمممان وبخصممموص _
وورد بمعنمل فمي مقابمل الوجموب " البدايمة"ممن خمالل االستحسمان االجتهاد،فقد ورد 

ترجيح رأي لوجود  ،وبمعنلالتفريق بين ما يمهر بينه التمامل،وستمنان من القاعدةاال
نممص أو أمممر عممن السمملف أو لكونممه يقمما فممي دائممرة اإلباحممة واالختيممار أو طلبمما للعممدل 

  .لفعل السلف له ،أوله عل النبي استحسان أمر لف ويكون.والمصلحة
 .في الشريعةكما هو معهود الحر  ،ورفا الستحسان عالقة بالمقاصدول_
أو القمممائلين بمممه بنض النممممر عمممن قممموة أدلمممة فممممشمممروعية االستحسمممان وأمممما عمممن _

لعفها،يبقل المهم هو النمر في األساس الذي يقوم عليه االستحسان والدليل المعتمد 
وأقمل ذلمك أن ال يعمارض همذا .لنفسه وال لنيره قوال بنير دليمل فيه،إذ ال يرلل أحد

االستحسمان ف_. وأن يكمون ممما تشمهد األصمول لجنسمه ،النمر أصمال شمرعيا معتبمرا
سممليم هممو  جممار علممل ريممر  قيمماس ،وما كممان منممهاألصممول لممعيف المبنممي علممل ريممر

 .مردود بحسب ابن رشد
: لعرف عرفممان،فمماتجربممة ممما يتعلممق بممالعرف والعممادة والبعممض تعلممم  وبخصمموص_ 

مممما لممميس فيمممه مخالفمممة لكتممماب هللا وسمممنة منمممه مشمممروا وريمممر مشروا،والمشمممروا 
هنمماك و.وهذا يلتفممت إليممه ويعتبممر فممي االسممتنباط واالجتهمماد وتنزيممل األحكممامرسمموله،
  .،فال يلتفت إليهصادم نصا شرعيا في الدينيمشروا  رريعرف 

رنيمممة بمممؤقوال وأفعمممال " بدايمممةال"،ف التعاممممل مممما أقممموال وأعممممال الصمممحابيوفمممي _
مما  ،ومنهااألصمل المماني للتشمريا:ما له عالقة بالسنة ،ومن أقوال الصحابة الصحابة

 ما ليس من اإلجماا وال مما مهر منها الرفا إلل النبي  ،ومنهاله عالقة باإلجماا
. 
،وكمممممذا رأيمممممه تفسمممممير الصمممممحابي للقمممممرهن والحديث :وممممممن همممممذا النممممموا األخيمممممر_

أحممد أهممم أسممباب اخممتالف مممن  ،اخممتالف اجتهممادات الصممحابة وم أنواجتهمماده،ومعل
أقموال الصمحابة إن انتشمرت ولمم تنكمر فمي زممانهم فهمي حجمة عنمد جمماهير و.بعدهم
ولم  .صلل هللا عليه وسلم وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلل هللا والرسول. العلمان 

 .  يكن قول بعلهم حجة ما مخالفة بعلهم له باتفاق العلمان
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، فهممذا فيممه نممزاا ، ولممم ينتشممر، لممم يقممل بعلممهم بخالفممه وإن قممال بعلممهم قمموال و_
والشافعي ، وجمهور العلمان يحتجون به كؤبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه 

 . في أحد قوليه 
 في المسؤلة الفقهية االجتهادية،سوان أكان الصحابي هو مذهب: فقول الصحابي إذا_

 .اإلجماا ال يدخل في ذلك ما له تعلق بالسنة أووفعال، وقوال أ ما نقل عن الصحابي
ألن مممن لممم تمبممت حسممب ابممن رشممد،أنممه حجممة ولمميس بحجة، ول الصممحابيبقممويظيين _

يبقل السإال الذي يطرح نفسه علل ابن رشد وريمره  ،رير أنهعصمته لم يجز تقليده
يزهم من العدالمة ،هل هم وعموم الناس ممن جان بعدهم في منزلة واحدة،أم أن ما يم

والصمحبة ومعايشممة تنمزل المموحي ومعرفمة أسممباب النمزول وأسممباب المورود ومعاينممة 
لهدي الدين يجعل ألقوالهم وأرائهم منزلة ما في الشرا ومكانة مما  تطبيقات النبي 

 ؟ من جهة الفهم واالستنباط
الصمماحب مجتهممد مممن ذهممب إلممل أن ذا السممإال عنممدما وكممؤن ابممن رشممد يجيممب عممن همم

جتهممدين،لكن الممنفس أميممل إلممل أقمموالهم لممما انلممافت إلمميهم مممن القرائن،وهممي التممي الم
  .أوقعت من رأ، أقوالهم حجة في ذلك

وابمممن رشمممد فمممي الجانمممب النممممري يمممردد رأي عاممممة المتكلممممين والمتمممؤخرين ممممن 
األصوليين،والحال أن ما عرف عن أئمة المذاهب وأكمرية السلف هو القمول بحجيمة 

وإنمما ممن جهمة القمرائن التمي لمم يحزهما  ،من جهة القمول بالعصممةقول الصحابي ال 
 . ريرهم

ويبدو أن القول بعدم حجية قول الصحابي مما أحدث بعمد عصمر السملف كمما أحمدث 
رلب "قول الصحابي"رير أن الفرق في نمري، هو أن .القول بعدم مشروعية القياس

، صمادفوا فيمه أقموالهم فيه عند السلف الجانب التطبيقي، حيث يتعرلون لكل موقمف
وأفعالهم، فيتعاملون بما يناسب ذلك الموقف، من األخذ بهما أو عدممه، إذا وجمدوا مما 

 .هو أقو، منها حسب ما أداه إليهم اجتهادهم
تحرير القول في الحجية ومرتبة االستدالل شمؤن األصموليين عندهم ولم يكن القصد  

جانب النمري للمسؤلة انطالقا من المتؤخرين الذين تخصصوا في تحرير القول في ال
 .استقران تطبيقات السلف لهذا األصل

  ،كونهموالوزن المعتبر لكالمهم في الشرا ،مبررات حجية أقوال الصحابةومن _
يليمه عممل الخلفمان  ،إجماعهم ،ويؤتي في الدرجة األوللباألصولالناس أعلم  وعدوال
 .يرهممم يلي ذلك قول أكمر الخلفان مم قول ر: األربعة

وبخصوص شرا من قبلنا ،لم يعتبره ابن رشد أصال ممن األصمول ،واسمتدل علمل _
ؤنه لو كان كذلك لكان نقله من فروض الكفايات ويستحيل علل األمة أن يمذهب ذلك ب

ولمو كمان فرلما ، عليها في وقت ما فرض من فروض الكفايات بدليل العصمة  لهمم
فؤمما مما منهما فمي الكتماب . لمل اليموممن فروض الكفايات ألخبمر بمه الصمحابة ونقمل إ

ونحن مؤمورون به فونما نحن مؤمورون به من جهة ما هو في الكتاب ال من جهة ما 
 .هو شرا من قبلنا

وخصوصما فمي إنكمار حجيمة شمرا ممن قبلنما وبهذا يكون ابن رشد قد خالف المالكية 
 .منهم أهل األندلس
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األكبممما  العميممممة فمممي تفلممميل  (شمممرا ممممن قبلنممما)ممممن"البدايمممة"ممممما ورد فمممي و_
 فمميوالنمامر  وريرهمما،..لممان ممما أفسمدته الماشممية بليمل،والنكاح باإلجارة،واللمحية

مسممتقال بممه فممي االسممتدالل،ففي ( شممرا مممن قبلنمما)هممذه األمملممة التطبيقيممة ال يجممد فيهمما 
الممممال األول نجممد فممي السممنة ممما يإيممد اختيممار األحسممن واألفلممل فممي األلممحية،وفي 

اممرأة ألحمد الصمحابة بمما معمه ممن القمرهن مقابمل تعليمهما مما  ي الماني تمزويج النبم
دخلممت أن ناقممة للبممران بممن عممازب )تيسمر منممه،وفي الممممال المالممث حممديث ابممن شممهاب 

قوم فؤفسدت فيه فقلل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم أن علل أهمل الحموائط حائط 
 .(هابالنهار حفمها وأن ما أفسدته المواشي بالليل لامن علل أهل

ممما يصممعب حسمممه مممن جهممة النمممر يمكممن تبديممد الخممالف فيممه أو والممذي يمهممر أن _
 .تقريب وجهات المختلفين علل مستو، التطبيق واألمملة العملية

ودوره في تربية ملكية االجتهياد ,فمين خيبلل ما يتعلا باالستصحاب وبخصوص _ 
المذمم بريئمة  أن :يفهمم ممن االستصمحاب" البدايمة"المتعلقة بالمولوا فمي نصوص ال

من التكليف حتل يرد ما يشنلها بمالوجوب أو ريره،كمما أن مما مبمت ممن أحكمام يبقمل 
وأن مما لمم يمرد فيمه نمص فمعفمو عنمه .كذلك حتل يرد المدليل علمل تنييرهما أو رفعهما

  .وليس فيه حكم بحسب أهل الماهر
ستصممحاب البممرانة أحممدها ا: يطلممق علممل وجمموه  حسممب ابممن رشممداالستصممحاب ف_

والمالث استصحاب النص . والماني استصحاب العموم حتل يرد تخصيص . يةاألصل
. والرابا استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرا به لتكرر ذلمك األممر. حتل يرد نس 

 .والخامس استصحاب اإلجماا
أن البمممرانة األصممملية عنمممد ابمممن رشمممد همممي  ويفهمممم ممممن خمممالل األمملمممة التطبيقيمممة_

عدم وجوب شين في حق المكلف حتل يمبت بمؤمر  اإلباحة،وهي أيلا عدم الحكم و
ال مدفا فيه،وأن األصمل همو حريمة مباشمرة العقمود بنيمر حجمر أو واليمة حتمل يمبمت 

وأن االستصحاب يرجا إليه عند التعارض بمين األدلمة ويمتم إسمقاطها إذا لمم . العكس
قيمة وممن خمالل النمماذ  التطبيهذا النوا من االستصحاب و.يعلم الناس  من المنسوخ

 .الجميا من أهل السنةيقول به 
إذا ورد دليل الشمرا بحكمم بقمي علمل  من االستصحاب،فما كان الصنف المانيوأما_

 وتخصممميص الاستصمممحاب العمممموم حتمممل يمممرد ،وحكممممه حتمممل يمممرد دليمممل االرتفاا
استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرا به لتكمرر ونس  الاستصحاب النص حتل يرد 

استصمحاب وم األول حتل يمبت انتقاله إلمل حكمم منماير استصحاب الحكوذلك األمر 
  .الخالف أي استصحاب حكم مابت باإلجماا فل محل:اإلجماا 

" البدايمة"يبدو من ماهر هذه األنواا والصور ومن خالل األمملة التي جانت في و_
ال خالف بين العلمان في بقان األمر كما كان حتل يمبت التنيير،ومصاحبة المدليل  هأن
وجموهر النمزاا ومحلمه،هو حمدوث تنيمر مما فمي محمل .شرعي حتل يمرد ناقمل عنمهال

 .الحكم سوان تعلق األمر بزمانه أو مكانه أو أحواله أو قرينه تمسه من دليل أو ريره
ويمهر لي من خالل موقف ابن رشد من االستصمحاب حمدوث تطمور لديمه ممن همذا 

تماب والسمنة واإلجمماا فمي جعله األصل الرابا بعد الك" اللروري"األصل،فهو في 
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ميل والح ألهمل المماهر، وأدر  القيماس فمي داللمة األلفمام أو بماألحر، مما يحتممل 
 .منه ذلك وألعف ما ال يحتمل اإلدرا  في داللة األلفام

ذكرهما معا بعد الكتاب والسنة واإلجماا مشيرا إلل أن العمل فمي " البداية"بينما في 
ويكمون استصمحابا عنمد أهمل المماهر،رير  ،مهمورالمسكوت عنه يكون قياسا عند الج

مم عمد إلمل التمييمز فيمه بمين مما ال ينبنمي فيمه  .أنه لم يخف ميله إلل مذهب الجمهور
ليمف حتمل يمرد مما يشمنلها وهو اعتماد البرانة األصملية وخلمو الذممة ممن التك: النزاا

طبيقمات اب الدليل الممبمت مما لمم يمرد تنيمر مما،والتي مهمر ممن خمالل تحوكذا استص
أنهمما محممط اتفمماق بممين جمهممورهم مممن حيممث المبممدأ وإن اختلفمموا فممي تنزيلهمما " البدايممة"

 .وإعمالها
وبين حالمة حمدوث تنيمر مما فمي األصمل المذي يمراد استصمحابه،حيث دافما عمن رأي 

إذ تنير الوصف يوجب ، فله حكم ما لم يرد فيه نص ، الجمهور بؤن ما تنير وصفه 
، يقابلمه تخموف منهالماهر بالزيادة في الشرا ما ليس وكؤن تخوف أهل .تنير الحكم
الحكم في المسؤلة التي استجدت فيها أمور بنفس حكم المسمؤلة األصملية من الجمهور 
 . رسول هللا به حكم لم ييكون حكما بنير ما أنزل هللا وبما بحيث 

ودور ذلممممك فممممي تربيممممة ملكممممة تعلممممم مراعمممماة المقاصممممد والمصممممالح بخصمممموص _
 العلمممم بالمصمممالح:قف طالمممب االجتهممماد علمممل معنمممل المقاصمممد،والتي همممياالجتهممماد،ي

المقاصمد بمين مما أسمميته بأو :علمم المقاصمد قبمل ابمن رشمدوعلل .المعتبرة في الشرا
فممممي األخممممذ بالممممماهر أو التعلممممق  الصممممحابة أحمممموال ،فيطلمممما علمممملالبسممممط والقبض

لخلفان الراشدون ويعتبر ا ،االعتدال هاكان يطبعها في عموم ،وهذه المرحلةبالمقاصد
 .تهم واجتهاداتهم مقاصد الشريعة استنباطا وعمالاأبرز من مهرت في ممارس

وقمد تفمرق همذا الخيمر فمي  ،ررمم قصمر ممدة خالفتمه وأعممهم في ذلك أبمو بكمر_
وكانممت  ،تالميممذهم فممي مختلممف األمصممار وسممار فقهممان أتبمماا التممابعين علممل نهجهممم

وفمي األقيسمة التمي كمانوا يجرونهما  ،صوصالمقاصد حالرة بقوة في تفاعلهم ما الن
كممان أكمممر " المنفعممة"ويمهممر أن لفممم  .وإن لممم يسممموا ذلممك بمصممطلحات مممن بعممدهم

واللذان نجدهما نادرين فمي اسمتعمال أئممة " المصالح"أو " المصلحة"شيوعا من لفم 
أبو حنيفة ومالك والشافعي، وإن كان المعنل حالرا بقوة وخصوصا عند : المذاهب
  .شاا بعدهم"  المصالح"و" المصلحة"يبدو أن التعبير عن المقاصد بمالك،و

 
ال تكاد تخلو مإلفمات كبمار علممان األممة ممن اإلشمارة أو التصمريح برعايمة الشمرا _

 كتمماب :،ومن أوائممل ممما وصمملنا فممي ذلممكللمصممالح أو الحممديث عممن مقاصممد المكلفممين
وكمذا ( ه6ٔٔت)الممروزيبمن المبمارك بمن ولماح ، عبمد هللا ألبمي عبمد هللا  "الزهد"

من بعده من العلممان والفقهمان إلمل العنايمة  (ه36ٔت )عبد الرحمن بن مهديتنبيهات 
وأوصمل بافتتماح كتمبهم ومصمنفاتهم بحمديث  ،الشديدة بمسؤلة النيمة ومقاصمد المكلفمين

 ." إنما األعمال بالنيات"
ت إشمممارابمممي داود ألو ،بابممما فمممي صمممحيحه يهمممم مصممملحة المممدواب عقمممد مسممملموقمممد _

مممم مهمر أبممو  ،لحمافط إسممماعيل بمن إسممحاق بمن حمماد القالممي الممالكي لطيفة،وكمذا ل
التيار الماهري رد هذا فكان  ،سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان األصبهاني 
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عمال  مماهرة منحرفمة  ،حيث قصمدفعل علل التوجهات الباطنيمة والتيمارات التقويليمة
عض ممذهب أهمل المماهر بدعمة فمي األممة ولكن بؤدوات رير سليمة، حتمل اعتبمر المب

 . أليفت إلل البدا التي ابتليت بها
يإكد في تفسيره علل سبيل اإلجمال أن أحكام  ،كبير المفسرين وهذا اإلمام الطبري_

ونعي  ما أبمي  ،هللا عز وجل هي عين المصالح لصدورها عن العالم بمصالح خلقه
الحمممج "و"الصمممالة ومقاصمممدها"صممماحب  عبمممد هللا محممممد بمممن علمممي الترممممذي الحكممميم

حيث الحديث عن " نوادر األصول في أحاديث الرسول"و"علل العبودية"و"وأسراره
المصمالح والمقاصمد ينتقممل ممن كممالم منممور هنما وهنمماك إلمل مإلفممات مسمتقلة ووحممدة 

يعمممق وهممذا أبممو جعفممر الطحمماوي  ،متكاملممة فممي مولمموا المقاصممد الكليممة والفرعيممة
 .وخصوصا فيما لم يقصدوا إليه من األفعال ،النمر في مقاصد المكلفين

وقممد بلممور كممل مممن البمماقالني وبعممده اإلمممامين الجممويني والنزالممي ممما يمكممن اعتبمماره 
 .تؤسيسا أوليا لعلم المقاصد وخصوصا ما يتعلق بجانب المصالح

 صه في معماني كمالم هللا عمز وجمل،أنرأ، من خالل رو أبو بكر بن العربيوهذا _
ال يمكممن أن يكممون دينممه وشممريعته إال .ائم علممل كممل شممين بالمصمملحة لقممسممبحانه ا هللا

 .مصلحة حقيقية للناس
،نجمد فمي مناياهما صميآ "بدايمة المجتهمد ونهايمة المقتصمد"المقاصمد فمي وبخصوص _

فالمقاصمد ها،وإعمال تهماأهميمة معرفمختلفة للحديث عنها،ويقف طالب االجتهماد علمل 
وتفيد أهل التنزيل من الحكمام والقلماة  ،هاتفيد المجتهدين في فهم النصوص وتفسير

فيد المكلفين في تحرير مقاصدهم ومجاهدة أنفسمهم للخمرو  ممن تو ،ومن في حكمهم
ويعم خير فوائد تعلم المقاصمد  .دواعي األهوان الفاسدة نحو المقاصد الشرعية النبيلة

مقاصمد الشرعية وإعمالها مختلف المجماالت فمي حيماة المسملمين،إنها تحمدد أهمداف و
فتكممون منممارة لألسممرة والمدرسممة  ،التنشممئة االجتماعيممة والتربويممة لألجيممال القادمممة

وتخممدم المدعوة فتكممون علممل .والمقافمة واإلعممالم ومختلمف مإسسممات الدولممة والمجتمما
  .بصيرة وبحكمة تحببها للنفوس

إفممادة السممعادة اإلنسممانية  ،حددها ابممن رشممد فميالمقاصممد العامممة للشمريعةبخصموص _
معرفمة هللا  ريمرالعلمم الحمق لميس و. الحمق تعليم العلمم الحمق والعممل تتممل في والتي

 ومعرفممة السممعادة األخرويممة ،تبممارك وتعممالل وسممائر الموجممودات علممل ممما هممي عليممه
امتمال األفعال التمي تفيمد السمعادة وتجنمب يتممل في والعمل الحق . والشقان األخروي

  .األفعال التي تفيد الشقان
 "إنمما بعممت ألتممم مكمارم األخممالق"فمي قولمه  مقصمد بعممة النبمي  ويمكمن إجممال_

ما جان فمي وعموم  "البداية"تدبر خاتمة فالمقاصد الشرعية ومن خالل ما يمهر من 
يمكممن جمعهمما فمممي " ومنمماهج األدلمممة "فصمممل المقممال"وبعض اإلشممارات فممي مناياهمما،

أمهممات الفلممائل  تحقيممقمقاصممد و. مقصممد العبممادة،ومقصممد السعادة:التاليممة قاصممدالم
مقصد وجود سلطة زمنية تحفم الفلائل و. مقصد وحدة المسلمينو.ومكارم األخالق
 .مقصد رعاية المصالحو.العلمية والعملية
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ممن المقاصمد  ،وحفم الكليات واللرورياتوالشريعة مبنية علل رعاية المصالح ف_
حفممم وحفمم األعمراض و حفمم األنسمابوحفمم العقمول وحفم النفموس ،وحفمم المدين
 .األموال

األخمذ بمالعزائم فمي الشمرا ، وورفما الحمر  ،من مقاصد الشرا مراعاة الحاجاتو_
 .من التحسينيات

،أعتقد أن تصنيف المسلمين للمصالح إلل لمروري وحماجي وتحسمينيبخصوص  -
،فقمد جمان تقسميم  اليونانيمةالفلسمفة تفماعلهم مما ممن وطوروه مما استفادوه يكون ذلك 

وهممو ممما يتوقممف عليممه قمموام :لممروري:ن إلممل مالمممة أنمموااالحاجممات عنممد أفالطممو
أي ما كان علل جهمة :وهو ما كان من أجل رخان العي ،وتحسيني:وجودهم،وحاجي

وكممممذلك قممممول (  4٘:صمختصممممر كتمممماب السياسممممة ألفالطممممون :انمممممر)األحسممممن،
أول الحاجممات وأعممهمما هممي المؤكل،ألنممه شممرط الحيمماة والوجود،ومانيهمما :)أفالطممون

، فمال يبعمد عنمدي باإللمافة إلمل مما (3ٕٕ :ص).(ها الملبس وما شمابههالمسكن،ومالم
ن تتسمرب همذه المفماهيم ممن الفلسمفة إلمل علمم الكمالم ومنمه إلممل يمدعمها فمي الشمرا،أ

هممما مممن كبممار الرائممدان فممي هممذا المجممال كالوالجممويني والنزالممي  ،األصممول والفقممه
  .م وريرها من كتبهمالمتكلمين وقد كتب النزالي في مقاصد الفالسفة وتهافته

فالمصلحة عنده ما يدخل  ،مفهوم المصلحة عند ابن رشد وموقفه منهاوبخصوص _
ولهمممذا سمممماه أحيانممما بمممالنمر . فمممي دائمممرة التعقمممل واإلدراك العقلمممي وعمممموم النممممر 

 .المصلحي
يمهر أن األخذ بالمصالح لميس خاصما بمالمك " البداية"ومن خالل تتبا ما ورد في _

 .فيه من رير منازاوإن كان مبرزا 
مباشرة التطبيق الفقهي عند ابن رشد جعلمت رأيمه يتقمدم أكممر نحمو اعتبمار األخمذ و_

فهو عنمده كاللمروري فمي بعمض  -فهو وإن لم يعتبره بعد أصال مستقال-بالمصلحة 
 .المواقف

إسممقاط نجممد  نممماذ  األخممذ بالمصممالح والتفسممير المقاصممدي للنصمموصومممن بعممض _
الصلح ما الكفار علمل شمين يتنمازل عنمه عند قوة المسلمين،و نصيب المإلفة قلوبهم

