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1. ] في السَّلافي ٌب اْلقاْوُل ِفي اْْلُُروجي عاْن اْختيالا  "]ابا

ُهْم: أاْن َياْرُجا عاْن مجاي  ْن ب اْعدا ْم، إذاا اْخت الافا أاْهُل عاْصٍر ِفي ماْسأالاٍة عالاى أاقااوييلا ماْعُلوماٍة، َلاْ ياُكْن ليما ي ي أاقااوييليهي
ْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  وايُ ْبديعا ق اْوالا  ا ماْعَنا ماا حاكااُه هيشااٌم عاْن ُُمامٍَّد ِفي ذيْكري أا َلم : قْ ، واهاذا ِي. ف اقاالا ُُولي اْلفيْق ساامي ُأ

يي  ُْحااُب النَّبي ِي أا ِي واسالَّما  -واماا اْخت الافا فيي ُ عالاْي ُِ  -ُالَّى اَّللَّ فيهيْم.واماا أاْشب اها : أانَُِّ الا َياْرُُج عاْن اْختيالا   ي اْعِي

: }وا  : ق اْوُل اَّللَّي ت اعااَلا ا اْلقاْولي حَّةي هاذا ُي [ وق اْولِ 115ُمْؤمينينيا{ ]النساء: ي اتَّبيْ  غارْيا سابييلي الْ واالدَّلييُل عالاى 
: }وااتَّبيْ  سابييلا ماْن أاانابا إَلاَّ{ ]لقمان:  ْعُروفي واي ان ْهاْونا عاْن 15ت اعااَلا ْلما : }وَياُْمُرونا ابي [ وق اْولِ ت اعااَلا

عا 104اْلُمْنكاري{ ]آل عمران:  : }واكاذاليكا جا [ واهاذيهي 143ْلنااُكْم أُمَّةا واساطاا{ ]البقرة: [ ، وق اْولِ ت اعااَلا
، اتييبااُع غارْيي سابييلي اْلُمْؤمينينيا، واُُماالافاُة ما  فاُة أاْهلي ُكليي عاْصٍر ِفي اْْلُُروجي عاْن أاقااوييلي اْلْاْم ي ُ ت اعااَلا ُي ْن أاماراانا اَّللَّ

اانَّ قاْد عاليْمناا بيدا  اءي بيِي، ِلي ْقتيدا الي ُهْم، ف ا ابي : أانَّ احلْاقَّ الا َياْرُُج عان ْ مْجااعي حَّةي اْْلي ُي لاةي  اُع ق اْوٍل َلْا ي اُقْل الا اَا إْبدا لاْو جا
ُب ذا  ا اْلقاْوُل ُهوا الصَّوااُب، واأانَّ ماا قااُلوُه خاطاأٌ، ف اُيوجي نَّا أاْن ياُكونا هاذا ُهْم، لاماا أامي ن ْ ٌد مي كا جاوااَا لي بيِي وااحي

ُهْم.إمْجااعي  ن ْ ُِ مي  هيْم عالاى اْلْاطاأي، واذاليكا ماْأُموٌن ُوقُوُع

يٌب، واأانَّ احلْاقَّ ِفي مجايي ي  ٍد ُمصي ( ي اْلزامُ اْلقاائيلينيا: أانَّ ُكلَّ جُمْتاهي قااوييلي اْلُمْختاليفينيا، أا فاإيْن قاالا قاائيٌل: ماا ذاكاْرت )الا
ُهْم أاْن يا  ْناُ  عيْندا انَُِّ الا َيا في ق اْوِلييْم أاْيضاا ُمصي ِلي يبينيا، واماْن ي اُقوُل ِبييالا ءي ُمصي نيا ُكونا هاُؤالا يباا، إذاا كاانُوا حي

. ْجتيهاادا ِفي طالابي احْلُْكمي  اْخت الاُفوا ف اقاْد ساوَُّغوا االي

يٌب: الا ي اعْ  ٍد ُمصي ُِ: ماا ذاكاْرت ميْن ماْذهابي ماْن ي اُقوُل: إنَّ ُكلَّ جُمْتاهي ُم الْ قييلا لا َّا." صي  (1)قاائيلا ِي
ِي إيْذ ِفي ذاليك ت اْفوييت بعض اْلمصلحا  .2 ن ْهاا واَل جيز اْلُعُدول عان ْهاا إيلاْي ِي َل يكن باداال مي ا فيي ة واإين "َل يقم مقاامها

ة بيفيْعليِي فاالا واجِ لُوُجوب اْلعيبااداة بعد ذاليك واِفي ذاليك ُسقُ  ِي فقد استوفيت اْلمصلحا ا فيي و  قااما مقاامها
با ِفي اِْلاْوقا اْلفاْرض ابلعزم ف ات اِْلُخار قيل ان قااُلوا إينَِّ يقوم مقاام اْلعيبااداة ِفي ذاليك اْلواْقت وايبقى فعلهاا وااجي

ماا  إين اِْلامر َل يفد وجوب اْلعيبااداة ِفي اِْلاْوقاات على اْْلم  حاَّتَّ إيذا سقط اْلفاْرض ِفي اْلواْقت الثَّاِني باقيي
ا بعد ذاليك اِْلامر فبعده واإيَّنَّاا أوجب فعال ا لاو فعلِ ِفي الثَّاِني َل يْلزمِ فعلِ فييما ا واِلياذا دا اذا فعل ماا  وااحي

ا يْسقط لاو فعل  جْيريي جْمرى فعلِ اْلعيبااداة ِفي الثَّاِني واجب أان يْسقط اْلفاْرض الثَّابيت بذلك اِْلامر كاما
ْأُمور هباا واإيَّنَّاا جيَو أان ليك لاو فعل نف  يثبت مثلِ ِفي الثَّاليث واالرَّابي  ِبياْمر آخر كاماا جيَو ذا  اْلعيبااداة اْلما

ْأُمور بيِي فان قااُلوا ماا تنكرون أان تكون اْلعيبااداة لاو فعلت ِفي الثَّاِني لكااناْت مصلحاة ِفي الثَّاليث وا  الرَّابي  اْلما
 الثَّاليث ِلاا واُهوا اْلعاْزم سد مسدها ِفي ُحُصول اْلمصلحاة ِفي واساائير اِْلاْوقاات إيَلا حاال اْلماْوت فاذا فعل بد

ِي أاو بعزم حيصل ِفي كل واقت فايقوم م قاام واتبقى اْلمصلحاة ِفي اِْلاْوقاات اِْلُخار الا حتصل إيالَّ ابملعزوم عالاْي
ا ِي قيل هاذا ِي ِفي ثُ ُبوت اْلمصلحاة ِفي اْلواْقت الَّذيي ياليي ي املعزوم عالاْي أان يكون اْلُمكالف إيذا مااتا واُهوا  ي اْقتاضي

ِ وافرض اْلعاْزم لاو عااشا واقد أامجعت ِ يكون قد استوىف مصلحاة احلْاج واِفي ذاليك ُسُقو  ف اْرض  موااٍل للعزم فان
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يح ُموسر للزمِ احلْاج فان قااُلوا إين ا ُاحي ج ُهوا مصلحاة حلْا اِْلمة ِفي كل من مااتا واَل حيجي أانِ لاو باقيي واُهوا 
ِي اْلُمكالف ِفي اْلعاادة فاذا مااتا اْلُمكالف  ِفي أافعاال تق  ِفي كل اِْلاْوقاات إيَلا أبعد عمر جيَو أان حييي فيي
انَُِّ لاو عااشا لاكاانا احلْاج أاو اْلعاْزم على أاداائيِي  قبل ذاليك واَل حيجي واجب أان يُ قاال لاو عااشا لزماِ احلْاج ِلي

وا حاة ِفي أافعاال حتصل ِفي تيْلكا اِْلاْوقاات فاما ماا بعد أطول اِْلاْعماار بيزاماان طاوييل فاالا َيكنكم أان تدعمصل
ْنساان لاو حج عيْند بُ ُلوغِ فانِ يكون ذاليك مصلحاة ِفي فعل ياق  مي  ي أان اْْلي ا ي اْقتاضي ِي إيمْجااعاا قيل هاذا ُِ فيي ْن

ُاار ِفي حكم املنسيبعد مائاة سنة واأْكثر واها  ان اللطف إيذا ترااخى  ا يبعد ِلي  ذا

 (1)ل." واالا دالييل يد فملم يقل ِبِه أحدفاأاما القاْول ِبيان اْلعيبااداة تتضيق ِفي واقت معيني 
ُهماا َل تفصل باينهماا  .3 اباة راضيي هللا عان ْ ِي ما ا أان الصَّحا ْسأالاتانْيي واَل يُنكر عالاْي ل قاالا باعضهم ب"ففصل باني اْلما

يا الا  ِفي اْلماْسأالاتانْيي ِلااا ثلث ماا باقيي واقاالا آخاُرونا ِلااا ثلث مجايي  املاال واقاالا ُسْفياان الث َّْوريي إين اِْلكل سي انا
ْحتي  ا االي ُهم من َل يْفطر هبما واهاذا ن ْ ُهم من فطر هبما وامي ن ْ يا يْفطر وامن تقدمِ مي سي اج من جا يْفطر وااْلْيمااع انا

ة دا ليث ِفي اْلماْسأالاتانْيي الا ِفي ماْسأالاة وااحي  اْلُمخاالف يدل على أانِ أجااَ إيْحدااث قاول َثا

ا أامجعت  ْن  من ذاليك كاما ليث ِبيان اِْلمة أامجعت على اْلما ْن  من إيْحدااث قاول َثا ي اْلُقضااة لْلما وااْحتج قااضي
ْن  من إيْحدااث قاول َُياا مْجااع اْلُمصاريح واالتفاق على ذاليك ساابق أاال تراهم منُعوا من على اْلما لف اْْلي

مْجااع ِفي ذاليك  إيْحدااث قاول آخر ِفي اْْلد ما ا اِْلاخ حاَّتَّ يُ قاال املاال ُكلِ لْْلاخ قاالا والناا أان ندعي اْْلي
ِي غاريه ف ان ا  َُّة وحنمل عالاْي انَُِّ إيْحدااث  ُقول إيَّنَّاا منُعوا من ذاليكُمطلقاا والناا أان ندعيِ ِفي اْْلد خاا ِفي اْْلد ِلي

ُه إيْذ الا َيُ  َل يقل بِِه أحدقاول آخر  ِي إيالَّ ِبياا ذاكْرانا ُِ َُيكن أان يُعلل فيي انَُِّ الا واجِ لا كن أان يُ قاال من اِْلمة ِلي
انَُِّ الا أامارا  ان اِلمارة على ذاليك إين َل تكن أإيَّنَّاا َل جيز أان يُ قاال املاال ُكلِ لْْلاخ ِلي قوى من ة لذاليك ِلي

ن ْهاا الَّة على أان املاال ُكلِ لْلجدي َل تكن أاْضعاف مي  اِلمارة الدَّ

ليث إيمْجااعاا ساابيقاا واالا سابييل لكم إيَلا اْلعلم  ْن  من إيْحدااث قاول َثا والقاائيل أان ي اُقول الا اْسلاْم أان ِفي اْلما
ا بذلك فاأام ْن  من ذاليك بل ِلي ن ا ماْسأالاة اْْلد فاالا جيَو َتاْدييد قاول آخر فييهاا لاْي ا ِلاهنم أامجُعوا على اْلما

فِ الا  القاْول ِبيان املاال ُكلِ لْْلاخ يتاضامَّن ماا أامجُعوا على خي

ْن  من إيْحدااث قاول ْعَن على اوااْحتاجُّوا أاْيضا ِبيان اِْلمة إيذا اْختلفت على ق اْولانْيي فقد أامجعت ِفي اْلما  ْلما
ليث ي اْقتاضي  ان كل طاائيفاة حترم اِْلاْخذ إيالَّ ِبياا قالتِ أاو قاالِا ُمالفها ف اقاط فجواَ إيْحدااث قاول َثا ليث ِلي ي َثا

ْنُِ   جاوااَ اِْلاْخذ بيِي واقد منُعوا مي

 (2)اُلوُه بيشاْر  أان الا يُ ؤادييي." والقاائيل أان ي اُقول إيَّنَّاا حظروا اِْلاْخذ إيالَّ ِبياا قا 
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"تكبري ثالث ِف اِلوَل قبل القراءة وأرب  ِف الثانية بعد القراءة قال علي وهذا ال معَن لِ ملا قد أبطلناه  .4
ِف ابب إبطال االحتجاج بعمل أهل املدينة من هذا الباب وِبا قد أبطلناه من القول ابلتقليد ِف ابب 

َائد وذكر هلل تعاَل وِلن التقليد من هذا الكتاب و  إَّنا أخذان بتكبري سب  ومخ  ِلنِ فعل ِف اْلري 
اْلرب املروي ِف ذلك ال ِبس بِ وأما خرب حذيفة فلي  يقوم بسنده حجة ملا سنبينِ ِف أمر موضعِ من 

 الكالم ِف أشخاص اِلحاديث إن شاء هللا وقالوا

 سنرجح أحد اْلربين ِبن يكون َييل إليِ اِلكثر من النا
 

قال علي وهذا ال معَن لِ ملا سنبينِ ِف ابب اْلمجاع من هذا الكتاب إن شاء هللا تعاَل وِلن كثرة 
القائلني ابلقول ال تصحح ما َل يكن ُحيحا قبل أن يقولوا بِ وقلة القائلني ابلقول ال تبطل ما كان 

دينة ِف  بعمل أهل املحقا قبل أن يقول بِ أحد وقد بينا هذا جدا ِف ابب إبطال قول من رجح اْلرب
آخر هذا الباب وأيضا فإن القول قد يكثر القائلون بِ بعد أن كانوا قليال ويقلون بعد أن كانوا كثريا فقد  
َاعي رمحِ هللا مث رجعوا إَل مذهب مالك وقد كان مجهور  كان مجي  أهل اِلندل  على مذهب اِلو

راق مث غلب على إفريقية مذهب مالك أهل إفريقية ومصر على مذهب أيب حنيفة وكذلك أهل الع
وعلى مصر والعراق مذهب الشافعي فيلزم على هذا أن القول إذا كثر قائلوه ُار حقا وإذا قلوا كما 
ذكران عاد ابطال وهذا هو اِلذاين نفسِ وقد احتج نصراِن على مسلم بكثرة أهل القسطنطينية وأهنم َل 

عاَل ال يلزم ملن رجح اِلقوال ابلكثرة وحنن نربأ إَل هللا تيكونوا لتجتم  تلك اِلعداد على ابطل وهذا 
والباطل ابطل ولو اتفق عليِ مجي  أهل اِلرض قال  َل يقل به أحدمن هذا القول بل احلق حق وإن 

 (1)علي ويكفي من كشف غمة من اغرت ابلكثرة أن نقول لِ ال تغرت بكثرة." 
ائر ن نص وقال هللا تعاَل }وما من دآبة ِف ِلرض وال ط"حكم ِف الشريعة يلزمنا َل جيعل عليِ دليال م .5

ِ إال أمم أمثالكم ما فرطنا ِف لكتاب من شيء مث إَل رهبم حيشرون{ فما َل يكن ِف الكتاب  يطري جبناحي

فلي  من الدين ِف شيء وهو ساقط عنا بيقني ومنهم من قال بل أنخذ ِبكثر ما قيل ِلنِ ال َيرج من 
 بيقني وال يقني إال بعد أن يستوعب كل ما قيل قال أبو ُممد وهذا ابطل ِلنِ لزمِ فرض عما لزمِ إال

ُار هبذا القول قافيا ما لي  لِ بِ علم ومثبتا حكما بال برهان وهذا حرام بنص القرآن وإمجاع اِلمة 
لى عوكل من خالفنا ِف هذا اِلُل فإنِ يتناقض ضرورة ويرج  إَل القول بِ أال ترى أننا اتفقنا كلنا 

إجياب مخ  ُلوات وادعى قوم أن الوتر فرض فوجب االنقياد ملا اجتمعوا عليِ وترك ما اختلفوا فيِ 
َادوا وكذلك اتفقنا على أن ِف مخسني من البقر بقرة وقال قوم ِف كل مخ   إال أن َيتوا بدليل على ما 

َاد ع  سحساب ذلك جبزء لى اِلربعنيبقرات شاة وقال قوم ِف الثالثني تبي  وِف اِلربعني وقال قوم فيما 
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من بقرة فوجب اِلخذ ِبا اتفقوا عليِ وترك ما اختلفوا فيِ إذا َل َيتوا بدليل على ما ادعوا من ذلك 
َاد ِف إجياب الغرامة  ووجب أن يلزم أحدا إال البقرة ِف مخسني وهي املتفق عليِ منهم ومن غريهم ال ما 

َيد منِ ِف ذلك مث نقول ملن خالفنا ِف هذا اِلُل  أرأيت إن اجتم  الناس على مقدار ما مث قال قوم ِب
وَل َيتوا على ُحة قوِلم بدليل هل لك بد من ثالثة أوجِ ال راب  ِلا إما أن تقول ِبا أمجعوا عليِ وبرتك 
ما اختلفوا فيِ وهو قولنا هذا الذي خالفتنا فيِ أو أتخذ ِبكثر ما قيل بال دليل فتصري قافيا ما لي  

يصري قائلِ و  َل يقل به أحدلم ومثبتا حكما بال برهان فهذا حرام بنص القرآن وإبمجاع اِلمة لك بِ ع
منتهكا إما عرضا حراما وإما ماال حراما وإما موجبا شرعا َل َيذن بِ هللا تعاَل وكل ذلك حرام ال حيل 

 (1)." أُال وإما أن يرتك هذين القولني فيفارق اْلمجاع مجلة وَييت أيضا بقول َل يقلِ
َه اذا علمِ وعاند فيِ فبطل هذا الوجِ بيقني ال شك فيِ وَل  .6 "تعاَل بذلك ابطال وهذا كفر ِن اجا

يبقى إال الوجِ اآلخر وهو أنِ امجاع عصر دون سائر اِلعصار فنظران ِف ذلك لنعلم أي اِلعصار هو 
ال َيلو من  دان القول ِف ذلكالذي امجاع أهلِ هو الذي أذن هللا تعاَل ِف ابتاعِ وان ال َيرج عنِ فوج

 أحد ثالثة أوجِ ال راب  ِلا

أما أن يكون ذلك العصر هو عصر من اِلعصار اليت بعد عصر الصحابة رضي هللا عنهم أو يكون 
 عصر الصحابة فقط أو يكون عصر الصحابة وأي عصر بعدهم أمج  أهلِ أيضا على شيء فهو امجاع

 يقل َللوجهني برهانيني كافيني أحدمها أنِ ُممد على أنِ ابطل  فنظران ِف القول اِلول فوجدانه فاسدا
قط والثاِن أنِ دعوى بال دليل وما كان هكذا فهو ساقط بيقني لربهانني أحدمها قولِ تعاَل  به أحد

}قل هاتوا برهانكم إن كنتم ُادقني{ فصح ان كل من ال برهان لِ فلي  بصادق ِف دعواه والثاِن 
عن أن يدعى كدعواه فيقول أحدمها هو العصر الثاِن ويقول اآلخر بل الثالث ويقول  أنِ ال يعجز ُمالفِ

 الثالث بل الراب  وهذا ختليط االخفاء بِ فيسقط هذا القول واحلمد هلل

فنظران ِف هذا القول الثاِن وهو قول من قال ان أهل العصر الذي امجاعهم هو االمجاع الذي أمر هللا 
 (2)تعاَل ابتباعِ." 

 ( .1وهو قول أُحاب أيب حنيفة )" .7

وقال أُحاب الشافعي: ذلك مستفاد من جهة القياس، لكنِ قياس جلي ال حيتاج إَل فكر وأتمل 
(2. ) 

 وهو اختيار أيب احلسن اْلزري من أُحابنا. ذكره ِف جزء فيِ مسائل

__________ 
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مام أيب حنيفة ُمتلفون ِف1) هم قال: ِبنِ هذه املسألة، فبعض ( هذا العزو لي  ُمرراا، فإن أُحاب اْلي
 مفهوم من داللة النص، وبعضهم قال: إنِ مستفاد من جهة القياس، ومسوه قياساا جلياا.

( 241( وأُول السرخسي )1/73( وكشف اِلسرار )398انظر: ميزان اِلُول للسمرقندي ص )
 ( .104وأُول الشاشي ص )

مام الشافعي كما ِف الرسالة ص )2) ِ ِف مج  اْلوام  )513( هذا رأي اْلي ( 1/242( ، وهو ما نقل عن
( ، حيث قال: ) ... وهذه مسألة لفظيِ، لي  وراءها 786. وقد اختاره إمام احلرمني ِف الربهان )م/

فائدة معنوية، ولكن اِلمر إذا رد إَل حكم اللفظ فعدُّ ذلك من القياس أمثل، من جهة أن النص غري 
 جب اللسان( .مشعر بِ من طريق وض  اللغة ومو 

 ولكن هناك رأايا َثنياا لبعض الشافعية، وهو: أن داللتِ لفظية، وِلم ِف تفسري ذلك اَتاهان:

َي ِف التبصرة ص ) ( إَل بعض الشافعية، 227اِلول: أهنا فهمت من انحية اللغة، وهذا ما نسبِ الشريا
 وَل يفصل.

( واآلمدي ِف اْلحكام 2/190ِف املستصفى )الثاِن: أهنا فهمت من السياق والقرائن، وهو قول الغزاَل 
(3/63. ) 

وبناءا على ما تقدم يكون عزو املؤلف عن أُحاب الشافعي أهنم يقولون ِبنِ مستفاد من جهة القياس 
ن الشافعية م َل يقل به أحدلي  ُمرراا، فإن ذلك قول إمامهم وبعض أُحابِ، إال أن يكون القول الثاِن 

َمن املؤلف، ف ِ.حَّت انقضى   يتجي

 (1)وهللا أعلم.." 
ا يعتمدون عليِ وهو شبِ  .8 "اِلمر يكون اقتضاؤه ابلفعل على الفور وِلن كل واحد نظري ُاحبِ ِو

املسألة وإشكاِلا أن القول ابلتأخري يؤدى إَل أقسام كلها ابطلة فيكون ابطال ىف نفسِ ِلن ما يؤدى 
إن فال َيلو أما أن جيَو إَل غاية أو ال إَل غاية ف إَل الباطل ابطل وإَّنا قلنا ذلك ِلنِ إذا جاَ التأخري

جاَ ال إَل غاية فإما أن جيَو إَل بدل أو ال إَل بدل فإن قلتم ال إَل بدل فهذا نقض لوجوبِ وإحلاق 
لِ ابلنوافل وهو ال جيَو وأن قلتم جيَو إَل بدل فإما أن يكون البدل هو العزم على فعلِ ىف الوقت الثاىن 

ية بِ  فأما العزم فقد أبطلنا كونِ بدال واملعتمد ىف إبطالِ أنِ ال دليل على كونِ بدال فال جيَو أو الُو
 أتخري العبادة إَل بدل ال دليل عليِ.