جبر الوصمي محجموره علمل ،وتقسميم أرالمي الفتموحو ،المسلمون في حالة اللعف
إجبار الشممريك علممل ،وتلمممين الصممناابعممض التصممرفات مممما يممدخل فممي مصلحته،و

بينهم  قبول شهادة الصبيان فيماوكذا .استمنان الزانية من التنريب،والبيا لدفا اللرر
 .فيما لم يحلره ريرهم

ناد، العديد من العلمان والمفكرين في عصمرنا إلمل إلمافة جملمة ممن القلمايا وقد _
وإن كان يمكن إدرا  الكمير منها فيما .الحيوية والتي تشنل الناس في المقاصد العامة

سبق ذكره عند القدمان،رير أن همذا اإلبمراز واسمتقالل بعمض الفمروا عمن األصمول 
 .لتصبح في ذاتها أصوال،يعتبر تجديدا واستمرارا لجهود السابقين الكبر،

ومقصمممممد االستخالف،ومقصمممممد الكراممممممة  ،مقصمممممد التوحيمممممد والتزكيمممممة :ممممممن ذلمممممك
م األممن القمومي المداخلي اإلنسانية،ومقصد حفم النممام العمام وتحقيمق مما يسممل اليمو

 .والخارجي
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قصد تحقيق الكفاية وتوفير وم ،ومقصد الحرية ومقصد التعمير والعمارة والعمران_
الحد األدنل من لرورات العمي  وإشمراك النماس فمي خيمرات البلمد وهمو مما يسممل 

مقصمد حمايمة حقموق اإلنسمان كمما همو و.بالعدالة االجتماعية وتحقيمق الرفماه البشمري
مقصد الدعوة إلل هللا ومقصد الحكم بما انزل هللا،ومقصد الشور،،و.موافق للشريعة
مقصممد التعممارف بممين وقصممد األمممر بممالمعروف والنهممي عممن المنكر،مووإقامممة الدين،

مقصممد تكمموين ومقصممد التعمماون بممين النمماس فممي المعروف،والنمماس والشممعوب واألمم،
مقصد تميمز األممة عمن ريرهما ومقصد حسن الخلق،والفرد الصالح واألمة الصالحة،
  ...في الخير،مقصد حماية البيئة

لمقاصممد الفرعيممة تصمملح أن تكممون مممادة  اويقممف طالممب االجتهمماد علممل جملممة مممن _
عمن معنمل تشمريعي عمام مسمتفاد ممن  مقصدية والتي تعبمر كمل واحمدة منهماللقواعد ال

والتي ال ،المختلفة اتجهت إرادة الشارا إلل إقامتهما ممن خمالل األحكمام أدلة الشريعة
ينفمممي تمييزهممما أن يجتمممما فمممي بعمممض قواعمممدها الوصمممف المقاصمممدي والفقهمممي ، أو 

 . واألصولي في هن واحد مقاصديالوصف ال
 كيف تعرف المقاصد؟

 ،ولهفلسفيةجذور ,يرجل النقاش فيها إل  األحكام بين التعبد والتعليلوبخصوص _
والشممك أن الفائممدة المرجممموة مممن هممذه المسممؤلة اآلن بعمممد ورود  ،امتممدادات أصممولية

 ال وقلاياالشرا،تتعلق بما سكت عنه الشرا وبما يحدمه الناس في المستقبل من أفع
أن يكممون ممما سممبيله التعبممد هممو  هممذا األمممر، ولعممل الممراجح فممي.ومسممتجدات ونمموازل

،وما كممان ممممن قبيممل المعمممامالت هفعلمممف حتممل يمممرد فممي الشمممرا ممما يمممؤذن فممي التوقمم
 .ويكفي فيه عدم معارلة الشرا في أصوله وفروعه ،والمصالح فهو علل اإلذن

ن المتحفم ممن حجمج المعتزلممة ،فيبدو عنمده لمون ممابمن رشمد نفسمه وأمما عمن موقمف_
ا رد بممه واألشمماعرة معمما وخصوصمما فيممما أورده المعتزلممة فممي وجمموب النمممر وفيممم

القممولين كفايممة فممي الوقمموف علممل هممذه   نفممي  واحممد ممموال يعتبممر األشمماعرة قممولهم،
التصديق بدعو، الشارا عند مهمور المعجمزة ممن جمنس المعمارف ، واعتبر المسؤلة

تشموي  للعقائمد  وربما.علل الجميا فيه تكلف والحوأن فرض النمر اللرورية ، 
  .وعنت تؤباه سماحة الشريعة

هو أن .والذي فهمته من رد ابن رشد ووقوفه عند هذا الحد في مناقشة هذه المسؤلة_
إعمممال العقممل والنمممر يكممون بدايممة فممي إمبممات المرسممل والرسممالة،وعند التسممليم بممما 

جمزات سمموان بمعاينتهما أو التوصمل بهمما تسمتوجبه لمرورات األدلممة والبمراهين والمع
بطريممق التممواتر،من االعتممراف بالكمممال اإللهممي وعدالممة شممريعته،يكون بعممده التسممليم 
للشرا في التحسين والتقبيح،فما حسنه حسن وما قبحه قبيح،وما سمكت عنمه يعمرض 
علل األصول العامة ويكون محط اجتهماد يقمو، القبمول بمه حسمب قربمه أو بعمده ممن 

 .م يبق بعد للمناقشة النمرية في الحسن والقبح كبير رنانول.األصول
لمبمدأ التعليمل علمل مسمتو، التطبيمق الفقهمي فمي وقد انحاز ابن رشد انحيازا كمامال _

همو أن التعليمل يفمتح بماب  الفمرق بمين التعليمل والقمول بالتعبمدو ،العبادات والمعامالت
يجمب أن توجمد مما :ابن رشد كدإفاألحكام كما ي ،االجتهاد والقياس واعتبار المصالح
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بينممما ادعممان أمممر بؤنممه عبممادة ينلممق بمماب ذلممك كلممه وال يبقممي ريممر نيممة  ،وجممود عللهمما 
  .التقرب واألجر والمواب

 .أو باالجتهمماد المبنممي علممل التعليمملرنيممة بالفقممه الجمماري علممل المعمماني "البدايممة"و_
كن القول بؤنه ،يمميزان الترجيح بينها عند التعارضمراتب المقاصد ووبخصوص _

االخمتالف فمي فهمم المقصمود ممن  ،وأنال يلتفت إلل بعض المنافا أمام رلبمة المفاسمد
مقاصد أم هل العبرة بال :،وقد اختلف العلمانأهم أسباب اختالف االجتهاد في األحكام

النممر المقاصمدي قمد ينقمل األممر ؟ ومن القواعد في ذلمك ،أن باأللفام واتباا الماهر
  .قد يكون الرأي أقيس وتكون المصلحة في ريره،وأنه الندبمن الوجوب إلل 

فتحمما وسممدا بحسممب مآالتهمما  اعتبارهممامشممروعية ب ونخلممص فممي الممذرائا إلممل القممول_
أخمذ عمدد  ،وكذاعمل الصحابة الراجحة ،استنادا إلل إعمال ذلك في القرهن والسنة و

 .بهامن أئمة المذاهب 
 ،بالمالكية وإن عرف عمنهم التوسما فيمهإلل أن سد الذرائا ليس خاصا نخلص كما _
ولمم يخمف .تلمييق وتشمديدذرائا اللعيفة والتهمة البعيدة، ال شك أن إعمالهما ال نوأ

كميمر مممن المعاصممرين تبممرمهم ممن التوسمما فممي إعمممال همذه القاعممدة وخصوصمما عنممد 
المتؤخرين من أهل بعض المذاهب،مما أد، إلل إفراز هران يمهر فيها العنت والبعد 

 .ماحة الشريعة وتيسيرهاعن س
وكمير أيلا من المعاصرين من يدعون إلل فتح الذرائا عموض الحمديث فقمط عمن _

سدها، وليس يقصد فتح ما سدته الشريعة من ذرائا علمل الممنموا، وإنمما همو تعبيمر 
ما ال " و" ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" جديد عن معنل قديم يعرف من قاعدة

،وكممممذا هممممو رد فعممممل طبيعممممي للمبالنممممة فممممي سممممد "ه فهممممو مبمممماحيممممتم المبمممماح إال بمممم
  .واألصل التوسط كما هو توجيه الدين في معمم األمور.الذرائا

يالحم من الناحية العملية والتطبيقيمة أن أكممر ممن نصمف المسمائل المعرولمة فمي _
 األممر المذي يفيمد أن كميمرا ممن.سد الذرائا يقول بها الجمهور،وال ينفرد بهما المالكيمة

 .الخالفات النمرية واألصولية يلعف أمرها كلما كان االشتنال بالتنزيل والتفريا
واالعتمدال  إلمل الوسمطية تهدعو،ابمن رشمد كما يفهم من خالل الممارسمة وتعليقمات_

ؤن بعض القلايا التي تختلف بحسب األحوال واألشخاص وب ،في األخذ بسد الذرائا
 .حكم يشمل الجمياوالقرائن ال يمكن االطمئنان فيها إلل 

وأشير إلل أن هذه الوسطية ألمسها عند ابن رشد في مباحمه األصولية والمقاصدية _
عموما وليس في سد الذرائا وحدها،وال شك أن الجما بمين الممواهر والمقاصمد همو 
سبيل أهل الوسطية واالعتدال في األمة،ومن مماهر حفم هللا لها أن يقوم فيها دعماة 

 ،مجتهدون ومجددون ينادون في الناس كلما جنح بهمم التطمرفومصلحون وعلمان و
  .إلل الوسط واالعتدال

 
 
 بعمض مما تيسمر ممن " البدايمة"اسمتخرجت ممن ورربة فمي مسماعدة طالمب االجتهاد،_

وذيلمت بهما .نافعمة فمي الفهمم واالسمتنباط،اعتقمدت أنهما أصول وقوانين وقواعد فقهيمة 
وأبوابها اعتقادا منمي  ب ،ولم أذكر كتبهاوهي مرتبة حسب ورودها في الكتاالبحث ،
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فمممي  اصممملح لالسمممتعانة بهمممتإن ورد فمممي بممماب بعينمممه إال أنمممه قمممد بمممؤن كميمممرا منهممما و
وحرصت علل الحفام علمل تعبيمر ابمن رشمد كمما ورد فمي الكتماب إال مما كمان .ريره

الفقهمان، ومما فاق لروريا للفهم واكتمال الصيارة،ورالب ما أسكت عنه هو محل ات
 .به بعلهم أشرت إليهانفرد 

وقد مزجت بين لبط بعمض المعماني ومما يسمميه ابمن رشمد أحيانما كميمرة أصموال أو 
قواعد أو قوانين، ولم ألتزم المعنل االصطالحي للقاعدة الفقهية،وإن جانت الحصيلة 
بكمير منها،وفعلت ذلك لما رأيت فيه من فائدة ووفان لمقصمود ابمن رشمد ممن الكتماب 

والمذي ال يتقيمد بمالمعنل االصمطالحي كمما  ،لقاعدة واألصمل عنمدهومفهوم ا ،ومنهجه
وأما القواعد األصولية وإن ورد بعلها هنا عرلا،فون أرلب ما .هو عند المتؤخرين

 .في الكتاب منها مبموث في منايا المباحث األصولية من البحث
 :وبعد

ة فهممذه عصممارة هممذا الجهممد العلمممي الممذي أخممذ مممن صاحبه،قسممطا مهممما مممن زهممر
شبابه،وردحا من الزمن ريمر يسمير،يحاول تسملق همذا الجبمل السمامق،الذي مملمه ابمن 

واجتهممد قممدر المسممتطاا لتفكيممك هممذا "بدايممة المجتهممد وكفايممة المقتصممد"رشمد فممي كتابممه
المصممممممنف الرائا،السممممممتخرا  درره وكنوزه،وعرلممممممها ميسممممممرة لطلبممممممة العلممممممم 

اف ما كماد ينقطما فمي همذه الشرعي،والراربين منهم في ركوب بحر االجتهاد،واستئن
 .األزمان

وليست الحصميلة ريمر بدايمة فمي طريمق طويل،يحتما  إلمل هممم عاليمة وعمزائم قويمة 
وتلافر جهود وتعاون طاقات،السمتممار همذه النتمائج األوليمة التمي كمان همهما تفكيمك 
المادة وإعادة عرلها في قالب أصمولي وبسمط أمملتهما، وإعمادة اللحممة بمين الجانمب 

الجانممب التطبيقي،واالقتممراب أكمممر مممن النسممب الحقيقيممة لممبعض األدوات النمممري و
االجتهاديممة المطلوبممة،ولم يكممن النممرض تحقيممق القممول فممي المسممائل المعرولممة،وإن 

 .تيسر بحمد هللا بعض ذلك
واألمل إن يسر هللا عز وجل وبقي في العمر فسحة وانتفت الموانا،أن أعمود لمبعض 

سمممة،أو يعمممود إليهممما ريمممري مممممن فمممتح هللا عليمممه،من  قلمممايا البحمممث بالتحليمممل والدرا
تعميق النمر في أصول االختالف الواقا بين الفقهان،والتنقل بين العدد المحدود :ممل

سببا لالختالف، وبين الممارسة العمليمة " البداية"جدا الذي ذكره ابن رشد في مقدمة 
 .وتطبيقات أسباب االختالف في الكتاب كله

ل بعمممض األبمممواب الفقهيمممة،أو حتمممل األقسمممام مممممل العبمممادات وكمممذا النممممر فمممي أصمممو
والمعامالت وفقه األسرة والعقوبات والجهاد وريرها،وذلك لتيسير االجتهاد فيها ممن 
خمممالل لمممبط خصوصمممياتها المميزة،وأمامنممما أيلممما مدارسمممة القواعمممد الفقهيمممة فمممي 

ن مالكيما الكتاب،وجما شتات هران ابمن رشمد بمما يبمرز مذهبمه علمل الحقيقمة وهمل كما
 علل وجه الدقة أم مجتهدا في المذهب أم كان ينحو نحو االستقالل ؟

في حاجة إلل مزيد إبراز ومدارسة،وقل ممل ذلك " البداية"وهذه المقاصد من خالل 
فممممممي معمممممممم األصممممممول،بحيث تفممممممرد دالالت األلفممممممام بدراسممممممة معمقممممممة،وأخر، 

 . واالستصحاب وريرهال جماا،ومالمة للقياس،ودراسات تروم مقاربة االستحسان 
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تفممممتح شممممهية البحممممث بقوة،وتصممممنا ممممما تيسممممر مممممن الملكممممة الفقهيممممة " البدايممممة"ف
وتجماوز بهما  واالجتهادية،ولها نصميب كبيمر ممن اسممها،أجزل هللا المموبمة لصماحبها،

عممن سمميئاته وهفواتممه،وأمقل بهمما ميممزان حسممناته، وأسممكنه فسمميح جناتممه ممما النبيئممين 
 .ا بهم في الصالحين رير مبدلين وال منيرينوالصديقين والشهدان ،وألحقن

 
 ٕٙٓٓأكتوبر  ٙٔالموافق  4ٕٗٔرملان  ٖٕاإلمنين :وحررت خاتمته بالرباط

 
محمد بولوز بن أوشريف بن موحل بن مولود بن المصطفل بن الحا  المطيري 
 .األمازيني المنربي، رفر هللا له ولوالديه ولمن علمه ولسائر عباد هللا المومنين

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 .ـ القرآن الكريم
 
موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم المعروف بابن أصميبعة  :ابن أصيبعة .ٔ

دار مكتبممة  -تحقيممق نممزار رلمما( عيممون األنبممان فممي طبقممات األطبممان ()6ٙٙت)
 .  3ٙ٘ٔ-بيروت-الحياة

لتكملمة لكتماب ا )أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر القلاعي بن اآلبمار:ابن اآلبار .ٕ
 . 33٘ٔعبد السالم الهراس دار الفكر بيروت .تحقيق د( الصلة

الكامممل فممي )علممي بممن محمممد الجممزري المعممروف بممابن األميممر :ابممن األميممر  .ٖ
 -ط االستقامة-تحقيق محمد إبراهيم ومحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب( التاري 
 .م34ٓٔ-مصر

ه 46٘ت )روف بابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك المع:ابن بشكوال .ٗ
     .م 3٘٘ٔمصر -ت عزت العطار( كتاب الصلة في تاري  ائمة األندلس( )

عبمد المرحمن بمن :جمما وترتيمب( مجموا الفتاو،)أحمد بن تيمية  :ابن تيمية  .٘
 .الرئاسة العامة لشإون الحرمين الشريفين:أشرف علل طبعه-محمد العاصمي

تحقيق إحسان عباس ( الذيل والتكملة ) ابن عبد الملك المراكشي :األنصاري  .ٙ
 .34ٖٔط 

ت )أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عممان بن قايماز الذهبي  : الذهبي  .4
 –ومحمد نعيم العرقسوسي  ،شعيب األرناإوط:ت( سير أعالم النبالن ( )ه4ٗ6

           .جزنا ٖٕ-ٖٔٗٔ:ط-بيروت-مإسسة الرسالة
( البحر المحيط( )ه43ٗت)الزركشي  بدر الدين بن محمد بهادر : الزركشي .6

    .دار الكتبي  : الناشر
دار –سلسلة نوابآ الفكر العربي – (ابن رشد )عباس محمود العقاد  : العقاد .3

 .مصر –المعارف 
-ٔط-البيلان-دار توبقال( المتن الرشدي)جمال الدين العلوي :العلوي  .ٓٔ

ٔ36ٙ. 
خمي النرناطي المالكي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسل الل وأب :الشاطبي .ٔٔ

 -دار المعرفة-تحقيق عبد هللا دراز( الموافقات في أصول الشريعة) 43ٓت
      .بيروت

كتاب تهذيب المسالك في نصرة ممذهب  "الدكتور أحمد البوشيخي: البوشيخي .ٕٔ
القسممم الخمماص  -(هٖٗ٘ت)مالممك ألبممي الحجمما  يوسممف بممن دونمماس الفنممدالوي 

 المصادر والمراجل
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-ه3ٔٗٔ-مطبعمممة فلمممالة-وقممماف المنربيمممةممممن منشمممورات وزارة األ -بالدراسمممة
  .م336ٔ

تماري  قلماة ()ه44ٙبعمد:ت )أبو الحسن علمي بمن عبمد هللا النبماهي  :النباهي  .ٖٔ
 .م3ٗ6ٔ-القاهرة-ليفي بروفانسال:نشره ( قرطبة

دار ( نشؤة الفكر الفلسفي في اإلسالم )علي سامي النشار  :النشار  .ٗٔ
 .34ٔٔ-٘المعارف،مصر،ط 

ت ( ررناطة في أخبار اإلحاطة)بن الخطيب اين لسان الد :بن الخطيب ا .٘ٔ
      . 34ٖٔ- ٕط-القاهرة-مكتبة الخانجي–محمد عبد هللا عنان 

الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية  دار الرشماد الحديممة  :(مجهول )  .ٙٔ
لمإلمممف أندلسمممي مجهمممول ممممن القمممرن الممممامن  343ٔ-33ٖٔ-المممدار البيلمممان –

سهيل زكار و عبد القادر زماممة وذكمر المنموني :انالهجري علل ما ذكره المحقق
أنه ألبي عبد هللا بن أبي المعلل بن السمماك ، ولميس البمن الخطيمب كمما جمان فمي 

 (.  ٕٕٔ:حلارة الموحدين ص)الطبعة التونسية 
االستقصمما ألخبممار دول )أبممو العبمماس أحمممد بممن خالممد الناصممري  :الناصممري  .4ٔ

المدار -دار الكتماب-ومحممد الناصمري تحقيق جعفمر الناصمري ( المنرب األقصل
 .ٔط  334ٔالبيلان 

المديبا  الممذهب فممي ) إبمراهيم بمن علمي بممن محممد بمن فرحمون  :بمن فرحمونا .6ٔ
 .دار الكتب العلمية بيروت( معرفة أعيان علمان المذهب

العادات العشر للشخصية الناجحة ، دار المعرفة : إبراهيم بن حمد القعيد  .3ٔ
 .الرياض ـ السعودية هـ،ٕٕٗٔاألولل للتنمية البشرية، الطبعة 

موفممق الممدين أبممي العبمماس أحمممد بممن القاسممم بممن خليفممة بممن  :ابممن أبممي أصمميبعة  .ٕٓ
عيمون األنبمان ( "ه6ٙٙت)يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصميبعة 

 .دار مكتبة الحياة بيروت-ت نزار رلا" في طبقات األطبان
مكتبة –كمال يوسف الحوت مصنف بن أبي شيبة تحقيق :ابن أبي شيبة  .ٕٔ

 . 3ٓٗٔ-ٔط-الرياض-الرشد
- ٘ٔٗٔ:  ٕط-بيمروت-دار الكتمب العلميمة" الكاممل فمي التماري " :ابن األمير .ٕٕ

 .أبي الفدان عبد هللا القالي:تحقيق 33٘ٔ
تحقيق ( اإلحاطة في أخبار ررناطة )لسان الدين ابن الخطيب : ابن الخطيب  .ٖٕ

     .34٘ٔ- ٔط-اهرةالق-مكتبة الخانجي-محمد عبد هللا عنان
( ه4ٓ٘ت )محمممد بممن طمماهر بممن القيسممراني تممذكرة الحفممام: بممن القيسممراني ا .ٕٗ
حمممدي عبممد المجيممد : تحقيممق( أطممراف أحاديممث كتمماب المجممروحين البممن حبممان)

عمدد األجمزان -األولمل:الطبعة-٘ٔٗٔ -الرياض -دار الصميعي -إسماعيل السلفي
  ::ٗ. 