فان قلتم أن اْلمجاع َثبت على وجوب العزم فقد بينا أن ال إمجاع وعلى أنِ وأن وجب العزم فوجوب 
ُح أن اِلمر يوجب الفعل أُال ويوجب العزم الشيء ال يدل على أنِ يكون بدال من غريه بل اِل

عليِ أُال إال أن وجوب أحدمها ابلصريح ووجوب اآلخر ابلداللة وأما القول جبواَ التأخري إَل بدل 
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اية بفعلها وعلى أنِ أن كان أمر هللا تعاَل لنا  ية فباطل أيضا ِلنِ لي  كل العبادات ِا جيَو الُو الُو
ى أن  أن نفعل العبادة ال َين  من ى غريان هبا َل َين  أيضا أمران الُو أن يعزم على اْلخالل أو يُو

ى الثاىن والثالث إَل ما ال يتناهى. يناه بِ وحيل بفعلِ بنفسِ وكذلك القول ىف الُو ى ِبا ُو  يُو

وفة فاملعينة أن يقال  قالوا: وأن قلتم جيَو التأخري إَل غاية فال َيلوا لنا أن تكون الغاية معينة أو مُو
 يقل َلجيَو لِ التأخري إَل اليوم الثاىن أو الثالث أو وقت كذا أو سنة كذا فال جيَو أتخريه بعده وهذا 

 وال دليل عليِ فهو ابطل. به أحد

وفة فهو أن يقال جيَو لِ أتخريه إَل الوقت الذي يغلب على ظنِ أنِ لو آخر عنِ فات وهذا  وأما املُو
مارة أو يغلب على ظنِ ِبمارة من شدة مرض وعلو سن وغري ذلك ال َيلوا أما أن يغلب على ظنِ ال ِب

وهذا ابطل ايضا أما غلبة الظن ال عن إمارة فلي  بشيء ِلن الظن ال عن أمارة ال جيَو تعليق حكم 
الشرع بِ وِلنِ قد يغلب الظن على السوء اى ىف املوت وغريه وال جيَو أن نعترب مثل هذا الظن ىف شيء 

ارة فهو ابطل أيضا ِلن كثريا من الناس َيوتون فجأة وبغتة وال يوجد ِلم غلبة الظن وأما الظن عن أم
فيموتون فما قلتم يقتضى أنِ َل َتب عليهم العبادة ِلنِ قد جاء عندكم التأخري إَل غاية وال غاية ىف 

 (1)حقهم وكان التأخري ِلم جائزا على اْلطالق.." 
لة  "التقييد يدل عليِ أنِ لو جاَ أن يقيد .9 أحدمها ِبجرد أن اآلخر مطلق من غري أن يكون بينهما ُو

ال لفظية وال معنوية ولكن ِبجرد أن هذا املقيد وجب أن يقيد اآلخر ومثلِ من هذا أيضا أن يكون 
 ِلحدمها بدل ِلن لآلخر بدال أو يثبت التخصيص ىف أحد العموم ِلن اآلخر ُمصوص.

ة الواحدة يقيد بعضِ ِا يقيد بِ البعض اآلخر مثل قولِ قالوا: وقول بعضكم أن القرآن كلِ كالكلم
{ ]اِلحزاب:  [ ال يصح ِلن قوِلم أن القرآن كالكلمة 35تعاَل: }واالذَّاكيريينا اَّللَّا كاثيرياا واالذَّاكيرااتي

 الواحدة أن أرادوا بذلك أن كلِ حق وال غرر ىف شىء منِ وال اختالف هذا ُحيح.

  يقل به أحدَلء الواحد حَّت يقيد البعض منِ ِبا يقيد بِ البعض فهذا كالم وإن أرادوا أن كلِ كالشى
وكيف يكون كالكالم الواحد وقد أنزلِ هللا تعاَل على سبعة أحرف وقيل معناه سب  جهات أمر وهنى 
ووعد ووعيد ومتشابِ وقصص ومثل وِلن اسم القتل ال ينطلق على الظهار فال يستعمل فيِ حكمِ إال 

ب قياسِ عليِ كالرب ملا كان امسِ ال ينطلق على اِلَر َل يستعمل فيِ حكمِ إال ِبعَن يوجب ِبعَن يوج
 قياسِ عليِ وهو أما الكيل أو الطعم على حسب ما اختلفوا فيِ.

ايدة ىف أحد اْلطابني ورد من  فأما حجتنا نقول ىف املطلق واملقيد إذا وردا ىف حادثة واحدة أن التقييد 
خذ هبا دليلِ الزايدة ىف االحتيا  فإنِ جيب اِلخذ هبا كذلك هاهنا وإذا وجب اِلخذ الشارع فوجب اِل
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ف التقييد.  هبذه الزايدة َل يكن بد من محل املطلق عليِ ِلان إذا َل حنمل املطلق عليِ كان تركا لُو

ف اْلطالق قلنا ال يكون تركا بل ي ون قوال كفإن قالوا: وإذا محلنا املطلق على املقيد كان تركا لُو
بتخصيص عموم وأما إذا َل حيمل املطلق عليِ كان تركا لصفة التقييد أُال فإن قولِ عليِ السالم: "ىف 

إذا َل حيمل عليِ اْلطاب الذى ورد ىف إجياب َكاة الغنم تعطلت ُفة السوم  1سائمة الغنم َكاة" 
وأنِ حجة  لقول بدليل اْلطاب واجبوالغنم وَل يبق ِلا فائدة وال بد ىف هذا الدليل من الرجوع إَل أن ا

 شرعية وسيأتى هذا من بعد.

 ونقول أيضا إذا أجرينا املطلق على إطالقِ اعرتضنا بِ على املقيد وإذا اعتربان.

__________ 

 5/19والنسائي الزكاة  1567ح  2/98وأبو داود الزكاة  372 - 3/371أخرجِ البخاري الزكاة  1
 (1).." 73ح  1/16 ابب َكاة الغنم وأمحد املسند

َيد ىف أُولِ بعد أن جعل البيان أربعة أقسام أن بيان اجململ إذا َل يكن تبديال وال  .10 "قال أبو 
تغيريا جيَو مقاران وطارائ وذكر أن بيان االستثناء بيان تغيري وال جيَو طارائ سحال مث ذكر أن اْلالف بيننا 

ند الشافعى بيان االستثناء فال جيَو إال مقاران وعوبني الشافعى ىف بيان اْلصوص فعندان هو من قبيل 
يت لفالن هبذا اْلامت  هو من قبيل بيان اجململ فيصح مقاران وطارائ قال وِلذا قال علماؤان إذا قال أُو
وِلذا بفصِ بكالم متصل فالفص كلِ لصاحب الفص ويكون ختصيصِ بياان كاالستثناء ولو فصل وقال 

يت ِلذا بفصِ كان الفص  بني اِلول والثاىن وال يصري بياان عند الفصل قال وأما بيان اجململ وأُو
منفصال جائز إال ترى أن أُحابنا قالوا: فيمن أقر لفالن على شىء يكون البيان إليِ متصال ومنفصال 
وهو تفسري منهم قالوا: لذلك إذا قال المرأتِ أنت ابئن فالبيان إليِ وجيَو متصال ومنفصال وذكر مسائل 

هينَّ سوى   ثاالثاةا ما ذكران واحتج من أثبت أتخري بيان اجململ بقولِ تعاَل: }وااْلُمطالَّقااُت يارتاابَّْصنا ِبيانْ ُفسي
[ وقال ال َيلو أما أن يكون أراد منها االعتداد ابلطهر أن شاءت أو ابحليض أن 228قُ ُروٍء{ ]البقرة: 

اِلمرين أراده فقد أراد منهما ما ال سبيل إَل فهمِ شاءت أو أراد منها االعتداد بواحد منهما بعينِ وأى 
من اللفظ ِلن اللفظ ال جيَن عن التخري وال عن واحد منهما بعينِ وأن قلتم أنِ َل يرد منها شيئا فهو 

 وَل يقل به أحد.ُمال 

وقالوا: أيضا لو حسن اْلطاب اجململ من غري بيان ىف احلال حلسن خطاب العرىب ابلزجنية م  القدرة 
ِ ابلعربية وكذلك ُماطبة الزجنى ابلعربية فيخاطب مث ال يبني ىف احلال وحني قبح ذلك فلي قبح على ُماطبت

هاهنا أيضا ِلنِ ال يعرف السام  مراد املخاطب بكالمِ فإن قلتم َل حيسن ُماطبة العرىب ابلزجنية ِلن 
إجياب شىء  ملتكلم أراد ِبطابِالعرىب ال يعرف بكالم الزنج شيئا ويعرف بكالم اجململ شيئا وهو أن ا

                                         
 1/232قواط  اِلدلة ِف اِلُول، السمعاِن، أبو املظفر  (1)



10 

 

عليِ أو هنيِ عن شىء ىف االسم املشرتك يعلم أن املتكلم أراد ِبطابِ أخذ معَن االسم املشرتك قالوا: 
هذا ال يصح ِلنِ ال َيلو لنا أن يعتربوا ىف حسن اْلطاب العلم بكل املراد ويعتربوا العلم ببعض املراد 

مال كم أن ال جيَو أتخري بيان اجململ ِلنِ ال َيكن م  فقد معرفة كفإن اعتربمت املعرفة بنقد املراد لزم
املراد وأن اعتربمت املعرفة ببعض املراد لزمكم حسن املخاطبة العرىب ابلزجنية ِلن العرىب إذا عرف سحكمِ 

 مد.تالزجنى املخاطب لِ علم أن أراد ِبطابِ لِ شيئا أما اِلمر وأما النهى وأما غريمها فهذا دليلهم املع

 (1)وقال بعضهم أن اجململ م  البيان ِبنزلة الشىء الواحد مثل املبتدأ م  خربه مث ال.." 
 "عليِ وفارق هذا فصل املتكلم ابلزجنى م  العرىب ِلنِ ال يفهم منِ شيئا ما. .11

وأما قولِ أنِ كيف يريد إفهامِ مقتضى اللفظ من العموم وأن َل يتصل بِ دليل يوجب التخصيص 
واْلطاب على هذا الوجِ حسن إال ترى أن لو ُرح بِ حسن فكذلك إذا َل يصرح بِ وأراده ُح 
أيضا وعلى أن فصل النسخ داخل على ما قالوه ولي  ِلم على فصل النسخ عذر بيان وقوِلم أنِ َيوت 
هوش ِلن أمده ينقضى ِبوتِ إذا مد كل إنسان مدة حياتِ وأما النسخ فيِ قط  اِلمد املوت إهناء اِلمد 

ويبطل ِبا  أحد َل يقل بهفكيف يتشاهبان وأما الذى قالوا: أنِ ال بد من إشعاره ابلنسخ فنقول ُمرتع 
الوجوه من  قد ُح هذهورد من نسخ حتليل اْلمر ونسخ التوجِ إَل بيت املقدس وما أشبِ ذلك فإنِ 

َيد فضعيفة  النسخ وَل يتقدم إشعار بذلك من قبل وال َيكنهم دعوى وجوده فبطل هذا وأما طريقة أىب 
وال نسلم أن لفظ العموم فيما يتناولِ من اِلعيان مثل لفظ اِللف ىف اِلعداد الَّت اشتمل عليها وإَّنا 

ن  اْلصوص وأتخري بيان التخصيص عنِ ال َي العموم جمرد ظاهر فيما يتناولِ من اِلعيان وهو ُمتمل
منِ شرع وال عقل وهذا خري الكالم ىف البيان وما يتصل بِ القول ىف أفعال الرسول ُلى هللا عليِ وسلم 

 وما يتصل هبا يذكر أو ال مقدمة فنقول اعلم أن اِلفعال على ضربني.

َائدة على وجوه وهو كبعض أفعال التناهى  ُف وبعض أفعال الناس فقد ال تو أحدمها ما ال ُفة لِ 
سحسن وال قبح وهذا الفعل الذى ال مضرة فيِ وال منفعة من فعل النائم والساهى وأما ما يكون من 
ف ابحلسن أو القبح وقال بعضهم  أفعال الساهى فيِ مضرة أو منفعة فقد قال بعضهم أنِ ال بد أن يُو

ف بشىء من ذلك وهذا هو اِلوَل ِلن احلسن وال ِ تال يُو كليف قبح يتب  التكليف فمن ال يكون علي
َمن ال تكليف عليِ. ف فعلِ بشىء من هذين وعلى هذا كل فعل يفيد   ال يُو

وأما الضرب الثاىن وهو أفعال املكلفني فينقسم مخسة أقسام واجب وندب ومباح وُمظور ومكروه وقال 
ندب وواجب احلسن إَل مباح و بعضهم ينقسم إَل قبيح وحسن مث ينقسم القبيح إَل مكروه وُمظور و 

وقد بينا حدود هذه اِلشياء مث اعلم أن الواجب والندب واملباح يصح وقوعها من مجي  املكلفني فأما 

                                         
 1/296قواط  اِلدلة ِف اِلُول، السمعاِن، أبو املظفر  (1)



11 

 

احملظور فقد اتفقوا على ُحة وقوع ذلك من بَن آدم وهل يصح وقوع ذلك من املالئكة فذهبت.." 
(1) 
َو ِلا ل بغري إذن وليها وأنت ال َت"فيقول لِ احلنفي هذا احلديث حجة عليك ِلن النب قا .12

 النكاح وان أذن ِلا وليها فحينئذ يرتدد جواب املالكي املستدل بني اْلدل واملفاقهة

فأما اْلدل فيقول هذا الذي اعرتضت بِ هو إلزام دليل اْلطاب وأنت ال تقول بِ وأان أقول بِ ماَل 
 يعارضِ ماهو أقوى عندي منِ فيسقط

 يقول العلماء إَّنا اختلفوا ِف هذه املسألة على قولني وأما املفاقهة فهو أن

 أحدمها إن املرأة تزوج نفسها من غري وَل

َواجها إبذهنا فأبطل النب القسمني وهو استقالِلا ابلنكاح فتعينت ُحة القسم  والثاِن عن الوَل يتوَل 
 للتعلق بِوال يقال فال فائدة  َل يقل به أحداآلخر والتنوي  والتقسيم الذي ألزمتم 

 

 املسألة السادسة عشر

 

حكم رسول هللا كحكم كالم الباري تعاَل ِف أنِ ُممول على احلقيقة ِف اِلُل وال حيمل على اجملاَ 
 إال بدليل

 واجملاَ على قسمني منِ مستعمل غالب ومنِ غريب اندر فأما املستعمل الغالب

 فهو الذي حتمل عليِ آايت اِلحكام وأخبارها

 النادروأما الغريب 

فإَّنا حيمل عليِ آايت املواعظ والتذكري والتخويف والتهديد وهذا أُل بدي  ِف التأويل فتقلدوه 
 (2)واستعملوه." 

ْعُقول: .13  "الدَّلييل من اْلما

 لنا:

حلْاجيي جااءا  لييل الزكوات وااْلقاضااء واالنيذر وااْلكافَّاراات وااِْلامر ابي طلقاا مُ موس  اْلُوُجوب ماْعُقول ومشروع بيدا
ري فنسبة وااْقتضى الطَّاعاة واَل يت اعارَّض لزمان بيعاْينيِ واالت َّْعييني يْفتاقر إيَلا َاائيد، واإيذا َل يقتض اْلفاْور نف ى التَّْأخي

تِ.  الزَّماان، مجاييعِ إيَلا احلْاج كنسبة اْلواْقت إيَلا ُالا

ُم:  ِلا

ي اْلُوُجوب ك تأخر، أما الكسر ي اْقتاضيي االنكسار وااْلُغْرم الا يدع الذييمَّة والاملأخذ اِلول: كاون اِْلامر ي اْقتاضي
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ْتان .ومَل يقل ِبِه أحدإيَلا غااياة ماْعُلوماة،  ا ُِ  ، أاو إيَلا عاام يغلب على ظانيِ اْلعاجز واهاذا

ري ت اْفوييت فاالسنة يتخللها حوادث وااْلكافَّاراات قااما دا  : أان التَّْأخي يا لي املأخذ الثَّاِني
ريهاا مثَّ هي يل على أتاْخي

كناة اِْلادااء داائيما. ُِ 

 ماالك: ف.

 (1)أامْحد: ف.." 
َيد فإذا أمره إبدخال اْلَيان ِف الوجود حال حصول العلم بعدم اْلينما فقد كلفِ ابْلم   .14 "

به   يقلَلبني املتنافيني قولِ هذا الدليل يقتضي أن تكون التكاليف كلها تكليف ما ال يطاق وذلك 
قلنا الدالئل القطعية العقلية ال تدف  ِبمثال هذه الدواف  أما اآلية فهي معارضة بقولِ تعاَل ربنا  أحد

وال حتملنا ما ال طاقة لنا بِ وِلنك قد علمت أن القواط  العقلية ال تعارضها الظواهر النقلية بل تعلم 
لوه عن عبث قلنا إن عنيت بكونِ عبثا خأن تلك الظواهر مأولة وال حاجة إَل تعيني أتويلها قولِ أنِ 

 (2)مصلحة العبد فلم قلت إن هذا ُمال قولِ احملال غري متصور." 
"اختلفنا فيِ وهو بيان اجململ والعموم فلم ال جيَو أن يكون املراد بِ إظهاره ابلتنزيل غاية ما  .15

ِف الباب أن يقال هذا ُمالفة الظاهر لكن نقول يلزم من حفظ هذا الظاهر ُمالفة ظاهر آخر وهو أن 
يعِ ال حيتاج وم أن مجالضمري الذي ِف قولِ مث إن علينا بيانِ راج  إَل مجي  املذكور وهو القرآن ومعل

إَل البيان فلي  حفظ أحد الظاهرين ِبوَل من اآلخر وعليكم الرتجيح سلمنا أن املراد من البيان ذلك 
لكن َل ال جيَو أن يكون املراد بِ أتخري البيان التفصيلي وذلك عند أيب احلسني جائز سلمنا أن املراد 

اللوح  ولِ تعاَل إن علينا مجعِ وقرآنِ هو أن جيمعِ ِفمطلق البيان لكن َل ال جيَو أن يكون املراد من ق
ِ وذلك مرتاخ عن اْلم  سلمنا أن البيان مذكرمتوه  ِ ل ِ بعد ذلك ينزلِ على الرسول ص ويبين احملفوظ مث إن

 تقولون فما دلت عليِ اآلية ال َل يقل به أحدغري لكن اآلية تدل على وجوب أتخري البيان وذلك ما 
 (3)." بِ وما تقولون بِ

"قلنا ال نسلم فإن لفظ القرآن يتناول كلِ وبعضِ بدليل أنِ لو حلف أن ال يقرأ القرآن وال  .16
َيسِ فقرأ آية أو مل  آية فإنِ حينث ِف َيينِ سلمنا أن لفظ القرآن لي  حقيقة ِف البعض لكن إطالق 

البيان غري للجزء و  اسم الكل على البعض أسهل من إطالق لفظ البيان على التنزيل ِلن الكل مستلزم
مستلزم للتنزيل قولِ حنملِ على البيان التفصيلي قلنا اللفظ مطلق فتقييده خالف الظاهر قولِ َل ال 

َأن يكون املراد من اْلم  مجعِ ِف اللوح احملفوظ  جيو
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ذلك و قلنا ملا بينا أنِ تعاَل أخر البيان عن القراءة اليت جيب على النب عليِ الصالة والسالم متابعتها 
يستدعي أتخري البيان عن وقت اْلنزال قولِ هذا يقتضي وجوب أتخري البيان قلنا وحنن نقول بِ فإن 

 (1)." َل يقل به أحدقلت الضمري عائد إَل كل القرآن فيجب أتخري بيان الكل وذلك 
 "أو حيمل على أنِ أسلم ختلقا واعتيادا .17

ايدة علم فإن م مثان  ن روى مخ  عشرة سنة َل يبلغِ إسالمِ وهو ابنقلنا ما متسكنا بِ من الرواية فيِ 
على أنِ لو استفسر احلال ثبت بطالن هذه الدعوى فإنِ إذا كان لِ يوم املبعث مثان سنني فقد عاش 
بعد البعث ثالَث وعشرين سنة وبقي بعد وفاة النب ُلى هللا عليِ وسلم حنو الثالثني فهذه حنو من 

 ه فإنِ ثبت أنِ قتل وهو ابن مثان ومخسني سنة ومات هبا احلسن وقتلستني وهو اِلُح ِف مقدار عمر 
 هبا احلسني وتوِف هبا علي بن احلسني رضي هللا عنهم

 أحد وَل يقل بهومَّت قلنا إنِ كان لِ يوم أسلم مخ  عشرة سنة ُار عمره مثانيا وستني سنة 

ن الرجال ابو بكر ومن النساء والذي يدل على أنِ أسلم قبل البلوغ أنِ قد ُح أن أول من أسلم م
َيد وأما ما ذكروه من االحتمال  خدجية ومن الصبيان علي ومن املواَل سلمان و

قلنا أبدا يكون وجوب اْلسالم ابلعقل وال يصح أن يكون ختلقا واعتيادا ِلن النب ُلى هللا عليِ وسلم 
 العتياد ال يفتخر بِلو دعاه ختلقا واعتيادا َل يكن إسالما وقد افتخر بذلك والتخلق وا

احتجوا ِبن اْلسالم يبتَن على معرفة هللا تعاَل وذلك ابلعقل التام والنظر الصحيح وأكثر العقالء عجزوا 
 (2)عن ذلك فكيف يعرف بعقل غري اتم." 

ُِ شاْيءٌ واإيذا  .18 قي واحناْويهي َلاْ ي اْلزاْم لطَّالا ني ُُمْتاليفانْيي الا ي اُعمُّ   ا"حاقييقاةا إَّنَّاا ُهوا اْلقاساُم والاْو أاْقساما ابي كاانا اْلبااابا
 احْلُْكُم.