-بيمروت-دار الكتب العلمية" أبي داود حاشية ابن القيم علل سنن": ابن القيم  .ٕ٘
  – ٕ:ط– ٘ٔٗٔ

دار الكتب ( اإلجماا ( ) ه 6ٖٔت ) بن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم ا .ٕٙ
 لبنان -بيروت  –العلمية 
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فممممتح ( "ه6ٙٔت)كمممممال الممممدين بممممن الهمممممام الحنفممممي: بممممن الهمممممام الحنفممممي ا .4ٕ
 .دار الكتب العلمية:طبعة –(" شرح الهداية)القدير

إلمل ممذهب  الممدخل("هٖٙٗٔت)عبد القادر بن بدران الدمشمقي :  بن بدرانا .6ٕ
مإسسممة  -عبممد هللا بممن عبممد المحسممن التركممي. تحقيممق د -" اإلمممام أحمممد بممن حنبممل

 .ٔ:  عدد األجزان -المانية:الطبعة-ٔٓٗٔ -بيروت -الرسالة
 .م 66ٕٔ-ٔط -مطبعة مدريد–(الصلة: )ابن بشكوال  .3ٕ
درن تعمارض "تيميمة الحرانمي أبمو العبماس  أحمد بن عبد الحليم بن: بن تيميةا .ٖٓ

دار الكنموز األدبيمة مدينممة : تحقيمق محمممد رشماد سمالم دار النشممر -" العقمل والنقمل
 .ٓٔ:  عدد األجزان  3ٖٔٔ:: سنة النشر  الرياض:: النشر 

علوم  مإسسة -تحقيق محمد السيد الجليند–"كتاب دقائق التفسير:"ابن تيمية .ٖٔ
 . هٗٓٗٔ – ٕ:ط -دمشق -القرهن

" رحلمة ابمن جبيمر"ه  ٗٔٙمحمد بن أحممد بمن جبيمر األندلسمي ت :ابن جبير  .ٕٖ
 .دار الكتاب اللبناني بيروت

:  ت)محممممد بمممن حبمممان بمممن أحممممد أبمممو حممماتم التميممممي البسمممتي : بمممن حبمممان ا .ٖٖ
شممعيب األرنممإوط دار : تحقيممق -" صممحيح ابممن حبممان بترتيممب ابممن بلبممان("هٖٗ٘
رقم 33ٖٔ - ٗٔٗٔ: لنشر بيروت سنة ا :مدينة النشر -مإسسة الرسالة : النشر 
 .6ٔ:  المانية عدد األجزان : الطبعة 

إكمرام . تحقيمق د - "تعجيل المنفعة بزوائمد رجمال األئممة األربعمة "ابن حجر  .ٖٗ
 ٔ::  عدد األجزان -األولل:الطبعة-بيروت -دار الكتاب العربي-هللا إمداد الحق 

الطبعة  -36ٗٔ - ٗٓٗٔ-تبيرو -دار الفكر - "تهذيب التهذيب" : ابن حجر .ٖ٘
 .ٗٔ::  عدد األجزان -األولل: 
 .    43ٖٔدار المعرفة بيروت" فتح الباري " ابن حجر .ٖٙ
لسممان "أحممد بممن علمي بممن حجممر أبمو الفلممل العسمقالني الشممافعي : بمن حجممرا .4ٖ

 -مإسسة األعلممي للمطبوعمات -الهند  -تحقيق دائرة المعرف النمامية " الميزان
 .4:  عدد األجزان -المالمة: طبعة ال -36ٙٔ - ٙٓٗٔ -بيروت

( هٙ٘ٗت)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الماهري: بن حزم ا .6ٖ
 .دار الفكر-جزنا ٕٔ( المحلل باآلمار)
 
دار ( مراتب اإلجماا في العبادات والمعامالت واالعتقادات): ابن حزم  .3ٖ

 لبنان –بيروت  –الكتب العلمية 
دار الكتب _جزأين (كاماإلحكام في أصول األح :)ابن حزم .ٓٗ

 ٕٓٓٓ_بيروت_العلمية
أخبار ملوك بني عبيد "محمد بن علي بن حماد هللا أبو عبد : بن حماد ا .ٔٗ

-القاهرة-دار الصحوة-ود التهامي نقرة-د عبد الحليم عويس:تحقيق" وسيرتهم 
 .هٔٓٗٔ

 .36ٗٔ -٘المقدمة دار القلم بيروت ط  :ابن خلدون .ٕٗ
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مطبعمممة السمممنة –( م شمممرح عممممدة األحكمممامإحكمممام األحكممما:)ابمممن دقيمممق العيمممد  .ٖٗ
 .           المحمدية

( فلسفة ابن رشد)لمن ( الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة) :ابن رشد .ٗٗ
 .36ٕٔ-بيروت-دار اآلفاق الجديدة

 .دار الفكر بيروت( بداية المجتهد) :ابن رشد .٘ٗ
  33ٖٔ ٔمختصر المستصفل دار النرب اإلسالمي بيروت ط: ابن رشد  .ٙٗ
بالخزانممة " البدايممة"نسممخة ( بدايممة المجتهممد و نهايممة المقتصممد : ) ن رشممد ابمم .4ٗ

  .دار الفكر" البداية"تفريط هخر طبعة   ٕٔٗٙالحسنية رقم 
طبما بالمطبعمة المولويمة بفماس (  بداية المجتهد ونهايمة المقتصمد)  :ابن رشد  .6ٗ

لقرويين هـ والكتاب في مجلد واحد كبير رقمه بخزانة ا4ٕٖٔالعليا المحمية سنة 
 . صفحة ٖٔ٘،عدد صفحاته 6ٕٔ(ٓٗ)ط
طبعة دار الجيل -طه عبد الرنوف سعد تحقيق ( بداية المجتهد: ) ابن رشد  .3ٗ

 .363ٔ:طبعة
 .تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر (بداية المجتهد: )ابن رشد  .ٓ٘
اللروري فمي أصمول الفقمه أو ) أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد : ابن رشد  .ٔ٘
 .33ٗٔ-بيروت-دار النرب اإلسالمي-تحقيق جمال الدين العلوي( مستصفلال
نقله عن العبرية إلل العربية د أحمد . اللروري في السياسة: ابن رشد  .ٕ٘

 .336ٔ- ٔ-ط-بيروت-مركز دراسات الوحدة العربية -شحالن
                        .لبنان -ط دار المعرفة: بداية المجتهد: ابن رشد  .ٖ٘
تحقيق ( اللروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفل ) : ابن رشد .ٗ٘

   .33ٗٔ-ٔط-بيروت -دار النرب اإلسالمي-جمال الدين العلوي
( فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من االتصال): ابن رشد .٘٘

-ٔط-بيروت-منشورات دار اآلفاق الجديدة.فلسفة ابن رشد : لمن مجموا
ٔ36ٕ.   

( ) ه4ٖٙت )ن موسمممل بمممن سمممعيد المنربمممي األندلسمممي علمممي بممم: بمممن سمممعيد ا .ٙ٘
-ٖط –تحقيمق شموقي لميف دار المعمارف القماهرة ( المنرب في حلل المنرب 

 .3٘٘ٔ-القاهرة
رد ( "هٕٕ٘ٔت )محمد أمين بن عممر المعمروف بمابن عابمدين : ابن عابدين  .4٘

 .دار الكتب العلمية –"المحتار علل الدر المختار في شرح تنوير األبصار
دار : تونس )  "التحرير والتنوير" بن عاشور محمد الطاهر :اشورابن ع .6٘

 سمنون للنشر والتوزيا 
ٔ334 . ) 

أبو بكر محمد بن عبد هللا األندلسي المالكي المعروف بابن  : ابن عربي .3٘
 .بيروت لبنان-طبعة دار الكتب العلمية( أحكام القرهن( )هٖ٘٘ت )عربي

تبصمرة الحكمام ("ه433)اليعمري  إبراهيم بن علي ابن فرحون: ابن فرحون  .ٓٙ
 .دار الكتب العلمية –"في أصول األقلية
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ت )برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون  : ابن فرحون .ٔٙ
-مطبعة السعادة–( الديبا  المذهب في معرفة أعيان علمان المذهب(:)ه433
  .ه 3ٕٖٔ- ٔط -مصر

المعجمم "ن قايمماز المذهبي أبو عبد هللا محممد بمن أحممد بمن عمممان بم : الذهبي .ٕٙ
 -الطمائف -مكتبمة الصمديق -محمد الحبيمب الهيلمة. د: تحقيق" المختص بالمحدمين

 .ٔ:عدد األجزان -األولل:الطبعة -6ٓٗٔ
 ٓٔ –( المنني ( ) ه  ٕٓٙت )موفق الدين عبد هللا بن أحمد  ابن قدامة .ٖٙ

 .دار إحيان التراث العربي–أجزان 
"  البداية والنهاية (" 44ٗت)بن عمر بن كمير  أبو الفدان إسماعيل: بن كمير ا .ٗٙ

        .بيروت -مكتبة المعارف
أخبمممار ( "ه6ٕٖت  ) أبمممو أحمممد الحسمممن بممن عبمممد هللا العسممكري :العسممكري .٘ٙ

 -ٙٓٗٔ -بيمروت -عمالم الكتمب -تحقيق صمبحي البمدري السمامرائي " المصحفين
 .األولل: الطبعة 

ت )من أبمو الحجما  الممزييوسمف بمن الزكمي عبمدالرح: أبو الحجما  الممزي  .ٙٙ
 -الةمإسسممة الرسمم -بشممار عممواد معممروف . تحقيممق د" تهممذيب الكمممال( "ه 4ٕٗ
 . ٖ٘::  عدد األجزان -األولل: الطبعة  -36ٓٔ - ٓٓٗٔ-بيروت

ذيممل ( "ه6ٖٕت )محمممد بممن أحمممد الفاسممي المكممي أبممو الطيممب : أبممو الطيممب  .4ٙ
دار الكتممب  -حمموت تحقيممق كمممال يوسممف ال-" التقييممد فممي رواة السممنن والمسممانيد

 .ٕ::  عدد األجزان -األولل: الطبعة -ٓٔٗٔ -بيروت -العلمية
عون المعبود شرح "محمد شمس الحق العميم هبادي أبو الطيب : أبو الطيب  .6ٙ

: الطبعممة  -٘ٔٗٔ: سمنة النشممر  -بيممروت  -كتمب العلميممةدار ال -" سمنن أبممي داود
 .ٓٔ:  عدد األجزان  المانية

تحقيمق " الوفيمات("ه 44ٗت)ا السمالمي أبمو المعماليمحمد بن راف:  السالمي .3ٙ
 -بيمممروت -مإسسمممة الرسمممالة -بشمممار عمممواد معمممروف. د، صمممالح مهمممدي عبممماس 

 .ٕ:  عدد األجزان -وللاأل:الطبعة  -ٕٓٗٔ
 – ٕ:ط –:الفصول في األصول (ه4ٖٓت): أبو بكر الجصاص :الجصاص .4ٓ

 الكويت -وزارة األوقاف 
( ه6٘ٔت)مممر بممن قالممي شممهبة أبممو بكممر بممن أحمممد بممن محمممد بممن ع:شممهبة .4ٔ
 -بيممروت -عممالم الكتممب -الحممافم عبممد العلمميم خممان . تحقيممق د "طبقممات الشممافعية"

 .ٗ  :عدد األجزان -األولل: الطبعة -4ٓٗٔ
 

سليمان بن داود بن الجمارود الفارسمي البصمري الشمهير : الطيالسي أبو داود  .4ٕ
دار -( يالسممميمسمممند أبمممي داود الط) ه ٕٗٓبمممابل داود الطيالسمممي المتممموفل سمممنة 

 .الحديث بيروت
 -تحقيممق سممليمان بممن صممالح الخممزي"  طبقممات المفسممرين" :أحمممد األنممدروي .4ٖ

 . ٔ:ط-334ٔ -المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم
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الممدخل إلمل ( "ه6٘ٗت )أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكمر :البيهقي .4ٗ
دار : ر النشممر محمممد لمميان االممرحمن األعممممي دا. د: تحقيممق-" السممنن الكبممر،

  .ٗٓٗٔ -الكويت -الخلفان للكتاب اإلسالمي
 
إلمام الحافم المحدث أبي ا : محمد بن الصديق النماريأحمد بن :النماري .4٘

الهداية في تخريج أحاديث "الفيض أحمد بن محمد بن الصديق النماري الحسني 
عالم –ٔط –تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي شالق " البداية
 .م364ٔ-بيروت–الكتب 

ترجممة عمادل زعيتمر دار إحيمان الكتمب ( ابن رشمد والرشمدية)إرنست رينان  .4ٙ
  . 3٘4ٔ –القاهرة  –العربية 

كتاب  "  (هٕٕٗت )عبيد القاسم بن سالم الهروي األزدي  وأب: األزدي  .44
من تحقيق  محمد خليل هراس القاهرة دار الشباب للطباعة " األموال"

:)   ٖط.يات األزهرية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيامكتبة الكل:منشورات
 .(م36ٔٔ_هـٔٓٗٔ

حلية "  (ه ٖٓٗت )نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني  وأب: األصبهاني  .46
 .الرابعة: ط-٘ٓٗٔ -بيروت -دار الكتاب العربي- "األوليان وطبقات األصفيان

تحقيق نديم  "مفردات ألفام القرهن" الرارب األصفهاني : األصفهاني  .43
 .بيروت_دار الفكر_مرعشلي

تحقيمق " المسمودة فمي أصمول الفقمه"أحمد بن عبمد الحلميم هل تيميمة : هل تيمية  .6ٓ
عمدد   القماهرة:: الممدني مدينمة النشمر  :دار النشر  محمد محيل الدين عبد الحميد

 ٔ::  األجزان 
 -الرباط -دار األمان – "نمرية المقاصد"أحمد الريسوني :الريسوني  .6ٔ
  .33ٔٔ -األولل:لطبعةا
جمعه اإلمام ( أحكام القرهن( ) هٕٗٓت)محمد بن إدريس الشافعي : الشافعي  .6ٕ

من مإلفات الشافعي ( ه6٘ٗت)أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري
. ط-جزأين -تحقيق عبد النني ا الخالق-ومإلفات تالميذه ورتبه بحسب المسائل

 .هٓٓٗٔبيروت -دار الكتب العلمية
 ه3ٖٓٔ_دار الفكر_أحمد محمد شاكر:تحقيق وشرح( الرسالة : ) الشافعي   .6ٖ
 .بيروت -دار المعرفة-3ٖٖٔ -المانية : ط-" األم"اإلمام الشافعي:الشافعي .6ٗ
اإلحكمام فمي أصممول (" ٖٔٙت)علمي بمن محممد اآلممدي أبمو الحسمن: اآلممدي  .6٘

: شممر الن سممنة-بيممروت -دار الكتمماب العربممي -سمميد الجميلممي . تحقيممق د -"األحكممام
 .ٗ:  عدد األجزان -األولل: الطبعة  -ٗٓٗٔ

الذيل )ه 4ٖٓابن عبد الملك األنصاري األوسي المراكشي ت: األنصاري  .6ٙ
-ٔط-بيروت-إحسان عباس دار المقافة:ت( والتكملة لكتابي الموصول والصلة 

ٔ34ٖ.            
العناية شرح (  )ه46ٙت)محمد بن محمد بن محمود  : البابرتي .64

          .دار الفكر:الناشر(يةالهدا
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المنتقل شرح ( )ه4ٗٗت)أبو سليمان بن خلف الباجي األندلسي: الباجي  .66

 .أجزان دار الكتاب اإلسالمي4–( الموطؤ
( هٕٙ٘ت)محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي: البخاري الجعفي  .63
، كميممر دار ابممن  -مصممطفل ديممب البنمما: تحقيممق-" الجمماما الصممحيح المختصممر "

 المالمة:: الطبعة  -364ٔ - 4ٓٗٔ -بيروت -اليمامة
كشممف األسممرار ( "ه4ٖٓ)عبممد العزيممز بممن احمممد بممن محمممد البخمماري الحنفممي .3ٓ

 .دار الكتاب اإلسالمي" شرح أصول البزدوي
تحقيق ( تاري  البصروي ) علي بن يوسف بن أحمد البصروي : البصروي  .3ٔ

 .دمشق-تراثدار المامون لل-هٔٓٗٔ-ٔط–أكرم حسن العلبي 
-محمممد بممن علممي بممن الطيممب البصممري أبممو الحسممين: البصممري أبممو الحسممين  .3ٕ
 -بيممروت -تممب العلميممةتحقيممق خليممل الممميس دار الك -" المعتمممد فممي أصممول الفقممه"

 .ٕ:  عدد األجزان -األولل: الطبعة -ٖٓٗٔ
" أبممو بكممر أحمممد بممن علممي بممن مابممت الخطيممب البنممدادي: البنممدادي الخطيممب  .3ٖ

::  دار النشمر-محممود الطحمان. تحقيمق د" لراوي وهداب السماماالجاما ألخالق ا
 ٕ::  عدد األجزان -ٖٓٗٔ :سنة النشر -الرياض: مدينة النشر -مكتبة المعارف

( ه ٖٙٗت )أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البندادي : البندادي الخطيب  .3ٗ
 .بيروت -دار الكتب العلمية" تاري  بنداد"
، هللا السورقي  تحقيق  أبو عبد-" في علم الروايةالكفاية ": البندادي الخطيب  .3٘

 .ٔ::  عدد األجزان -المدينة المنورة: -المكتبة العلمية -إبراهيم حمدي المدني
( اإلجمماا ( ) ه 6ٖٔت ) أبو بكر محمد بمن إبمراهيم بمن المنمذر  :بن المنذرا .3ٙ

 لبنان -بيروت  –دار الكتب العلمية 
( الممموافي بالوفيمممات( )ه4ٙٗت)بمممك صمممالح المممدين خليمممل بمممن أي: بمممن أيبمممك ا .34

 3ٕٙٔ-بيروت-ٗٔٔص/ٕ 
(" ه6ٕ٘ت)اإلمام أبو الفلل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  : بن حجرا .36

 .336ٔ-الدار البيلان-دار المعرفة-"بلول المرام من أدلة األحكام
-الدار البيلان-دار المعرفة-"بلول المرام من أدلة األحكام" : ابن حجر .33

ٔ336 
–( القواعد( )ه43٘)بد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ع: بن رجب ا .ٓٓٔ

        .بيروت -دار الكتب العلمية  : الناشر
( ه3ٕٙت)أبو يحيل زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري : األنصاري  .ٔٓٔ
 دار الكتاب اإلسالمي -أجزانٗ–( أسنل المطالب شرح رولة الطالب)
( " ه ٖٕٓٔت )مممالكي محمممد بممن أحمممد بممن عرفممة الدسمموقي ال: بممن عرفممة ا .ٕٓٔ

شممرح الممدردير علممل مختصممر )أي علممل "حاشممية الدسمموقي علممل الشممرح الكبيممر 
 .دار إحيان الكتب العربية: منشورات ( خليل
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ت  )محممممد بمممن أحممممد بمممن عمممممان بمممن قايمممماز المممذهبي أبمممو عبمممد هللا: المممذهبي  .ٖٓٔ
دار -همممام عبممد الممرحيم سممعيد. تحقيممق د -" المعممين فممي طبقممات المحممدمين("ه4ٗ6
 .ٔ::  األولهعدد األجزان :: الطبعة  -ٗٓٗٔ -األردن -عمان  -فرقانال
 (الكافي في فقه ابن حنبل)أبو محمد عبد هللا بن قدامة المقدسي : بن قدامة ا .ٗٓٔ

  -٘ط -366ٔ-6ٓٗٔ-بيروت –المكتب اإلسالمي  -تحقيق زهير الشاوي 
 كشاف القناا عن متن( )ه ٔ٘ٓٔت)منصور بن يونس البهوتي : البهوتي  .٘ٓٔ

 .دار الكتب العلمية–أجزان  ٙ–( اإلقناا 
 -" السنن الصنر،"أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر : البيهقي  .ٙٓٔ
سنة  -المدينة المنورة -مكتبة الدار -محمد ليان الرحمن األعممي . د: ق يحقت

 األولل:: الطبعة  -363ٔ - ٓٔٗٔ:: النشر 
)  )43ٕ-3ٕٓ(الترمذي أبو عيسل محمد بن عيسل بن سورة : الترمذي  .4ٓٔ

تحقيق أحمد محمد شاكر وهخرون دار إحيان التراث العربي  (سنن الترمذي 
 .بيروت

هللا الحكيم الترمذي  محمد بن علي بن الحسن أبو عبد:  الحكيم الترمذي .6ٓٔ
دار  -عبد الرحمن عميرة .تحقيق د -"نوادر األصول في أحاديث الرسول"

 ٗ::  عدد األجزان  -33ٕٔ-األولل:: الطبعة  -بيروت  -الجيل
–". مفتممماح الوصمممول فمممي علمممم األصمممول"الشمممريف التلمسممماني : التلمسممماني .3ٓٔ

        .الدار البيلان –منشورات مكتبة الوحدة العربية 
( ه4ٖٓت )أحمد بن علي بن الممنمل أبمو يعلمل الموصملي التميممي : التميمي  .ٓٔٔ

 - ٗٓٗٔ -دمشممق -دار المممؤمون للتممراث -حسممين سممليم أسممد: تحقيممق–فممي مسممنده
 .األولل :: الطبعة  -36ٗٔ

محممممممد بمممممن حبمممممان بمممممن أحممممممد أبمممممي حممممماتم التميممممممي البسمممممتي : التميممممممي  .ٔٔٔ
مطبعممة مجلممس دائممرة المعممارف العممانية،بحيممدر هبمماد الممدكن -" المقمماة("هٖٗ٘ت)

 مإسسة الكتب المقافية:الناشر-ه3ٖٖٔ-ٔ:ط-الهند
–" فاتالتعري( "ه6ٔٙت )علي بن محمد بن علي الجرجاني: الجرجاني  .ٕٔٔ

 .بيروت -دار الكتاب العربي-٘ٓٗٔ-األولل : ط–إبراهيم األبياري: تحقيق
ت )أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص :  الجصاص .ٖٔٔ

دار إحيان .ط. أجزان٘.تحقيق محمد الصادق قمحاوي( أحكام القرهن( )ه4ٖٓ
 -ه٘ٓٗٔ –بيروت -التراث العربي 

مطبعة -تحقيق عبد العميم محمود ديب" ل الفقهالبرهان في أصو ": الجويني  .ٗٔٔ
 6ٔٗٔ.-ٗمصر ط –المنصورة -الوفان

 .عبد الحميد أبو زيد.،تحقيق د" جتهادكتاب اال"اإلمام الجويني : الجويني  .٘ٔٔ
 
تحقيق  -"  ذيل تذكرة الحفام( "ه4ٙ٘ت)محمد بن علي الحسيني : الحسيني  .ٙٔٔ

 .ٔ  :عدد األجزان -بيروت  -العلمية  دار الكتب-حسام الدين القدسي 
( "  3٘ٗت )محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد هللا المنربي : الحطاب  .4ٔٔ

   .دار الفكر -ط–"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
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الدار العربية للكتاب ط ( فقهه -علمه-حياته:ابن رشد الحفيد) :حمادي العبيدي .6ٔٔ
الحديث مهداة إلل  دراسات منربية في الفلسفة والتراث والفكر العربي 36ٗٔ

-دار التنوير للطباعة والنشر– 36٘ٔ:ط-المفكر المنربي محمد عزبز الحبابي 
 . بيروت

-دار الفكر العربي–(ابن رشد وعلوم الشريعة اإلسالمية): حمادي العبيدي  .3ٔٔ
 .بيروت– 33ٔٔ-ٔط
دار الفكممر " معجممم البلممدان" ٕٙٙيمماقوت بممن عبممد هللا الحممموي ت: الحممموي  .ٕٓٔ

 بيروت
-المدر العربيمة للكتماب" ابن رشد وكتابه المقمدمات"بن الطاهر التليليالمختار  .ٕٔٔ

 .366ٔ-ليبيا/طرابلس
تبيممين ("ه4ٖٗت )فخممر الممدين عممممان بممن علممي الزيلعممي الحنفممي :  زيلعمميال .ٕٕٔ

 .دار الكتاب اإلسالمي -" الحقائق شرح كنز الدقائق
بريقمة ( "ه6ٙٔٔت)محممد بمن المصمطفل الخمادمي الحنفمي: الخادمي الحنفي  .ٖٕٔ

 . دار إحيان الكتي العربية" محمودية في شرح طريقة محمدية
ت )أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن علي الخرشي المالكي : الخرشي  .ٕٗٔ

                                         .دار الفكر:منشورات –" شرح مختصر خليل"في ( هٔٓٔٔ
نمدوة اإلممام ". ام مالمكلمحة عن أصول اإلم"باه  محمد المختار ولد.د:ولد باه .ٕ٘ٔ

 .36ٓٔ:ابريل  ٕمالك  
سنن ( " 6ٖ٘  ت)علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البندادي: الدارقطني  .ٕٙٔ

 - السيد عبد هللا هاشم يماني المدني تحقيق - كتاب األقلية واألحكام-"الدارقطني
 ٗ  :عدد األجزان -3ٙٙٔ - 6ٖٙٔ :سنة النشر -دار المعرفة :دار النشر 

 
تفسمير "(ه44ٗت )إسماعيل بن عمر بن كمير الدمشمقي أبمو الفمدان  :ميرابن ك .4ٕٔ

: بيمممروت سمممنة النشمممر : دار الفكمممر مدينمممة النشمممر : النشمممر  دار "القمممرهن العمممميم
 ٗ  :عدد األجزان ٔٓٗٔ

تؤويمل ( "ه4ٕٙت )هللا بن مسلم بن قتيبمة المدينوري أبو محمد عبد:  ابن قتيبة .6ٕٔ
 - 3ٖٖٔ -بيممروت -دار الجيممل -جممار تحقيممق محمممد زهممري الن" مختلممف الحممديث

 .ٔ  :جزان عدد األ-34ٕٔ
المحصمول فمي علمم "(ٙٓٙت  )محمد بن عمر بن الحسين الرازي: الرازي  .3ٕٔ

جامعممة اإلمممام محمممد بممن سممعود -طممه جممابر فيمماض العلممواني: تحقيممق "األصممول
 .٘: عدد األجزان-األولل:الطبعة -ٓٓٗٔ  -الرياض -اإلسالمية

المحممدث ( "هٖٓٙت )بممد الممرحمن الرامهرمممزيالحسممن بممن ع:الرامهرمممزي  .ٖٓٔ
 -دار الفكمممر -محممممد عجممما  الخطيمممب:تحقيمممق" الفاصمممل بمممين المممراوي والمممواعي 

 .المالمة:: الطبعة  -ٗٓٗٔ -بيروت
-36ٕت)محمد بن عبد هللا بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي: الربعي  .ٖٔٔ

دار -دتحقيق عبد هللا أحمد سليمان الحم  (مولد العلمان ووفياتهم)( 34ٖ
 .ٓٔٗٔ-ٔط -الرياض-العاصمة
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نقد ("ه4٘ٔت  )محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا : الزرعي  .ٕٖٔ
 -حسن السماعي سويدان:تحقيق" المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول

 .األولل:الطبعة  -33ٓٔ - ٔٔٗٔ -بيروت -دار القادري
(: في القواعد الفقهية المنمور( )ه43ٗ)بدر الدين الزركشي: الزركشي  .ٖٖٔ

            .وزارة األوقاف الكويتية : الناشر
 
( ه6ٗٓت)المهممدي لممدين هللا أحمممد بممن يحيممل المرتلممل الزيممدي:  المرتلممل .ٖٗٔ
طبعمممممة دار الكتممممماب "  البحمممممر الزخمممممار الجممممماما لممممممذاهب علممممممان األمصمممممار"

 .ستة أجزان.اإلسالمي
نصمب ("ه 4ٕٙت )لعمي هللا بن يوسف أبمو محممد الحنفمي الزي عبد: الزيلعي  .ٖ٘ٔ

 -دار الحديث:: دار النشر  تحقيق محمد يوسف البنوري" الراية ألحاديث الهداية
 .ٗ::  عدد األجزان  -4ٖ٘ٔ:: سنة النشر  -مصر :: مدينة النشر 

فتممماو، ( "ه4٘ٙت )تقمممي المممدين علمممي بمممن عبمممد الكمممافي السمممبكي: السمممبكي  .ٖٙٔ
 .دار المعارف –"السبكي

تحقيق  )4ٕ٘-ٕٕٓ(ن بن األشعث السجستاني أبو داود سليما:  أبو داود .4ٖٔ
 .محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر

() ه  6ٖٗ)أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي : السرخسي  .6ٖٔ
  دار المعرفة–جزنا ٖٓ–( المبسوط 

 63ٗت)الجبمار السممعاني  أبو الممفر منصور بن محمد بن عبمد: السمعاني  .3ٖٔ
 -تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي  "لقواطا األدلة في األصو("

 -األولل: الطبعة -334ٔ - بيروت -دار الكتب العلمية
التحبيمر فمي المعجمم ( "ٕٙ٘ت ) أبو سعد بن منصمور السممعاني : السمعاني  .ٓٗٔ

 .ٔ:  عدد األجزان  -منيرة ناجي سالم  تحقيق" الكبير
حاشية "( ه6ٖٔٔت )دي الهادي السن أبو الحسن نور الدين بن عبد: السندي  .ٔٗٔ

 -ميةمكتمب المطبوعمات اإلسمال -عبمد الفتماح أبمو رمدة" السندي علل سنن النسائي
 .6:  عدد األجزان -المانية: الطبعة  -36ٙٔ - ٙٓٗٔ -حلب
( ه3ٔٔت)أبممو الفلممل عبممد الممرحمن بممن أبممي بكممر السمميوطي  : السمميوطي  .ٕٗٔ
 .بيروت-دار الكتب العلمية:الناشر" األشباه والنمائر"
أسباب ورود الحديث أو اللما في أسباب "جالل الدين السيوطي : يوطي الس .ٖٗٔ

 -دار المكتبة العلمية: دار النشر  -يحيل إسماعيل أحمد : تحقيق -" الحديث
 .األولل: الطبعة  -م36ٗٔ -هـ ٗٓٗٔ -بيروت

تمدريب المراوي فمي شمرح "عبد المرحمن بمن أبمي بكمر السميوطي : السيوطي  .ٗٗٔ
 -اض الحديمممةمكتبممة الريمم -بممد الوهمماب عبممد اللطيممفتحقيممق ع-" تقريممب النممووي

 .ٕ:  عدد األجزان -الرياض
 – محممممد سمممعيد البمممدري دار الفكمممر تحقيمممق " إرشممماد الفحمممول : "الشممموكاني  .٘ٗٔ

  األولل :الطبعة  33ٕٔ – ٕٔٗٔ :سنة النشر - بيروت
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تحقيق محمود ( السيل الجرار المتدفق علل حدائق األزهار: )الشوكاني  .ٙٗٔ
       .بيروت -دار الكتب العلمية – ٔط - إبراهيم زايد

: الناشر"  نيل األوطار ( "ه ٕ٘٘ٔت)محمد بن علي الشوكاني : الشوكاني  .4ٗٔ
  -دار الحديث  

البمدر الطمالا بمحاسمن ممن بعمد القممرن "محممد بمن علمي الشموكاني: الشموكاني  .6ٗٔ
 .الكتاب في جزأين-بيروت-دار المعرفة-" السابا

(" 63ٔ  ت -ٕٖٔ و )مد بن الحسن الشيبانيعبد هللا مح وأب: الشيباني  .3ٗٔ
عالم :: دار النشر (  63ٔ  ت -ٕٖٔ و ) -"يرالجاما الصنير وشرحه النافا الكب

 .األولل: الطبعة   ٙٓٗٔ: سنة النشر  -بيروت:: الكتب مدينة النشر 
 تحقيق مهدي حسن الكيالني القادري -" الحجة علل أهل المدينة": الشيباني  .ٓ٘ٔ
 ٗ::  عدد األجزان -المالمة:: الطبعة  -ٖٓٗٔ -يروتب -عالم الكتب-
" الكامل في التاري ( "هٖٓٙت)بن محمد بن عبد الواحد الشيباني محمد .ٔ٘ٔ

    33٘ٔ-ٕأبي الفدا عبد هللا القالي دار الكتب العلمية بيروت ط:تحقيق
 -السيد مير علي شريفي:تحقيق" الفصول المختارة("هٖٔٗت ) :الشي  المفيد .ٕ٘ٔ

 ه ٗٔٗٔ-ٕ:ط -بيروت -دار المفيد
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق : الشيرازي  .ٖ٘ٔ
 .بيروت-دار القلم:: دار النشر  -تحقيق خليل الميس -" طبقات الفقهان("ه4ٙٗت)
حاشية الصاوي ( "تلميذ الدسوقي)أبو العباس أحمد الصاوي  : الصاوي  .ٗ٘ٔ

 .دار المعارف -"  علل الشرح الصنير
سمبل ( "ه6ٕٔٔت) د بن إسماعيل األمير اليمنمي الصمنعاني محم: الصنعاني  .٘٘ٔ

تقديم عبد القادر أحمد عطما دار " السالم شرح بلول المرام من جما أدلة األحكام
 . 366ٔ-بيروت-ٔط-الكتب العلمية

 ٕٓٗت )أبممو الحسممين محمممد بممن احمممد بممن جميمما الصمميداوي : الصمميداوي  .ٙ٘ٔ
دار  ،مإسسمة الرسمالة  -دمري عممر عبمد السمالم تم. تحقيمق د"  معجم الشميوخ("ه

 .ٔ::  عدد األجزان -األولل:الطبعة  -٘ٓٗٔ -طرابلس، بيروت  -اإليمان
تاري  األمم والملوك ( ٖٓٔت)محمد بن جرير الطبري  أبو جعفر: الطبري  .4٘ٔ

    .4ٓٗٔ- ٔدار الكتب العلمية بيروت ط
-دار المعرفة-اربعة اجزان-ٙٔ:ص ٔ: "شرح معاني اآلمار":  الطحاوي .6٘ٔ
 .يروتب
اإلمام الحافم أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سالمة بن : الطحاوي  .3٘ٔ

دار الكتب العلمية  -أجزانٗ-" مشكل اآلمار( "هٕٖٔت)سلمة األزدي المصري 
  .بيروت–
( هٖٕٔٔت )أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي: الطحطاوي  .ٓٙٔ
ط -مصر -ة البابي الحلبيمكتب -" حاشية علل مراقي الفالح شرح نور اإليلاح"
ٖ-ٖٔٔ6. 
 .ط دار الجيل - لكتاب البداية مقدمة: طه عبد الرنوف سعد  .ٔٙٔ
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" . اإلعممالم بمممن حممل بمممراك  وأرمممات مممن األعممالم" :العبمماس بممن إبممراهيم .ٕٙٔ
 . 34ٙٔالمطبعة الملكية الرباط  -تحقيق  عبد الوهاب بن منصور

ح التمريب في طر( )ه6ٓٙت) :عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي .ٖٙٔ
 .دار إحيان الكتب العربية:الناشر-( شرح التقريب

 
المكتب -مصنف عبد الرزاق تحقيق حبيب الرحمن األعممي: عبد الرزاق  .ٗٙٔ

 (ٖٓٗٔ-بيروت-ٕط -اإلسالمي
المسودة في "أحمد بن عبد الحليم هل تيمية + عبد الحليم + عبد السالم  .٘ٙٔ

مدينة  المدني :دار النشر  ميدمحمد محيل الدين عبد الح :ق يحقت" أصول الفقه
 القاهرة :النشر 

اإلمام في بيان ( "ه ٓٙٙت)عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم السلمي .ٙٙٔ
 -دار البشمممائر اإلسمممالمية -رلممموان مختمممار بمممن رريبمممة : تحقيمممق" أدلمممة األحكمممام

 األولل -4ٓٗٔ -بيروت
ندوة "من " هبهالمنهجية في مدرسة مالك وفي أصول مذ"عبد الكريم التواتي  .4ٙٔ

 ."مالك
 -لبنان -دار الجيل -" القبض والبسط في الشريعة"عبد الكريم سرو   .6ٙٔ

 .من رير التزام بملامين الكاتب ٖٕٓٓ
طريق الرشد إلل تخريج أحاديث "عبد اللطيف بن إبراهيم هل عبد اللطيف   .3ٙٔ

 .المدينة المنورة -ٕط-مطابا الجامعة اإلسالمية–"بداية ابن رشد
 .بيروت -اإلرشاد -:ط  "عمر بن الخطاب "حمد البكريالرحمن أ عبد .4ٓٔ
كشممف ( "  ٕٙٔٔت) إسممماعيل بممن محمممد العجلمموني الجراحممي : العجلمموني  .4ٔٔ

: تحقيممق"  الخفمان ومزيمل اإللبمماس عمما اشممتهر ممن األحاديممث علمل ألسممنة النماس 
عمدد األجمزان -الرابعمة:الطبعمة -٘ٓٗٔ -بيروت -مإسسة الرسالة -أحمد القال  

  ::ٕ. 
تلخيص الحبير في "أحمد بن علي بن حجر أبو الفلل العسقالني : حجر ابن .4ٕٔ

المدينممة  -تحقيممق السمميد عبممد هللا هاشممم اليممماني المممدني " أحاديممث الرافعممي الكبيممر
 . ٗ:  عدد األجزان 3ٙٗٔ - 6ٖٗٔ -المنورة

تحقيممق حمممدي -" جمماما التحصمميل( "ه4ٙٔت )أبممو سممعيد العالئممي : العالئممي  .4ٖٔ
عمدد -المانيمة:الطبعة -36ٙٔ - 4ٓٗٔ -بيروت -عالم الكتب -عبد المجيد السلفي 

 .ٔ:  األجزان 
منح الجليل شرح :كتب كتابه)محمد بن أحمد بن محمد علي  : علي   .4ٗٔ

فتح العلي المالك في الفتو، علل مذهب اإلمام ("ه64ٕٔمختصر خليل عام 
 لبنان-دار المعرفة -" مالك
دار -محممد حسمن هيتممو : حقيممقت" المنخمول فممي تعليقمات األصمول: "النزالمي  .4٘ٔ

  ٓٓٗٔ -دمشق -الفكر
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 -" الوسيط في المذهب"أبوحامد محمد بن محمد بن محمد النزالي  : النزالي .4ٙٔ
الطبعة -4ٔٗٔ -القاهرة -دار السالم -محمد محمد تامر ، أحمد محمود إبراهيم 

 4  :عدد األجزان -األولل:: 
 هـ ٕٕٖٔعة مصر، المطبعة األميريهة، طب المستصفل:  لنزاليا .44ٔ
 الناشر المكتبة اإلسالمية  -ٗ:عدد الجزان_ فتاو، الرميلي : الرملي .46ٔ
البلنة في تراجم ( )ه6ٔ4ت)محمد بن يعقوب الفيروزبادي : الفيروزبادي  .43ٔ

النشر جمعية إحيان التراث  دار-ٔتحقيق محمد المصري ط( أئمة النحو واللنة
    . ه4ٓٗٔالكويت -اإلسالمي

أنوار البروق في أنوان (  " ه6ٗٙت )ريس القرافي  أحمد بن إد : القرافي .6ٓٔ
 عالم الكتب: الناشر -ٗ:عدد األجزان– ٕٗٙصٖ "الفروق

األمنية في ( "6ٗٙت )أحمد بن إدريس القرافي المالكي: القرافي المالكي  .6ٔٔ
 األولل:: الطبعة -36ٗٔ -بيروت -دار الكتب العلمية ": إدراك النية

دار القلم  -".هاد في الشريعة اإلسالميةاالجت"يوسف القرلاوي: القرلاوي  .6ٕٔ
 .ٕط –الكويت -
 4ٔٙت)محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد هللا : القرطبي  .6ٖٔ
 -دار الشعب -تحقيق أحمد عبد العليم البردوني -"الجاما ألحكام القرهن("

 ٕٓ::  عدد األجزان -المانية:: الطبعة -4ٕٖٔ -القاهرة
" الوفيممات( " 6ٓ3ت) بمماس أحمممد بممن الخطيممب القسممنطي أبممو الع: القسممنطي  .6ٗٔ

عدد -المانية:الطبعة-346ٔ -بيروت -دار األفاق الجديدة  -عادل نويهض : تحقيق
 .ٔ  :األجزان 

تحقيق " أبجد العلوم( ( "ه4ٖٓٔت )صديق بن حسن القنوجي : القنوجي  .6٘ٔ
 .346ٔ-بيروت-دار الكتب العلمية-عبد الجبار زكار

بممدائا ( "ه64٘ت)كممر مسممعود بممن أحمممد الكاسمماني الحنفمميأبممو ب: الكاسمماني  .6ٙٔ
 .دار الكتب العلمية –"الصنائا في ترتيب الشرائا

الرسمالة المسمتطرفة لبيمان ( " هٖ٘ٗٔت )محمد بن جعفمر الكتماني : الكتاني  .64ٔ
 -محمد المنتصر محمد الزمزممي الكتماني: تحقيق–" مشهور كتب السنة المصنفة

 .الرابعة: الطبعة  -36ٙٔ - ٙٓٗٔ -بيروت -دار البشائر اإلسالمية
( االتفاق دليل الرفاق علل شمس()ه6ٕٖٔ)مان العينين بن فالل بن مامين .66ٔ

طبا من طرف صندوق إحيان التراث اإلسالمي -حمد يَكنأتحقيق البلعمشي 
 . 36ٕٔ-المحمدية-ط فلالة-المشترك بين المنرب واإلمارات 

–( المدونة( )ه43ٔت()اماإلم)بن أنس بن مالك بن عامر األصبحيمالك  .63ٔ
 بيروت.دار الكتب العلمية–أجزانٗ
محممممد عبمممد المممرحمن بمممن عبمممد المممرحيم المبممماركفوري أبمممو : المبممماركفوري  .3ٓٔ

 -دار الكتممب العلميممة- "تحفممة األحمموذي بشممرح جمماما الترمممذي"( هٖٖ٘ٔت)العممال
 .بيروت

" شرح تنوير األبصار:  "حاشية رد المحتار علل الدر المختار"محمد أمين  .3ٔٔ
 .ه 6ٖٙٔ-ٕط -بيروت -دار الفكر -
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منح الجليل شرح مختصر خليل الذي كتبه  ) محمد بن أحمد بن محمد علي    .3ٕٔ
 . دار الفكر: منشورات( ه64ٕٔعام 
المقصممد األرشمد فممي ذكممر أصممحاب (" 66ٗت ) محمممد بمن المفلممح :ابمن مفلممح .3ٖٔ

مكتبممة الرشممد للنشممر -تحقيممق عبممد الممرحمن بممن سممليمان العميمممين" اإلمممام أحمممد
 .ٖ:  عدد األجزان -األولل:الطبعة-33ٓٔ -الرياض -التوزيا و
 ( 3٘ٗت )محممد بممن عبمد المرحمن الحطمماب أبمو عبمد هللا المنربممي :الحطماب .3ٗٔ
 .بيروت-دار الفكر-ه36ٖٔ-ٕط -" مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"
 6ٕ٘و  )محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر  .3٘ٔ
في علم األصول الجاما بين إصطالحي الحنفية   ر والتحبيركتاب التقري("643ت

 األولل:: الطبعة  -33ٙٔ-بيروت- دار الفكر -" والشافعية
عون المعبود شرح "محمد شمس الحق العميم هبادي أبو الطيب :أبو الطيب .3ٙٔ

 المانية -٘ٔٗٔ -بيروت -دار الكتب العلمية -" سنن أبي داود
التوقيمف علمل مهممات ( " ٖٔٓٔ  ت)ي محمد عبمد المرإوف المنماو:المناوي .34ٔ

:: مدينمة النشمر -دار الفكمر:دار النشمر -محمد رلوان الدايمة . د :ت-" التعاريف
 .األولل:: الطبعة  -ٓٔٗٔ -بيروت 

 –دار إحيممان الكتممب العربيممة ( ابممن رشممد الفيلسمموف)محمممد يوسممف موسممل  .36ٔ
 .سلسلة أعالم اإلسالم -القاهرة

لم الكتب مكتبة النهلة العربية بيروت عا -محمود محمد الصعيدي:الصعيدي .33ٔ
 3ٓٗٔ- ٔط

 
"   فمي تلخميص أخبمار المنمرب المعجمب"عبد الواحمد المراكشمي  :المراكشي   .ٕٓٓ

 .ت محمد سعيد العريان ٔط 6ٖٙٔمطبعة االستقامة القاهرة 
 -6ٔٔو  )عبد هللا بن المبارك بن والح المرزوي أبو عبد هللا : المرزوي  .ٕٔٓ
 -دار الكتب العلمية -حبيب الرحمن األعممي :: تحقيق " الزهد" ( 6ٔٔت

 .بيروت
ليان الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن منصور السعدي : المقدسي  .ٕٕٓ

من تحقيق عبد الملك بن  "كتاب األحاديث المختارة" المقدسي الجماعيلي الحنبلي
مكممة  :مدينممة النشممر  -مكتبممة النهلممة الحديمممة: دار النشممر  -عبممد هللا بممن دهممي  

 .ٓٔ:  عدد األجزان-األولل:الطبعة -ٓٔٗٔ :سنة النشر  -المكرمة
 ٘ٙٙت)عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبمراهيم المقدسمي أبمو شمامة: المقدسي  .ٖٕٓ
تحقيمق صمالح المدين مقبمول  -( مختصر المإمل في الرد إلمل األممر األول ( ) ه

:: سنة النشر -ويتالك:: مدينة النشر -مكتبة الصحوة اإلسالمية: دار النشر -أحمد
ٖٔٗٓ 

الناشمر " الفمروا ( " ه4ٖٙت)محمد بن مفلح بن محممد المقدسمي :  ابن مفلح .ٕٗٓ
 عالم الكتب:
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ت " نفح الطيب من رصن األندلس الرطيب"أحمد بن محمد المقري  :مقريال .ٕ٘ٓ
 .3ٙ6ٔبيروت -إحسان عباس دار صادر

ب عممام كتممب الكتمما)محمممد علممي بممن الحسممين المكممي المممالكي : المكممي المممالكي  .ٕٙٓ
تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية  ألنوار البروق في ( )هٖٗٗٔ

 .عالم الكتب: الناشر -ٗ:عدد األجزان( ه6ٗٙت )أنوان الفروق للقرافي 
-" فمميض القممدير شممرح الجمماما الصممنير"عبممد الممرإوف المنمماوي : المنمماوي  .4ٕٓ

األولممممل عممممدد :الطبعممممةٖٙ٘ٔ: مصر،سممممنة النشممممر -المكتبممممة التجاريممممة الكبممممر،
   .ٙ:األجزان

التوقيف علل مهمات " (ٖٔٓٔت )محمد عبد الرإوف المناوي : المناوي  .6ٕٓ
  ٓٔٗٔ-ٔط-بيروت -دار الفكر -محمد رلوان الداية . تحقيق د" التعاريف

العلوم واآلداب والفنمون علمل )محمد المنوني  محمد العربي العلمي : المنوني .3ٕٓ
 .ٕط  344ٔدار المنرب الرباط ( عهد الموحدين

ترجمممة إبممراهيم أحمممد العممدوي مكتبممة األنجلممو " الحلممارة العربيممة"مممي هممل  .ٕٓٔ
 .  3٘ٙٔالقاهرة  ٔالمصرية ط

سنن ) ( ٖٖٓ-ٕ٘ٔ)أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: النسائي  .ٕٔٔ
-ٕط-حلب-مكتبة المطبوعات اإلسالمية-تحقيق عبد الفتاح أبو ردة( النسائي 
ٔٗٓٙ-ٔ363. 