ُِْكيٍن يُ ْعلاُم ُوُقوعُ  ٍم  باُة الن ُُّفوذي فاليذاليكا ُكلُّ عادا يئاُة اَّللَّي ت اعااَلا وااجي ُة الثَّاليثاُة( ماشي  ن اْعلاُم أانَّ اَّللَّا ت اعااَلا ُِ )اْلقااعيدا
ُِْكيٍن ي ُ  يئاُة اَّللَّي أارااداُه واُكلُّ ُوُجوٍد  ُِ ن اْعلاُم أانَّ اَّللَّا ت اعااَلا أارااداُه ف اتاُكوُن ماشي  ت اعااَلا ماْعُلوماةا قاْطعاا واأامَّا ْعلاُم ُوُقوُع

ُن ماا يُ رْ  ُُه إَّنَّاا يُفييُد الظَّنَّ فاظاهارا بُْطالا ُِ أاْن َُيْربياانا واخاربا يئاُة غارْييهي فاالا تُ ْعلاُم غااي اُت ْن  واى عانْ ماشي مااليٍك وامجاااعاٍة مي
في الت َّْعلييقي عالاى ماشي  ُِ ِبييالا يئ اُت يئاةي ماْن َلْا تُ ْعلاْم ماشي قا عالاى ماشي ْن أانَُِّ عالَّقا الطَّالا يئاةي اْلباشاري واجُيْعاُل اْلُعلامااءي مي

. ْلعاْك ي قي وااِْلاْمُر ابي  ذاليكا سابابا عادامي لُُزومي الطَّالا

ةُ  : إْن داخاْلت )اْلقااعيدا ُِ الا ي ات اعالَّقااني إالَّ ِبياْعُدوٍم ُمْست اْقباٍل فاإيذاا قاالا ارا فاأاْنتي طااليٌق  الرَّابيعاُة( الشَّْرُ  واجاوااُب الدَّ
يئاُة قاْد ُجعيلاتْ  ٍق َلاْ ي اقاْ  ق اْبلا الت َّْعلييقي إمْجااعاا وااْلماشي ْرطاا واالا بُدَّ ِلااا ميْن شا  حُيْماُل عالاى ُدُخوٍل ُمْست اْقباٍل واطاالا

ُادا  ُق الَّذيي  ْفُعوِلُاا إمَّا أاْن ياُكونا الطَّالا قاك فاأاْنتي طااليٌق فاما ُِ ِفي ماْفُعوٍل واالت َّْقدييُر إْن شااءا اَّللَُّ طاالا ْن را مي
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قاا ِفي اْلُمْست اْقبالي فاإيْن كاانا اِْلاوَُّل ف اناْحُن ن اْقطا ُ  اَلا أارااداهُ ِفي اِْلاَالي ف اقاْد حتااقَّقا الشَّْرُ  أانَّ اَّللَّا ت اعا  احلْاالي أاْو طاالا
نا  ْمكااني واق اُبوُل ةي ِفي اِْلاَالي واهاذيهي الشُُّروُ  أاْسبااٌب ي اْلزاُم ميْن ُوُجوديهاا اْلُوُجوُد ف اي اْلزاُم أاْن تاْطُلقا ِفي أاوَّلي أاَْمي  اْْلي

ْ ي مُقْل بِِه أمحمد .كااحي اْلماحاليي عيْندا أاوَّلي النيي   ومَلم

                             S.أاْعلاُم ُ ٌر واااَّللَّ يٌح ظااهي ُاحي ُِ ِفي ذاليكا   ماا قاالا

ري اْلقااعيداةي( قُ ْلُت: ماا قاالاُِ  باُة الن ُُّفوذي إَلا آخي يئاُة اَّللَّي ت اعااَلا وااجي ُة الثَّاليثاُة ماشي : )اْلقااعيدا ةي ِفي  قاالا هاذيهي اْلقااعيدا
ِي إالَّ ُمْستانيدٌ  ُِْكيٍن واالا عادامي ْن ُوُجوٍد  يئاةي اَّللَّي ماْعُلوماةا قاْطعاا ِبياْعَنا أانَُِّ ماا مي ُِ إ ميْن كاْوني ماشي يئ اُت يئاتيِي فاماشي َلا ماشي

يٌح والاْي ا ذاليكا ُمراادا ماا ُاحي ِي ماْعُلوماٌة عيْنداانا  ا اْلواْج َّْن ُروي عالاى هاذا : أاْنتي طااليٌق ليٍك واغارْييهي ِي ُِ إذاا قاالا يا عاْن
يئ اُتُِ باْل ُمرااُد ماْن قا  يئاةي ماْن الا يُ ْعلاُم ماشي ُِ عالاى ماشي انَُِّ عالَّقا ُق ِلي ُ ي اْلزاُمُِ الطَّالا ُ الا ي اْعلاُم إْن شااءا اَّللَّ : ذاليكا أانَِّ الا

قا عالاى ال ُُّلي إَلا ذاليكا واأامَّا الت َّوا هاْل أاراادا الطَّالا يئاةي ت َّْعيينيي أاْم الا والاْي ا لاناا طارييٌق إَلا الت َّوا ُُُّل إَلا عيْلمي ماشي
ُِ غااياُة خاربايهي أاْن يُ  ُب ُحُصولا اْلعيْلمي واق اْوُل ليكا ما ا ق اراائينا تُوجي ن ْهاا إْخباارُُه بيذا إَّنَّاا  فييدا الظَّنَّ اْلباشاري فابيُوُجوٍه مي

انَُِّ اْلغااليبُ  لظَّنيي ِلي ْكتيفااءي ُهناا ابي الي : ابي ُل أاْن يُ قاالا ُِ إنَّ وا  ذاليكا عيْندا عادامي اْلقاراائيني ما ا أانَُِّ حياْتامي ااَّللَُّ أاْعلاُم ف اقاْوُل
ُِ فاظاها  يٍح واق اْوُل ُِ مااليٌك واغارْيُُه لاْي ا بيصاحي ُن ما اِْلاْمرا بيعاْك ي ماا قاالا طيٌل الا را بُْطالا ا يُ ْرواى عاْن مااليٍك ق اْوٌل ابا

ُِ ليمااليٍك كاافيياةا ِفي ُسوءي ا اناْت ُُماالافاُت ني ق اْوليِي لاكا ُِ بُْطالا ْر واْج نيِي والاْو َلْا ياْظها لظَّنيي بيقاْوليِي ليت افااُوتي خافااءا بيُبْطالا
ن اُهماا ِفي اْلعيْلمي   ماا ب اي ْ

: )اْلقاا ةُ الرَّابيعاةُ الشَّْرُ  واجاواابُُِ الا ي ات اعالَّقااني إالَّ ِبياْعُدوٍم ُمْست اْقباٍل( قُ ْلُت: لاْي ا ذا قاالا ُِ عيدا َيٍم والاكينَّ ُطَّريٍد الا ليكا ِبي
 اْلغااليُب وااِْلاْكث اُر.

ُل عالاى ُدُخولي  ارا فاأاْنتي طااليٌق حُيْما : إْن داخاْلت الدَّ : )فاإيذاا قاالا ٍق َلْا ي اقاْ  ق اْبلا الت َّْعلييقي ُمْست اْقباٍل واطا  قاالا الا
يئاُة قاْد ُجعيلاْت شاْرطاا واالا بُدَّ ِلااا ميْن ماْفُعوٍل واالت َّ  : )وااْلماشي ْقدييُر إْن إمْجااعاا( قُ ْلُت: ذاليكا ُهوا اْلغااليُب قاالا

قاك فاأاْنتي طااليٌق فاماْفُعوِلُاا إمَّا  ُِ ِفي شااءا اَّللَُّ طاالا ْن را مي ُادا ُق الَّذيي  قاا ِفي أاْن ياُكونا الطَّالا  احلْاالي أاْو طاالا
ْرُ  ِفي اِْلاَالي واهاذيهي اْلُمْست اْقبالي فاإيْن كاانا اِْلاوَُّل ف اناْحُن ن اْقطاُ  أانَّ اَّللَّا ت اعااَلا أارااداُه ِفي اِْلاَالي ف اقاْد حتااقَّقا الشَّ 

ْمكااني واق ابُ الشُُّروُ  أاْسبااٌب ي الْ  ناةي اْْلي ْن ُوُجوديهاا اْلُوُجوُد ف اي اْلزاُم أاْن تاْطُلقا ِفي أاوَّلي أاَْمي وُل اْلماحاليي عيْندا أاوَّلي زاُم مي
ُق الَّذيي ياُكوُن ماْفعُ ومَلمْ ي مُقْل بِِه أمحمد  النييكااحي  يئاةي ُهوا الَّذيي ولا اْلماشي ( قُ ْلُت: َتاْوييزُُه اْحتيمااُل أاْن ياُكونا الطَّالا

ُْست اْقباٍل ما ا أانَّ  ْن أانَّ الشَّْر ا واجاوااباُِ الا ي ات اعالَّقااني إالَّ ِبي ا قاالا ق اْبُل مي ُِ ُمنااقيٌض ليما ْن ا ُادارا مي  هاذا

                             Q يحي الدَّْوري ُم هاذي  أانَّ اْلعاْقدا ُمت اواقييٌف عالاى احْلُريييَّةي ف اعالاى تاْصحي ْتانيُ  ُوقُوُعهاا ِفي ت اْنحاسي هي التَّصارُّفااُت واَيا
ِي اْلقاْبلييَّةا ناظاراا الي  ُْحاابيناا فيي حلْالييَّةي تيي اْلُوُجودي وااْلماْقُصودي ميْن اْلماساائيلي اْلماْسأالاُة اِْلُوَلا واإيْلغااءُ أا صاافي اْلماحاليي ابي

ُِ واالزَّماُن اْلمااضي  إَلا َاماني ُحُصولي اْلُمعالَّقي  لا ِي قاْد ماضاى ق اب ْ ِي واِفي َاماني اْلُمعالَّقي عالاْي ي عالاى احلْيليي الا ت اْرتافيُ  عالاْي
ُِ شا  قا َلاْ ُيصااديْف ُمااالا فاالا ي اْلزاُم يييِي حاَّتَّ ي اْلزاما أانَّ الطَّالا ثي ب اْعدا ُمضي لثَّالا ِي ابي ُْالا كا احلْالييَُّة فيي ا قاالا اْبُن ْيٌء أا ما
ا ن اقا  يَّةي كاما ْسأالاةي السُّراجيْي ْلما ادي واماْن وااف اقاُِ ميْن الشَّافيعييَّةي كااْبني ُسراْيٍج حاَّتَّ ُعريفاْت ابي َييٌّ عاْن احلْادَّ ا جا لاُِ الشَّْيُخ حي
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لدَّْوري احْلُْكميييي ناظاراا لي 
ُم اْلتيفااِتييْم لي ماةي اِْلاميريي واعادا ْلتيفااتُ اْلعاالَّ ا ي اْلزاُم االي ادي واماْن  ما ا قاالا اْبُن احلْادَّ ِي ُهناا كاما إلاْي

ٍث. ُِ ميْن ُُماالافاةي إْحداى ق اوااعيدا ثاالا  وااف اقا

ُِ لاْيساْت ِفي  تا ْكما انَّ حي ْجتيمااعي ما ا اْلماْشُرو ي ميْن شاْر ي الشَّْر ي ِلي ( أانَّ إْمكاانا االي ُة اِْلُوَلا ذااتيِي   )اْلقااعيدا
ْ  ما ا ذاليكا اْلغارْيي. ِي إذاا َلْا جياْتامي ُِ فيي ُت ْكما  كاالسَّبابي باْل ِفي غارْييهي فاالا حتاُْصُل حي

ْعُهودي  ْعُهودي ِفي الشَّرْعي وابانْيا غارْييهي محُيلا عالاى اْلما ُة الثَّانيياُة( إذاا داارا اللَّْفُظ بانْيا اْلما انَُِّ  ِفي الشَّرْعي  )اْلقااعيدا ِلي
ةي الشَّْرعييَّةي ُدونا الدُّعااءي. ُالَّْيت فاأاْنتي طااليٌق ماثاالا عالاى الصَّالا ُِ ِفي حناْوي إْن  ُل ُر ف اناْحمي  الظَّاهي

ُفْذ تاصارُّفُُِ إالَّ فيي ْليُك َلاْ ي ان ْ ْليُك وافييماا الا َيا ُة الثَّاليثاُة( أانَّ ماْن تاصارَّفا فييماا َيا ْمراأاتيِي ما )اْلقااعيدا ْليُك فاماْن قاالا الي ا َيا
ا ُحرَّاني ي ا  ا واليعاْبديهي واعاْبدي َاْيٍد أانْ ُتما ُِ واْحداها ُه واب ايااُن عْ وااْمراأاةي جااريهي: أانْ ُتماا طااليقاتااني تاْطُلُق اْمراأاُت تيُق عاْبُدُه واْحدا

لْ  ْحداى هاذيهي اْلقاوااعيدي عالاى االي ُ إْن طا اْلُمخاالافاةي ْليي لدَّْوري احْلُْكميييي ُهناا أانَّ ق اْولِا
لَّْقُتك إمَّا أاْن حُيْمالا عالاى تيفااتي لي

ا  ةا الثَّانيياةا ِلي في اللَّْفظي أاْو عالاى اْلماْعَنا الَّذيي ُهوا التَّْحريمُي فاإيْن محُيلا عالاى اللَّْفظي خاالافا اْلقااعيدا الا نَُِّ عالاى خي
الا الظَّاهيري اْلما  ُُوراتيِي خا ناا الت َّْعلييقا عالاى  ةا اِْلُوَلا ْعُهودي ِفي الشَّرْعي واإيْن محُيلا عالاى التَّْحريميي واأابْ قاي ْ فا اْلقااعيدا

ينائيٍذ واإيْن محُيلا عالاى التَّْحريميي واَلاْ ي اْبقا الت َّْعلييُق عالا  ِي حي ُُوراتيِي باْل أُْسقيطا ى ليت اعاذُّري اْجتيمااعي الشَّْر ي ما ا ماْشُروطي
ثي اْلُمت اقادييماةي وا  ُث اْلُمت اقادييماُة ماا بيِي واقا ا الت َّباايُُن بانْيا الثَّالا ُِ اميْن اْلماْشُرو ي الَّذيي ُهوا الثَّالا لشَّْر ي الَّذيي أاْوق اعا

ُفُذ تاصارُّ  ةي اِْلُوَلا فاالا ي ان ْ ْليُكُِ شاْرعاا ليْلقااعيدا ُ الا َيا انَِّ ِي كاعاْبدي َا ِلي ةي الثَّاليثاةي ِبياْن ُنْسقيطا فُُِ فيي ْيٍد وااْمراأاةي اْلْااري ليْلقااعيدا
انَّ اثْ ن اتانْيي."  داةا ِلي ْيُث أاْوقا ا وااحي داةا حا  (1)وااحي

قاك ِفي  .19 قاا ُمْست اْقباالا ف اياُكوُن الت َّْقدييُر إْن شااءا اَّللَُّ طاالا ْفُعوُل طاالا اْلُمْست اْقبالي فاأاْنتي  "واإيْن كاانا اْلما
انَّ اْلُمراتَّبا عالاى اْلُمْست اْقبالي ُمْست ا  ا الشَّْر ي ي اْلزاُم أاْن ياُكونا ُمْست اْقباالا ِلي ْقبيٌل فاالا تاْطُلُق ِفي طااليٌق فااْلماْشُروُ  ِلياذا

قاك ِفي اْلُمْست اْقبا  قي الْ احلْاالي واإيْن كاانا اْلماْعَنا إْن شااءا اَّللَُّ طاالا ا الطَّالا ُفُذ لي ب اْعدا هاذا ْلُفوظي بيِي اآْلنا فاالا ي ان ْ ما
ا واعالاى الت َّْقدييراْيني الا تاْطُلُق اآْلنا فاإيْن ق ُ  ُفُذ هاذا قي مارَّةا أُْخراى ف اي ان ْ لطَّالا ٌق حاَّتَّ ي اْلفيظا ابي َيٌم طاالا ا الا ْلت: هاذا

يئاةي َاْيٍد إذاا َلْا حياُْصْل بيلافْ  ا قُ ْلت: اْلفاْرُق أا ِفي ماشي ُفُذ هاذا يئاةا اَّللَّي ت اعااَلا ُمؤاثييراٌة ِفي ٍظ ِفي اْلُمْست اْقبالي الا ي ان ْ نَّ ماشي
يئاُة َايْ  يئاةي اَّللَّي ت اعااَلا واماشي مي ماشي قي انْ قاطا ا بيعادا يا   ٍد غارْيُ ُمؤاثييراٍة بالْ ُحُدوثي ماْفُعوِلياا فاإيذاا َلاْ حياُْدْث لاْفُظ الطَّالا

هي
يئاُة َاْيٍد فاإينْ  ُق كاذاليكا إذاا َتاادَّداْت ماشي اري ن افاذا الطَّالا اري فاكاماا إذاا َتاادَّدا ُدُخوُل الدَّ قُ ْلت: َليا الا  كاُدُخولي الدَّ

قي الا لاْفظاا آخارا حياُْدُث ِفي اْلُمسْ  ا الطَّالا يئاةي نُ ُفوذا هاذا ْقبالي  قُ ْلت: جياُوَُ ذاليكا ت ا جياُوَُ أاْن ياُكونا ماْفُعوُل اْلماشي
قي وانُ ُفوُذُه أاوَّلا أاَْ  يٌح غارْيا أانَُِّ ي اْلزاُم ميْن ذاليكا لُُزوُم الطَّالا ُاحي ْيُث اللُّغاُة واُهوا ماْفُعوٌل  ْن ميْن حا ْمكااني مي ناةي اْْلي مي

ٌد فاإينَّ اَّللَّا ت اعااَلا شاراعا  ُِ أاحا عا اِْلاْسباابا ليرُياتييبا عالاي ْ  أاوَّلي النييكااحي واَلاْ ي اُقْل ب َّبااِتياا فاماْن ابا  هاا ُمسا

                             S ُه ِبياْعَنا أانَُِّ إْن شااءا اَّللَُّ أاْن أاتاكالَّما هبيا اُد َياْطيُر بيبااٍل والاْو قاصادا ْحتيماالا باعييٌد الا ياكا مي االي ا اْلكاالا ذا
ُق عيْندا ق اْوليِي ذاليكا اْلُمتاضامييني ت اْعلي  ُِ الطَّالا ُم لالازيما ا اْلكاالا يئاةي اَّللَّي هاذا قي عالاى ماشي ما الا ِفي أاوَّلي  يقا الطَّالا اْلكاالا

                                         
 1/77الفروق للقراِف = أنوار الربوق ِف أنواء الفروق، القراِف  (1)
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ُِ فاإينَّ مُ  با لا ْمكااني الا ُموجي ناةي اْْلي قي عيْندا أاوَّلي أاَْمي انَّ لُُزوما الطَّالا ُِ ِلي ا قاالا يئاةي إَّنَّاا ارا َاماني النييكااحي كاما ْلماشي داُه ابي
مي مي  ا اْلكاالا يئاةا ُوُجودي هاذا انَّ ماشي يئاةي ِفي اِْلاَالي ِلي يئاةي الا حتااقُُّق اْلماشي ْلماشي  قاائيليِي ماْعُلوماٌة نْ ُهوا ُوُقوُع اْلُمرااُد ابي

ُِ ُمتاحاقييقاُة اْلُوُقوعي واالا أاراى أاْن َُيااليفا ِفي ذاليكا ُُمااليٌف واأامَّ  ْوُن ْن أانَّ اْلُمراادا   ِبِه أمحمد  َلْم ي مُقلْ ا كا ا ت اقارَّرا مي فاليما
ُ أاْعلاُم. ما واااَّللَّ ُِ ذاليكا اْلكاالا يئاةي واُهوا ق اْوُل ُ أاْي إْن واقا ا ماْفُعوُل اْلماشي  بيقاْوليِي إْن شااءا اَّللَّ

قاا ُمْست اْقباالا  ْفُعوُل طاالا : )واإيْن كاانا اْلما قاك ِفي  قاالا ُ طاالا  اْلُمْست اْقبالي فاأاْنتي طااليٌق ف اياُكوُن الت َّْقدييُر إْن شااءا اَّللَّ
انَّ اْلُمراتَّبا عالاى اْلُمْست اْقبالي ُمْست اْقبالٌ  ا الشَّْر ي ي اْلزاُم أاْن ياُكونا ُمْست اْقباالا ِلي فاالا تاْطُلُق ِفي احلْاالي  فااْلماْشُروُ  ِلياذا

ْلُفوظي بيِي اآْلنا فاالا واإيْن كاانا الْ  قي اْلما ا الطَّالا قاك ِفي اْلُمْست اْقبالي ب اْعدا هاذا ُ طاالا ٌق ماْعَنا إْن شااءا اَّللَّ ُفُذ طاالا  ي ان ْ
( قُ ْلُت: قاْد سا  ا واعالاى الت َّْقدييراْيني الا تاْطُلُق اآْلنا قي مارَّةا ُأْخراى ف ايُ ْنفيذاها لطَّالا أاهنَّاا تاْطُلُق اآْلنا باقا حاَّتَّ ي ات الافَّظا ابي

.  عالاى الت َّْقدييري اِْلاوَّلي

ُفُذ هاذا  يئاةي َاْيٍد إذاا َلْا حتاُْصْل بيلاْفٍظ ِفي اْلُمْست اْقبالي الا ي ان ْ َيٌم ِفي ماشي ا الا : )فاإيْن قُ ْلُت: هاذا : قُ ْلُت: قاالا ا قاالا
يئاةا اَّللَّي ت اعااَلا ُمؤاثييراٌة ِفي حُ  ري ق اْوليِي ِبيي اْلفاْرُق أانَّ ماشي ُِ فاإيذاا ُدوثي ماْفُعوِلياا إَلا آخي يئاةي َاْيٍد( قُ ْلُت: ق اْوُل في ماشي الا

يئاةا اَّللَّي  يئاةي اَّللَّي ت اعااَلا غاليطا ِفي اللَّْفظي فاإينَّ ماشي قي انْ قاطا ا بيعادامي ماشي ُم َلْا حياُْدْث لاْفُظ الطَّالا  ت اعااَلا الا تُ ْعدا
ُاوااُب اْلكاالا  ُِ فاكاماا إذاا َتاادَّدا دُ وا ُم ذاليكا اللَّْفظي واق اْوُل يئاةي اَّللَّي ت اعااَلا عادا : ِبياشي اري ن افاذا مي أاْن يُ قاالا ُخوُل الدَّ

ْن أانَّ اِْلاْمرا بيعاْك ي ماا قاالاُِ  ُِ ق اْبُل مي يئاُة َاْيٍد ُمنااقيٌض ليماا قاالا ُق كاذاليكا إذاا َتاادَّداْت ماشي مااليٌك ميْن لُُزومي  الطَّالا
: َليا الا جياُوَُ أاْن ياُكونا مافْ  : )فاإيْن قُ ْلتا يئاةي َاْيٍد قاالا يئاةي اَّللَّي ت اعااَلا الا ِفي ماشي قي ِفي ماشي يئاةي الطَّالا ُعوُل اْلماشي

: قُ ْلُت: جياُوَُ ذا  قي الا لاْفظاا آخارا حياُْدُث ِفي اْلُمْست اْقبالي قاالا ْيُث اللُّغاُة واُهوا ماْفُعوٌل لي نُ ُفوذا الطَّالا كا ميْن حا
ْمكااني ِفي أاوَّلي النييكا  ناةي اْْلي قي وانُ ُفوُذُه أاوَّلا أاَْمي ْن ذاليكا ُلُزوُم الطَّالا ُ ي اْلزاُم مي يٌح غارْيا أانَِّ ٌد فاإينَّ ُاحي ُِ أاحا احي واَلاْ ي اُقْل

عا اَّللَّا ت اعااَلا شاراعا اِْلاْسباابا ليتارتااتَّبا  ْن ابا ب َّبااِتُاا فاما ا ُمسا  عالاي ْها

                             Q ما ا اثْ ن اتانْيي وا  ُ داةا َتاْتامي انَّ وااحي ْيُث أاْوقا ا اثْ ن اتانْيي ِلي ٍة وااثْ ن اتانْيي حا دا ثا َتاْتاميعااني ما ا وااحي افاقا اْلقاوااعيدا الثَّالا
ُث وابيُلُزومي اْلُمخاالافاةي ْليي واواجابا ب اْعدا إْسقاا ي اْلُمنااِفي أا  ُِ اْلبااقيي ف اتاْكُمُل الثَّالا ْحداى هاذيهي اْلقاوااعيدي ْن ي اْلزاما

ْن  ا الرَّْأيي مي ْن الشَّافيعييَّةي ما ا كاْوني اْلقاائيلينيا هبياذا ُِ مي ادي واماْن وااف اقا ثي ليراْأيي اْبني احلْادَّ ااالثَّالا َُونا لشَّافيعييَّةي الا ي اتاجا وا
ا الرَّأْ  في هاذا لنييْسباةي إَلا عادادي ماْن قاالا ِبييالا مْجااُع هبييْم ابي عاقيُد اْْلي ُهْم فاالا ي ان ْ ن ْ ثاةا عاشارا مي ُئونا باْل الثَّالا ُْم مي اهنَّ يي ِلي