الفواكه ( "هٕ٘ٔٔت )ن رنيم بن سالم بن مهنا النفراوي أحمد ب: النفراوي  .ٕٕٔ
 .دار الفكر: منشورات–"الدواني

(" هٖٙٗت)أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري :  ابن عبد البر .ٖٕٔ
مصطفل بن أحمد العلوي : تحقيق" التمهيد لما في الموطؤ من المعاني واألسانيد

 -المنرب -األوقاف والشإون اإلسالمية وزارة عموم -محمد عبد الكبير البكري ،
 ٕٗ:  عدد األجزان -64ٖٔ

تحقيق محمد ":م مخالفة اصحاب الجحيماقتلان الصراط المستقي:"ابن تيمية .ٕٗٔ
 ه  3ٖٙٔ- ٕ:القاهرة ط -مطبعة السنة المحمدية -حامد الفقي

 -33ٙٔ -بيمممممروت -دار الفكمممممر -" تهمممممذيب األسممممممان واللنمممممات" :النمممممووي .ٕ٘ٔ
 .ٔ::  األجزان عدد -األولل:الطبعة

–( المجموا شرح المهذب ( )ه  4ٙٙت )يحيل بن شرف النووي : النووي  .ٕٙٔ
 إحد، عشر جزنا .مطبعة المنيرية–جزنا ٔٔ
ت  )محممممد عبمممد هللا بمممن علمممي بمممن الجمممارود النيسمممابوريو أبممم: النيسمممابوري  .4ٕٔ

دار  -هللا عمممر البممارودي  مممن تحقيممق عبممد "المنتقممل مممن السممنن المسممندة("ه4ٖٓ
 ٔ  األولل: الطبعة -366ٔ - 6ٓٗٔ -بيروت -سسة الكتاب المقافيةمإ: النشر

فمي ( ه٘ٓٗت  )هللا الحماكم النيسمابوري هللا أبمو عبمد محممد بمن عبمد:  الحاكم .6ٕٔ
دار الكتمب -مصمطفل عبمد القمادر عطما : تحقيمق -" المسمتدرك علمل الصمحيحين"

 األولل:: الطبعة  -33ٓٔ - ٔٔٗٔ -بيروت -العلمية
الفتاو، ( "ه34ٖت)اب الدين بن حجر الهيممي الشافعي أحمد شه: الهيممي  .3ٕٔ

      .الناشر المكتبة اإلسالمية :أجزان  ٗ-" الفقهية الكبر،
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( ه6ٓٗت )عمر بن علي بن أحمد الوادياشي األندلسي : الوادياشي األندلسي  .ٕٕٓ
دار  -تحقيممق عبممد هللا بممن سممعاف اللحيمماني -" تحفممة المحتمما  إلممل أدلممة المنهمما "

 .ٕ::  عدد األجزان -األولل:: الطبعة -ٙٓٗٔ -المكرمةمكة  -حران
عممدد -" الموسمموعة الفقهيممة: " وزارة األوقمماف والشممإون اإلسممالمية بالكويممت  .ٕٕٔ

محالممرات ومناقشممات الملتقممل وزارة األوقمماف الكويتيممة : الناشممر-ٖٗ:األجممزان
منشممورات وزارة -6ٙٔ- 34ٙٔيونيممو 3ٔ-ٓٔ-العاشممر للفكممر اإلسممالمي بعنابممة 

 .الجزائر-الدينيةالشإون 
في كتابه ( ه3ٔٗت)أبو العباس أحمد بن يحيل الونشريسي : الونشريسي  .ٕٕٕ
" المعيار المعرب والجاما المنرب عن فتاو، أهل إيفريقية واألندلس والمنرب"
نشر – 36ٔٔ-ط فلالة-خرجه جماعة من الفقهان بوشراف د محمد حجي  –

 بيروت -وزارة األوقاف المنربية ودار النرب اإلسالمي
 :مخطوطات

بخزانة القرويين  3ٓٔٔ:المخطوطة رقم" :بداية المجتهد ونهاية المقصد:"ابن رشد-
بالخزانة الحسنية يرجا  ٕٔٗٙوالمخطوطة رقم   . هـ4ٓٔيرجا تاري  نسخها إلل 
 .هـٕٓٙٔتاري  نسخها الل سنة 

 :ندوات
 34ٙٔيونيو 3ٔ-ٓٔ-محالرات ومناقشات الملتقل العاشر للفكر اإلسالمي بعنابة -
 الجزائر-منشورات وزارة الشإون الدينية-المجلد األول–
      343ٔ-الرباط_جامعة محمد الخامس :ندوة ابن رشد-
مممن نممدوة االمممام مالممك فمماس أبريممل " االمممام مالممك وكتابممه الموطممؤ "المهممدي المموافي -

ٔ36ٓ . 
 

 :مقاالت
االسالمي مالحمات منهجية حول مولوا التجديد في الفقه :طارق البشري .ٔ

مجلة "الشافعي والرسالة"رلوان السيد  33ٓٔ_3:ا.مجلة االجتهاد
 .33ٓٔ_6:االجتهاد،ا

-مجلة تراث اإلنسانية ( ابن رشد وكتابه تهافت التهافت) مقال :سعيد زائد  .ٕ
 .مصر– 3ٙٗٔمارس -العدد المالث-المجلد السابا

: نترنمتمقال علل شمبكة اال( أرلوطة ابن رشد)الدكتور يوسف زيدان :زيدان .ٖ
 .رير أنه لم يذكر مصدر هذه المعلومة      www.ziedan.comبموقا 

ص ( مجلة االجتهاد)هل االجتهاد أمر ممكن؟"خالد زيادة  .ٗ
 33ٓٔ(ٔٔ_ٓٔا)6ٖٔ

-ٔٔ-ٓٔمجلة االجتهاد ا.ٖٕٖص:فلسفة التجديد االسالمي:برهان رليون  .٘
ٔ33ٔ 

 33ٓٔسنة 6،مجلة االجتهاد عددٕٗٓص"مناهج االجتهاد :"فتحي الدريني .ٙ
 33ٓٔ/6مجلة االجتهاد ا.مناهج االجتهاد :فتحي الدريني .4
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االجتهاد في زمن االقتصاد الريعي :الفلل علي شلق  .6
 .33ٔٔ: ٔٔ_ٓٔا.6ٔ_ٔٔ:،ص

 33ٓٔ_6العدد  ٗٓٔ.ص -االجتهاد والتعليل: مقال-مجلة االجتهاد .3
ٔٓ.  

 :مراجل أجنبية
ٔٔ. _Robert Brunshvig "Etudes d'islamologie" Tome 

2p403 edition G. Maisonneuve et Larousse-1976 -100-
D-3382/B R.Brunschvig “Averroès juriste,” Etudes 
d’orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal, 
I (Paris, 1962), 35-68 

 :مواال عل  شبكة اإلنترنت
 ":المجما العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية: "موقا

http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/
books/lamha/about3.htm 

الرحمن بن إبراهيم الكيالني قواعد المقاصد عند اإلمام  عبد: الكيالني  .ٕٔ
دار  / المعهد العالمي للفكراإلسالمي :الناشر اسة وتحليالً الشاطبي عرلاً ودر

 . islamtoday:عن موقا الفكر بدمشق
 .موقا محمد عابد الجابري .ٖٔ
 .موقا المكتبة األردنية .ٗٔ
 (قاعدة البيانات)موقا جامعة الملك فيصل .٘ٔ

http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/books/lamha/about3.htm
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/books/lamha/about3.htm
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 3ٗ (............................................ه3ٔٗت)أبو العباس أحمد بن يحيل الونشريسي 

 3ٗ (.........................................................ه3ٕٗت )لمحمد بن إبراهيم التتائي



 984 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ٓ٘ ( .............................3٘ٗت )بي أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن الحطاب المنر

 ٓ٘ (...................................هـ34ٖت)أحمد شهاب الدين بن حجر الهيممي الشافعي 

 ٓ٘ (................6ٗٓٔولد )الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسل الالعل المعروف بالمنربل

 ٔ٘ (.......................هـٔٓٔٔت )خرشي المالكيأبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن علي ال

 ٔ٘ (.....................................هـٕ٘ٔٔت )أحمد بن رنيم بن سالم بن مهنا النفراوي 

 ٔ٘ (..................................هـ6ٕٔٔت) محمد بن إسماعيل األمير اليمني الصنعاني 

 ٕ٘ (..................................هـ ٖٕٓٔت )المالكي  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

 ٕ٘ ................................................................... أبو العباس أحمد الصاوي

 ٕ٘ (....................................................هـ ٕ٘٘ٔت)محمد بن علي الشوكاني 

 ٖ٘ (.............................................هـ64ٕٔ)ن محمد علي  في محمد بن أحمد ب

 ٖ٘ (............................................هـٖٗٗٔمحمد علي بن الحسين المكي المالكي 

 ٗ٘ (.........................................هـ6ٕٖٔت)مان العينين بن محمد فالل بن مامين

 ٘٘ :...........................................................ر العلمي التجريبي والفلسفيالتؤمي

 6٘ :......................................................................تالمذة ابن رشد الحفيد

 ٖٙ .......................... :............................................أبنان أبي الوليد الحفيد

 ٗٙ :.....................................................................................مإلفاته

 ٗٙ :....................................................................كتب العقيدة وعلم الكالم

 ٘ٙ ..............................................................:...............الفقه واألصول

 4ٙ :...........................................................................العربية والمنطق

 4ٙ :.................................................................. المإلفات الطبية والفلسفية

 3ٙ :.............................................التعريف بكتاب البداية:الفصل الثاني

 4ٓ ...........................................اسم الكتاب ونسبت  البن رشد:المبحث األول

 4ٔ ...........":..............................................البداية"ما سمل به ابن رشد كتاب 

 4ٔ :................................................وسبب تؤخير كتاب الحج"البداية"تاري  كتابة 

 43 :...................................................................نسبة الكتاب إلل صاحبه

 6ٗ ........................................:......................................نسخه وطبعاته

 64 :...........................................................ترجمة الكتاب إلل اللنات األجنبية

 66 ..................................................أهمية موضوع البداية:المبحث الثاني

 63 ..........................................والمختلف فيها بؤدلتها  مسائل األحكام المتفق عليها

 63 :.............................................................................مسائل األحكام

 3ٕ . :...............................................................مسائل األحكام المتفق عليها

 3ٗ :...............................................................مسائل األحكام المختلف فيها

 3ٙ :................................................................... التنبيه علل نكت الخالف

 36 ................................:.............................المسائل المنطوق بها في الشرا



 985 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 33 :................................................................................هيات األحكام

 ٓٓٔ :.............................................................................أحاديث األحكام

 ٗٓٔ ......................................................................":البداية"أعالم ومذاهب 

 ٗٓٔ :..................................................................................الصحابة-أ

 ٙٓٔ ..........:.......................................................................التابعون-ب

 4ٓٔ :........................................................أتباا التابعين والفقهان المستقلون - 

 6ٓٔ :............................................................................أتباا المذاهب-د

 6ٓٔ ................................................:..........................المذهب المالكي-ٔ

 3ٓٔ :........................................................................المذهب الشافعي-ٕ 

 3ٓٔ :.........................................................................المذهب الحنفي-ٖ 

 3ٓٔ :.......................................................................الماهريالمذهب -ٗ 

 ٓٔٔ :.........................................................................المذهب الحنبلي-٘ 

 ٓٔٔ ..............:.................................................مذاهب الخوار  والشيعة-ٙ 

 ٔٔٔ :........................................علمان وفقهان مختلف األمصار المذكورون في البداية

 ٕٔٔ ":.....................................................................البداية"أهل الحديث في 

 ٗٔٔ ....................................................":................البداية"أقوال العلمان في 

 6ٔٔ ":........................................................البداية"مصادر :المبحث الثالث

 3ٔٔ :.........................................................................أصل  مادة الكتاب 

 3ٔٔ :...................................................وأصل مادتها"البداية"أم مصادر"راالستذكا"

 4ٕٔ :........................................................................كتب الحديث والسنن

 ٖٙٔ .................:...............................................أصول مادة الجرح والتعديل

 6ٖٔ :.........................................................................كتب الفقه والخالف

 ٙٗٔ :........................................ذكر بعض من لم يورد ابن رشد مإلفاتهم من الفقهان

 ٔٙٔ .................................................. :.....................المذاهب وهران الفقهان

 ٗٙٔ ".....................البداية"منهجية ابن رشد وأسلوب  في عرا مادة :المبحث الرابل

 ٘ٙٔ :.........................................................المنهجية المملل عند ابن رشد -أوال

 6ٙٔ :...........................................................ابن عبد البر" استذكار"-:مقارنات

 3ٙٔ :....................................................................الباجي" منتقل"-        

 4ٔٔ ..........:..........................................للنووي"المجموا شرح المهذب"-        

 4٘ٔ :.......................................................لطحاوي"شرح معاني اآلمار-        

 44ٔ (:...................................................هٕٓٙت )البن قدامة " المنني"-        

 43ٔ .....................................(:.................هٙ٘ٗت)البن حزم" المحلل"-        

 64ٔ :...............................................المنهج العام في تعامله ما المادة الفقهية -مانيا

 36ٔ :........................................................منهج تعامله ما مذاهب الفقهان -مالما



 986 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ٕٔٓ : ...................................................المنهجية علل ابن رشدبعض المإاخذات 

 ٖٕٓ :.................. ........ .................................اعتماد المنهجية العلمية -رابعا

 6ٕٓ ..........:........................ ........ ...............اعتماد األسلوب التعليمي-خامسا

 ٕٕٔ :...................... ........ ...................أسلوب  ابن رشد في بداية المجتهد-سادسا

 4ٕٔ ..................................تربية ملكة االجتهاد عند ابن رشد:الباب الثاني

 6ٕٔ ......................................................االجتهاد ومجال :الفصل األول

 3ٕٔ ..............:...................................حقيقة االجتهاد وأنواع :المبحث األول

 ٕٕٓ :..........................................................................حقيقة االجتهاد-ٔ

 ٕٕٓ .................................................:...................االجتهاد في اللنة-ٔ   

 ٕٕٓ :...............................................................االجتهاد في االصطالح-ٕ   

 ٕٕٙ :..................................................................أنواا االجتهاد وحكمه -ٕ

 ٕٕٙ :....................................................................اا االجتهادأنو-ٔ-ٕ   

 3ٕٕ :....................................................................حكم االجتهاد -ٕ -ٕ   

 ٖٕٗ .................:....................................االجتهاد بين االستمرارية واالنقطاا_ ٖ

 3ٖٕ :.........................................................مجال االجتهاد:المبحث الثاني

 ٕٓٗ :..................................................................  ماال يجوز فيه االجتهاد_ٔ

 ٕٕٗ ................................................:...................ما يجوز فيه االجتهاد_ ٕ

 ٕٕٗ ":.......................................................... نطاق النص"االجتهاد في  ٔ_ٕ  

 ٕٗٗ ":.........................................................فيما ال نص فيه"اإلجتهاد .ٕ_ ٕ  

 ٕٙٗ :.................................................................تهاد المعاصرمجال االج-ٖ

 6ٕٗ :........................................................شروط المجتهد:المبحث الثالث

 3ٕٗ .......:..................................................................تعريف المجتهد_ ٔ

 3ٕٗ :.......................................................................مراتب المجتهدين_ ٕ

 3ٕٗ :.................................................................   المجتهد المطلق المستقل_ أ

 ٕٓ٘ ..........................................:.....................المجتهد المطلق المنتسب_ب 

 ٕٓ٘ :...................................................................المجتهد في المذهب_   

 ٕٔ٘ :..................................................................مجتهد الترجيح والفتيا_ د 

 ٕٔ٘ ..........................................................................:شروط المجتهد_ٖ

 ٕٕ٘ :.......................................................................الشروط العلمية:ٔ_ٖ

 ٕٕ٘ .......:............................................................األصول الكبر،:ٔ_ٔ_ٖ

 ٕٕ٘ :.....................................................................العلم بالقرهن الكريم_ أ 

 ٖٕ٘ :............................................................................العلم بالسنة-ب 

 ٕ٘٘ .............................................:.....................العلم بموالا اإلجماا - 

 ٕ٘٘ :..........................................................شروط الفهم وا الستنباط_ٕ_ٔ_ٖ



 982 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ٕ٘٘ :......................................................................العلم بالعربية -أ      

 ٕٙ٘ :..................................................................       م بؤصول الفقهب العل      

 6ٕ٘ :..............................................................العلم بمقاصد الشريعة -      

........................ :.......................................معرفة الناس والحياة-د     
................ 

ٕ٘3 

 ٕٕٙ :..................................................هـ شروط مكملة في الفهم واالستنباط     

 ٕٕٙ :...................................................................الشروط الشخصية -ٕ-ٖ

 ٖٕٙ :............................................................ة والواقعيةالمجتهد بين الممالي-ٗ

 ٖٕٙ :......................................................المجتهد ومسؤلة الخطؤ والصواب:ٔ-ٗ

 ٕٗٙ ..:..................................................المجتهد ومسؤلة تجزين االجتهاد -ٕ-ٗ

 ٕ٘ٙ :..............................................المجتهد المعاصر ومسؤلة تيسير االجتهاد ٖ-ٗ

 6ٕٙ :.........مستويات وشروط تربية ملكة االجتهاد وتحققها في البداية:الفصل الثاني

 3ٕٙ ..........:................................مستويات تربية ملكة االجتهاد:المبحث األول

 4ٕٓ :............................................................مستويات تربية ملكة االجتهاد ٔ

 4ٕٓ :............................................................................الملكة في اللنة-

 4ٕٓ .............................................:...................الملكة في اصطالح العلمان-

 4ٕٔ ....................................................................كيف السبيل إلل الملكة؟-

 4ٖٕ :.....................................................................عوائق تحصيل الملكة-

 4ٕٗ :.............................................................................دملكة االجتها-

 4ٕٗ :.........................................................معنل ملكة االجتهاد عند ابن رشد-

 4ٕ٘ ..............:.......................................................تحصيل ملكة االجتهاد-

 6ٖٕ :...............................الشروط الضرورية لتربية ملكة االجتهاد:المبحث الثاني

 6ٕٗ :...........................................بعض الشروط اللرورية لتربية ملكة االجتهاد-ٔ

 6ٕٗ .................................. :...................البيئة الصالحة والمربون األكفان -ٔ-ٕ

 63ٕ :.....................................القدوة الحسنة ودورها اإليجابي في العالقة التربوية - ٕ

 3ٕٓ :..................................... صيارة مناهج تعليمية هادفة إلل تربية ملكة االجتهاد-ٖ

 3ٕٔ :...................................................داف والمحتويات جانب الكفايات واأله–أ 

 3ٕٕ :.............................................المهارات وطرق التدريس والعرض والبحث-ب

 3ٖٕ :.............................................الحفم خاصية إسالمية ال يجوز التفريط فيها- 

 3ٕٙ :.......................الفهم مطلب شرعي وخطوة لرورية في طريق االجتهاد واإلبداا -د

 34ٕ :..............................................................هـ مستو، استممار النصوص

 36ٕ ................ :..........................................................االستنباط -       

 ٖٓٓ :.........................................................................االستدالل -       

 ٕٖٓ :......................................................................... االستقران -       



 988 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ٕٖٓ ......................................................... :........المقارنة والموازنة -       

 ٖٗٓ :.........................................التجربة الذاتية وتنليب أسلوب الحوار والمناقشة -ٗ

 6ٖٓ :.......................................التدريب علل البحث والتصنيف والتطبيق الميداني -٘

 3ٖٓ ........................................ ناية بالوسائل التعليمية خصوصا منها كتب الدراسةالع

 ٖٗٔ ....................................................................معالم في تكوين المجتهد 

 ٖ٘ٔ .......................................................الشروط التربوية لتربية ملكة االجتهاد 

 ٖٙٔ :.......................................صدق العزيمة وحسن الخلق واقتران العلم بالعمل -ٙ

 3ٖٔ :................................................التشجيا علل التعلم الذاتي والنمرة النقدية-4

 ٕٖٔ :........................................ح زناد االجتهاداالهتمام أكمر باألصول لكونها تقد-6

 ٕٖٗ ...............................والغرا منها "البداية"ذكر سبب تؤليف : المبحث الثالث

 4ٕٖ ":....................................................................البداية"خطاطة لمقاصد 

 6ٕٖ :............................................................الدعوة إلل االجتهاد:لالهدف األو

 ٖٖٔ :..................................................................فهم الخالف: الهدف الماني

 ٕٖٖ ....................:...............................نشر المذاهب الفقهية و بسط أدلتها -أ    

 ٕٖٖ :........................................ نبذ التعصب و الدوران ما الدليل حيث دار -ب    

 ٖٖٗ :.......................الرفق و الحكمة في نزوعه إلل التجديد و العودة إلل االجتهاد -     

 ٖٖٗ ................................................:.....إصالح التعليم الفقهي :  الهدف المالث 

 ٖٖ٘ :....................................االهتمام باألصول وولا قوانين لتنميم القول الفقهي -أ

 ٖٖٙ :.............................................................................معنل األصول 

 3ٖٖ :..................................................... و قوانين للقول الفقهي ولا دساتير-ٔ

 3ٖٖ :.................................................................بعض النماذ  لهذه القوانين 

 ٖٓٗ ...........:.........معرفة القوانين والقواعد واألصول تسهل لبط أجوبة السابقين الكميرة-ٕ

 ٖٓٗ :................................................التمكن من فهم سبب الخالف بين الفقهان -ٖ

 ٖٔٗ :............................ معرفة األصول تساعد علل الترجيح في حالة تعارض اآلمار -ٗ

 ٖٔٗ :...................الجتهادمعرفة األصول تمكن من التخريج علل مذاهب األئمة ومطلق ا-٘

 ٕٖٗ :.........................................التدرب علل االستنباط وحسن النمر واالستدالل-ب

 ٖٙٗ :..................................................................نصائح في االستنباط  - 

 ٖٙٗ .........................................................:.......................الواقعية  -ٔ

 4ٖٗ :...............................................................................العقالنية  -ٕ

 4ٖٗ :................................................................. التيسير و رفا الحر   -ٖ

 6ٖٗ :................................................... الدعوة إلل المرونة و رفض الجمود  -ٗ

 6ٖٗ :................................................................ األخذ بالعادة و التجربة  -٘

 3ٖٗ .............................. :.........................................الترابط المنطقي  -ٙ

 3ٖٗ :.....................................................................التقو، وحسن الخلق-4



 989 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 3ٖٗ :...............................................................التدرب علل حسن الدفاا  -د

 3ٖٗ ................................................................:................المالكية  -ٔ

 ٖٓ٘ :...............................................................................الشافعية  -ٕ

 ٖٓ٘ ....:............................................................................الحنفية  -ٖ

 ٖٓ٘ :.............................................................................الماهرية  -ٗ

 

 فـهــرس المجلـد الثانـــي
 

 ٕٖ٘ .......... آيات وأحاديث األحكام ودورها في تربية ملكة االجتهاد:الباب الثالث

 ٖٖ٘ : ...............مركز  في االجتهادآيات وأحاديث األحكام ودورها ال:الفصل األول

 ٖٗ٘ : ..........أهمية تعلم األحكام وإعمالها ودورها في تربية ملكة االجتهاد:المبحث األول

 ٖ٘٘ :......................................................................تعريف هيات األحكام-

 ٖ٘٘ ..............................................................:....................اآلية لنة  

 ٖ٘٘ :......................................................................اآلية في االصطالح  

 ٖٙ٘ .:..............................................................................األحكام لنة  

 ٖٙ٘ :................................................... معنل األحكام عند المفسرين والمحدمين  

 6ٖ٘ :...........................................................األحكام في اصطالح األصوليين  

 6ٖ٘ ................................:..................أقسام األحكام وأركانها ومكونات أصنافها-

 ٖٔٙ :.....................................................ما يدخل في األحكام وما ال يدخل فيها  

 ٕٖٙ :..............................................................أهمية األحكام والنرض منها-

 ٕٖٙ :........................................سعادة الدنيوية واألخرويةاألحكام  الشرعية مناط ال  

 ٕٖٙ :..............................................................إعمال األحكام سبب ل عمار  

 ٖٖٙ ..:.........................................................من مقاصد البعمة تطبيق األحكام  

 ٖٖٙ :.......................................العالقة الوميقة بين األحكام واإليمان ومسائل االعتقاد  

 ٖٖٙ :..............................................................إعمال األحكام مكمل ل يمان  

 ٖٖٙ ........................................:.............من أقر باإليمان أجريت عليه األحكام   

 ٖٖٙ :............من األحكام ما يوجب العمل وال يقطا العذر وما كان كذلك ال يجوز به  التكفير  

 ٖٗٙ :................................................الفقه علل الوجه األممل ما كان في األحكام  

 ٖٗٙ :..........................................................لل األحكامدوران أصول الفقه ع  

 ٖ٘ٙ :.......................................المنامرة في األحكام من طرق تكوين ملكة االجتهاد  



 990 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ٖ٘ٙ .......:...........................................المراد من هيات األحكام االمتمال واالنقياد  

 ٖ٘ٙ ....................................................................ال لعب في أحكام الشرا 

 ٖ٘ٙ ............................................األحكام تنب  عن فعل العباد تحقيقا لمعنل االبتالن 

 ٖٙٙ :.............................صه الدليلوريره إال ما خ األصل في األحكام أن تعم النبي   

 ٖٙٙ :...............................................................أهمية تعلم األحكام وتبلينها-

 ٖٙٙ :.............................................علم األحكام بين فرض العين وفرض الكفاية   

 6ٖٙ :..............التي يحتاجها المكلفون يستمنل من النهي عن كمرة السإالالسإال في األحكام   

 3ٖٙ :........................فرض من ال يشتنل باستنباط األحكام أن يسؤل أهل الذكر في ذلك   

 4ٖٓ :.........................................طلب العلم بواجبات األحكام ال يحتا  إذن الوالدين  

 4ٖٓ :..........................................................ال حيان في تعلم تفاصيل األحكام  

 4ٖٓ :..............................................أحاديث األحكام من أفلل ما يمليه المحدث   

 4ٖٔ .......ارات اجتهادية؟ هل كان بعض المحدمين يكتمون بعض أحاديث األحكام وريرها العتب  

 4ٕٖ :....................................قناعات فقهية وران كتمان أحاديث األحكام عند البعض   

 4ٕٖ :............................................................موقا األحكام من مجمل الشرا-

 4ٖٖ ................................................:....مصادر األحكام والطرق التي تمبت بها-

 4ٖٖ :...............................................................األحكام ال تمبت إال بشرا    

 4ٖٗ :....................................األحاديث المسندة أصل الشريعة ومنها تستفاد األحكام    

 4ٖ٘ :...............................................االستدالل بالقرانة الشاذة في األحكاميجوز    

 4ٖ٘ ...........................................أكمر األحكام مستندها إنما هو األقوال دون األفعال 

 4ٖ٘ ......................:...................ليست فرلا إال ما كان بيانا ألمر أفعال النبي    

 4ٖٙ : .................كالم النبي صلل هللا عليه وسلم ال يكون في تشريا األحكام  بنير الوحي   

 4ٖٙ :...........................................................األحكام تتلقل أيلا من السيرة    

 4ٖٙ :............................................ي األحكاماألخذ بنلبة المن والرأي المحمود ف   

 44ٖ :..........................................إذا لم يكن من نص أومن رالب فاإلمساك أولل   

 44ٖ :..............................تساهل بعض العلمان في التوابا والشواهد وما فيه مزيد بيان   

 44ٖ :....................................ا األحكام بالمنون المرجوحة والرأي المذموم ال تشر   

 44ٖ :..........................................ذم اتباا األهوان في األحكام من الحكام وريرهم   

 46ٖ ..............:.............................األحكام الشرعية ال تمبت بالمجازات الشعرية    

 46ٖ :..................ال مجال للفراسة والكشف والرإيا والخوارق والنسب في مبوت األحكام    

 43ٖ :..................................مبرر تقديم رأي الفقهان علل النص الصحيح عند المقلدة   
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 6ٖٓ .........................................:................................األحكام واالجتهاد-

 6ٖٓ ........................االجتهاد في األحكام من مميزات أمة اإلسالم عن بعض األمم السابقة 

 6ٖٓ :..................................قلة النصوص وكمرة الوقائا توجب االجتهاد في األحكام   

 6ٖٓ ..هدي اإلسالم تكمر الحوادث التي يصعب ردها إلل األحكام المجملةعندما يبعد الناس عن    

 6ٖٔ :.........................................معرفة نصوص األحكام شرط أساس في االجتهاد   

 6ٖٔ : .........من شروط المنفذين لألحكام والمفتين فيها حسب ابن حزم سماا جميا النصوص   

 6ٕٖ : ..........العلمان أن استحلار هيات األحكام جميعا أمنان االجتهاد ليس بالزم من ير، من   

 6ٖٖ :.....................................واجب المنتصبين للفقه والفتو، واالجتهاد في األحكام   

 6ٖٗ ................األحكام تإخذ من جميا األحاديث والسنن الواردة في المولوا ال من بعلها 

 6ٖٗ :...............معرفة قواعد أصول الفقه من أعمم الطرق التي تعين علل استنباط األحكام   

 6ٖٙ :.................دور العلم بمنهجية تفسير النصوص في سالمة فهم هيات وأحاديث األحكام   

 6ٖٙ ...........................:.التمييز بين ما يقصد به الوعم وبين ما يكون في تعليم األحكام   

 6ٖٙ :...........................................التنازا في األحكام ال يخر  من حقيقة اإليمان   

 64ٖ :....................................................................طرق استنباط األحكام -

 64ٖ :.......................تعالل عليه دالئل وأمارات تدل عليه ما من حكم من األحكام إال وهلل  

 64ٖ :............................................................األحكام مصرح بها ومستنبطة  

 66ٖ :..............................................هيات األحكام ال يكاد يفهم معانيها إال الخاصة  

 66ٖ :.................................................بين هيات األحكام وهيات األسمان والصفات  

 3ٖٓ :....................................................ما يكره من التعمق في قلايا األحكام   

 3ٖٔ ..........................:................................االختالف في األحكام ليس بمنكر-

 3ٖٔ :.............................................نماذ  من اجتهاد السلف واختالفهم في األحكام-

 3ٕٖ :.......................................................جواز التقليد في األحكام دون العقائد-

 3ٕٖ ............................................................:.......عالقة األحكام بالسلطان-

 3ٕٖ :.........................................عالقة األحكام بالقلان من حيث المعنل والمفهوم   

 3ٖٖ ........................................................النرض من األحكام تنفيذ القالي لها 

 3ٖٖ :................................................علل من كان أميرا إقامة األحكام الشرعية   

 3ٖٗ :......................................................العدل في األحكام من فرائض الدين   

 3ٖ٘ ..........................:.....................................الشور، من عزائم األحكام   

 3ٖ٘ .......................................................يشاور في األحكام؟ هل كان النبي   

 34ٖ :.....................................................اواعد تهم األحكام:المبحث الثاني
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 36ٖ .................................................:...........في األحكام  خصائص النبي -

 ٓٓٗ :.........................................................................النس  في األحكام-

 ٓٓٗ :.............................................معرفة الناس  والمنسوخ لروري في األحكام  

 ٔٓٗ :............................................................. ما نفل حكما مابتاال ناس  إال  

 ٔٓٗ :......................................نس  األحكام يإمر علل المستقبل وال ينقض المالي   

 ٔٓٗ ..............:...................................................ال نس  بعد رسول هللا   

 ٔٓٗ :............................................................األحكام الدنيوية هي التي تنس   

 ٕٓٗ :...........................................................قواعد أخر، متفرقة تهم األحكام-

 ٕٓٗ ...............................................:...........األصل تساوي الناس في األحكام  

 ٖٓٗ :.........................................ماال يعقل من األحكام يقتصر فيه علل المنصوص  

 ٗٓٗ :.........................................تنبني األحكام علل ما يكون لنا طريق إلل معرفته  

 ٗٓٗ :..................................................ام علل الماهر بين العباد جعل هللا األحك  

 ٘ٓٗ :....................................................األحكام الماهرة تابعة لألدلة الماهرة-  

 ٘ٓٗ ................:.....................................مجرد النية ال عبرة بها في األحكام     

 ٘ٓٗ :.....................المسلمون كلهم مإمنون عندنا في األحكام وال ندري من هم عند هللا     

 ٙٓٗ :................................................األحكام تناط بالنالب ال بالصورة النادرة -  

 ٙٓٗ ................................................:............األحكام تترتب علل األسباب -  

 ٙٓٗ :...............................................اختالف األسباب يقتلي اختالف األحكام     

 4ٓٗ :..................................األصل أن األحكام تلاف إلل أسبابها ال إلل شروطها     

 4ٓٗ :.....................................رتبة علل القرائن تدور معها كيفما دارتاألحكام المت-  

 4ٓٗ :........................تعليق األحكام علل الشهور العربية دون ريرها من شهور العجم -  

 6ٓٗ ......:..............................الحين المعلوم هو الذي تتعلق به األحكام ال المجهول -  

 6ٓٗ : .......أيام نزول الوحي( ممل الطيبات )يرجا في ألفام األحكام إلل المعهود عند العرب -  

 6ٓٗ :.............................األحكام علل مقتلل األسمان التي علقت عليها زمن التشريا-  

 3ٓٗ :..............للنوية بنقل اآلحاداالكتفان في إمبات األحكام  الشرعية المستندة إلل األلفام ا-  

 3ٓٗ :..........................................إذا حدد االصطالح الشرعي ترتبط به األحكام -  

 3ٓٗ :.................................................................األحكام تدور ما عللها -  

 3ٓٗ :............................................................كام تؤكيد العلل أقو، في األح-  

 ٓٔٗ :.....................................................اللرورات واألعذار ترفا األحكام -  

 ٓٔٗ :....................................................اعتبار أحوال األشخاص في األحكام -  
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 ٓٔٗ :..............................................................ال تخيير في إمبات األحكام -  

 ٓٔٗ :...............................................رفا اإلمم اليعني باللرورة رفا األحكام -  

 ٓٔٗ .............................:....................من األحكام ما يإخذ تؤصيال ال تفصيال -  

 ٓٔٗ :....................التحريم المخفف مقدم علل التحريم الممقل عند اللرورة في األحكام -  

 ٓٔٗ :...................................................................األصل تعدي األحكام -  

 ٔٔٗ :........................................وص األحكامقواعد في التعارض والترجيح بين نص-

 ٕٔٗ :.................................................................ال تعارض بين األحاديث  

 ٕٔٗ :.....................................................................العمل عند التعارض   

 ٘ٔٗ :............................لقائلين للحديث والسالمة من النس  من مرجحات األحكامكمرة ا  

 4ٔٗ :...............األحكاميون وكتب األحكام وعناية العلما  بآيات األحكام:المبحث الثالث 

 6ٔٗ ...........:......................................................عناية العلمان بآيات األحكام

 6ٔٗ :...........................................................نماذ  من علمان وشيوخ األحكام 

 3ٔٗ :.................................................أبو هريرة من المكمرين من أحاديث األحكام

 3ٔٗ :..............من األحكام  الشرعية ال ينكر عليه تفرده بشين من كان بمنزلة أبي هريرة 

 3ٔٗ :...........................................مالك وابن عيينة من أعلم الناس بؤحاديث األحكام 

 ٕٓٗ :.....................................................................نماذ  من كتب األحكام

 ٕٖٗ :...............................................................ممطبوعات حديمة في األحكا

 6ٖٗ خصوصيات آيات وأحاديث األحكام ودورها في تربية ملكة االجتهاد: الفصل الثاني

 3ٖٗ :..............خصوصيات آيات األحكام ودورها في تربية ملكة االجتهاد: المبحث األول

 ٓٗٗ ......................................................................:.....عدد هيات األحكام

 ٓٗٗ :....................................................من حصر هيات األحكام في خمسمائة هية

 ٔٗٗ ...:.................................................................جدول عدد هيات األحكام

 4ٗٗ :.............................................................الرافلون لحصر هيات األحكام

 3ٗٗ :............................................................خصوصيات بعض هيات األحكام

 3ٗٗ ...........................:..................................هيات عميمة من أمهات األحكام

 ٓ٘ٗ :.....................................................أعلل ما في سورة المائدة من األحكام 

 ٓ٘ٗ :.......................................................هيات األحكام محكمات رير متشابهات

 ٔ٘ٗ :..........كام ودورها في تربية ملكة االجتهادخصوصيات أحاديث األح:المبحث الثاني 

 ٕ٘ٗ :...........................................أهمية العلم بؤحاديث األحكام وعلم الحديث عموما

 ٖ٘ٗ :..........................................العلم بؤحاديث األحكام لروري لفهم هيات األحكام 
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 ٖ٘ٗ :.................................................الحديث عموما هو الحكمةأحاديث األحكام و

 ٖ٘ٗ :....................................................أنواا السنن وموقا أحاديث األحكام منها

 4٘ٗ .........:.....................................عدد أحاديث األحكام المحتا  إليها في االجتهاد

 3٘ٗ :...............................................................من ير، حفم أحاديث األحكام

 3٘ٗ :................................................................قواعد تخص أحاديث األحكام

 3٘ٗ ......................................:.................األصل في التحدث باألحكام االتصال 

 ٓٙٗ :...............................................................قبول خبر اآلحاد في األحكام 

 ٔٙٗ :.......................................العلمان يتشددون أكمر في أحاديث األحكام دون ريرها

 ٘ٙٗ :..............................................كام عند جمهور األمة الحسن محتج به في األح

 ٘ٙٗ :......................................................قد يحتج في األحكام بما دون الصحيح 

 ٘ٙٗ :....................................................التعامل ما اللعيف في األحكام وريره 

 ٙٙٗ :..................................................تحريم رواية المولوا في األحكام وريره

 ٙٙٗ ..احتياط مستنبط األحكام من قول المحدث أخرجه فالن وهو يقصد أصله ال تلك األلفام بعينها

 4ٙٗ ........................:..............................................أمهات أحاديث األحكام

 4ٙٗ :........................................................حديث إنما األعمال بالنيات ملث العلم

 6ٙٗ ....................حديث في الحج جما جميا أحكام الدين أولها عن هخرها بحسب ابن حزم 

 6ٙٗ :..................................يث األحكاممن استخر  ألف فائدة من حديث واحد من أحاد

 3ٙٗ :.................................................حديث إذا لم تستح يتلمن األحكام الخمسة 

 3ٙٗ :...........................................................حديث القسامة من قواعد األحكام 

 3ٙٗ :..................................................................ث األحكامقواعد تهم أحادي

 3ٙٗ :..................................علل ذلك  يإخذ باإلقرار في األحكام شرط اطالا النبي 

رد أحاديث األحكام بحجة عموم البلو، والحاجة إلل التواتر وكذا بحجة معارلتها ألصول 
 4ٓٗ :.................................................قيسة أو مخالفة الراوي لما رو، اليستقيماأل

 4ٔٗ :..........من ير، أن األحكام تإخذ أيلا من األحاديث التي جانت في سياق لرب األممال

 4ٕٗ ...............:...............................................قد يرد الحديث وليس هو السنة

 4ٖٗ ":البداية"نماذج تطبيقية من االجتهاد الخاص بآيات وأحاديث أحكام : الفصل الثالث

 4ٗٗ ":..................................................البداية"آيات وأحاديث :المبحث األول

 4ٙٗ ................................".....البحر الزخار"وهيات أحكام"البداية"مقارنة بين هيات أحكام 

 6ٕٗ :.............................................................نماذ  من توميف هيات األحكام

 6ٙٗ ":.......................................................................البداية"أحاديث أحكام 



 995 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 3ٕٗ :...............................مجتهدين في عدم إعمال النصمبررات ال:المبحث الثاني

 3ٖٗ :...............................................................عدم وجود نص في المسؤلة-أ

 34ٗ :.....................................................................عدم صحة النص كعدمه

 36ٗ :..............................................................لقواعد في رياب النصبعض ا

 36ٗ :...........................................ما لم يمبت فيها أمر وجب أن يتمسك فيها باإلجماا

 36ٗ ..............:...................................من يلجؤ إلل فعل الصحابي في رياب النص

 36ٗ :...........................................ما لم يرد فيه نص يطلب حكمه من طريق القياس

 33ٗ :.....................................................الصحابة ال يقيسون إال إذا عدموا النص

 33ٗ .........................................:...إذا فقد النص تم الرجوا إلل البرانة من التكليف

 33ٗ :.......................................................من ال ير، تحريم ما لم يرد فيه نص

 ٓٓ٘ :..................ما هو مسكوت عنه في الشرا كمير يحتا  إلل قانون يلبط اجتهاد النمار

 ٓٓ٘ .............................................................:.عدم اإلطالا علل الحديث-ب

 ٕٓ٘ :.................................................................القول بؤن النص منسوخ- 

 ٓٔ٘ :.................................................................قواعد في الناس  والمنسوخ

 ٓٔ٘ :..........................................................ال يجوز القول بالنس  لمجرد المن

 ٓٔ٘ :...............................................................مبوت النس  يرفا االحتماالت

 ٓٔ٘ .....................:.لبط تاري  النزول أو الورود عامل حاسم لمعرفة الناس  من المنسوخ

 ٔٔ٘ :.....................................................................الخبر ليس يدخله النس 

 ٔٔ٘ :........................................................من ير، نس  القرهن بالسنة المتواترة

 ٔٔ٘ :.........................................................ال ينس  القرهن بالسنة رير المتواترة

 ٕٔ٘ :........................................................هل الزيادة علل النص تقتلي النس 

 ٕٔ٘ :.................................................................الزيادة المنيرة للحكم ناسخة

إذا وقا تعارض األحاديث بشكل يصعب الجما بينها وتعذر القول بالنس  تم إسقاطها جميعا 
 ٖٔ٘ :........................................................والعودة إلل استصحاب حال اإلجماا

 ٖٔ٘ .......:.....................مالك ير، مخالفة عمل أهل المدينة للحديث يعتبر نوعا من النس 

 ٖٔ٘ :........................ما وجب العمل به جاز نسخه والنس  قد يكون للبعض وقد يكون للكل

 ٗٔ٘ :..................................نسخا من رأ، فعل الخلفان الراشدين المخالف فعل النبي 

 ٗٔ٘ .............................:...................................من جعل العام ناسخا للخاص

 ٗٔ٘ ....................................من رأ، أن العموم إذا تاخر عن الخصوص فهو ناس  له 

 ٘ٔ٘ :.................................................................القول بوجود ما يعارله-د
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 ٘ٔ٘ ......................................................:...............معارلة الكتاب للكتاب

 ٘ٔ٘ :....................................................................معارلة الكتاب للحديث

 4ٔ٘ :...................................................................معارلة الحديث بالحديث

 6ٔ٘ :...........................ني معارلة الحديث المابت الصحيح بمن دونه من اللعيفال ينب

 3ٔ٘ :....................................................................معارلة اآلمار لألصول

 ٕٔ٘ .............:.........................................................معارلة اآلمار للقياس

 ٕٔ٘ :...........................................................معارلة اللفم للفم واللفم للقياس

 ٕٔ٘ :...............................................................معارلة ماهر الكتاب للقياس

 ٕٔ٘ ............................................:...................معارلة دليل الخطاب للقياس

 ٕٔ٘ :.................................................................معارلة عموم األمر للقياس

 ٕٕ٘ :.......................................................معارلة العموم للقياس المخصص له

 ٕٕ٘ :.............................................. ................ر األمرمعارلة القياس لماه

 ٕٕ٘ :..........................................................للقياس معارلة دليل فعل النبي 

 ٖٕ٘ ...:............................................................عمل الراوي بخالف ما رو،

 ٕٗ٘ :.......................................معارلة خبر الواحد بعمل المدينة أو ما تعم به البلو،

 3ٕ٘ ............................................رد األخبار التي تهم ما تعم به البلو، إذا لم تنتشر

 ٖٓ٘ ..................................:...............القول باختصاص النص بمولعه فال يتعداه

 ٖٓ٘ :.....................................................النص خاص بالنبي صلل هللا عليه وسلم

 ٕٖ٘ :.................................األصل أن أفعاله الزمة لنا إال ما قام الدليل علل خصوصيته

 ٕٖ٘ :.......................................................ه وسلمخاص بنير النبي صلل هللا علي

 ٖٙ٘ :.............................................................قواعد في تعارض النص وريره

 ٖٙ٘ :..................................................................ماهر الكتاب أولل أن يتبا

 ٖٙ٘ :....................................................................الجما بين القياس واألمر

 ٖٙ٘ :..................................................من لوابط إعمال القياس ما وجود النص

 6ٖ٘ ": ...........دايةالب"نماذج من أوج  االجتهاد الخاصة بآيات األحكام في :المبحث الثالث

 3ٖ٘ :........................................................................القرانات القرهنية -أ

 ٕٗ٘ :.....................................................................الخالف في البسملة -ب

 ٗٗ٘ :.......وأسباب الورود في الفهم واالستنباط دور معرفة أسباب النزول: المبحث الرابل

 ٘ٗ٘ :...........................................أـ دور معرفة أسباب النزول في الفهم واالستنباط

 ٙٗ٘ :...............................ب ـ معرفة أسباب ورود الحديث ودوره في الفهم واالستنباط
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 6ٗ٘ :....................دالالت األلفاظ في تربية ملكة االجتهاددور تعلم :الفصل الرابل

 3ٗ٘ :..........................................تعلم ما يتعلا بالنص والمجمل:المبحث األول

 ٔ٘٘ :..............................................................تعلم ما يتعلق بالنص والمجمل

 ٔ٘٘ :...................................................................من جهة الصينةالنص -أ

 ٔ٘٘ :..................................................................النص من جهة المفهوم-ب

 ٕ٘٘ .............:...............................................نماذ  مما جان علل سبيل النص

 ٗ٘٘ :..........................................................قواعد تهم ما جان علل سبيل النص

 ٗ٘٘ :.......................................................ال يجب أن يترك النص بدليل الخطاب

 ٘٘٘ .......................................:...................النص ال يجب أن يعارض بالقياس

 ٘٘٘ :.....................قد يكون الحديث نصا في مولا الخالف ويرفض في االحتجا  للعفه

 ٘٘٘ :.....................................................للنص قوة االستمنان من األصل والقاعدة

 ٘٘٘ :.................حتمل بما يناسب ما هو نص في المولوافي الجما بين األحاديث يإول الم