مي  ٌف كاانا الشَّْيُخ عيزُّ الديييني ْبُن عاْبدي السَّالا ُ ت اعااَلا  -آالا ُِ اَّللَّ ا ُل: هاذيهي اْلماْسأالاُة الا ياصيحُّ الت َّْقلييُد و ي اقُ  -رامحي
قا  ي ي ان ْ ةا أانَّ قاضااءا اْلقااضي انَّ اْلقااعيدا ُِ وات اْقلييُدُهْم فييهاا ُفُسوٌق ِلي ادي واماْن وااف اقا ْبني احلْادَّ الافا فييهاا الي ي إذاا خا ضي

مْجااعا أاْو اْلقاوااعيدا أا  شاْرعاا إذاا أتااكَّدا بيقاضااءي  ْو النُُّصوصا أاْو اْلقييااسا اْلْالييَّ واماا الا نُقيرُّهُ أاحادا أاْرب اعاةي أاْشيااءا اْْلي
ي أاْوَلا ِبياْن الا نُقيرُُّه شاْرعاا إذاا َلْا ي اتاأاكَّْد.  اْلقااضي

انَّ الت َّْقلييدا ِفي غارْيي شاْر  ِي ِلي ُرما الت َّْقلييُد فيي ُر لاك احْلُْكما ِفي باقييَّةي ٍع ضا واإيذاا َلْا نُقيرَُّه شاْرعاا حا ا يُْظهي ٌل فاافْ هاْم هاذا الا
. ا اْلْيْن ي يا ميْن هاذا
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َّ واالدَّْورا احلْي  امي أاْخراجا الدَّْورا اْلكاْوِني ِْلاْحكا ِي ابي حْلُْكميييي ليت اعالُّقي ٌة( ت اْقيييُد الدَّْوري ابي َّ فا سا )فاائيدا ُّ ايبي ْوُر اْلكاْوِني الدَّ
ئانْيي عالاى كاْوني اآْلخاري واُهوا اْلوااقيُ  ِفي  ْوُن ُكلٍي ميْن الشَّي ْ ْلكاْوني وااْلُوُجودي ت اواقَّفا كا يدي فا  اْلُمت اعالييُق ابي نيي الت َّْوحي

ُِ السَّْبقييُّ واُهوا ماا ي اْقتاضيي كاْونا الشَّْيءي ساابيقاا ماسْ  ْن يُل مي ا أاْوجادا عاْمراا ُبوقا وااْلُمْستاحي ا كاماا لاْو ف اراْضناا أانَّ َاْيدا
ُِ ُمؤاثييراا ماْسُبوقٌ  ْوُن ْيُث كا ُهماا ساابيٌق ميْن حا ن ْ ي أانَّ ُكالا مي ُ ي اْقتاضي ا فاإينَِّ ْونيِي أاث اراا مي  واأانَّ عاْمراا أاْوجادا َاْيدا ْيُث كا ْن حا

اِْلُبُ وَّةي ما ا الْ  في اْلماْعي كا حلْيساابي ت اواقَّفا ِبييالا ُّ اْلُمت اعالييُق ابي ْوُر احلْيساايبي اراْيني عالاى بُ نُ وَّةي واالدَّ ْقدا  اْلعيْلُم ِبياحادي اْلمي
َي أانْ  ا داْوٌر ِفي الظَّاهيري ف اقاْط ْلياواا ْوُر اْلعيْلمييُّ أاْيضاا واهاذا ُ الدَّ ْلُم بيشاْيٍء ُصلا اْلعي حياْ  اْلعيْلمي اآْلخاري واليذاليكا يُ قااُل لِا

ثااُل ذاليكا ماا إذاا ْن اآْلخاري وامي اا مي
ُد وا  آخارا غارْيامهُاا فافيي احلْاقييقاةي الا داْورا إالَّ إذاا أاراْدت عيْلما أاحاديمهي هابا أاحا

ا غارْيُُه، واماااتا  ُما ُِ الثَّاِني ليْْلاوَّلي واالا ماالا ِلا با ا ف اواها ا فا مارييضانْيي ليآْلخاري عاْبدا ُهما ن ْ باُة ُكليي مي ِي هي ُاحَّ فيي الا يُ ْعلاُم ماا 
ُاحَّْت ِفي ثُ ُلثي اْلعاْبدي فاصاارا  باةا اِْلاوَّلي  انَّ هي آْلخاري ِلي ِي إالَّ ب اْعدا اْلعيْلمي ابي ُ  إلاْي مااالا ليلثَّاِني والامَّا  واقاْدُر ماا ي اْرجي

 (1)واراداْت." 
ُ نُ ُفو  .20 : إْن شااءا اَّللَّ ُ ذاليكا ِفي اِْلاَالي "واقاالا ُِ: قاْد شااءا اَّللَّ ا اْلب اْي ي ن افاذا قُ ْلناا لا ُفُذ اْلب اْيُ  إمْجااعاا ذا هاذا  واي ان ْ

ْن  : هاذيهي اْلماْسأالاُة ُُمارَّجاٌة عالاى اْستيثْ نااءي اْلُكليي مي ي عاْبُد اْلواهَّابي اامي ي افاكاذاليكا هاا ُهناا واقاالا اْلقااضي ْلُكليي جبي
ْ اْلعاباُث فييأا  يُ  وااْلفاْرُق أانَّ الشَّْر ا َلْا ي ات اعانيَّ عيييي ف اي اْلُغو اْلْامي

انَّ الت َّْعلييقا نَُِّ ُمْبطاٌل عالاى راْأيي الشَّافي ِي وااللَّْغُو ِلي
ُ ت ا  ءي واإيْن باطالاْت مُجْلاةُ اْلماْشُرو ي قاالا اَّللَّ اَلا }واال ياْدُخُلونا اْلْانَّةا حاَّتَّ ياليجا عا عالاى اْلُمْمتاني ي ميْن غاراضي اْلُعقاالا

{ ]اِلعراف:  وااعيدي [ قُ ْلت: أامَّا اْستيثْ نااُء اْلُكليي ميْن اْلُكليي ف اعاباٌث فاظاهارا هبياذيهي اْلقا 40اْلْاماُل ِفي ساميي اْلْيياا ي
ا الت َّْقدييري أانَّ احلْاقَّ ِفي هاذيهي اْلماْسأالاةي عادامُ  قي ِفي احلْاالي الا بيسا  واهبياذا ُِ الشَّافيعييُّ أانَّ لُُزومي الطَّالا بابي ماا قاالا

يليِي. ُي ا الت َّْعلييقي وات افاا ْن ُمْقتاضاى هاذا ُه مي ا ذاكاْرانا ْستيثْ نااءا راافيٌ  ليْليامينيي باْل ليما  االي

 

: إذاا قا  ا ف اعالايَّ الطَّالا )اْلماْسأالاُة السَّابيعاُة( قاالا مااليٌك ِفي الت َّْهذييبي : إْن ف اعاْلت كاذا ُِ الا ُ الا ي ان ْفاُع ُق إْن شااءا اَّللَّ
ُِ واأاْنتي  قي ن افاعا : إْن أاعااداُه عالاى اْلفيْعلي ُدونا الطَّالا : قاالا عاْبُد اْلماليكي ْستيثْ نااءُ قاالا اْبُن يُوُن ا اليٌق إالَّ أاْن طا  االي

سْ  ُِ االي ا إالَّ أاْن ي اْبُدوا َلي فاذاليكا لاُِ ي اْبُدوا َلي الا ي ان ْفاُع َُّةا تيثْ نااُء واأاْنتي طااليٌق إْن ف اعاْلت كاذا ا  إْن أاراادا اْلفيْعلا خا
ْستيثْ نا  ُِ االي فاُع ا ف اعالايَّ اْلماْشُي إَلا ب اْيتي اَّللَّي إْن شااءا اَّللَُّ الا ي ان ْ بي إْن كالَّْمت َاْيدا عالاى اُء إْن أاعااداُه واِفي اْلْاالَّ

ُِ قُ ْلت: اْعلاْم أانَّ هاذيهي اْلماوااضي ا الا يُْدريُك حاقييقات اهاا إالَّ  مي َاْيٍد ن افاعا  اْلُفُحوُل ميْن احلْاجيي واإيْن أاعااداُه عالاى كاالا
ِي ميْن ن اْف ي فاْضليِي واساعاةي رامْحاتيِي ماا شااءا واماا ُ عالاْي رااداةي اْلقاديَياةي ا اْلُعلامااءي أاْو ماْن ي اْفتاُح اَّللَّ ْلفاْرُق بانْيا إعااداةي اْْلي

ريي ِفي هاذيهي اْلماساائيلي بيب ايااني قااعيدا  ُف لاك عاْن السيي يا أانَّ اَّللَّا ةٍ وااحلْااديثاةي عالاى اْلفيْعلي أاْو غارْييهي واهاا أاانا أاْكشي
 واهي

 ُْ الت اعااَلا شاراعا ب اْعضا أاْسباابي اِْلاْحكاامي ِفي أا لٍَّف كا في لي الشَّرييعاةي واَلاْ ياكيْلُِ إَلا ُمكا ْتالا لي وااْْلي زَّواالي واُرْؤياةي اِلْيالا
يا 
ب اباا واهي ب اباا واإيالَّ فاالا ياُكوُن سا ِي فاإيْن شااُءوا جاعاُلوُه سا ْلقي ُِ ْلييريااةي خا لا ن ْهاا ماا واكا ا ا ليلضَّمااني وامي لت َّْعلييقااُت ُكلُّها
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ُْلي الشَّرْعي إالَّ أاْن يُرييدا ا فاُدُخولُ  قي اْمراأاةي أاحاٍد واالا ليعيْتقي عاْبديهي ِفي أا ب اباا ليطاالا اري لاْي ا سا ْلُمكالَُّف ذاليكا الدَّ
ا  ب اباا إالَّ جبي ُِ الا ياُكوُن سا ِي واُكلُّ ماا واكالا ليْلُمكالَّفي سابابيي َّتا لت َّْعلييقي عالاْي ب اباا ابي ُِ سا .ف اياْجعاُل ليكا اْلْاْعلي ِي بيذا ْزمي  ْعليِي واجا

ُة ف ان اُقوُل: ق اْولُ   إذاا ت اقارَّراْت هاذيهي اْلقااعيدا

                             S ُُفذ ُِ قاْد شااءا اَّللَُّ ذاليكا ِفي اِْلاَالي واي ان ْ ا اْلب اْي ي ن افاذا قُ ْلناا لا : إْن شااءا اَّللَُّ نُ ُفوذا هاذا إمْجااعاا  اْلب اْي ُ  واقاالا
ْمكااني بي  ناةي اْْلي ْن أاوَّلي أاَْمي قي مي ُِ أانَُِّ ي اْلزاُم ميْن ذاليكا لُُزوُم الطَّالا ُِ ذاليكا عالاى فاكاذاليكا هاا ُهناا( قُ ْلُت: ق اْوُل ْن نااءا مي

َيٍم واحناُْن ن اُقوُل: إنَُِّ  يئاةي ِفي اِْلاَالي لاْي ا بيالا قي   أمحمد   هِ َلْم ي مُقْل بِ ت اعالُّقي اْلماشي َيُم ُلُزوُم الطَّالا : واإيَّنَّاا الالَّ كاماا قاالا
ُ أاْعلاُم. ُِ واااَّللَّ مي واذاليكا ُهوا ُمرااُد مااليٍك واماْن وااف اقا ا اْلكاالا  اآْلنا عيْندا هاذا

ِي ِفي اْلماْسأالاةي( قُ ْلُت: ما  مي ري كاالا : )قاالا اْلقااضيي عاْبُد اْلواهَّابي إَلا آخي ْسأالاةي ميْن أانَّ ا قاالاُِ قاالا  ِفي هاذيهي اْلما
ُِ ِفي احلْاالي كاماا سابا  يُح لُُزوُم يٍح باْل الصَّحي قي ِفي احلْاالي لاْي ا بيصاحي ُم لُُزومي الطَّالا ُ أاْعلاُم.احلْاقَّ فييهاا عادا  قا واااَّللَّ

 

: مااليٌك ِفي الت َّْهذي  : )اْلماْسأالاُة السَّابيعاُة قاالا ُق إقاالا ا ف اعالايَّ الطَّالا : إْن ف اعاْلت كاذا ُِ يبي فاُع ْن شااءا اَّللَُّ الا ي ان ْ
ري  ُِ إَلا آخي قي ن افاعا : عاْبُد اْلماليكي إْن أاعااداُه عالاى اْلفيْعلي ُدونا الطَّالا ْستيثْ نااُء قاالا اْبُن يُوُن ا قاالا ن اْقلي  االي

( قُ ْلُت: ذاليكا ن اْقٌل الا كاالا  ِي.اِْلاقْ واالي  ما فيي

: )اْعلاْم أانَّ هاذيهي اْلماوااضي ا الا يُْدريُك حاقييقات اهاا إالَّ اْلُفُحوُل ميْن اْلُعلامااءي أاْو ماْن ي اْفتاُح اَّللَُّ  ْن ن اْف ي قاالا ِي مي  عالاْي
ُ أاْعلاُم. يٌح واااَّللَّ ُاحي ُِ ِفي ذاليكا   فاْضليِي واساعاةي رامْحاتيِي( قُ ْلُت: ماا قاالا

ُة ف ان اُقوُل: ق اْولُ قاالا   : )إذاا ت اقارَّراْت هاذيهي اْلقااعيدا

                             Q ْن ماالي اِْلاوَّلي ُاحَّْت ِفي ثُ ُلثي الث ُُّلثي فاصاارا ثُ ُلُث الث ُُّلثي اْلماْذُكوري مي باُة الثَّاِني  ِي هي ِي عالاْي  ف اتاْسريي إلاْي
ُِ ليلثَّ  ِلْيباةي مُثَّ يُ رادُّ هبييباةي الثَّاِني ثُ ُلُث ماا رادَّ ليساراايا اِلْيباُة ف اْلرُيادَّ ثُ ُلُث ا فاالا ياقيُف عالاى حادٍي ِفي اِني ابي ِي واهاكاذا باتيِي فيي ني هي

باُة اِْلاوَّ  ُاحَّْت هي  : ُِ أاْن ن اُقولا ن اُهماا واحياُْصُل بيطارييقي اْلْارْبي وااْلُمقااب الاةي واب ايااُن ْداادي ب اي ْ  ِفي شاْيٍء ميْن اْلعاْبدي لي الرتَّ
باةُ الثَّاِني ِفي ثُ ُلثي ذاليكا الشَّْيءي فاصاارا ما ا اِْلاوَّلي عابْ  ُاحَّْت هي ئاا وا ي ْ ُه عاْبٌد إالَّ شا يا عيْندا

ا إالَّ ثُ ُلثاْي شاْيٍء ف اباقي دا
ُه ثُ لُ  يا عيْندا

ُِ هبييباةي الثَّاِني ف اباقي انَّ ثُ ُلثا الشَّْيءي راجا ا لا ا عيْندا اِْلاوَّلي ف اياُكوُن ثاا الشَّْيءي وايُ ِلي ضامُّ ثُ ُلُث الشَّْيءي ليما
ُِ عاْبٌد إالَّ ثُ ُلثاْي شاْيٍء.  ماعا

ُِ واقاْد ق ُ  ب اُت ِي هي ُاحَّْت فيي ْعفا ماا  ُاحَّْت واماْعُلوٌم أانَُِّ الا بُدَّ ميْن أاْن ياُكونا اْلبااقيي ما ا اْلوااهيبي ي اْعديُل ضي ْلناا: 
با  ينائيٍذ ف ان اُقوُل ماا با هي باةي الثَّاِني واحي ْن اْلعاْبدي بيقاْط ي النَّظاري عاْن هي يا ما ا اِْلاوَّلي واُهوا ُة اِْلاوَّلي ِفي شاْيٍء جماُْهوٍل مي

قي
ُِ أاْي ُيسااوييهيماا  ب اُت ِي هي ُاحَّْت فيي ْعُف ماا  ئانْيي مهُاا ضي ي ْ ُ ُكالا وا عاْبٌد إالَّ ثُ ُلثاْي شاْيٍء ي اْعديُل شا ب اْعدا ذاليكا فاُأْجربي
يا ما ا اِْلاوَّلي ميْن الطَّرافانْيي إبييَاالاةي الن َّْقصي ِبياْن ت اُردَّ اْلُمْست اْثَنا عالاى اْلْاانيبانْيي ف اتاْجعالا الطَّرافا اِْلاوَّلا وا 

ُهوا ماا باقي
ئانْيي واث ُ  ي ْ ا شا ا كااميالا واَتاْعاُل الطَّرافا الثَّاِني امي عاْبدا ئانْيي واثُ ُلثاْي شاْيٍء مُثَّ ُلثاْي شاْيٍء ف ان اُقوُل: عاْبٌد كا ي ْ ٌل يُ قاابيُل شا

ا الطَّراُف مثااانيياةا ُكلُّ وا  ْن ي اْلكاْسري أاْعِي ثُ ُلثاْي شاْيٍء فاصاارا هاذا َثا ميْن جي ئانْيي أاْثالا ا ثُ ُلُث ت اْبُسُط الشَّي ْ ُهما ن ْ ٍد مي احي
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اميُل عالاى الثَّماانيياةي الَّيتي ُكلُّ وااحي شاْيٍء واب اْعدا ذاليكا فا  ْم الطَّرافا اِْلاوَّلا واُهوا اْلعاْبُد اْلكا ا ثُ ُلُث شاْيٍء اْقسي ن ْها ٍد مي
ثا  اني اْلعاْبدي ف اياُكوُن ُة أامْثا َُيْراُج ليُكليي ثُ ُلثي شاْيٍء مثااُن اْلعاْبدي ف ايُ ْعلاُم أانَّ ثُ ُلثا الشَّْيءي مثااُن اْلعاْبدي واأانَّ الشَّْيءا ثاالا

ثاةي أامْثااني اْلعاْبدي واماْعَنا ق اْولي  ُاحَّْت ِفي ثاالا باُة اِْلاوَّلي ِفي الشَّْيءي أاهنَّاا  ُاحَّْت هي ُه عاْبٌد ماْعَنا ق اْوليناا  يا عيْندا
ناا ف اباقي

ُة أامْثااني اْلعاْبدي واماْعَنا ق ا  ُه مخاْسا يا عيْندا
ئاا أانَُِّ باقي ي ْ باُة الإالَّ شا ُاحَّْت هي ثَّاِني ِفي ثُ ُلثي ذاليكا الشَّْيءي أاهنَّاا ْوليناا 

ثاةي اِْلامْثااني واُهوا مثااٌن واماْعَنا ق اْوليناا فاصاارا ما ا اِْلاوَّلي عاْبٌد إالَّ ثُ ُلثاْي  ُاارا ما ا شا ُاحَّْت ِفي ثُ ُلثي الثَّالا ْيٍء أانَُِّ 
يا 
تَّةُ أامْثااٍن واهي ثاةي أامْثاانٍ  اِْلاوَّلي سي ُاحَّْت ِفي ثاالا اهنَّاا  ُِ ِلي ب اُت ِي هي ُاحَّْت فيي ْعُف ماا  تَُّة أامْثااٍن واماْعَنا  ضي ْعُفهاا سي واضي

ُاحَّْت في  ْعُف ماا  هُ مثاانااني واُهوا ضي يا عيْندا
ُ باقي هُ أاْي الثَّاِني ثُ ُلثاا الشَّْيءي أانَِّ يا عيْندا

ِي اِلْيباةُ ق اْوليناا ف اباقي ُاحَّْت ي اهنَّاا  ِلي
 ". يا

ِي مثاانااني ف اقاْد باقي ْعفي  (1)ِفي مثااٍن واضي
ني أاحاُدمهُاا أانَّ اْلُعلامااءا عالاى اْستيْعماالي اْلعااميي ِفي اْلْاا .21 ْرتِ ُسؤااالا صيي واأانَُِّ "فاإيْن قُ ْلت ياريُد عالاى ماا ذاكا

ْرتِ وا  ُِ إالَّ ماا أاْنكا ُِ واااَّللَّي الا لابيْسُت ث اْوابا وان اواىجاائيٌز واالا ماْعَنا لا نييهيماا أانَّ ق اْولا تَّانا واغافالا عاْن غارْييهي ُهوا  َثا اْلكا
تَّاني  تَّاانا واُهوا غاافيٌل عاْن غارْيي اْلكا ُارَّحا بيذاليكا ف اقاالا واااَّللَّي الا لابيْست ث اْوابا كا بيغارْيي  فاإينَُِّ الا حياْناثُ  ِبياْنزيلاةي ماا لاْو 

ِي قُ ْلت اْلْاوااُب عاْن اِْلاوَّلي أاانَّ الا ُنسالييُم أانَّ ماْعَنا ق اْولي  تَّاني إمْجااعاا فاكاذاليكا ماا حناُْن فيي ْلُعلامااءي جياُوَُ ااْلكا
ْرتِ باْل ماْعنااُه أاْن يُْطلاقا اللَّْفُظ واَياْ  جا ب اْعُض ُمسامَّيااتيِي عاْن احْلُْكمي رُ اْستيْعمااُل اْلعااميي ِفي اْلْااصيي ُهوا ماا ذاكا

ُصوصي باْل اْلُمْستانيدي إَلا اْلُعُمومي أامَّا قاْصُد ب اْعضي اْلُعُمومي ُدونا اْلب اْعضي ف الاْي ا ذاليكا اْستيْعماالا اْلُعُمومي ِفي اْلُْ 
لنيييَّةي ِفي اْْلُُصوصي   ا السُّؤاالا حاساٌن قاوييٌّ.واعاْن الثَّاِني أانَّ هاذا  اْستيْعماالا اْلُعُمومي ِفي اْلُعُمومي واأاكَّدا ابي

 واما ا ذاليكا ف اُهوا 

                             S تي وااِْلاْمُر لا ْدُلوالا الَّةي عالاى اْلما ُُِ أانَّ ُحْكما النيييَّاتي كاُحْكمي اِْلاْلفااظي الدَّ ْي ا كاماا ت اواهَّما وااْختااراُه إالَّ ت اوامهُّ
ني أاحاُدمهُاا أانَّ اْلُعلامااءا عالاى اْستيْعماالي وا  ْرتِ ُسؤااالا ُ أاْعلاُم قاالا )فاإيْن قُ ْلت ياريُد عالاى ماا ذاكا ْلعااميي ِفي اْلْااصيي اااَّللَّ

ُِ واااَّللَّي الا لابي  نييهيماا أانَّ ق اْولا ْرتِ واَثا ُِ إالَّ ماا أاْنكا تَّانا واغافالا عاْن غارْييهي سْ واأانَُِّ جاائيٌز واالا ماْعَنا لا ُت ث اْوابا وان اواى اْلكا
تَّاانا واُهوا غاافيٌل عاْن غارْيي اْلكا  ُارَّحا بيذاليكا ف اقاالا واااَّللَّي الا لابيْست ث اْوابا كا اني فاإينَُِّ الا حياْناُث تَّ ُهوا ِبياْنزيلاةي ماا لاْو 