 ٘٘٘ :................................................................المجمل من جهة الصينة - 

 ٙ٘٘ :..................................................................المجمل من جهة المفهوم-د

 ٙ٘٘ :................................................................................ملحكم المج

 4٘٘ :.......................................................................نماذ   تتعلق بالمجمل

 3٘٘ .......................:.................................................قواعد تتعلق بالمجمل

 3٘٘ :................................................................المبين تابا للمجمل في حكمه

 3٘٘ :...................................المبينة لألوامر الواجبة تحمل علل الوجوب أفعال النبي 

 3٘٘ ....................................................:....المجمل يحمل علل المفصل والمفسر

 ٓٙ٘ :..............................................................المجمل ليس له عموم يإخذ به

 ٓٙ٘ :.........................................................................نماذ  من المشترك

 ٖٙ٘ :.........................................................................ي المشتركقواعد ف

 ٖٙ٘ :..................................................ال تعارض األصول المابتة باالسم المشترك

 ٖٙ٘ .................:.........................ال يلتفت إلل مجرد اإلشتراك في اإلسم دون حقيقته

 ٗٙ٘ :.......................................تعلم ما يتعلا بالظاهر والمإول: المبحث الثاني

 ٘ٙ٘ :..................................................................الماهر من جهة الصينة-أ

 ٘ٙ٘ .........................................:........................الماهر من جهة المفهوم-ب

 ٙٙ٘ :................................................................................حكم الماهر

 ٙٙ٘ :............................................ماهر يتوقف فيه علل القرينة وسياق االستعمال-
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 ٙٙ٘ :.........................شهور باستقران اللنة والمشهور بولا الشراماهر يحمل علل الم-

 4ٙ٘ :........................................تجوز المخاطبة باألسمان العرفية قبل بيان تفاصيلها-

 4ٙ٘ .:.........................................................لأللفام الماهرة مراتب في المهور

 6ٙ٘ :........................................................................نماذ  تتعلق بالماهر

 44٘ :........................................................................قواعد تتعلق بالماهر

 44٘ :...........بالتعبد وال معقول المعنلاإلفراط في التمسك بالماهر يإدي إلل المبالنة في القول 

 46٘ :.....................................................يعدل عن الماهر لعدم المناسبة الشرعية

 46٘ :.......................................األمهر يجب المصير إليه حتل يدل الدليل علل خالفه

 46٘ :.....................................................يل الخطابالماهر يقوي العموم علل دل

 46٘ :.................................................ال ينبني الخرو  عن الماهر لقياس لعيف

 46٘ :...........................................................الصحابة ال يؤخذون دائما بالماهر

 43٘ :.....................................ينلب ماهر اللفم علل مقتلل القياس بحسب قوة اللفم

 43٘ :......................................الترجيح بين ماهرين يحتملهما النص ال يكون إال بدليل

 43٘ ......................:.......................تؤويل الماهر بالقياس متفق عليه عند األصوليين

 43٘ :.................................................................المإول من جهة الصينة- 

 6ٓ٘ :.................................................................المإول من جهة المفهوم -د

 6ٓ٘ ......................................................:........................مراتب التؤويل

 6ٓ٘ :........................................................................نماذ  تتعلق بالتؤويل

 6ٖ٘ :........................................................................قواعد تتعلق بالتؤويل

 6ٖ٘ :................التؤويل عند ماهر التعارض يكون بالجما أوالترجيح أو القول بالنس  إن وجد

 6ٖ٘ :......................................................وجود سنة في مسؤلة مما يرجح التؤويل

 6ٖ٘ ......................:........يرجا في التؤويل المتعلق باللنة إلل عادة العرب في االستعمال

 6ٖ٘ :....................................................ال ينبني رد بعض الحديث وتؤويل بعله

 6ٗ٘ :................................................................التؤويل باعتماد دليل الخطاب

 6ٗ٘ :.............................................د اللفمقد يكون التؤويل بزيادة محتملة علل مجر

 6ٗ٘ :.......................................................من التؤويل حمل المجمل علل المفسر

 6ٗ٘ هو أن يحمل الشين علل الحقيقة حتل يدل الدليل علل حمله علل المجاز:األصل قبل التؤويل 

 6٘٘ :.............................................................د في التؤويللرورة تجنب البع

 6٘٘ :................................................................يعلد التؤويل  فعل النبي 

 6٘٘ .........:.........................................من التؤويل حمل األمر علل أصله في اللنة



 999 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 6٘٘ :.................................................تؤويل النهي بتخصيصه لمعارلته األصول

 6ٙ٘ :.........................................................من التؤويل حمل المطلق علل المقيد

نصا وجب تؤويل المحتمل علل  إذا ورد حديمان في مولوا واحد وكان أحدهما محتمال واآلخر
 6ٙ٘ : .........................................................الجهة التي يصح الجما بينهما

 6ٙ٘ :.....................................................التؤويل يدفا بما ورد صريحا في النص

 6ٙ٘ .............................................:....التؤويل يلعف أمام التعليل المنصوص عليه

 64٘ :.................................إذا كانت النصوص محتملة يرجح التؤويل المناسب لألصول

 66٘ ......................................تعلم ما يتعلا بالعموم والخصوص:المبحث الثالث

 63٘ ....................................................................مفهوم العام عند ابن رشد

 63٘ :....................................................................مراتب العام في المهور

 63٘ :....................................اللفم العام يحمل علل عمومه وال يصرف عنه إال بقرينة

 3ٓ٘ :..................................................................اللفم العام يراد به الخاص

 3ٓ٘ :................................................................اللفم الخاص يراد به العموم

 3ٔ٘ ...............................:...........................ما يعتبر من العموم وما ليس كذلك

 3ٔ٘ :...........................................................ما يرد من العام ويراد به الخاص

 3ٕ٘ :...................................................العام إذا ورد في شين مم ورد تخصيصه

 3ٕ٘ :....................................واألجناس واألنواا من األلفام الخاصة أسمان األشخاص

 3ٕ٘ :........................................................الخاص بدوره له مراتب في المهور

 3ٖ٘ :...................................................................................حكم العام

 3ٖ٘ :...............................................وز المخاطبة بالعام الذي يعقبه التخصيصتج-

 3ٗ٘ :.....................................................................االستمنان وعالقته بالعام

 3ٗ٘ ...........................:.......................................المتقطا/االستمنان المقطوا

 3٘٘ :.....................................................المستمنل منه ال يكون أقل من المستمنل

 3٘٘ :..................................................................العام بين اإلطالق والتقييد

 3٘٘ (:........................................عرفونه بدليل الخطابالذي ي)المقيد من جهة المفهوم

 3ٙ٘ :..............................................................مراتب المقيد من جهة المفهوم

 3ٙ٘ :................................................................نماذ  تتعلق بالعام والخاص

 4ٓٙ :....................................................................قواعد في العام والخاص

 4ٓٙ :....................................................................الخاص يبنل علل العام 
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تنليب أحدهما إال  إذا تعارض حديمان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلل
 6ٓٙ .......................................................................................بدليل 

 6ٓٙ :......................................إذا ورد العام علل سبب خاص ال يقتصر به علل سببه

 6ٓٙ .....................................:...........االحتجا  بالعموم في رير المقصود لعيف

 6ٓٙ :.............................................................العموم أقو، من دليل الخطاب 

 3ٓٙ :.........................قاعدة جليلة في تعارض العمومات وما يكون من تخصيص واستمنان

 ٓٔٙ ............................................................:.......يحمل العموم علل المفسر

 ٓٔٙ :..................................................إذا كان الخاص متصال بالعام كان استمنان 

 ٓٔٙ :............................من يقول االسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم وخصوص

 ٔٔٙ :....................................لعموم المتؤخر عن الخصوص ناس  له أم يبنل عليههل ا

 ٔٔٙ :......................................من ير، أن العموم إذا خصص بقي الباقي علل عمومه

 ٔٔٙ .......:............................................من ال ير، تخصيص العموم بقول الراوي

 ٔٔٙ :.........................إذا خر  العام علل سبب هل يقصر علل سببه أم يحمل علل عمومه

 ٕٔٙ :....................................................األصل أن يحمل الخاص علل خصوصه

 ٕٔٙ ..................:.........................الحديث المحتمل ال ينبني أن تخصص به األصول

 ٕٔٙ :...................................الزمة لنا إال ما قام الدليل علل خصوصيته أفعال النبي 

 ٕٔٙ ................................................الواجب أن يستمنل الحكم الخاص من األصول

 ٕٔٙ ............................................:......................السنة يخصص بها الكتاب 

 ٖٔٙ :.......................................................التخصيص لألصول إنما يكون بسماا

 ٖٔٙ :...............................................جواز تخصيص العموم بالقياس الممنون العلة

 ٖٔٙ :................................................................المقيدنماذ  تتعلق بالمطلق و

 ٙٔٙ :...................................................................قواعد في المطلق والمقيد

 ٙٔٙ ......:.................................هل يقلل بالمطلق علل المقيد أو بالمقيد علل المطلق

 ٙٔٙ ..........هل يحمل المطلق علل المقيد في األشيان التي تتفق في األحكام وتختلف في األسباب

 4ٔٙ :..........................................تعلم ما يتعلا باألمر والنهي: المبحث الرابل

 6ٔٙ .........................................................................مفهوم األمر والنهي

 3ٔٙ :.....................................مسؤلة الوجوب والندب عرف شرعي وليس ولعا لنويا

 3ٔٙ :.....................................األصل في األوامر الشرعية الوجوب وفي النهي التحريم

 3ٔٙ :.................ي في األوامر وكذا تكرار األفعالقرائن األحوال تفيد معرفة الفور أو التراخ

 3ٔٙ :........................................................األمر بالشين بعد حمره يفيد اإلباحة



 1001 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ٕٓٙ :...................................وجوب القلان بحاجة إلل أمر جديد خالفا لجمهور الفقهان

 ٕٓٙ :..............................................إجزان المؤمور به إذا أدي بكماله األمر يقتلل

 ٕٓٙ :.........................................النهي يعود بفساد األصل من جهة ما قيد به واشترط

 ٕٓٙ ...............:...................................................نماذ  تتعلق باألمر والنهي

 ٕ٘ٙ :.....................................................................قواعد في األمر والنهي

 ٕ٘ٙ :...................................................................الماهر من األمر الوجوب

 ٕٙٙ :...................................اب الوجوباألوامر الشرعية رير معقولة المعنل هكد في ب

 ٕٙٙ :........................................هل ينلب األمر علل النهي أم ينلب النهي علل األمر

 4ٕٙ :...............................................األمر بالشين بعد النهي عنه يدل علل اإلباحة

 4ٕٙ :..............................................ل فساد المنهي عند أو ال يدلهل يدل النهي عل

 4ٕٙ :.......................يمكن بالقياس العدول بلفم النهي عن مفهوم الحمر إلل مفهوم الكراهة

 6ٕٙ :....................دور تعلم ما يتعلا باللغة في االجتهاد واالستنباط:المبحث الخامس

 3ٕٙ :.............أ ـ لبط المصطلحات اللنوية واستعماالتها عند العرب، و كذا اشتراك األسمان

 3ٕٙ :.........................................................ـ االشتراك في األسمان والمعانئ

 ٖٗٙ ...................:........................................ـ االشتراك في بعض الحروفٕ

 ٖٙٙ :....................................................ـ هل يإخذ بؤقل ما يطلق عليه اإلسم؟ٖ

 4ٖٙ :ـاالختالف في تحديد المصطلحات،وما تدل عليه األسمان من أهم أسباب اختالف المجتهدينٗ

 6ٖٙ ....................................:..ـ تؤرجح النمر بين المعنل اللنوي والمعنل الشرعي٘

 ٓٗٙ :.......................................االختالف في أشيان من قبل تناول اإلسم لها من عدمه

 ٔٗٙ :......................................................ب ـ االحتمال فيما يعود عليه اللمير

 ٔٗٙ :....................................................ب مذكور؟  ـ هل الشرط يعود إلل أقر

 ٕٗٙ :...................................................د ـ هل يعود االستمنان إلل أقرب مذكور؟

 ٕٗٙ :....................................................بين االستمنان المتصل واالستمنان المنقطا

 ٖٗٙ :..................................................هـ ـ قواعد لها تعلق في االستنباط باللنة

 ٖٗٙ :.....................................االختالف في داللة اللفم أحد أسباب االختالفات العامة-

 ٖٗٙ .............................:.استقران كالم العرب وسيلة للوقوف علل المعاني والتمييز بينها

 ٖٗٙ :...........................................................احترام عادة العرب في االستعمال

 ٖٗٙ :.............................تؤصيل المفاهيم الفقهية بالرجوا إلل الجذور اللنوية يقوي الحجة

 ٗٗٙ :..............................................بين اللنة والفقه تطابق األسمان والمعاني أحيانا

 ٗٗٙ ........................................ال يمكن أن يقصد باالسم المشترك رير معنل واحد -



 1002 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ٗٗٙ :.........................................ال يصار إلل أحد المعنيين في المشترك إال بدليل -

 ٗٗٙ :......................................................حرف مم يقتلي الترتيب بال خالف -

 ٗٗٙ :...........................................اللمائر إنما يحمل أبدا عودها علل أقرب مذكور

 ٘ٗٙ ............:...........األلف والالم للحصر،والحصر يدل علل أن الحكم خاص بالمنطوق به

 ٘ٗٙ :......................................................................إنما من أدوات الحصر

 ٘ٗٙ :...................األسمان التي لم تمبت لها معان شرعية يجب أن تحمل علل المعنل اللنوي

 ٙٗٙ .........................................:.......................بخالف ما قبلها" إلل"ما بعد 

 ٙٗٙ :..........................................................ما بعد الناية بخالف ما قبل الناية

 ٙٗٙ :........................................................اختالف األحكام حيث تختلف األسمان

 ٙٗٙ :.........................................................ان العرب التخييرتقتلي في لس" أو"

 ٙٗٙ :...........................................................داللة ما هو علل وزن فعل وأفعل

 ٙٗٙ .........:....................................................العطف يفيد االشتراك في الحكم

 ٙٗٙ :.............................................................ليست صينة الشرط صينة يمين

 4ٗٙ :................................................................االستمنان المتصل رفا للزوم

 6ٗٙ :.........................بتقييداالستمنان يكون من عدد أو من عموم بتخصيص أو من مطلق 

 6ٗٙ :......................................................اسم الشين قد ينطلق علل ما يتولد منه

 6ٗٙ :............................................الم التعريف في كالم العرب قد تدل علل البعض

 3ٗٙ :...........................................احة دون اإليجاباإلستمنان من الحمر يقتلي اإلب

 3ٗٙ :......الحكم إذا علق باسم مشتق دل علل أن ذلك المعنل الذي اشتق منه االسم هو علة الحكم

 3ٗٙ :.............................................العقود ال تصح إال باأللفام التي صينتها مالية

 3ٗٙ :...........................................ض ما يتعلق بالبالرة وله عالقة باالستنباطزـ بع

 ٓ٘ٙ :.............................................................................الحقيقة والمجاز

 ٓ٘ٙ :.............ازاألصل هو أن يحمل الشين علل الحقيقة حتل يدل الدليل علل حمله علل المج

 ٔ٘ٙ :...................................................................................االستعارة

 ٔ٘ٙ :.................................ال يصار إلل االستعارة إال ألمر يوجب الخرو  عن الحقيقة

 ٔ٘ٙ :..............................ود تدرأ بالشبهاتاالحتمال الذي في االسم المستعار شبهة والحد

 ٕ٘ٙ :............................................................................الصريح والكناية

 ٗ٘ٙ :...............................................................بعض القواعد المتعلقة بالكناية

 ٗ٘ٙ :........................................................الصريح أقو، من داللة الكنايةداللة 

 ٗ٘ٙ :.........................................العقود عند البعض تنعقد باأللفام الصريحة وبالكناية



 1003 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 ٗ٘ٙ ........................:.........................الشهادة في الزنا تكون بالتصريح ال بالكناية

 ٗ٘ٙ :.................................الكناية قد تقوم بعرف العادة واالستعمال مقام النص الصريح

 ٘٘ٙ :.............................................................................التقديم والتؤخير

 ٘٘ٙ :........................................م علل الحقيقة أوللالتقديم والتؤخير مجاز وحمل الكال

 ٘٘ٙ :......................................................................تقدير الحذف في الكالم

 ٙ٘ٙ :...............................................الحذف مجاز وحمل الكالم علل الحقيقة أمهر

 

 فـهــرس المجلـد الثالـــــــــث
 

 4٘ٙ :دور اإلجماع واألصول التبعية في تربية ملكة االجتهاد: الباب الرابل

 6٘ٙ :.................دور تعلم اإلجماع والقياس في تربية ملكة االجتهاد:الفصل األول

 3٘ٙ ................":.........البداية"تعلم بعا ما يتعلا باإلجماع من خبلل :المبحث األول

 ٓٙٙ :................................................................مفهوم اإلجماا عند ابن رشد

 ٔٙٙ ":.................................................................بداية المجتهد"اإلجماا في 

 ٖٙٙ اجا األخر، بخصوص عدد اإلجماعات الواردة فيهاوعدد من المر"البداية"مقارنة تقريبية بين 

 ٘ٙٙ ":...................................................................البداية"صيآ اإلجماا في 

 4ٙٙ .........................................................................ممن يكون اإلجماا؟

 6ٙٙ :........................................................................جمااأهمية ودور اإل

 6ٙٙ .....................................................................:الكتاب مستند اإلجماا-

 6ٙٙ ................:......................................................السنة مستند اإلجماا-

 3ٙٙ :........................................................الكتاب والسنة معا مستندا اإلجماا-

 3ٙٙ :........................................مستندا اإلجماا(أبو بكر وعمر)السنة وعمل الخلفان -

 3ٙٙ ................................................:.......االجتهاد واالستنباط مستندا اإلجماا-

 4ٓٙ :.....................................................................القياس مستند اإلجماا -

 4ٓٙ :..................................................................المصلحة مستند اإلجماا -

 4ٔٙ :.............................................................الفقهية مستند اإلجماا القواعد-

 4ٔٙ .........................................................ماذا يليف اإلجماا للنص القرهني؟

 4ٔٙ .................:...............................................اإلجماا يحدد معنل النص -

 4ٔٙ :..............................................اإلجماا علل أن األمر في النص يفيد الوجوب

 4ٔٙ :............................................اإلجماا علل أن األمر في النص علل اإلباحة -



 1004 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 4ٔٙ ..........................................:.............اإلجماا علل أن الخبر بمعنل األمر-

 4ٕٙ :...................................اإلجماا يرجح معنل في اآلية علل هخر قد يفيده الماهر-

 4ٕٙ :...............................................اإلجماا  يحسم القول في كون اآلية محكمة-

 4ٕٙ :.........................................لة علل التعيين أو الكفايةاإلجماا يحدد هل الفري-

 4ٕٙ ........................................................ماذا يليف اإلجماا للحديث النبوي؟

 4ٕٙ :..................................................................اإلجماا يرجح الحديث -

 4ٖٙ ............................................................. :اإلجماا علل ماهر الحديث-

 4ٖٙ :..........................................اإلجماا علل ترجيح بعض االحتماالت في النص-

 4ٖٙ .....................:.........................................اإلجماا يقوي حديث اآلحاد -

 4ٖٙ :.......................اإلجماا يكون دليال علل لعف بعض اآلمار الواردة في المولوا -

 4ٗٙ :........................................اإلجماا يرجح لونا من ألوان الجما بين األحاديث -

 4ٗٙ ........................................................................كيف يعرف اإلجماا؟

 4ٗٙ :.............................................................................مراتب اإلجماا

 4ٗٙ :.......................................وقوف طالب االجتهاد علل لعف اإلجماا السكوتي-

 4ٗٙ :................................................................مااقواعد أصولية تهم اإلج-

 4ٗٙ :..................وقوف الطالب علل حكم االحتجا  بمولا اإلجماا علل مولا الخالف-

 4٘ٙ .................................................................:مبدأ استصحاب اإلجماا -

 4٘ٙ :......................................................................جماا يقاس عليهاإل -

 4٘ٙ :............................................................اإلجماا يقوم بدور التخصيص-

 4٘ٙ ..............:......................................بعض مصادر ابن رشد في ذكر اإلجماا

 4ٙٙ :...........................بعض الكتب المطبوعة في مولوا اإلجماا بحسب تاري  طبعها

 46ٙ :...........................تعلم القياس ودوره في تربية ملكة االجتهاد: المبحث الثاني

 6ٓٙ ..............................:...............................................مفهوم القياس-

 6ٓٙ :..............................................بعض ما عرف به العلمان القياس قبل ابن رشد

 6ٗٙ :...........................................عند ابن رشد( الخاص يراد به العام)بين القياس و

 64ٙ ..........................................................:....أوجه استعمال ابن رشد للقياس

 66ٙ :........................................استعماله لمعنل قياس المسكوت عنه علل المنطوق به

 66ٙ :........................................................استعماله القياس بمعنل العقل والنمر

 3ٓٙ :......................................................قياس بمعنل قريب من معنل المقاصدال

 3ٓٙ :....................................................القياس بمعنل الوفان والقرب من األصول



 1005 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 3ٓٙ ...................:..............................موقا القياس في أصول الفقه عند ابن رشد-

 3ٕٙ :..........................................................................مشروعية القياس-

 36ٙ :....................................................................أنواا األقيسة ومراتبها-

 36ٙ .......................................................:.........................قياس األولل

 33ٙ :..................................................................قياس المعنل أو قياس العلة

 4ٓٔ :....................................................................القياس المخيل والمناسب

 4ٓٔ :..............................................................................القياس المرسل

 4ٕٓ :.................................................................................قياس الشبه

 4ٓٗ ................................:..............................................أركان القياس-

 4ٓٗ :..................................................................................األصل-ٔ

 4ٓ٘ :...................................................................................الفرا-ٕ

 4ٓٙ ..................................................................:.................العلة-ٖ

 4ٓ3 :...................................................................................الحكم-ٗ

 4ٓ3 ....:......................................................................قواعد في القياس-

 4ٓ3 :...........................................................ال معنل لتنليب القياس علل األمر

 4ٕٔ :................................................................القياس يقوي الخبر و يرجحه

 4ٖٔ .....................................:...........................مخالفة القياس ترجح الحديث

 4ٖٔ ..................................................اختالف األصل يوجب االختالف في القياس

 4ٔٗ :............................................................لرورة تقارب الشبه في القياس

 4ٔٗ :...........................................لفرا بؤقو، األصلينعند التردد بين شبهين يلحق ا

 4ٔ٘ :...................................قياس الشبه المؤخوذ من المولا المفارق لألصول يلعف

 4ٔ٘ .......................................................سالمة القياس تكون من سالمة مقدماته

 4ٔ٘ :...........................................................قياس في العبادة وأمور اآلخرةال 

 4ٔٙ :.............................قول الصاحب رير المختلف فيه والمخالف للقياس يجب العمل به

 4ٔٙ ..................:......................ال مدخل للقياس عند فعل الصحابي الذي يعتبر توقيفا

 4ٔ4 :......................................................................الرخص ال يقاس عليها

 4ٔ6 :..................................................................القياس في الديات ال يجوز

 4ٔ6 ...................................................:..........ال قياس في المقدرات عند مالك