تَّاني إمْجااعاا فاكاذاليكا ماا َيمااني قاالا )قُ ْلت ا بيغارْيي اْلكا ني وااقيعااني الا ِي( قُ ْلت السُّؤااالا ْلْاوااُب عاْن اِْلاوَّلي أاانَّ حناُْن فيي
لنيييَّ  ( قُ ْلت الا ُنسالييُم أانَّ ماْعَنا ق اْولي اْلُعلامااءي جياُوَُ اْستيْعمااُل اْلعااميي ِفي اْلْااصيي إَلا ق اْوليِي واأُكييدا ابي ْْلُُصوصي ةي ابي

اءي ذاليكا َتاْوييزُُهْم ختاْصي جا  ُِ جُمارَُّد داْعواى يُ قااباُل ِبييْثليهاا مُثَّ الدَّلييُل عالاى أانَّ ُمراادا اْلُعلاما ْلُمنااِفي وااُب يصا اْلُعُمومي ابي
نَُِّ أاراادا اْلُعُموما مُثَّ رُفي ا ذاليكا أا  واإيْطبااقُ ُهْم عالاى أانَّ ماْعَنا ذاليكا أانَّ الشَّاريعا أاراادا بيلاْفظي اْلُعُمومي اْْلُُصوصا الا 

ا  يصي فاإينَُِّ لاْو كاانا ذاليكا لاكاانا ناْسخا لتَّْخصي ْمتِ باْل ُكلُُّهْم يُ فارييُقونا بانْيا ماْعَنا فييماا عالي  ومَلْم ي مُقْل بِِه أمحمد  ابي
ُ أاْعلاُم قاالا  ِي واباطالاْت داْعوااُه واااَّللَّ ُة ق اْولي ُُمااليفي حَّ ُي يصي فاظاهارا   النَّْسخي واالتَّْخصي

ا السُّؤاالا حاساٌن قاوييٌّ واما ا ذاليكا ف اُهوا   )واعاْن الثَّاِني أانَّ هاذا
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                             Q ن اُهماا واِليانَّ اْلعاْفوا ُأْخراوييٌّ واأاْيضاا فاإيْن ساليما ليْلعاْفوي ثُ ُبوٌت فا ْمكااني اْلْاْم ي ب اي ْ  -فيي َاماانيِي اْلْاْمساةي ْليي
ُم  ُة واالسَّالا ِي الصَّالا ْمكااني أتاْوييلي تيْلكا الظَّوااهيري وا  -عالاْي لاٌة ما الا ِفي غارْييهي واْليي اخي ُر ميْن أانْ وااعي اْلعاْفوي فادا ا ساُيْذكا

ٌ  إَلا راْف ي ُحْكمي اْلْاطاأي واالنييْسيااني وااْْليْكرااهي وااحلْا  ي أاْيضاا حتاْتا اْلْاْمساةي فاإينَّ اْلعاْفوا فييهاا رااجي راجي واذاليكا ي اْقتاضي
حاةي واإيمَّا راْف ُ  َُ ِبياْعَنا اْْليابا ْن الذَّميي واتاْسبيي إمَّا اْلْاواا ي ماا يارتااتَُّب عالاى اْلُمخاالافاةي مي بي اْلعيقاابي واذاليكا ي اْقتاضي

اا ليُمعااريٍض فااْرت افا ا احْلُْكُم ِبياْرت اباةي احْلُْكمي واأاْن ياُكونا  ريمهي ا عالاى  إثْ بااتا اِْلاْمري واالن َّْهيي ما ا راْف ي آَثا أاْمراا َاائيدا
ْل ُهوا ُحْكٌم أاْم الا اْحتي  اْلْاْمساةي  ا اْلماجاالي أاسْحااٌث ُأخاُر واعالاى اْلقاْولي بيثُ ُبوتي اْلعاْفوي ف اها ٌت واعالاى واِفي هاذا مااالا

ُْلُ  ٌت جازاما اِْلا طاابي اْلواْض ي اْحتيمااالا طاابي التَّْكلييفي أاْم إَلا خي ُ  إَلا خي ْل ي اْرجي ْحتيماالي اِْلاوَّلي ف اها لثَّاِني ابي  االي
ِي ُحْكٌم عامالييٌّ َلاْ  باِي عالاْي َّا ي ان ْ ا َلْا ياُكْن ِي تي لامَّ ْحتيمااالا ُّ واالنَّظاُر ِفي هاذيهي االي ِي واقاالا الشَّاطيبي  ي اتاأاكَّْد اْلب ايااُن فيي

ُِ أافاادا مجايي ا ذاليكا ِفي اْلُموااف اقااتي واليماوااقي ي الْ  اديلَّتيِي ضاابيطااني عاْفوي عالا فاكاانا اِْلاْوَلا ت ارْكا  ى ثُ ُبوتيِي إْعمااالا ِلي

ْعُدومي   يا إْعطااءُ اْلماْوُجودي ُحْكما اْلما
ُ الت َّقاادييُر الشَّْرعييَّةُ الَّيتي هي ُْلي أانَِّ ت اْقدييري النَّجااساةي ِفي كا الضَّابيُط اِْلاوَُّل ليْْلا

ُُواري الضَُّرورااتي كا  مي ِفي  مي اْلرباااغييثي واماْوضي ي احلْاداثي ِفي اْلماْخراجانْيي أاْو الْ ُحْكمي اْلعادا ماْعُدومي ُحْكما اْلماْوُجودي  دا
ْعُدومي عيْندا ق اْتلي اْلُمْسليمي ليظانييِي كاافيراا ِفي ُحْكمي اْلماْوُجودي ف اياْسُقُط اْلقيصااصُ  ت اْقدييري اْلُكْفري اْلما  واالضَّابيُط الثَّاِني كا

ا اْلُوقُوُف ما ا ُمْقتاضاى الدَّلي ليلشَّاطي  ثاةي أانْ وااٍع أاحاُدها ُر ِفي ثاالا يي ِفي اْلُموااف اقااتي أانَُِّ ي اْنحاصي يلي اْلُمعااريضي قاْصدا بي
ِا حُ  لي التَّْكلييفي واإيْن ت اواجَّ ُْ عاةي إَلا أا ْلعازيَياةي الرَّاجي ُِ كااْلعامالي ابي ُم الرُّْخصاةي اْلُمْستامادَّةي كْ حناْويهي واقاْد قاوييا ُمعااريُض

ٌد لاكينْ  ُِ ُمْعتاما ثْ ُل ْلعاْك ي فاالرُُّجوُع إَلا ُحْكمي الرُّْخصاةي ُوُقوٌف ما ا ماا مي ةي راْف ي احلْاراجي واابي لامَّا كاانا  ميْن قااعيدا
لي التَّْكلييفي واوارادا اْلُمكامييُل ت ا  ُْ ُل راْف ي احلْاراجي وااريداا عالاى أا ُْ ُْ أا انيُب أا ٍِ ماا غارْيا أانَُِّ الا راجَّحا جا لي اْلعازيَياةي بيواْج

ُْلي التَّْكلييفي واقاْد اُْعُتربيا ِفي ماْذهابي مااليٍك ها  انَّ بيذاليكا اْلُمكامييلي قييااما أا ُْلا الرُُّجوعي ِلي ِي أانَّ ماْن َياْريُم أا ا فافيي ذا
ْن أارْ  ِي بيتاْأوييٍل ب اعاةي بُ ْرٍد فاظانَّ أانَّ اْلفيْطرا ُمبااٌح بيِي فاأاْفطارا فاالا كافَّاسااف ارا ِفي راماضاانا أاقالَّ مي ِي واماْن أاْفطارا فيي راةا عالاْي

ُِ غارْيا ُمْسكيرٍ  ا جااٍر ِفي ُكليي ُمتاأاوٍَّل كاشااريبي اْلُمْسكيري ياظُنُّ ُِ غارْيا عيْلمييٍي باْل هاذا ُل ُْ لي اْلُمْسليمي قااتي وا  واإيْن كاانا أا
ُِ طاا ٍ  ياظُنُّ ُِ وااْلُمتاطاهييري ِبيااٍء جناي الا لا ُِ حاالا ِي ياظُنُّ ُِ كاافيراا واآكيلي اْلماالي احلْاراامي عالاْي ُِ هي ياظُنُّ ثْ ُل راا واأاْشبااهي ذاليكا وامي

ُد اْلُمْخطيُئ ِفي اْجتيهااديهي أاْخراجا أابُو دااُود عاْن  يا اَّللَُّ  -ُعوٍد اْبني ماسْ »اْلُمْجتاهي ُِ راضي أانَُِّ جااءا ي اْوما  - ت اعااَلا عاْن
 ُّ ِي واسالَّما  -اْْلُُمعاةي واالنَّبي ُ ت اعااَلا عالاْي دي ف اراآُه َياُْطُب فاساميعاُِ ي اُقو  -ُالَّى اَّللَّ ُل اْجليُسوا فاجالا ا بيباابي اْلماْسجي

 ُّ ِي  -النَّبي ُ ت اعااَلا عالاْي ُ ت اعاالا ايا عاْبدا اَّللَّي ْبنا ما  -واسالَّما ُالَّى اَّللَّ ْسُعوٍد وامساي ا عاْبُد اَّللَّي ْبُن راوااحاةا واُهوا ف اقاالا لِا
ِي واسالَّما  -بيطارييقي راُسولي اَّللَّي  ُ ت اعااَلا عالاْي ُّ  واُهوا ي اُقوُل اْجليُسوا -ُالَّى اَّللَّ  - فاجالا ا ِفي الطَّرييقي فامارَّ بيِي النَّبي

ِي واسالَّما  ُّ ف اقاالا ماا شاْأُنك ف اقاالا مسايْعُتك ت اُقوُل اْجليُسوا فاجا  -ُالَّى اَّللَُّ ت اعااَلا عالاْي ُِ النَّبي  -لاْست ف اقاالا لا
ِي واسالَّما  ِي الصَّ  -واقاْد قاالا « َااداك اَّللَُّ طااعاةا  -ُالَّى اَّللَُّ ت اعااَلا عالاْي ُة واالسَّالا عالاْي الا ُيصالييي أاحاٌد » -ُم الا

ُهْم واْقُت اْلعاْصري ِفي الطَّرييقي ف اقاالا ب اْعُضُهْم الا ُنصالييي حاَّتَّ  ْتيي اهاا واقاالا اْلعاْصرا إالَّ ِفي باِي قُ راْيظاةا فاأاْدراكا  أنا
يي  لنَّبي

نَّا ذاليكا فاذُكيرا ذاليكا لي ِي واسالَّما ى اَّللَُّ ُالَّ  -ب اْعُضُهْم باْل ُنصالييي واَلاْ يُريْد مي ةا  - ت اعااَلا عالاْي دا ف الاْم يُ عانييْف وااحي
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ْجتيهاادي مُثَّ ي ات ا « ميْن الطَّائيفاتانْيي  ُهناا ُكلُّ قاضااٍء قاضاى بيِي اْلقااضيي ميْن ماساائيلي االي ُِ خاطاُؤُه ماا َلْا واياْدُخُل ها ُ لا بانيَّ
لييلانْيي فا ياُكْن قاْد أاْخطاأا ناصاا أاْو إمْجااعا  يُح بانْيا الدَّ ْجي اا ا أاْو ب اْعُض اْلقاوااطي ي واكاذاليكا الرتَّ إينَُِّ ُوُقوٌف ما ا أاحاديمهي

 (1)واإيمْهااٌل ليآْلخاري فاإيذاا." 
ِي واي اثْ بُ  .22 اُه غارْيا ُمْستاقيلٍي بين اْفسي ُب أاْن ُيصارييي ُِ ماا جياي ْد ماعا ِي واَلاْ جياي احْلُْكُم ْلياميي ي أافْ رااديهي  تُ "ُمْستاقيلٌّ بين اْفسي

 ُِ ُم  -فاإيذاا وارادا ب اْعدا ذاليكا ق اْوُل ِي السَّالا فاعيْندا اْلقاائيلي ِبيانَّ اْلماْفُهوما لاْي ا  «ِفي اْلغانامي السَّائيماةي الزَّكااةُ » -عالاْي
فا  ُص ُعُموما احلْادييثي اِْلاوَّلي ِبياْفُهومي الصيي ُجٍَّة الا َُياصيي ا احلْادييثي السحي ُِ بيِي ماْن ي اُقوُل ةي ِفي هاذا ُص ثَّاِني واإيَّنَّاا َُياصيي

 ُِ تَّاانا ق اْوُل ُم  -اْلماْفُهوُم ُحجٌَّة واإيَّنَّاا ناظيرُي ماْسأالاةي احلْااليفي الا لابيْست ث اْوابا كا ِي السَّالا ِفي اْلغانامي السَّائيماةي » -عالاْي
ُِ ساوااٌء قُ ْلنااأامْجا ا النَّا« الزَّكااةُ  قاةي لا حي فاةي الالَّ لصيي ُُوفي ابي ا اْلماْو يصي ُعُمومي هاذا ٌة  ُس عالاى ختاْصي ْفُهوُم ُحجَّ اْلما

ٍة ف اي اُقولُ  ُجَّ ٌر واأامَّا اْلقاائيُل اْلماْفُهوُم لاْي ا سحي ٌة فاظااهي ا احلْادييُث ها  أاْم الا أامَّا اْلقاائيُل ِبيانَّ اْلماْفُهوما ُحجَّ اقْ تاضاى ذا
 ُوُجوبا الزَّكااةي ِفي السَّائيماةي.

فاُة َلْا ي ا  ِي الصيي ْعُلوفاةي بين اْفٍي واالا إثْ بااٍت واواافاقا عالاى أانَّ اللَّْفظا الَّذيي فيي ت انااواْل ُوُجوبا الزَّكااةي ِفي واَلْا ي ات اعارَّْض ليْلما
ُِ إْن قاالا َلْا ي ات انااواْل وُ  ْعُلوفاةي واغااي اُت ْعُلوفاةي واَلْا ي ات انااواْل عا اْلما يييزي ُجوبا الزَّكااةي ِفي اْلما ْعُلوفاُة ِفي حا ُِ باْل اْلما داما

فاةي  ْعرااضي عان ْهاا أاْلب اتَّةا أامَّا اْلُعُموُم ِفي ن اْف ي احلْادييثي اْلُمْشتاميلي عالاى الصيي واَلاْ ي اُعْد احْلُْكُم  لمْم ي مُقْل بِِه أمحمد  ف م اْْلي
ْنُِ  يا أانَّ ماا الا ياْستا  مي

ةي اْلُمت اقادييماةي واهي ةي بيسابابي اْلقااعيدا ْعُلوفاةي باْل قاصاراُه عالاى السَّائيما رُي إَلا اْلما ِي ياصي قيلُّ بين اْفسي
ِي  فاةي واالا ي اب ْقاى فيي ُِ ُحْكما اْلُعُمومي اْلكاائيني ق اْبلا الصيي ْن اْلُعُمومي إالَّ الن َّْوُع الَّذيي مي  اْلُمْستاقيلُّ غارْيا ُمْستاقيلٍي واياْسُلُب

ِي  ْلماْفُهومي واعيْندا اْلقاائيلينيا بيعادامي ِي عيْندا اْلقاائيلينيا ابي ٌ  عالاْي ا جُمْما َُّةا واهاذا ا فاُة خا ُِ الصيي ُل ةي  تاْشما بيسابابي اْلقااعيدا
ْفُهوما لاْي ا سحيُ  ٍة ي اُقوُل ُمْست اناديي هاذيهي اْلقااعيدا اْلماْذُكوراةي واكاانا اْلقاائيُل ِبيانَّ اْلما ْفُهوُم ف اتاأامَّْل ذاليكا جَّ  ُة الا اْلما

                             S ِي إَلا ق ا اُه غارْيا ُمْستاقيلٍي بين اْفسي ُب أاْن ُيصارييي ُِ ماا يُوجي ْد ماعا ِي واَلْا يُوجا ُِ بيِي ُمْستاقيلٌّ بين اْفسي ُص  ْوليِي واإيَّنَّاا َُياصيي
ُِ ماْقُصوُدُه قاالا واإيَّنَّاا ناظيريُ  ْن ُِ ُهناا ُمسالٌَّم واالا ي اْلزاُم مي  ماْسأالاةي احلْااليفي ماْن ي اُقوُل اْلماْفُهوُم ُحجٌَّة( قُ ْلت ماا قاالا

تَّاانا ق اْولُُِ  ُم  -الا لابيْست ث اْوابا كا ِي السَّالا ةي الزَّكااةُ » -عالاْي َلا ق اْوليِي واكاانا اْلقاائيُل إبيينَّ اْلماْفُهوما إ «ِفي اْلغانامي السَّائيما
ُِ ُهناا ُمسالَّمٌ  ْفُهوُم ف اتاأامَّْل ذاليكا قُ ْلت ماا قاالا ُة الا اْلما ٍة ي اُقوُل ُمْست اناديي هاذيهي اْلقااعيدا ُجَّ ُِ  لاْي ا سحي ْن واالا ي اْلزاُم مي

 ماْقُصوُدهُ 

                             Q َّب اباا إال ا اْلُعُمومُ وااْْلُُصوُص اْلواجْ سا ن اُهما ْن قيبالي اْلُمكالَّفي ف اب اي ْ ب اباا ليفيْعٍل مي ُِ سا ْونا ْسأالاةُ الثَّانيياُة(  كا هييُّ )اْلما
يي فااْْلي  ُّ مااالا ليغارْييهي إْخرااُج اْلْاابيري ميْن ماالي الصَّبي يي إذاا أاْفسادا الصَّبي يي الصَّبي ُف ساباٌب ليلضَّمااني تْ جيايُب عالاى واَلي الا

ُّ ميْن ق اْبُل ف اقاْد ت اقادَّ  ُِ اْلواَلي ِي إْخرااجا اْلْاابيري ميْن مااليِي إذاا َلْا َُيْريْج يي ب اْعدا بُ ُلوغي  السَّباُب ِفي َاماني ما عالاى الصَّبي
 ُِ ُِ وانيكااُح ُع أتااخَّرا أاث ارُُه ب اْعدا اْلبُ ُلوغي واأامَّا ب اي ْ غاري وا ُِ فا الصيي ُق ُِ واعيت ْ ُق ريهاا الا ق اْبُل واالا واطاالا َثا الا تاُكوُن أاْسبااابا آلي

في ليلضَّمااني ق اْبُل وابانْيا عادامي اْعتيبااري سابابييَّةي ا ْتالا ا قُبيلا ب اْعُد وااْلفاْرُق بانْيا اْعتيبااري سابابييَّةي اْْلي ريها َثا ُه آلي ْلب اْي ي واماا ب اْعدا
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ُّ لاْي ا ِبياْهٍل لي  ميْن واْجهانْيي  ا اْعتيبااُر اْلماصااليحي واالصَّبي ذاليكا واالثَّاِني أانَّ أاث ارا أاحاُدمهُاا أانَّ هاذيهي اِْلُُمورا ُيْشرتااُ  فييها
ُّ لاْي ا أاْهالا ليلتَّْكلييفي  بيي ي واالصَّبي قي التَّْحريمُي واأاث ارا اْلب اْي ي إْلزااُم تاْسلييمي اْلما ْلزاامي وااْلفاْرُق بانْيا ابي  الطَّالا لتَّْحريميي وااْْلي

ريهاا ب ا  َثا ُه آلي في ليلضَّمااني ب اْعُد واعادامي اْعتيبااري سابابييَّةي اْلب اْي ي واماا ب اْعدا ْتالا ْعُد ُهوا أانَّ أتااخُّرا اْعتيبااري سابابييَّةي اْْلي
 ُْ في اِْلا الا ب َّبااتي عاْن أاْسبااهبياا عالاى خي ْتالا اْلُمسا ُْلا ِفي اْْلي ا اِْلا ضاُروراةي حاقيي اآْلداميييي لي واإيَّنَّاا خاالاْفناا هاذا

في لي
تْ  ماةُ واهاذيهي ضاُروراٌة عاظييماةٌ حتااقَّقاْت ِفي اْْلي ي ا الظُّالا رْبي مااليِي ليئاالَّ ياْذهابا جماَّاانا ف اتاضي في فااقْ تاضاْت ُُماالافاةا ِفي جا الا

ُْلي اْلما  قا وا اِْلا ا باْل إذاا أاْسقاْطناا الطَّالا قي وااْلب اْي ي واماا ماعاُهما ِي واَلاْ ت اتاحاقَّْق ِفي الطَّالا ناا اْلعيْصماةا ْذُكوري فيي ب ْ اْستاْصحا
يي  بيي ي ليلصَّبي ناا اْلميْلكا ِفي اْلما ُْلي واالا كُ   َلاْ ي اْلزاْم فاسااٌد واالا ت اُفوُت ضاُروراٌة واكاذاليكا أاْيضاا إذاا أابْ قاي ْ نَّا ُمواافيقينيا ليْْلا
ْعباةي رْتا ي اْلزاُم ُماْظُوٌر أاْلب اتَّةا )اْلماْسأالاُة الثَّاليثاُة( ف اتااواى ُعلاماائيناا ُمتاظاافيراٌة عالاى أانَّ الطَّهااراةا واسا   اْلعاْوراةي وااْستيْقباالا اْلكا

يُح ما  بااتي واالصَّحي ةي ميْن اْلوااجي يي ميْن أانَّ ِفي الصَّالا ي أابُو باْكري ْبُن اْلعارايبي ُ اْلقااضي ُوُجوهبااا ُمواسٌَّ  ق اْبلا اْلواْقتي  ا قاالِا
الصَّلاوااتي باْل  واِفي اْلواْقتي واأانَّ اْلُوُجوبا فييهاا لاْي ا ت اب اعاا ليطاراآني السَّبابي الَّذيي ُهوا الزَّوااُل واحناُْوُه ميْن أاْوقااتي 

ةي واواْقُت طا ي اقاُ  اْلوُ  يقااعي الصَّالا ادي ْليي ْستيْعدا يُّؤي وااالي  عالاى الت َّها
ا ت اب اعاا ليطاراآني اْلعاْزمي ا اْلعاْزمي ماا ُجوُب فييها راآني هاذا

حَّةي ذاليكا أُُموٌر اِْلاوَّلُ  ُي ةي واالدَّلييُل عالاى  ْرُء واإييقااعي الصَّالا ُِ اْلما ٍث حُيْديُث مْجااعي عالاى ا بانْيا أاقْ رابي حادا ْنعيقااُد اْْلي
لاةا مُثَّ جااءا اْلواْقُت واُهوا عالاى تي  ُالَّى أانَّ اْلُمكالَّفا لاْو ت اواضَّأا ق اْبلا اْلواْقتي وااْستارتاا وااْست اْقبالا اْلقيب ْ ْلكا الصُّوراةي وا

ثاةي أاجْ  ُِ الثَّاِني ميْن غارْيي أاْن جُيادييدا فيْعالا أاْلب اتَّةا ِفي هاذيهي الثَّالا ُت ُاالا  ُِ ٍب عاْن  زاأاْت ُر اْلقاْولي إبييْجزااءي ماا لاْي ا بيوااجي ت اعاذُّ
بي   اْلوااجي

و ي إْذ الا اْستيحاالاةا الثَّاليُث لُُزوُم نييَّةي اْلُوُجوبي الرَّابيُ  أانَُِّ الا ي اْلزاُم أاْن الا جيايبا الشَّْرُ  إالَّ عيْندا ُوُجوبي اْلماْشرُ 
ا ُهناا فاإينَّ هاذيهي اِْلُُمورا واْضعييٌَّة ت اقاُ  سحياسابي ِفي مُ  عيهاا  غااي اراةي سابابي اْلماْشُرو ي ليسابابي الشَّْر ي كاما قاْصدي وااضي

اءي ِفي واْقتي طُُلوعي الشَّمْ  تي ماْن يُ ْعلاُم ميْن عااداتيِي اْضطيراارُُه إَلا اْلغيذا  واميْن شاْر ي  ي واناظيرُي ماا ُهناا ميْن اْلعااديايا
ْغتي  اءي الَّذيي يُ ت اغاذَّى بيِي طاْبُخُِ فاالا بُدَّ ميْن ت اْقديميي الطَّْبخي الَّذيي ُهوا الشَّْرُ  عالاى واْقتي االي ُ اْلغيذا اءي مُثَّ الا ي ات اعانيَّ ذا

ُِ ت اْقديمُي ا اءي باْل لا ْغتيذا ْستي ليذاليكا الطَّْبخي الزَّماُن اْلُمجااويُر ليزاماني االي ِي عالاى لطَّْبخي وااالي نيي طُُروءي عاْزمي ادي بيِي ميْن حي ْعدا
ا عالا  ْلقارييبي الطَّْبُخ واهاذا اءي ابي ْغتيذا الي ْستيوااءي ُحُصولي اْلماْصلاحاةي ابي ُاحَّ ذاليكا الي ادي واإيَّنَّاا  ْستيْعدا ى ت اْقدييري اْستيوااءي االي

ا الشَّ  لنييْسباةي إَلا حاالي هاذا اناُِ وات اعااَلا أاْعلاُم.ذاليكا ابي ُ ُسْبحا اءي واااَّللَّ ا اْلغيذا  ْخصي واهاذا

 

ةي اْلماوااقييتي اْلماكاانييَّةي[ ةي اْلماوااقييتي الزَّماانييَّةي وابانْيا قااعيدا  ]اْلفاْرُق بانْيا قااعيدا

ةي اْلماوااقييتي الزَّمااني  ُِ( أامَّا يَّةي ليْلحاجيي وابانْيا قا )اْلفاْرُق السَّابيُ  وااْلعيْشُرونا بانْيا قااعيدا ةي اْلماوااقييتي اْلماكاانييَّةي لا اعيدا
 ".  (1)اْلماوااقييُت الزَّماانييَُّة ف اقاالا
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با ِفي اْلما  .23 ْد التَّطاوُّعا واإيذاا قاصادا بيِي اْلوااجي با عالاى ت اْقدييري داوارااني احلْاْولي واَلاْ ي اْقصي ا أاْجزا "اْلوااجي أا آلي فاما
ٌب. بي إالَّ وااجي  عاْن اْلوااجي

ري الْ  خي بي اْلُموسي ي ِبي ْن احلْانافييَّةي ي ات اعالَُّق اْلُوُجوُب ِفي اْلوااجي ْقتي وافيْعُل اْلُمعاجَّلي وا )اْلماْسأالاةُ الثَّانيياُة( قاالا مجاااعاٌة مي
ُْحااُب ِلاُ ق اْبلا ذاليكا ن اْفٌل ياُسدُّ ماسادَّ اْلفاْرضي عالاى ماا ت اقارَّرا عي  ُهْم ف اقاالا اِْلا ْرمُتُوُه لاصاحَّ ْندا ُاحَّ ماا ذاكا ْم لاْو 

يا ق اْبلا الزَّواالي واجُيْزيُئ عاْنُِ إذاا َاالاْت الشَّْمُ  ف اياُكوُن ن اْفالا سادَّ ماسادَّ اْلفاْرضي واأاْجزاأا 
نيِي  أاْن ُيصاليي ُِ ب اْعدا طاراايا عاْن

مْجااعي  ُف اْْلي الا ا وا واُهوا خي ري اْلقااماةي فاما حْنيصااري اْلُوُجوبي عيْنداُكْم ِفي آخي قا ا ب اْعدا الزَّواالي فاكاذاليكا ماا ب اْعدا الزَّواالي الي
رُ  بي واجابا أاْن جُيْزيئا اآْلخا ٍب، فاإيذاا أاْجزاأا أاحاُدمهُاا عاْن اْلوااجي ْونيِي غارْيا وااجي ُِ ساوااٌء ِفي كا لا ، ْن اْلوا عا  أاْو ق اب ْ بي اجي

ْد بيِي التَّطاوُّعا ق ُ  ري اْلواْقتي واَلاْ ي اْقصي ِي ِفي اْلماآلي عيْندا آخي با عالاْي ُد فاإيذاا قُ ْلُتْم قاْد قاصادا بيِي اْلوااجي ليكا ي اْقصي ْلناا: واكاذا
ري اْلواْقتي واجُيْزيُئ  ِي ِفي آخي با عالاْي ْ ي مُقْل ِبِه أمحم بيِي ق اْبلا الزَّواالي اْلوااجي  .د  ومَلم

ةا ق اْبلا الزَّواالي إذا  ُِ أانَّ الصَّالا ديئي الرَّْأيي غارْيا أانَّ اْلْاواابا عاْن داا ِفي ابا ا السُّؤااُل قاوييٌّ جي با  اواهاذا قاصادا هبياا اْلوااجي
ُِ إْخرااُج الزَّكااةي ق اْبلا ميْلكي ال ري اْلقااماةي إَّنَّاا ويَااُن ِي ِفي اْلماآلي عيْندا آخي ِي ِفي نييصا عالاْي ُب عالاْي ابي واي اْنويي هبياا ماا جياي

ُ إيقااُع اْلفيْعلي ق اْبلا سا  انَِّ ا الا جُيْزيُئ إمْجااعاا؛ ِلي بيِي واويَااُن ماْسأالاتيناا با اْلماآلي عيْندا ميْلكي النييصاابي واداوارااني احلْاْولي واهاذا
ْخرااُج ب اْعدا ميْلكي النييصاابي واق اْبلا احلْا  ؛ فاإينَّ النييصاابا ساباٌب واالزَّوااُل أاْيضاا سابابٌ اْْلي را اْلقااماةي  ْولي  ليْلُوُجوبي آخي

ْخرااُج ق ابْ  ُة ق اْبلا الزَّواالي إَّنَّاا ويَااهنُاا اْْلي باُب اْلُوُجوبي ب اْعدا احلْاْولي فاالصَّالا ا أانَّ النييصاابا سا  النييصاابي فاظاهارا لا كاما
با ِفي اْلماآلي ِفي أانَُِّ ت اقادَّما عالاى اِْلاسْ اْلفاْرُق بانْيا ا ةي ق اْبلا الزَّواالي واي اْنويي هبياا اْلوااجي باابي ُمْطلاقاا وابانْيا لصَّالا

فا ا السُّؤااُل عا  ري فااْندا ةي ب اْعدا الزَّواالي ِفي أانَُِّ ب اْعدا السَّبابي فاالا ي اْلزاُم أاحاُدمهُاا عالاى اآْلخا احلْانافييَّةي واَلاْ ياُكْن  نْ الصَّالا
ُب ِفي احلْاالي واالا ِفي اْلماآلي باْل ماا جيايُب ِفي اْلماآلي وابيِي يا  ُِ اْلُمصالييي ن اْفالا ُمْطلاقاا الا جياي ُر اْلفاْرُق ماا أاْوق اعا ْظها

يا بينييَّةي النَّافيلاةي.
تيِي هاذيهي وابانْيا أاْن ُيصاليي ُاالا  أاْيضاا بانْيا 

ثاٍة عيْنداانا وا )الْ  ا ق اْبلا ُغُروبي الشَّْم ي بيي اْوٍم أاْو ثاالا يُلها اُة اْلفيْطري جياُوَُ ت اْعجي َُتْزيُئ عاْن الزَّكااةي ماْسأالاُة الثَّاليثاُة( َاكا
قاةا التَّطاوُّعي َلْا َُتْزيئْ  ُادا ِي عيْندا سابابيهاا والاْو أاْخراجا  باةي إذاا ت اواجَّهاْت عالاْي ُِ، وااْلفاْرُق أانَُِّ أاْخراجاهاا بينييَّةي عا  اْلوااجي ْن

باةا عا  ، فاإيهنَّاا لاْيساْت وااجي قاةي التَّطاوُّعي ُادا في  ن السَّبابي ِبييالا ِي ِفي اْلماآلي عيْندا طاراايا بي عالاْي ِي ِفي احلْاالي واالا اْلوااجي لاْي
ُِ، فاإيْن قُ ْلت ف اها  بابيِي فاإينَّ سابا ِفي اْلماآلي ف الاْم َُتْزيْئ عاْن ٌب ت اقادَّما عالاى سا ا وااجي اةي اْلفيْطري ُغُروُب ذا با ُوُجوبي َاكا

ْخرااُج ق اْبلا ذاليكا إْخرا  في ِفي ذاليكا فااْْلي مي راماضاانا أاْو طُُلوُع اْلفاْجري عالاى اْلْيالا ري أاايَّ ٌج ق اْبلا ا الشَّْم ي ميْن آخي
ْخرااُج ق ابْ  ْخرااُج ق اْبلا ميْلكي النييصاابي الا جُيْزيُئ ف اي اْلزا السَّبابي واُهوا اْْلي ُم أاْن الا َُتْزيئا الزَّكااُة لا ميْلكي النييصاابي وااْْلي

اةا اْلفيْطري ِلااا ت اعالٌُّق بيصاْومي راماضاانا فاهييا جاابيراةٌ  ُة ُهناا. قُ ْلت: ُسؤااٌل حاساٌن غارْيا أانَّ َاكا ماا عاسااُه لي  اْلُمْخراجا
ا ن اقاصا مي اخْ  ا أانَّ السُُّجودا ِفي السَّْهوي جاابيٌر ليما ْن أاْسباابي الن َّْقصي كاما لرَّفاثي واغارْييهي مي ُِ ابي ةي تالَّ عاْن ْن الصَّالا

ا ب اْعدا أاحادي خْ ف اتاأامَّْل ذاليكا واليذاليكا وارادا ِفي احلْادييثي أاهنَّاا طُْهراٌة ليلصَّائيمي واقاْد ت اقادَّما الصَّْوُم ف اياُكوُن إ  رااُجها
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                             Q.ْم بيُصوراةي ا قاالا فاافْ ها ا اْلقيْسمي واليذا  وااْلماْسأالاُة الثَّانيياُة ميْن هاذا

ْن احلْاجيي واق اعاْت ِفي اْلماْذهابي أاْيضاا عالاى ق اْولانْيي وااْلقيْسُم الثَّا ثي ماساائيلا مي ِي ليُث ُُمْتاٍو عالاى ثاالا ْجزااءي واعادامي ْْلي  ابي
داةا. ا وااحي ن ْها ُل مي ُْ ْجزااُء ذاكارا اِْلا ُهماا ُهناا اْْلي ن ْ  لاكينَّ اْلماْشُهورا مي

فااضاةي  يا طاواافا اْْلي : إذاا ناسي ْلوادااعي عاْن طاواافي واقاْد طاافا طاواافا اْلوادااعي وارااحا إَلا ب الاديهي أاْجزاأاهُ طاوااُف ا اِْلُوَلا
ٍب عاْن اْلواا : واهاذيهي اْلماْسأالاُة ميْن إْجزااءي ماا لاْي ا بيوااجي ُْلي قاالا اْبُن الشَّا يي ا ِفي اِْلا فااضاةي كاذا ُِ َلْا جي اْْلي بي لاكينَّ

في فييهاا كاغارْيي ياْذُكْر فيي ْلْيالا ُارَّحا ابي في اه . قُ ْلت: واقاْد  ْحتيماالي اْلْيالا يا ُماالٌّ الي
ا واأانَّ اْلماْشُهورا هاا ق اْولانْيي واهي ها

ُهْم طاواافا وا  ْجزااُء ق اْوُل أايبي اْلعابَّاسي الزَّوااويييي واجُيْزيُئ ِفي اْلماْشُهوري ماْن طاافا عيْندا ا اْْلي ُهما ن ْ اٍع ذااهيالا عاْن دا مي
ا أابُو اْلعابَّاسي الزَّوااوييُّ بيقاْوليِي:  إفااضاٍة الثَّانيياُة أاشاارا إلاي ْها

بي ُمت ْعاةي   واُذو ُمت ْعاٍة قاْد سااقا هاْديا تاطاوٍُّع ... ف اُيْجزيُئ قاْد قااُلوا ليوااجي

ن ْهاا واجابا حناْ ي اْعِي أانَّ اْلُمْعتاميرا إذاا سااقا هاْديا التَّطاوُّعي ِفي  رُُه إالَّ إْن أاخَّراُه ليي اْومي النَّْحري مُثَّ ُعْمراتيِي ف الامَّا حالَّ مي
ُِ عانْ  تييعاا فاإينَّ هاْديا التَّطاوُّعي جُيْزيُئ ُاارا ُمتاما ِي ذاليكا وا ْن عاامي حلْاجيي واحاجَّ مي ُِ واأاْحراما ابي ا لا ت ْعاتيِي والاْو َلْا ي اْنوي مُ  بادا

ُِ ِفي ُمت ْعاتيِي عالاى أتاْوييلي ساناٍد واُهوا اْلماْذهاُب كاماا أاْجزاأا عاْن قيراانيِي كاما  عيْندا  ناا ساْوقيِي أانَُِّ جياْعاُل ياةي شاْيخي ا ِفي حااشي
كي ليْلوااليدي  نااسي يحي اْلما ُ ت اعااَلا  -عالاى ت اْوضي ُِ اَّللَّ ا  .-رامحي

 عابَّاسي الزَّوااوييُّ بيقاْوليِي:الثَّاليثاُة: أاشاارا ِلااا أابُو الْ 

اارا السَّْهوي الا يُعييُد ْلياْمراةي  ُشوني إذاا راماى ... مجي  واقاْد قاالا اْبُن اْلمااجي

ُشوني  ا واقا ا ذاليكا ليعاْبدي اْلماليكي أاْي اْبني اْلمااجي ياا كاما يا مجاْراةا اْلعاقاباةي مُثَّ رامااهاا سااهي ِفي كابيريي ماا كا   أاْي إذاا ناسي
ْدُي التَّطاوُّعي  ا أاْجزاأا أاْي ها ياتيِي كاما ناا ِفي حااشي ُذ ميْن ق اْولي شاْيخي ٍر قُ ْلت وايُ ْؤخا ْن قيراانيِي عا  مايَّاراةا عالاى اْبني عااشي

ُق بيناْظمي أايبي اْلعا  ا اْلقيْسمي واناظاْمتهاا ِفي ب اْيٍت ي اْلحا داُة ماْسأالاٍة راابيعاٍة ِفي هاذا :بَّ َيايا  اسي اْلماْذُكوري بيقاْوَلي

ُمت ْعاةي  ْدٍي ليْلقيرااني كا بي ها ْدُي تاطاوٍُّع ... بيوااجي ُِ ها َيْد قااريانا جُيْزيُئ  وا

ِاْ عا  ا ف اتاُكونا مُجْلاةُ النَّظاائيري اْث ها ْنسي بي جي لاةا أاْرب اعاٌة ْشرا ماْسأا واميْن ُهناا اُْشُتهيرا أانَّ تاطاوُّعااتي احلْاجيي َُتْزيُئ عاْن وااجي
ْن ذاليكا ُشُذوذاا بيُدوني اْحتيما  اٍل واأاْرب اعاٌة مي بي ُشُذوذاا عالاى اْحتيما ٍب عاْن اْلوااجي اٍل ميْن إْجزااءي ماا لاْي ا بيوااجي

ا هاذيهي النَّظاائيرا ف اُهوا جااٍر عالاى اِْلا  مي إْجزااءي ماا ُْ واأاْرب اعاٌة ميْن ذاليكا عالاى ماْشُهوري اْلماْذهابي واماا عادا ْن عادا لي مي
بي اتييفااقاا."  ٍب عاْن اْلوااجي  (1)لاْي ا بيوااجي

اْلقاْذفي وا  .24 ني ِفي الرَّماضاانانْيي، اْلْااميُ : احْلُُدوُد اْلُمتامااثيلاةُ واإيْن اْخت الافاْت أاْسبااهُباا كا ُشْربي اْلْاْمري "ق اْوالا
يا مي أاْو متاااث الاْت كاالزييىنا ميرااراا واا

ِي واهي ؛ لسَّريقاةي ميرااراا واالشُّْربي ميرااراا ق اْبلا إقااماةي احلْاديي عالاْي اُخلي لتَّدا ْن أاْوَلا اِْلاْسباابي ابي
ةي إذاا تاكارَّرا اْلواْ ُء فا  دا لشُّب ْهاةي اْلُمتَّحي اْلوااطيئي ابي انَّ تاكارُّراهاا ُمْهليٌك، السَّاديُس: اِْلاْموااُل كا لَّ واْطأاٍة لاْو نَّ كُ إي ِلي

ٌد واكاديياةي اِْلاطْ  اٌق وااحي ُادا ْثلي واالا جيايُب ِفي ذاليكا إالَّ  اقي اْلمي ُادا ْن  ماا مي باْت ماْهراا اتا راافي ما ا انْ فاراداْت أاْوجا
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ُب الشَّرْعي بيدي  ُااحي ِي اْكت افاى  ُِ واساراى ذاليكا لين اْفسي ٍة ليلن َّْف ي ما ا أانَّ يا الن َّْف ي فاإينَُِّ إذاا قاطا ا أاْطراافا دا ٍة وااحي
ِي واما ا ذاليكا ياْسقُ  يي عالاْي ْجِي دي اْلُعْضوي اْلما ٍت سحياسابي ت اعادُّ ني حناْوا عاْشري ديايا با ق اْبلا السَّراايا يُ  واالا اْلوااجي ُط اْلْامي

ا قاْد ياْدُخُل اْلقالي  ٌة ت اْفرييٌ  عالاى هاذا دا ثيريي كاديياةي اِْلُ ي اْلزاُم إالَّ ديياٌة وااحي ثيرُي ما ا يُل ما ا اْلكا ُب ي ما ا الن َّْف ي وااْلكا ُْ
ري كاحاداثي اْلُوُضوءي ما ا اْلْانااباةي وا  ُر ما ا اْلُمت اقادييمي  ااْلقالييلي كاديياةي اِْلاْطراافي ما ا الن َّْف ي وااْلُمت اقادييمُ ما ا اْلُمتاأاخيي ْلُمتاأاخيي

.كااْلواطاآتي اْلُمتاأا  راةي ما ا اْلواْطأاةي اْلُمت اقادييماةي اِْلُوَلا  خيي

بي اِْلاوَّلي واالطَّرافااني ِفي واساٍط كااْنديرا  ِي ِفي اْلُموجي بااُت أاْسباابي اْلُوُضوءي وااْلُغْسلي ما ا اْنديرااجي جي اْلواْطأاةي ا واُموجي
ةي فاإيهنَّاا قادْ  راةي ِفي واْ ءي الشُّب ْها يا مارييضاُة اْلْيْسمي عاديَيا  اِْلُوَلا وااآْلخي

حُّ واتاريُث مااالا تُوطاأُ أاوَّالا واهي ُة اْلماالي مُثَّ تاصي
دا  ٍة وااحي يا تُوطاُأ ِفي تيْلكا اِْلاْحواالي ُكلييهاا بيُشب ْها

ا واياْذهاُب مااِلُاا واهي ْسميها ٍة فاإيهنَّاا جيايُب عاظييماا مُثَّ تاْسقاُم ِفي جي
ْثلي ِفي أاْعظامي أاْحوااِلياا واأاْعظاُم أاْحوااِلياا ِفي هاذيهي الصُّوراةي احلْاالا ِلااا عيْندا الشَّ  اُق اْلمي ُادا عيييي 

ُب افي ُة اْلُوْسطاى ف اياجي
رياُة ف اي اْنداريُج الطَّرافااني ِفي الْ  ا احلْاالاُة اِْلُوَلا وااحلْاالاُة اِْلاخي ا واتاْدُخُل فييها ْعتيبااريها اُق ابي ثااُل إَّنَّاا وا الصَّدا ا اْلمي ساطي واهاذا

ُ اْلواْطأاةا اِْلُوَلا كاْيفا كااناتْ  عيييي واأامَّا عالاى ماْذهابي مااليٍك فاإيَّنَّاا ي اْعتاربي
ُب عالاى ماْذهابي الشَّافي ُاادافاْت  جياي واكاْيفا 

بي اْنديرااجي ا ُه ميْن ابا ا فييهاا واتاُكوُن عيْندا ري ِفي اْلُمت اقاديي واي اْنداريُج ماا ب اْعداها بي اْنديرااجي الطَّرافانْيي ْلُمتاأاخيي مي الا ميْن ابا
.  ِفي اْلواساطي

ْتالا  اُخلي ما ا متاااثُلي اِْلاْسباابي فاكااْْلي ُم التَّدا ا واأامَّا اْلقيْسُم الَّذيي ُهوا أاْكث اُر ِفي الشَّرييعاةي واُهوا عادا ُب هبييما فانْيي جياي
ني واالا ي ا  قٍ ضامااانا ني باْل يُ ْنقيُص ُكلُّ طاالا اخاالا ُد أاث اُرمهُاا واالا ي اتادا قانْيي ي ات اعادَّ ني واكاالطَّالا اخاالا ْن اْلعيْصماةي طاْلقاةا تادا  مي

بااني ظُْهراْيني واكاذاليكا  ا يُوجي ُما باقييَُّة أاْوقااتي الصَّلاوااتي  إالَّ أاْن ي اْنوييا التَّْأكييدا أاْو اْلْارباا عاْن اِْلاوَّلي واالزَّواالانْيي فاإيهنَّ
ٍد ليشاْخٍص  ي َّتانْيي بيلاْفٍظ وااحي ُي اْلوا اخاُل واكا ُد ماْنُذوُرمهُاا واالا ي اتادا النَّْذراْيني ي ات اعادَّ ُِ وا واأاْسبااهبياا واكا ُد لا ٍد فاإينَُِّ ي ات اعادَّ احي

السَّب ابانْيي ليراُجٍل وا  في واكا ُاى بيِي عالاى اْلْيالا ٍد أاوْ اْلُمو ٍد أاْو راُجلانْيي ِبياْعَنا وااحي ُب ت اعادُّدا احي  ُُمْتاليٍف فاإينَُِّ يُوجي
ْ فاإينَّ  ْنُِ شاْهراا واَلاْ يُ عانييي ْنُِ شاْهراا مُثَّ اْستاْأجارا مي ا الت َّْعزييري وااْلُمؤااخاذاةي واكاماا لاْو اْستاْأجارا مي ُِ حياْميْل عالاى شاْهراْيني واكاما

ُل عا لاْو اشْ  ْن هاذيهي الصُّرْباةي فاإينَُِّ حياْمي ُااعاا مي  ُِ ْن ُااعاا ميْن هاذيهي الصُّرْباةي مُثَّ اْشرتااى مي  ُِ ْن ُااعانْيي واُهوا  رتااى مي لاى 
الا  اُخُل عالاى خي ُِ، واالتَّدا ب َُّب ُل أاْن يارتااتَّبا عالاى ُكليي ساباٍب ُمسا ُْ داا ِفي الشَّرييعاةي، اِْلا ثيرٌي جي .كا ُْلي  في اِْلا