 4ٔ6 :.........................................المستمنل بالسنة ال يقاس عليه لخروجه عن األصول

 4ٔ6 :.........................................ما شذ عن األصول ال يقاس عليه عند بعض العلمان



 1006 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 4ٔ3 :....................................................................القياستخصيص العموم ب

 4ٕٓ :.....................................................................القياس مقدم علل العموم

 4ٕٓ .....:..........................................القياس اللعيف يلعف عن تخصيص العموم

 4ٕٔ :.......................................................................الخاص ال يقاس عليه

 4ٕٔ :...............................................موافقة العموم للقياس يرجحه علل الخصوص

 4ٕٔ ..................................:....................................األلداد ال يقاس عليها

 4ٕٕ :.........................................من الوجوب إلل الندب القياس قد ينقل فعل النبي 

 4ٕٕ :.........................................لعف القياس عند التمايز الكبير بين األصل والفرا

 4ٕٖ :.....................................................ألصللعف القياس عند االختالف في ا

 4ٕٖ :...........................................لعف قياس مولا الخالف علل مولا اإلجماا

 4ٕٖ :...........................................................اإلجماا يصلح أصال للقياس عليه

 4ٕٗ :...........................ستدالل باستصحاب حال اإلجماا عند من يقول بالقياسال يصح اال

 4ٕٗ :.........................................................ال لقياس في الكفارات عند األحناف

 4ٕ٘ .........:.....................................قد يكون القياس قويا وتكون المصلحة في ريره

 4ٕ٘ :...............................................قد يكون القياس لعيفا وتتحقق معه المصلحة

 4ٕ٘ :.........................................................................االعتدال في القياس

 4ٕ٘ ......................................:..............الحرص علل االنسجام في األخذ بالقياس

 4ٕٙ :.....................................................المقاصد تحدد نوا المشبه به في القياس

 4ٕٙ ......................................الحذر من وجود ما يفرق بين األصل والفرا في القياس

 4ٕٙ ........................و عدة أشيان مما يوجب االختالف في القياستردد المسؤلة بين شيئين أ

 4ٕ4 .......................................بين القياس السليم وااللطراب الجاري علل رير قياس

 4ٕ6 :....................................................................ممارسة ابن رشد للقياس

 4ٕ6 :...............................................ابن رشد ينتقد األقوال الجارية علل رير قياس

 4ٕ3 :........................................ابن رشد يعتبر أن القياس الحقيقي هو االلتزام بالنص

 4ٕ3 .............................:..............................................نماذ  من األقيسة

 4ٖٗ :....................................................بعض ما كتب في العلة والتعليل والقياس

 4ٖٙ :....................................................رسائل جامعية في العلة والتعليل والقياس

 4ٖ4 :......................................................قياسمخطوطات في العلة والتعليل وال

دور تعلم ما يتعلا باالستحسان واول الصحابي وشرع من ابلنا :الفصل الثاني
 4ٖ3 :...........................................واالستصحاب في تربية ملكة االجتهاد



 1002 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 4ٗٓ :......................................سانتعلم بعا ما بتعلا باالستح: المبحث األول

 4ٗٔ :...........................................................................مفهوم االستحسان

 4ٕٗ :.............................................................ألفام االستحسان وما في حكمها

 4ٖٗ :...............................................................ابل الوجوباالستحسان في مق

 4ٖٗ :...............................................................االستحسان استمنان من القاعدة

 4ٖٗ ...............:.............................................التفريق بين ما يمهر بينه التمامل

 4ٗٗ :.................................................................االستحسان ما وجود النص

 4ٗٗ :..............................................االستحسان عندما ال يكون هناك شرا مسموا

 4ٗ٘ .....................................:.....................االستحسان عند تعارض األحاديث

 4ٗ٘ :............................................................له استحسان األمر لفعل النبي 

 4ٗ٘ :..............................................................استحسان األمر لفعل السلف له

 4ٗ٘ :...........................................................المقاصدـ عالقة االستحسان ب ٖ

 4ٗ٘ :..............................................................عالقة االستحسان برفا الحر 

 4ٗٙ :.................................................................ـ مشروعية االستحسان ٗ

 4ٗ3 :...............................................االستحسان المبني علل رير األصول لعيف

 4ٗ3 :...........................................................االستحسان جار علل رير  قياس

 4٘ٓ ................:............................ـ بعض ما كتب في االستحسان بعد ابن رشد ٘

 4٘ٓ :.........................................................................كتب في اإلستحسان

 4٘ٓ :...............................................................رسائل جامعية في اإلستحسان

 4٘ٔ ............................................:......................مخطوطات في اإلستحسان

 4٘ٔ :......................................................................مقاالت في اإلستحسان

 4ٖ٘ :..........................تعلم كيفية التعامل مل أاوال وأعمال الصحابي:المبحث الثاني

 4٘ٗ ............................................ي في اللنة واالصطالحمفهوم عمل وقول الصحاب

 4٘ٗ .........................................................رنية بؤقوال وأفعال الصحابة" البداية"

 4٘ٙ :.......................................وتحرير محل النزاا فيه" قول الصحابي"لبط مفهوم 

 4٘ٙ :........................................................قول الصحابي مما له عالقة بالسنة-أ

 4٘4 :..........................................أقوال الصحابة وأفعالهم مما له عالقة باإلجماا-ب

  ....: 4ٙٓالرفا إلل النبي  أقوال الصحابة وأفعالهم مما ليس من اإلجماا وال مما مهر منها - 

 4ٙٓ :.........................................................تفسير الصحابي للقرهن والحديث-ٔ

 4ٙٔ :.................................................................اختالف اجتهاد الصحابة-ٕ



 1008 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 4ٙٔ :.........................................ن بعدهماختالف الصحابة أحد أهم أسباب اختالف م

 4ٕٙ :................................................................حجية قول وعمل الصحابي-

 4ٙ4 ................مبررات حجية أقوال الصحابة وتفسير سبب الوزن المعتبر لكالمهم في الشرا

 4ٙ4 .......................................................................:......الصحابة عدول

 4ٙ4 :.....................................................................الصحابة أعلم باألصول

 4ٙ3 ....:............................................................درجات حجية عمل الصحابة

 44ٓ :.......................................ما يشبه القواعد األصولية في أقوال وأفعال الصحابة-

 44ٓ :..............................من سكت من الصحابة عن شين ليس هو بحجة علل من ذكره

 44ٓ ....................:.......................رد البعض لفعل الصحابي لمخالفته األصول عنده

 44ٔ :.............................مخالفة عمل الصحابي لما روي عنه يوهن الحديث عند البعض

 44ٔ :.................................عدم األخذ بقول الصحابي العتقاد خصوصية الصحابة بذلك

 44ٔ ......................................:.........اختالف الصحابة يفتح الباب للقياس واالجتهاد

 44ٔ ....األفعال المختلفة للصحابة في األمر الواحد أولل أن تحمل علل التخيير منها علل التعارض

 44ٕ :......................................اختالف الصحابة قد يكون مبنيا علل اختالف في السنة

 44ٕ .....................................هاد فيما اجتهد فيه الصحابة؟من قال ال يعاد النمر واالجت

 44ٖ :................................................................منهج الصحابة في االجتهاد-

 44ٖ :.........................................الصحابي يشدد النكير علل من يقول بخالف الحديث

 44ٗ :...............................................الصحابي يتراجا عن الحكم عندما ينكر عليه 

 44ٗ :.................................................................الصحابي يرد الحديث للشك

 44ٗ ...........................:...................................األخذ بالقياس الواسا والمقاصد

 44٘ :.........................................................مبدأ التشاور في المسائل االجتهادية

 44٘ :................عند تنير بعض المعطيات الموجبة لذلك حكم الصحابي بخالف حكم النبي 

 44ٙ :....ن مهر الحكم وكؤنه معارض لماهر الكتابربط الصحابة الحكم بما هو ماهر منلبط وإ

 444 ":............................البداية"تعلم حكم شرع من ابلنا من خبلل :المبحث الثالث 

 446 :.......................................................................مفهوم شرا من قبلنا

 446 ....................................................................:..................حجيته

 46ٕ (................................................شرا من قبلنا)من"البداية"نماذ  مما ورد في 

 46ٕ ..:......................................................تفليل األكبا  العميمة في اللحية

 46ٕ :.............................................................................النكاح باإلجارة

 46ٖ :...............................................................لمان ما أفسدته الماشية بليل



 1009 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 46ٖ .........................................:..................................قتل الذكر باألنمل

 46ٖ :.......................................فنذر ذبح ولده الواجب في حق من تشبه بوبراهيم 

 46٘ :......................تعلم االستصحاب ودوره في تربية ملكة االجتهاد: المبحث الرابل

 46ٙ ..........................................................:...............مفهوم االستصحاب

 464 :..............................................................صينة االستصحاب في البداية

 463 :.........................................................................أنواا االستصحاب

 463 :............................استصحاب البرانة األصلية حتل يرد دليل السما: نف األولالص

 463 :......................................اختالف العلمان هل الولون شرط في مس المصحف-

 463 .........:.............................االختالف في استقبال القبلة للنائط والبول واستدبارها-

 43ٓ :................................اختالف العلمان في الحجامة هل تدخل في مفسدات الصيام؟-

 43ٓ :.................................اختالفهم في النسل ل هالل بالحج هل هو سنة أم فرض؟ -

 43ٓ .......................:.اختالفهم هل الوالية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟-

 43ٔ :............إذا ورد دليل الشرا بحكم بقي علل حكمه حتل يرد دليل االرتفاا: الصنف الماني

 43ٔ :..................................................استصحاب العموم حتل يرد التخصيص-ٔ

 43ٔ :.......................................ااختالف الفقهان في مباشرة الحائض وما يستباح منه-

 43ٕ ...........................اختالفهم فيمن دخل المسجد وقد صلل هل يعيد ما الجماعة أم ال؟-

 43ٕ :..................................اختالف العلمان في السرقة فيما هو حرز مما ليس بحرز -

 43ٕ :........................................................س استصحاب النص حتل يرد ن -ٕ

 43ٕ :..................................................االختالف في استقبال القبلة للنائط والبول-

 43ٖ ................................استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرا به لتكرر ذلك األمر -ٖ

 43ٖ ..........................هل تكرر طلب المان شرط في جواز التيمم عند عدم المان أم ال؟  -

 43ٖ :......اختالفهم هل ينقض التيمم إرادة صالة أخر، مفرولة رير المفرولة التي تيمم لها؟-

 43ٗ .....................................استصحاب الحكم األول حتل يمبت انتقاله إلل حكم مناير

 43ٗ .........................................................التيمم هل ينقله وجود المان أم ال؟-

 43٘ .......................................................................استصحاب اإلجماا ٗ

 43٘ .....................................:....االختالف الواقا في جواز الصالة في داخل الكعبة-

 43٘ :........................................................اختالفهم في صالة العشان هخر وقتها

 43٘ :........اختالفهم في النقص الحادث في البدن المإمر في القيمة عند المشتري الرارب في الرد

 43ٙ ................................................................:..........حجية االستصحاب

 433 ..............................تعلم ما يتعلا بالعرف والعادة والتجربة :المبحث الخامس



 1010 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 6ٓٔ :..........................................................................ـ مفهوم العرفٔ

 6ٓٔ :.............................................................................مشروعيتهـ ٕ

 6ٕٓ :................................................................ـ عالقة العرف بالمقاصد ٖ

 6ٕٓ .......................:......................................فائدة اعتبار العرف في االجتهاد

 6ٖٓ :............................................ـ نماذ  من إعمال العرف في الفقه واالجتهاد ٗ

 6ٓ6 :.....................................................ـ قواعد في العرف والعادة والتجربة ٘

 6ٓ6 ................................فل فيه بمجرد النمرما يمكن حسمه بالتجربة والمالحمة ال يكت

 6ٓ6 :..............................العرف الجاري زمن التنزيل يساهم في تفسير بعض النصوص

 6ٓ6 :...........األصل التمسك بالعرف اللنوي ما لم يكن هناك اصطالح عرفي يصرفه عن معناه

 6ٓ3 :....................م التي ارتبطت بؤعراف ومروف خاصةمن ير، عدم تعميم بعض األحكا

 6ٓ3 :...............................................العرف مرجا لتحديد بعض العيوب في العقود

 6ٓ3 :................................................................العرف يتنزل منزلة الشروط

 6ٔٓ :.......................................راف إنما يجب أن يكون بالمعتاد ال بالنادرالحكم باألع

 6ٔٓ :.........................................................ال تإخذ األحكام من خوارق العادات

 6ٔٓ ...............:..........................................بعض األحكام تتنير بتنير األعراف

 6ٔٔ :.................................من الخالف الفقهي بين الفقهان ما يرجا إلل اختالف الخبران

 6ٕٔ ..دور مراعاة المقاصد والمصالح والذرائل في تربية ملكة االجتهاد: الفصل الثالث

 6ٖٔ ...........ة االجتهادتعلم المقاصد والمصالح و دور  ذلك في تربية ملك: المبحث األول

 6ٔٗ :.........................................................المقاصد في اللنة وعموم االستعمال

 6ٔ4 :..............................................................مقاصد الشريعة في االصطالح

 6ٕٔ ....................................البسط والقبضعلم المقاصد قبل ابن رشد أو المقاصد بين 

 6ٕٔ :.......................................................................المقاصد عند الصحابة

 6ٕٖ :.........................................................المقاصد عند األئمة وفقهان األمصار

 6ٕٙ (:..........................................................هـ6ٔٔت) بن المبارك عبد هللا-

 6ٕٙ (:......................................................هـ36ٔت )عبد الرحمن بن مهدي-

 6ٕ4 .....(:.........................................................هـٕٔٙت)مسلم بن الحجا -

 6ٕ4 (:.....................................................هـ4ٕ٘ت )أبو داود صاحب السنن -

 6ٕ4 (: .............................................................6ٕٕت )إسماعيل القالي -

 6ٕ4 ........................(: ........................................هـ3ٕٓ)داود الماهري -

 6ٕ3 ( :.................................................................هـٖٓٔ)اإلمام الطبري-



 1011 محمد بولوز.............................. تربية ملكة االجتهاد من خبلل بداية المجتهد البن رشد

 6ٖٓ (:...............................................................هـٕٖٓت)الترمذي الحكيم-

 6ٖٕ ..............................................(:...........هـٕٖٓت )أبو جعفر الطحاوي -

 6ٖٖ (:.....................................................................هـٖٖ٘ت)ابن حبان-

 6ٖٖ (:......................................................هـٖ٘ٙت )أبو بكر القفال الشاشي -

 6ٖٖ (:....................................................هـ4ٖٓت)حنفيأبو بكر الجصاص ال-

 6ٖٗ ( :...........................................................هـ4ٖ٘ت)أبو بكر األبهري -

 6ٖٗ (:....................................................................هـٖٓٗت )الباقالني -

 6ٖ4 (:........................................................هـٓ٘ٗت )أبوالحسن الماوردي -

 6ٗٓ (:.....................................................................هـٙ٘ٗت)ابن حزم-

 6ٕٗ ..................( :.....................................................هـ6٘ٗ)البيهقي -

 6ٕٗ (:....................................................................هـٖٙٗ)ابن عبد البر-

 6ٖٗ (:............................................................هـ4ٗٗت )أبو الوليد الباجي -

 6ٗ٘ ...............................................(:.........................ه46ٗت )الجويني-

 6ٗٙ (:..................................................................هـ6ٖٗت ) السرخسي-

 6ٗ4 (:.....................................................................هـ٘ٓ٘ت )النزالي-

 6ٗ3 (:.........................................................هـ ٖٗ٘ت )أبو بكر بن العربي-

 6٘٘ ":..................................................بداية المجتهد ونهاية المقتصد"المقاصد في 

 6٘٘ .......":............................................................البداية"صيآ المقاصد في 

 6٘٘ :...............................................................أهمية معرفة وإعمال المقاصد

 6٘6 :.....................................................................المقاصد العامة للشريعة

 6ٙٔ ...........................................:....................................مقصد السعادة

 6ٙٔ :...............................................................................مقصد العبادة

 6ٕٙ :......................................................مقصد أمهات الفلائل ومكارم األخالق

 6ٕٙ .............................................................................:....مقصد العفة

 6ٖٙ :................................................................................مقصد العدل

 6ٖٙ ...............:................................................................مقصد السخان

 6ٙٗ :.............................................................................مقصد الشجاعة

 6ٙٗ :.......................................................................مقصد وحدة المسلمين

 6ٙ٘ .....................................العمليةمقصد وجود سلطة زمنية تحفم الفلائل العلمية و

 6ٙٙ :..........................................................الشريعة مبنية علل رعاية المصالح
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 6ٙٙ ...................................................................حفم الكليات واللروريات

 6ٙ4 :.....................................................................الدينمن المقاصد حفم 

 6ٙ4 :..............................................................من مقاصد الشرا حفم النفوس

 6ٙ4 .......:.......................................................من مقاصد الشرا حفم العقول

 6ٙ6 ..............................................................من مقاصد الشرا حفم األنساب

 6ٙ6 :...........................................................من مقاصد الشرا حفم األعراض

 6ٙ6 ...............................:..............................من مقاصد الشرا حفم األموال

 6ٙ3 :............................................من مقاصد الشرا مراعاة الحاجات ورفا الحر 

 64ٓ :....................................................األخذ بالعزائم في الشرا من التحسينيات

 64ٕ :.................................................ه منهامفهوم المصلحة عند ابن رشد وموقف 

 64ٙ :...................................نماذ  من األخذ بالمصالح والتفسير المقاصدي للنصوص 

 64ٙ :.................................................................إسقاط نصيب المإلفة قلوبهم

 64ٙ :.......................................عدو بالمنجنيق ررم وجود أسر، مسلمين بينهمرمي ال

 64ٙ ..........................الصلح ما الكفار علل شين يتنازل عنه المسلمون في حالة اللعف

 644 ..........:..............................................................تقسيم أرالي الفتوح

 646 :...........................................................جبر الوصي محجوره علل النكاح

 646 :.............................................................................تلمين الصناا

 646 ........................................................إجبار الشريك علل البيا لدفا اللرر

 646 :.................................................................استمنان الزانية من التنريب

 646 :......................................قبول شهادة الصبيان فيما بينهم فيما لم يحلره ريرهم

 66ٓ :.................................................................رعيةالمقاصد والمصالح الف

 664 ....................................................كيف تعرف المقاصد والمصالح المعتبرة؟

 666 .......:..........................................................األحكام بين التعبد والتعليل 

 666 :.............................................................................الجذور الفلسفية

 63ٓ :........................................................................االمتدادات األصولية

 63ٕ ............ق الفقهي في العبادات والمعامالتاالنحياز الكامل لمبدأ التعليل علل مستو، التطبي

 63ٕ ..............................................................الفرق بين التعليل والقول بالتعبد

 63ٖ :....................رنية بالفقه الجاري علل المعاني أو باالجتهاد المبني علل التعليل"البداية"-

 3ٓٔ .........................................مقاصد وميزان الترجيح بينها عند التعارضمراتب ال

 3ٓٔ .................................................ال يلتفت إلل بعض المنافا أمام رلبة المفاسد
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 3ٓٔ ............:..........االختالف في فهم المقصود من أهم أسباب اختالف االجتهاد في األحكام

 3ٕٓ :...............................................هل العبرة بالمقاصد أم باأللفام واتباا الماهر

 3ٕٓ :.......................................النمر المقاصدي قد ينقل األمر من الوجوب إلل الندب

 3ٕٓ ........................................:.....قد يكون الرأي أقيس وتكون المصلحة في ريره

 3ٖٓ :.........................................................مقاصد المكلفين والنمر في المآالت

 3ٓٗ :.......................................................................المقاصد بعد ابن رشد

 3ٓ٘ :.................قاصد بعد ابن رشد وخصوصا من بداية القرن الماليبعض ما كتب في الم

 3ٓ٘ :................................................................الكتب والمإلفات في المقاصد

 3ٓ3 :.....................................................كتب في المقاصد في الطريق إلل النشر

 3ٓ3 :..................................................................رسائل جامعية في المقاصد

 3ٔٔ :..........................................................................ندوات في المقاصد

 3ٔٔ ............................:.................................مقاالت أو عروض في المقاصد

 3ٔ٘ :......................................................كتب ورسائل جامعية في حكم المقاصد

 3ٔ3 :.....................................................المخطوطات في المقاصد وما في حكمها

 3ٔ3 ......................................................:..............مقاالت في حكم المقاصد

 3ٕٔ :.........................................................................في المقاصد الفرعية

 3ٕٔ :...................................................................كتب في المقاصد الفرعية

 3ٕٕ :.........................................................ائل جامعية في المقاصد الفرعيةرس

 3ٕٖ :................................................................مقاالت في المقاصد الفرعية

 3ٕ٘ ................:...دور تعلم ما يتعلا بالذرائل في تكوين ملكة االجتهاد:المبحث الثاني

 3ٕٙ :.....................................................................من المقاصد سد الذرائا

 3ٕٙ :..............................................................مفهوم الذريعة لنة واصطالحا

 3ٕٙ .................................................:...................مشروعية القول بالذرائا

 3ٕٙ :......................................................................سد الذرائا في القرهن 

 3ٕ4 :........................................................................سد الذرائا في السنة

 3ٕ4 :..................................................................لصحابة بسد الذرائاعمل ا

 3ٕ6 :......................................................أخذ عدد من أئمة المذاهب بسد الذرائا

 3ٖٕ ......................:...........................................صيآ سد الذريعة في البداية

 3ٖٕ :...............................................................نماذ  من استعمال سد الذرائا

 3ٖ4 :.................................................................ارتباط سد الذرائا بالمقاصد
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 3ٖ6 ..........................................................:.......قواعد في إعمال سد الذرائا

 3ٖ6 :..............................................إذا تحقق المقصد يتجاوز عما منا سدا للذريعة

 3ٖ6 .........................ما يإمر به أو يمنا سدا للذريعة ال يعتبر دائما أصال بذاته يقاس عليه

 3ٖ6 ...........................................................التفريق بين المتماملين سدا للذريعة

 3ٖ3 :........................................سد الذريعة للورا واالحتياط وقد يكون القياس خالفه

 3ٗٓ ....................:...................ليس من شرط الحكم بسد الذريعة وجود نص مسموا

 3ٗٓ :......................................من فهم من المنا سد الذريعة حمل النهي علل الكراهة

 3ٗٓ ............................من فهم من الشرط سد الذريعة جعله شرط تمام وليس شرط صحة

 3ٗٓ :..............................الذرائا ابن رشد والدعوة إلل الوسطية واالعتدال في األخذ بسد

 3ٕٗ :..................................................بعض ما كتب في سد الذرائا بعد ابن رشد

 3ٕٗ :.................................................................كتب في سد الذرائا وفتحها

 3ٖٗ :.......................................................رائا وفتحهارسائل جامعية في سد الذ

 3ٖٗ :..........................................................مخطوطات في سد الذرائا وفتحها

 3ٗٗ .:..............................................................مقاالت في سد الذرائا وفتحها

 3ٗٙ :......نافعة في الفهم واالستنباط"البداية"في أصول واوانين واواعد فقهية من : ملحا

 34ٓ .....................................................................خاتمة وخبلصات 

 ٘ٓٓٔ ...................................................................المصادر والمراجل 

 

                       
 
  

                
 