ُد السَّ  ب َّبااتي ِبياْن ياُكونا أاحا ئاا ب ا واأامَّا تاسااُقُط اِْلاْسباابي فاإيَّنَّاا ياُكوُن عيْندا الت َّعااُرضي وات انااِفي اْلُمسا ي ْ بانْيي ي اْقتاضيي شا
ُهماا عالاى الْ  ن ْ حا مي ُب الشَّرْعي الرَّاجي ُااحي ُه ف ايُ قادييُم  دَّ ُر ي اْقتاضيي ضي ني ماْرُجو وااآْلخا  حي ف اياْسُقُط اْلماْرُجوُح أاْو ياْستاويايا

                             S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                             Qاَا اتييفااقاا واإيْن أتااخَّرا ُوُجوُب اِْلاداا ُااما ِفي راماضاانا جا قااما إذاا  ُِ ءي إَلا ماا ب اْعدا اْْلي ُم مْجااعي اه  كاالا ْْلي ةي ابي
ي داةي ت اْوضي َيايا ٌل ِفي  ُْ ا اْلفاْرُق ما ا شاْيٍء ميْن ماْْتي التَّْحرييري بيتاصارٍُّف واحاْذٍف ماا ف اتاأامَّْل ذاليكا إبييْمعااٍن )وا ٍح( هاذا

ثي ماساائيلا.  بيذيْكري ثاالا

 : ري الْ اْلماْسأالاُة اِْلُوَلا خي بي اْلُمواسَّ ي ِبي ْن احلْانافييَّةي ي ات اعالَُّق اْلُوُجوُب ِفي اْلوااجي لي قاالا مجاااعاٌة مي واْقتي وافيْعُل اْلُمعاجيي
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ُاحَّ ماا ذاكا  ُْم لاْو  ُْحااُب ِلا ُهْم ف اقاالا اِْلا وُه لاصاحَّ متُُ رْ ق اْبلا ذاليكا ن اْفٌل ياُسدُّ ماسادَّ اْلفاْرضي عالاى ماا ت اقارَّرا عيْندا
يا ق اْبلا الزَّواالي واجُيْزيُئ عاْنُِ إذاا َاالاْت الشَّْمُ  ف اياُكوُن ن اْفالا سادَّ ماسادَّ اْلفاْرضي واأاْجزاأا 

نيِي  أاْن ُيصاليي عاْنُِ ب اْعدا جاراايا
حْنيصااري اْلُوُجوبي عينْ  مْجااعي فاكاذاليكا ماا ب اْعدا الزَّواالي الي ُف اْْلي الا ا ُهوا وااقيٌ  ب اْعدا داُكْم ِفي آخي واُهوا خي ري اْلقااماةي فاما

بي واجابا أاْن جُيْزي  ٍب، فاإيذاا أاْجزاأا أاحاُدمهُاا عاْن اْلوااجي ْونيِي غارْيا وااجي ُِ ساوااٌء ِفي كا لا  اآْلخاُر عاْن ئا الزَّواالي أاْو ق اب ْ
با عالا  ، فاإيذاا قُ ْلُتْم قاْد قاصادا بيِي اْلوااجي بي ري اْلواْقتي واَلاْ اْلوااجي ِي ِفي اْلماآلي عيْندا آخي ْد بيِي التَّطاوُّعا. ْي  ي اْقصي

ري اْلواْقتي واجُيْزيُئ  ِي ِفي آخي با عالاْي ُد بيِي ق اْبلا الزَّواالي اْلوااجي قُ ْلت واماا ف ارَّقا  َلمْ ي مُقْل بِِه أمحمد  وم قُ ْلناا: واكاذاليكا ي اْقصي
ُْم بانْيا ا ُل ِلا ُْ ةي بيِي اِْلا با ِفي اْلماآلي وابانْيا الصَّالا ةي ق اْبلا الزَّواالي واي اْنويي هبياا اْلوااجي  ب اْعدا الزَّواالي واي اْنويي هبياا لصَّالا

ِي ِفي اْلماآلي عيْندا  با عالاْي ةا ق اْبلا الزَّواالي إذاا قاصادا هبياا اْلوااجي با ِفي اْلماآلي أاْيضاا ِبيانَّ الصَّالا ري ا اْلوااجي ْلقااماةي آخي
ِي ِفي اْلماآلي عيْندا ميْلكي  ُب عالاْي النييصاابي واداوارااني  إَّنَّاا ويَااهنُاا إْخرااُج الزَّكااةي ق اْبلا ميْلكي النييصاابي واي اْنويي هبياا ماا جياي

ِي  ُِ إيقااعُ اْلفيْعلي ق اْبلا سابابيِي واشاْرطي انَّ ا الا جُيْزيُئ إمْجااعاا؛ ِلي با وا  احلْاْولي واهاذا ةُ ب اْعدا الزَّواالي إذاا قاصادا هبياا اْلوااجي الصَّالا
اةي ب اْعدا ميْلكي النييصاابي واق اْبلا احلْاوْ  ري اْلقااماةي إَّنَّاا ويَااهنُاا إْخرااُج الزَّكا ِي ِفي اْلماآلي عيْندا آخي ا أانَّ عالاْي لي إذاا كاما

باٌب ليْلُوُجوبي ب اْعدا احلْاْولي كا  را اْلقااماةي واهاذا النييصاابا سا مي ذاليكا الزَّوااُل ساباٌب ليْلُوُجوبي آخي ا َلْا جُيْماْ  عالاى عادا
ِي أاْو سابا  ب اب اْي ِي وااحْلُْكُم إذاا ت اواسَّطا بانْيا سا انَُِّ إيقااٌع ليْلفيْعلي بانْيا سابابيِي واشاْرطي ِي إْجزاائيِي؛ ِلي ِي جاراى فيي بيِي واشاْرطي

ُف بانْيا  ُِ اْلُمصالييي ق اْبلا الزَّواالي ن افْ  اْلْيالا ا فاكاانا ماا أاْوق اعا ِي عالاْيهيما في ت اقادُّمي الا ُمْطلاقاا واإيْن ن اواى اْلُعلامااءي ِبييالا
ُِ ب اْعدا الزَّواالي فاإينَُِّ الا ياُكوُن ن اْفالا ُمْطلاقاا إذا  في ماا أاْوق اعا ِي ِفي اْلماالي ِبييالا با عالاْي با  ابيِي اْلوااجي َلْا ي اْنوي بيِي اْلوااجي
ٌب ِفي الْ  ِي ِفي اْلماآلي أامَّا إذاا ن اواى بيِي ذاليكا فاإينَُِّ واإيْن كاانا ن اْفالا ِفي احلْاالي إالَّ أانَُِّ وااجي ا أاْجزاأا عاْن ما عالاْي آلي فاما

 ". يٍح واإيْن كاانا أاْي ماا ف ارَّقا ٌب اه  بيت اْوضي بي إالَّ وااجي  (1)اْلوااجي
ُر ما ا أانَّ  .25 ُ ياريُث ِبياقْ واامهُاا واياْسُقُط اآْلخا ةي اْلماُجوسي فاإينَِّ ْلفاْرضي ِفي أاْنكيحا ا ي اْقتاضيي   "ليلت َّْورييثي ابي كيلاْيهيما

ُِ واُهوا أاخُ  ينائيٍذ ابْ ُن ُِ ف اوالاُدهاا حي ا إذاا ت ازاوَّجا أُمَّ ُمٍي كاما ْبني إذاا كاانا أاخاا ِلي ْلبُ نُ وَّةي و اْْليْرثا كااالي ِي فاإينَُِّ ياريُث ابي ُميي ُه ِلي
الزَّْوجي اْبُن عاميٍ  يبا فاإينَُِّ ياريُث هبييماا كا ب ابانْيي اْلفاْرضا واالت َّْعصي َياُْخُذ النييْصفا  واتاْسُقُط اِْلُُخوَُّة أامَّا إْن كااانا سا

ْونيِي اْبنا عامٍي ف اها  يَّةي واالنييْصفا اآْلخارا بيكا لزَّْوجي ُب اْلفارْ ابي اُخلي اِْلاْسباابي ذيهي ماثاٌل واماساائيُل تُوجي ةي تادا قا بانْيا قااعيدا
. اُخلي واالتَّسااُقطي في التَّدا  واتاسااُقطيهاا عالاى اْختيالا

 

( واُرِبَّاا عاربَّا  ةي اْلواساائيلي دي واقااعيدا ُي ةي اْلماقاا ُن وااْلْاْمُسونا بانْيا قااعيدا لذَّراائي ي واُهوا عا  )اْلفاْرُق الثَّامي ْن اْلواساائيلي ابي
ليكا ي اُقوُلونا سادُّ الذَّراائي ي واماْعنااُه حا  بيناا واليذا ا اللَّْفُظ اْلماْشُهوُر ِفي ماْذها ُْحاابيناا واهاذا ُح أا ُْطيالا ْسُم ماادَّةي ا

ُ عاْن  يلاةا ليلْ واساائيلي اْلفاساادي دافْ عاا ِلااا فاماَّتا كاانا اْلفيْعُل السَّاَلي ةي واسي ْن ذاليكا اْلفيْعلي اْلماْفسادا ةي مانا ا مااليٌك مي ماْفسادا
ْن اْلماا ثيرٌي مي ا ي ات اوامهَُُِّ كا ْن الصُّواري والاْي ا سادُّ الذَّراائي ي ميْن خاوااصيي ماْذهابي مااليٍك كاما ثيرٍي مي كييَّةي باْل الذَّراائيُ  لي ِفي كا
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ثاُة أاْقسااٍم قيْسٌم  ري ِفي طُُرقي اْلُمسْ ثاالا ْفري اآْلابا ِي كاحا يلاٌة أامْجاعاْت اِْلُمَُّة عالاى سادييهي واماْنعيِي واحاْسمي ليمينيا فاإينَُِّ واسي
اليِي أانَّ  ناامي عيْندا ماْن يُ ْعلاُم ميْن حا ُْ تيهيْم واسابُّ اِْلا كيهيْم واكاذاليكا إْلقااءُ السُّميي ِفي أاْطعيما بُّ اَّللَّا ت اعااَلا ُِ ياسُ إَلا إْهالا
يلاٌة الا حُتْسامُ  مي ماْنعيِي واأانَُِّ ذارييعاٌة الا ُتسادُّ واواسي َيرااعاةي كا   عيْندا سابييهاا واقيْسٌم أامْجاعاْت اِْلُمَُّة عالاى عادا ْن  ْن ي مي اْلما

ْن ي ميْن  َلمْ ي مُقْل بِِه أمحمد  اْلعينابي خاْشياةا اْلْاْمري فاإينَُِّ  اْلما .اْلُمجااواراةي ِفي اْلب ُ واكا  ُيوتي خاْشياةا الزييىنا

ْلعاةا بيعاشاراةي دا  عا سي بُ ُيوعي اآْلجاالي عيْنداانا كاماْن ابا ْل ُيسادُّ أاْم الا  كا اءُ ها ِي اْلُعلاما رااهيما إَلا شاْهٍر واقيْسٌم اْخت الافا فيي
اْمساٍة ق اْبلا الشَّْهري فامااليٌك ي اُقو  را الشَّْهري ُل: إنَُِّ أاْخراجا ميْن ياديهي مخاْساةا اآْلنا وا مُثَّ اْشرتاااهاا ِبي أاخاذا عاْشراةا آخي

ُُوراةي اْلب اْي ي ليذاليكا واالشَّافيعييُّ  يلاٌة ليسالافي مخاْساٍة بيعاْشراٍة إَلا أاجاٍل ت اواسُّالا إبييْظهااري   ي اُقوُل يُ ْنظاُر إَلا ف اهاذيهي واسي
ُل إَلا ُُوراةي اْلب اْي ي واحُيْما   أاْلفي ماْسأالاٍة اْختاصَّ ُل اِْلاْمُر عالاى ظااهيريهي ف اياُجوَُ ذاليكا واهاذيهي اْلبُ ُيوُع يُ قااُل إهنَّاا تاصي

انَُِّ  ُِ فييهاا الشَّافيعييُّ واكاذاليكا اُْخُتليفا ِفي النَّظاري إَلا النييسااءي هاْل حُيارَُّم؛ ِلي الافا َلا الزييىنا أاْو ؤادييي إي ُ هبياا مااليٌك واخا
ْن اْلُقضااةي السُّوءي أا  ْلبااطيلي مي يلاةٌ ليْلقاضااءي ابي ُِ واسي انَّ ْل حُيارَُّم؛ ِلي ْلعيْلمي ها ليكا اُْخُتليفا الا حُيارَّمُ وااحْلُْكُم ابي ْو الا حُيارَّمُ واكاذا

لا ي بيصان ْعا  ُْم يُ ؤاثييُرونا ِفي السيي اهنَّ ؛ ِلي ْم ف ات ات اغاريَُّ ِفي تاْضمينيي الصُّنَّاعي ُنونا تيهي لاُ  فاالا ي اْعريفُ هاا راهبُّاا إذاا بييعاْت ف اياْضما  السيي
ني وا  ُل اْْليجااراةي عالاى اِْلامااناةي ق اْوالا ُْ ُْم أُجارااُء واأا اهنَّ ُنونا؛ ِلي ا ليذارييعاةي اِْلاْخذي أاْم الا ياْضما كاذاليكا تاْضمينُي محاالاةي سادا

 الطَّعاامي 

                             S قُ ْلت: مجاييُ  ماا قاالا ) ةي اْلواساائيلي دي واقااعيدا ُي ةي اْلماقاا ُن وااْلْاْمُسونا بانْيا قااعيدا ا قاالا )اْلفاْرُق الثَّامي ُِ ِفي هاذا
ِي  ْن أانَّ ُحْكما اْلواساائيلي ُحْكُم ماا أافاْضت إلاْي ُِ مي يٌح غارْيا ماا قاالا ُاحي  ُوُجوٍب أاْو غارْييهي فاإينَّ ذاليكا مينْ اْلفاْرقي 

َيمٍ  يُح أانَّ ذاليكا غارْيُ الا ٌب واالصَّحي ُب إالَّ بيِي ف اُهوا وااجي ةي أانَّ ماا الا ياتيمُّ اْلوااجي ٌّ عالاى قااعيدا ِي يماا َلْا ُيصارييْح في  ماْب
ُ ت اعااَلا أاْعلاُم.  الشَّرُْع بيُوُجوبيِي واااَّللَّ

 

يٌح واااَّللَُّ واماا قاالا ِفي  ُاحي تيينيا  تيينيا وااحلْااديي واالسيي نيا وااْلفاْرقي السيي   ت اعااَلا أاْعلامُ  اْلفاْرقي التَّاسي ي وااْلْاْمسي

                             Q. أاْن هُنْدييا. اه 

حَُّة محاْلي ق ا  ُي  ُ ا ت اْعلاُم أانَُِّ ي ات اعانيَّ يي هاذا مي اِْلايبي ُِ عالاى ظااهيريهي أاْي واأاْجزاأا حناُْر دامي  ْولي خالييٍل واأاْجزاأا قاالا وابيكاالا لا ق اب ْ
ِي ِبيانَُِّ َلاْ ُيصاريي  حلْاجيي واُسُقوُ  ت اعاقُّبي الشُّرَّاحي اْلُمْعتاديي هبييْم عالاْي ْحراامي ابي تُّ ي ق اْبلا اْْلي ْن أاْهلي اْلماْذهابي التَّما ٌد مي ْح أاحا

تُّ ِبيانَّ حناْرا اِْلا  ُ ِبيانَّ اْلُمراادا واأاْجزاأا داُم التَّما أتااوُِّلييْم لِا حلْاجيي جُمْزيٌئ وا ْحراامي ابي  ي ِبياْعَنا ت اْقلييديهي واإيْشعااريهي ق اْبلا ْديي ق اْبلا اْْلي
ُِ فييهاا مُثَّ حاجَّ  حلْاجيي والاْو عيْندا إْحراامي اْلُعْمراةي باْل والاْو سااقا ْحراامي ابي ْن عا  اْْلي ْن غارْيي دااٍع ليذاليكا مي ُِ مي ِي كاماا َياْيتي لا امي

يٍح ليْلُمراادي.  اه . بيت اْوضي

يي ِفي كا  ُِ الشُّرَّاُح واالا دالييلا ليْلبُ نااِني ِي ماا قاالا ُ فيي ُِ ي ات اعانيَّ ُنوني وااللَّْفُظ لا ُّ واكا ُِ عانْ واقاالا الرَُّهوِني انَّ ق اْولا ؛ ِلي يي مي اِْلايبي  الا
ا ُهوا الشَّْأُن ِفي هاذيهي  ُل أانَّ اْلُمراادا بيِي مُجُْهوُر اْلُمْجتاهيديينا كاما َيريييي وااْْلُْمُهوري إَلْا حياْتامي ْيُث  اْلماا اْلعيبااراةي حا

مااما مااليكاا لاكيْن الا تاْصرييحا في  بيريي واإيْن كااناْت تاْشماُل اْْلي في اْلكا ِي ما ا أانَّ يأاْطلاقاهاا أاْهُل اْلْيالا هاا بينيْسباةي ذاليكا إلاْي
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ي عاْبدي اْلواهَّابي وا  يي وااْلقااضي ييي واأايبي باْكري ْبني اْلعارايبي
اْلبااجي ْن ُحفَّاظي اْلماْذهابي أاْي كا ٍد مي ساناٍد وااْبني غارْيا وااحي

ُِ عاْك ا ذاليكا ناصاا. ْم ناساُبوا لا  اْلفاراسي وااْْلُن اْيدي واغارْييهي

ةُ أاْو  حا ْشُهوراُة أاْو الرَّاجي يا اْلما
َي هي ْلْاواا ِي أانَّ الرييوااياةا ابي ُِ عاْن عييااٍض ف الاْي ا فيي سااويياةٌ ليْْلُْخراى عالاى مُ واأامَّا ماا ن اقالا

تُّ ي إَلْا واإيْن كاانا  يُز حناْرا هاْديي التَّما ْن جيُي ٌة ليما ُِ واِفي احلْادييثي ُحجَّ يي كاذاليكا ُُمااليفاا ليماا ليعييااٍض ِفي أانَّ ق اْولا  اِْلايبي
ٍة عاتييقاٍة ماْظُنوٍن هبياا الصيي  ا ِفي ُنْسخا تُّ ي إَلْا كاذا ِي ت اْقلييُد هاْديي التَّما حَُّة وايُ ؤايييُدُه أانَُِّ ِفي اْْليْكماالي فاإينَّ الَّذيي فيي

ٍ  آخارا  ُْالا وا  أاْي عييااضاا ذاكارا اْلماْسأالاةا ِفي ماْوضي ٍد أا إيَّنَّاا ذاكارا جاوااَا حناْريهي ف الاْم ياْذُكْر فييهاا جاوااَا ذاليكا عاْن أاحا
عيييي فاكاْيفا ياْذُكُر ِفي ذاليكا الرييوااي اتانْيي عاْن مااليٍك.

ُِ عاْن الشَّافي لا حلْاجيي الا ق اب ْ ْحراامي ابي  ب اْعدا اْْلي

ا أا  وايُ ؤايييُدُه أاْيضاا أانَّ اللَّْخمييَّ  فا ِفي الت َّْقلييدي الا ِفي النَّْحري ف ات اعانيَّ يي عاْن إَّنَّاا ذاكارا اْلْيالا نَّ لاْفظاةا حناٍْر ِفي ن اْقلي اِْلايبي
يي وا  ُم ُحفَّاظي اْلماْذهابي اُْنظُْرُه ِفي الرَُّهوِني ُد ليذاليكا كاالا يا ت اْقلييٌد واياْشها

يٌف واإيَّنَّاا هي  ابي اه .احلْاطَّ عييااٍض تاْصحي

َي حناْري دامي  اواا ُِ جبي َيريييي واإيْن أافاادا أانَّ اْلقاْولا لا ما اْلماا ا أانَّ كاالا ُمُهما ُاُة ماا يُفييُدُه كاالا ْن اواُخالا تُّ ي ب اْعدا اْلفارااغي مي لتَّما
حلْاجيي ق اْوٌل ِفي اْلماْذهابي إالَّ أانَُِّ لايْ  ْحراامي ابي ْهلي اْلماْذهابي حاَّتَّ ياُكونا ُهوا  ا ق اْولا مُجُْهوري أا اْلُعْمراةي واق اْبلا اْْلي

ا أاهْ  ْيُث أاْطلاقاها في لُ اْلماْشُهوُر باْل ُهوا ق اْوُل مُجُْهوري اْلُمْجتاهيديينا كاماا ُهوا الشَّْأُن ِفي هاذيهي اْلعيبااراةي حا  اْلْيالا
ي أاهنَّاا اْلماْشُهوُر ِفي ماْذها اْلكابيريي واُُشُوِلُاا اْحتيمااالا ليْْليماامي مااليٍك حي  ُِ غارْيُ ينائيٍذ الا ي اْقتاضي بيِي كاْيفا واقاْد ناسابا لا

ٍد."   (1)وااحي
ا اْلقاْدُر اْلُمْشرتااُك ُهوا ُمت اعالييُق مخاْساةي أاْحكااٍم: احْلُْكُم اِْلاوَُّل: اْلُوُجوُب فاالا ُوُجوبا إالَّ في  .26 ِي "واهاذا ي

ُااُت الَّ  ْطعااُم ُمت اعالييُق التَّْخييريي ميْن غارْيي إجيااٍب واالْ وااْْلُُصو يا اْلعيْتُق وااْلكيْسواُة وااْْلي
ُمْشرتااُك ُهوا ُمت اعالييُق يتي هي

ا اْلمافْ  ْ اَّللَُّ اْلُمكالَّفا بانْيا فيْعلي أاحاديهاا وابانْيا ت اْركي هاذا ِي ف الاْم َُيارييي ،اْلُوُجوبي واالا ختاْييريا فيي ا  ُهومي فاإينَّ ت اْركا هاذا
ا  ٌ باْل ماْفُهوُم أاحاديهاا الَّذيي هُ  ومَلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد  اْلماْفُهومي إَّنَّاا ُهوا بيرتاْكي مجاييعيها ن اُهماا ُمت اعانييي وا قاْدٌر ُمْشرتااٌك ب اي ْ

ُااُت ُمت اعا  ِي وااْْلُُصو يقااعي فااْلُمْشرتااُك ُمت اعالييُق اْلُوُجوبي واالا ختاْييريا فيي تييُم اْْلي لييُق التَّْخييريي واالا ُوُجوبا ليْلفيْعلي ُمتاحا
ُب وااجي  ِي ميْن غارْيي إجياابي احْلُكْ فييهاا فااْلوااجي ٌ فيي ِي ُُماريَّ ْن غارْيي ختاْييرٍي وااْلُمخاريَُّ فيي ا اْلقاْدري ٌب مي مي الثَّاِني اْلُمت اعالييقي هبياذا

بي  ُِ الا يُ ثااُب ث اواابا اْلوااجي الَّ عالاى اْلقاْدري إ اْلُمْشرتااكي الث َّوااُب عالاى ت اْقدييري اْلفيْعلي فاإيذاا ف اعالا اْلْاميي ا أاْو ب اْعضا
ِي سحياسابي ماا َياْتاارُُه إْن ا ِي ث اواابا النَّْدبي أاْو الا يُ ثااُب عالاْي ُِ يُ ثااُب عالاْي ا اْلُمْشرتااكي واماا واقا ا ماعا ْختاارا أاْفضالاها

. ُِ ث اوااُب النَّْدبي عالاى ذاليكا اْْلُُصوصي  حاصالا لا

ا إْن كا  ها ن اهاا ت افااُوٌت فاالا ث اواابا ِفي اواإيْن اْختاارا أاْدانا اهاا والاْي ا ب اي ْ ن اهاا ت افااُوٌت أاْو إْحدا  ْْلُُصوصي انا ب اي ْ

                             S.ٌّْيُث ُهوا ُكلييي ييي ميْن حا
ْلُكليي  الا ابي

اٍم إَلا ق اوْ  ا اْلقاْدُر اْلُمْشرتااُك ُهوا ُمت اعالييُق مخاْساةي أاْحكا ُب وااجي قاالا )واهاذا ٌب ميْن غارْيي ختاْييرٍي وااْلُمخاريَُّ ليِي فااْلوااجي
ا الَّذيي ُهوا  يٌح غارْيُ ق اْوليِي باْل ماْفُهوُم أاحاديها ُاحي  ُِ ْن غارْيي إجيااٍب( قُ ْلُت ماا قاالا ِي مي ِي ُُماريٌَّ فيي  قاْدٌر ُمْشرتااٌك فيي
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يٍح فاإينَّ اْلقاْدرا اْلمُ  ُد اِْلاْشيااءي لاْي ا فاإينَُِّ لاْي ا بيصاحي ُه ُهوا اْلُكليييُّ وااحي  ُهوا اْلُمْشرتااُك الَّذيي ُهوا ْشرتااكا عيْندا
ْن اآْلحاادي الصَّاديقي عالاي ْها  ٍ مي ن ْهاا غارْيُ ُمعانيَّ ٌد مي ُد اِْلاْشيااءي وااحي ا ذاليكا اْلُمْشرتااُك اْلُكليييُّ ليتيْلكا اِْلاْشيااءي باْل أاحا

ا. واقاْد ساباقا  ا ِفي ماوااضي ا غارْيي هاذا ْثلي هاذا ُِ عالاى مي  الت َّْنبيي

ا اْلُمْشرتااكي الث َّوااُب عالاى ت اْقدييري اْلفيْعلي فاإيذاا ف اعالا اْلْاميي ا  ُِ الا يُ ثااُب قاالا )احْلُْكُم الثَّاِني اْلُمت اعالييُق هبياذا  أاْو ب اْعضا
بي إالَّ عالاى اْلقاْدري  ِي ث اواابا النَّْدبي أاْو الا ث اواابا اْلوااجي ُِ يُ ثااُب عالاْي ِي( قُ ْلُت اْلُمْشرتااكي واماا واقا ا ماعا  يُ ثااُب عالاْي

يٍح فاإينَّ الث َّواابا إَّنَّاا ياُكوُن  ْن أانَُِّ الا يُ ثااُب إالَّ عالاى اْلقاْدري اْلُمْشرتااكي لاْي ا بيصاحي ُِ مي لاى اْلفيْعلي الَّذيي عا ماا قاالا
ُِ إيقااُعُِ واإيَّنَّاا أاْوقا ا ماا ُكليي واقا  ْن حُّ مي ا َلاْ يُوقيْ  اْلقاْدرا اْلُمْشرتااكا واالا ياصي فا أاْن يُوقيعاُِ واياصيحُّ  ا ميْن اْلُمكالَّفي واهاذا

َّا ياْدُخُل حتاْتا اْلُمْشرتااكي وات اعالُُّق التَّْكلييفي بيِي عالا  ُِ واُهوا ف اْرٌد ِي ُِ إيقااُع ْن ُِ فاإينَُِّ  ىمي هْباامي والاكيْن اْلُوُجوُد عاي َّنا اْْلي
ِي ث اواابا  ْن أانَّ ماا أاْوق اعاُِ ما ا ذاليكا يُ ثااُب عالاْي ُ مي ي واماا قاالِا النَّْدبي أاْو الا يُ ثااُب  الا ي اتاحاقَُّق اْلُوُجوُد إالَّ ِفي اْلُمعانيَّ

ُسالٍَّم فاإينَُِّ داْعواى َلاْ  ِي لاْي ا ِبي ُجٍَّة واليقاائيٍل أاْن ي اُقولا يُ ثاابُ عالاْي بي ميْن  َياْتي عالاي ْهاا سحي  عالاى الزَّائيدي ث اواابا اْلوااجي
بي فاإيْن ات َّفاقا أانْ  ْن ذاليكا اْلوااجي ا ليرباااءاةي ذيمَّتيِي مي أتاْكييدا ُِ اْستيْظهااراا وا ْيُث إنَُِّ إَّنَّاا ي اْفعاُل ُِ ليغارْيي ذاليكا ي ا  حا  ْفعالا
ٍِ ماْشُروٍع واماا َلاْ  ُِ ليواْج ُِ ليذاليكا َلْا ي اْفعاْل انَُِّ إْن َلْا ي اْفعاْل ؛ ِلي ُل أاْن الا يُ ثاابا ٍِ ماْشُروٍع ي ُ  اْلقاْصدي ف اياْحتامي ْفعاْل ليواْج

ِي.  فاالا دالييلا عالاى ثُ ُبوتي الث َّواابي عالاْي

ُ ث اوااُب النَّْدبي عالاى ذاليكا اْْلُصُ قاالا )واسحياسابي ماا َياْتاارُهُ إْن اْختاارا أافْ  هاا ضالاهاا حاصالا لِا وصي واإيْن اْختاارا أاْدانا
( قُ ْلُت ماا قاالاُِ  ا ت افااُوٌت فاالا ث اواابا ِفي اْْلُُصوصي ن اها ا والاْي ا ب اي ْ اها ن اهاا ت افااُوٌت أاْو إْحدا  ُهناا لاْي ا إْن كاانا ب اي ْ

يٍح باْل إَّنَّاا يُ ثااُب  بي الا ث اواابا النَّْدبي ب اْعدا اْختييااري أاْفضاليهاا أاوْ بيصاحي  ث اواابا اْلوااجي

                             Q ُِ ِي واسالَّما  -ُمْستاحاقٌَّة فييماا َلْا يُ ْقساْم، واكاذاليكا ق اْوُل لنيييَّاتي » -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي ي « اِْلاْعمااُل ابي ي اْقتاضي
ا لنيييَّاتي فاكاماا أانَّ اْلعا حاْصرا اِْلاْعما اُل ُمْعتاربااٌة ابي مالا الا يُ ْعتارباُ شاْرعاا بيغارْيي لي اْلُمْعتاربااةي ِفي النيييَّاتي واالت َّْقدييُر اِْلاْعما

ةا اه .  نييٍَّة كاذاليكا طالاُب الشُّْفعاةي الا يُ ْعتارباُ شاْرعاا فييماا الا ي اْقباُل اْلقيْسما

ْونيِي داْعواى َلْا َياْتي عالاي ْهاا سحيُ ف اقاالا اْبُن  ُِ ِفي كا ثْ ُل ُِ إنَّ الشَّا يي ُهوا داْعواى ماْبنييٌَّة عالاى اْلماْذهابي وامي ٍة ق اْوُل جَّ
را صْ [ بيت اْقدييري َامااني احلْاجيي أاْشُهٌر ماْعُلومااٌت ي اْقتاضيي حا 197احلْاجَّ ق اْولِ ت اعااَلا }أاْشُهٌر ماْعُلومااٌت{ ]البقرة: 

ْعتيبااري اِْلاجْ  ْونيِي ابي ةي واُذو احلْيجَّةي واِفي كا يا شاوَّاٌل واُذو اْلقاْعدا
حلْاجيي زا واْقتي احلْاجيي ِفي هاذيهي اِْلاْشُهري واهي اءي فاالا حُيْريُم ابي

ْحرااُم  حُّ اْْلي يلاةي ف اياصي ْعتيبااري اْلفاضي عيييي أاْو ابي
ُِ واُهوا ماْذهاُب الشَّافي لا .ق ا ق اب ْ ني ُِ إذاا واقا ا واُهوا ماْذهاُب مااليٍك ق اْوالا لا  ب ْ

ا الظَّْرفي  ُِ احلْاْصُر ليلسَّفاري ِفي هاذا ْن ُم مي ْثلا ق اْوليناا السَّفاُر ي اْوما اْْلُُمعاةي يُ ْفها ُِ: إنَّ مي ا ق اْوُل أانَُِّ الا ي اقاُ  ِفي ي اْومي وا  واكاذا
ْن اِْلاايَّ  يي إذاا ق ُ اْلْاميي ي واالا ِفي غارْييهي مي ْونيِي داْعواى ق اْوُل اْلغازااَلي ُِ أاْيضاا ِفي كا ثْ ُل ، وامي ُادييقيي َاْيٌد أاْو َاْيٌد مي ْلت: 

ُْديقاائيك ِفي َاْيٍد فاالا ُتصااديْق أاْنتا غارْياهُ واُهوا جياُوَُ أاْن ُيصااديقا   غارْياك واالثَّاِني ُادييقيي اقْ تاضاى اِْلاوَُّل حاْصرا أا
اقاتيك فاالا جياُوَُ أاْن ُيصااديقا غارْياك واأاْنتا جياُوَُ أاْن ُتصااديقا غارْياُه عالاى عاْك ي حاْصُر  ُادا ُِ َاْيٍد ِفي  ثْ ُل  اِْلاوَّلي وامي

ُم قاْد تاريُد حليا  اَُ اِْلاليُف واالالَّ ْعجا َييي ِفي كيتاابيِي اْْلي ْونيِي داْعواى أاْيضاا ق اْوُل اْلفاْخري الرَّا ري الثَّاِني ِفي اِْلاوَّلي صْ ِفي كا
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راا ِفي الثَّاِني كاقاْوليك َاْيٌد اْلقاائيُم تُرييدُ  ا ُمْنحاصي في قااعيداةي احلْاْصري ميْن كاْوني اِْلاوَّلي أابادا الا الا قاائيما إالَّ َاْيٌد  عالاى خي
ديييُق  ُْفي اْلقيياامي ِفي َاْيٍد، واق اْوُلك أابُو باْكٍر الصيي اْصري وا ِي واسالَّما  -ُسولي اَّللَّي اْلْالييفاُة ب اْعدا را سحي ُ عالاْي  -ُالَّى اَّللَّ

ُه  فاةا ب اْعدا ُم  -تُرييُد أانَّ اْلْيالا ِي السَّالا ا اْلقا  -عالاْي راٌة ِفي أايبي باْكٍر واميْن هاذا ا اْلْارباي ُمْنحاصي بييلي َاْيٌد النَّاقيُل ِلياذا
.وااْلُمتاسابييُب ِفي هاذيهي اْلقا  ُم اْبني الشَّا يي يَّةي اه  كاالا  ضي

ما  مي واأانَّ ق اْولا اْْلي لالَّ أي ِفي خاربايهي اْلُمعارَّفي ابي تادا ِي قُ ْلُت: واالا َياْفااك أانَّ ِفي اْختييااريهي حاْصرا اْلُمب ْ امي اْلفاْخري بيعاْكسي
ا اْلْارباي أاوْ  يَّةي دا  ِفي حناْوي َاْيٌد اْلقاائيُم أاْو النَّاقيُل ِلياذا ْعواى الا ُحجَّةا ِلااا واإينَّ اْلُمْسنادا اْلُمتاسابييُب ِفي هاذيهي اْلقاضي

ي عاقْ  مي واإيَّنَّاا ي اْقتاضي لالَّ ِي ابي ي لُغاةا احلْاْصرا أاْلب اتَّةا والاْو ُعرييفا اْلُمْسناُد إلاْي ِي النَّكيراةا الا ي اْقتاضي أي فيي تادا الا حاْصرا اْلُمب ْ
ُِ كاماا ِفي الدُّسُ ُدونا ناقييضي  ُل ُي ا َّا حا ُِ ُعلامااُء اْلماعااِني ِفي ماْبحاثي اْلقاْصري ِي ا قاالا ييي عالاى ُُمْتاصاري ِي ُُماالافاةا ليما

وقي
ِي ف اُهوا  ُم اْلْيْن ي إْن كاانا اْلُمْسنادا إلاْي يصي أانَّ الت َّْعرييفا فاالالَّ ْقُصوُر عالاى  السَّْعدي وااْبني ي اْعُقوبا عالاى الت َّْلخي اْلما

رُي َاْيٌد أاْو ناكيراةا حناُْو."   (1)اْلُمْسنادي ساوااٌء كاانا اْلُمْسناُد ماْعريفاةا حناُْو اِْلامي
ثا  .27 ا ف ارُْع اْعتيبااري اْلماشاقَّةي فاهييا ِفي الرُّتْ باةي الثَّاليثاةي، وامي ُْفي اُل احلْيْكماةي وا "وااْلماظينَُّة اْلماشاقَُّة وااْعتيباارُها اْلوا

ُ ُجْزءا  ُِ أانَُِّ ُيصارييي ُت ْكما ٌب ليلتَّْحريميي واحي ٌُْف ُموجي ا ُهوا ُمْنضابيٌط الرَّضااُع وا ْن غارْيي ماظينٍَّة فييما ْرأاةي الَّذيي ُهوا  مي اْلما
يي الرَّضااُع ف انااسابا التَّْحريمُي بيذاليكا ليُمشااهبياتيِي ليلنَّسابي  ُ ُجْزءا الصَّبي يي ف الامَّا   ؛اللََّبا انَّ مانيي َّهاا واطاْمث اهاا ُجْزُء الصَّبي ِلي

ِي واسالَّما  -كاانا الرَّضااُع كاذاليكا قاالا  ُ عالاْي ةي النَّ » -ُالَّى اَّللَّ ُلْحما يا احلْيْكماُة « سابي الرَّضااعُ حلُْماةٌ كا
فااْْلُْزئييَّةُ هي

يا ِفي الرُّتْ باةي اِْلُوَلا واالرَّضااُع الَّ 
ُْفُ واهي ُُْف ِفي الرُّتْ باةي الثَّانيياةي، واوا ُِ  ذيي ُهوا اْلوا ُت ْكما ٌب ليْلحاديي واحي الزييانا ُموجي

يا احلْيْكما 
ُ  اِْلاْنساابي ِفي الرُّتْ باةي اِْلُوَلا واهي ُ  اِْلاْنساابي فااْختيالا ْونيِي كاذاليكا اْختيالا باُة ليكا ُُْف الزييانا ةُ اْلُموجي  واوا

ُْفي السَّريقاةي سابابا اْلقاْط ي فا ِفي الرُّت ْ  ُب ليكاْوني وا ضايااُع اْلماالي ِفي باةي الثَّانيياةي، واكاذاليكا ضايااُع اْلماالي ُهوا اْلُموجي
ُف الرَّضااعي واالزييانا واالسَّ  ُْ ُُْف السَّريقاةي ِفي الرُّتْ باةي الثَّانيياةي، والامَّا كاانا وا ، واوا قاةي ُمْنضابيطاا َلْا حُيْتاْج ري الرُّتْ باةي اِْلُوَلا
َي الت َّ  ْرت اباةي الثَّانيياةي، واي اْلزاُم ميْن جاواا ُاافي ف الاْم حُيْتاْج ليْلما حلْيْكماةي أاْن ي اْلزاما عْ إَلا ماظينٍَّة ت اُقوُم ماقااما هاذيهي اِْلاْو لييلي ابي

مي اْمراأاٍة قيْطعاةا أانْ  ْن حلْا ٌّ مي ُابي ُاارا ُجْزأاُه. أانَُِّ لاْو أاكالا  ا  انَّ ُجْزأاها ِي؛ ِلي  حتاُْرما عالاْي

َياْيتي هبييْم كيبا  ومَلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد   غااراا وا ُي ْن أُمَّهااِتييْم  ياانا مي ب ْ دا إْنسااٌن َياُْخُذ الصيي اْيُث الا يُ ْعرافُونا والاْو ُوجي اراا سحي
ِي حادُّ الزييانا  ،  ب اْعدا ذاليكا أاْن يُ قااما عالاْي ْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  وم بيسابابي أانَُِّ أاْوجابا اْختيالا ا اِْلاْنساابي واأانَّ ماْن ضايَّ ا  َلم

ِي حادُّ السَّريقاةي  ْلغاْصبي وااْلُعْدوااني أاْن جيايبا عالاْي الافا اْْلُْمُهوُر وا  ومَلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  اْلماالا ابي ِلياْجلي هاذيهي اْلماعااِني خا
لت َّ  ا اْلواْجِي، وابا ابي ُْفي وااحلْيْكماةي ميْن هاذا ْلماظينَّةي، ف اقاْد ظاهارا اْلفاْرُق بانْيا اْلماظينَّةي وااْلوا نْيا احلْيْكماةي وااْلماظينَّةي ْعلييلي ابي

، واذاليكا أانَّ احلْيْكماةا إذاا قاطاْعناا بيعاداميهاا الا ي اْقداُح ذاليكا ِفي  ا إذاا قاطاْعناا  ف اْرٌق ميْن واْجٍِ آخارا ت اراتُّبي احْلُْكمي كاما
ا واما ا ذاليكا نُقييُم  ُم محاْليها ْرأاُة، واياْظهارا عادا أناُْخُذ ابيعادامي اْختيالا ي اِْلاْنساابي ميْن الزييانا ِبياْن حتاييضا اْلما حلْادَّ وا
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، واجناْزيُم بيعادامي ضايااعي ا ْن السَّاريقي ، واما ا ذاليكا نُقييُم حادَّ السَّريقا اْلماالا اْلماْسُروقا مي  ةي.ْلماالي

مي اْلماْظُنوني فااْلغااليُب ِفي   واأامَّا اْلماظينَُّة فييهاا بيعادا

                             S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                             Q يفاةا أاْن ياُكونا اُعْذٍر ف الا ريُُه خي ْن اْلُعْذري أتاْخي اْهٍل، والاْي ا مي ُر جبي ُِ واالا يُ ْعذا ُِ ن اْفُي ، ْي ا لا ا ف اي ان ْفاشُّ نْتيفااخا
ُر أانَُِّ الا  ْلواْ ءي واالظَّاهي ريي ن اعاْم ياْسُقطااني ابي لتَّْأخي اْهٍل،  ي ُ واأامَّا اللييعااُن ليُرْؤياتيهاا ت اْزِني فاالا ياْسُقُط ابي ِي جبي ُر فيي ْعذا

ي أانَّ اْلُمقادييمااتي الا ُتْسقيُط. ُمُهْم ي اْقتاضي  واكاالا

2 - 
ا ف اتاْسُكُت حاَّتَّ ياطا  ا َاْوُجها ُعها يحي اْلُمطالَّقاُة يُ رااجي ا مُثَّ اْلماْسأالاُة احلْااديياُة وااْلعيْشُرونا قاالا ِفي الت َّْوضي ا َاْوُجها أاها

اناْت انْ قاضاْت، واتادَّعيي اْلْاْهلا ِفي ُسُكوِتياا اه .تادَّعيي أانَّ عيدَِّتاا   ا كا

تاْت مُثَّ قاالاْت ب اْعدا ي اْوٍم أاْو ب ا  ِي كاماا ِفي والاْي ا اْلواْ ُء شاْرطاا ليماا ِفي اْلُمْختاصاري إذاا أاْشهادا بيراْجعاتيهاا فاصاما ْعضي
انَّ ُسُكوِتااا دالييُل كاذيهبياا اه  أامي عبق عاْن اْلُمداوَّناةي كااناْت انْ قاضاْت َلْا ي ُ   رٌي.ْقباْل ق اْوِلُاا؛ ِلي

2 - 
ُِ اْلُمْشرتاي  ُِ واي اْقبيُض ِي مااُل يحي الرَُّجُل يُ بااُع عالاْي ُ اْلماْسأالاُة الثَّانيياُة وااْلعيْشُرونا قاالا ِفي الت َّْوضي ٌر الا يُ غارييي ي واُهوا حااضي

 وايادَّعيي أانَُِّ َلاْ ي اْرضا وايادَّعيي اْلْاْهلا اه . واالا يُ ْنكيُر، مُثَّ ي اُقومُ 

ُ الرَّدُّ ماا َلاْ متاْ  ُ الثَّماُن ماا َلاْ متاْضي ساناٌة، وااْلغاائيُب لِا رُي أاْي ف اي اْلزاُمُِ اْلب اْيُ  والِا ُن ماا َلاْ متاْضي قاالا اِْلامي ضي ساناةٌ فاالثَّما
ُل ماا ق ارَّراهُ  ُي ا ا حا ٌث هاذا ُد ُحْرماُة ب اْي ي  ثاالا ماُة اْلعاداوييُّ قاالا عبق وااْلُمْعتاما ْيُخناا اْلعاالَّ راائيِي  لاناا شا يي واشي  اْلُفُضوَلي

ُِ. قاالا احلْاطَّاُب وااحلْاقُّ أانَُِّ َياْتاليُف  َُُه واالا ناْدُب ُّ أانَُِّ اْلماْشُهوُر الا جاواا ا قاالا اْلقارااِفي ا كاما ُي سحي دي، واماا سابي اْلماقاا
ُم عبق. لاُح اه  كاالا ُْ اليكي أانَُِّ اِْلا  يُ ْعلاُم ميْن حاالي اْلما
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يحي ماْن حااَا ماالا راُجٍل ُمدَّةا احلْييااَاةي الَّيتي تاُكونُ  لاةا واادَّعاى أانَُِّ عا  اْلماْسأالاُة الثَّاليثاُة وااْلعيْشُرونا قاالا ِفي الت َّْوضي امي

ْنُِ فا  ُب اْلماالي إْن ادَّعاى اْلْاْهلا اه  قاالا اِْلامي ابْ تااعاُِ مي ُااحي ُر  ُ ُيصادَُّق ما ا َيايينيِي، واالا يُ ْعذا يُل ُمدَّةي إينَِّ رُي: وات اْفصي
ناا اآْلنا. ُِ ميْن ُمهيميي ِي، والاْي ا التَّْطوييُل لا  احلْاْوَي ماْذُكوراٌة ِفي اْلُمْختاصاري واُشُروحي

2 - 
ياامي ف اي الْ اْلماْسأالاُة الرَّ  ُر يُطالييُق اْمراأاتاُِ ِفي الصيي يحي اْلُمظااهي ُر ابيعاُة وااْلعيْشُرونا قاالا ِفي الت َّْوضي اُء واالا يُ ْعذا بْتيدا ُِ االي زاُم
اْهٍل. اه .  جبي

ا لاْيالا أاْو هناااراا، واكاذاليكا النييْسيااُن وااْلغالاُط الا ُعْذرا  ن ْها رُي أاْي إذاا واطيئا اْلُمظااهارا مي ا، واإيذاا واقا ا هبيي قاالا اِْلامي ما
ْطعاامي فاكاالصَّْومي عالاى اْلماْشُهوري كاماا ِفي اْلُمْختاصاري قاالا عاْبُد اْلماليكي ْبنُ  : اْلواْ ُء الا ا ذاليكا ِفي اْْلي ُشوني ْلمااجي

نااُف أاحابُّ إَلا اَّللَّي ت اعااَلا واماْفُهوُم واطيئا أانَّ اْلقُ  ْستيئ ْ ْطعااما اْلُمت اقادييما ُمْطلاقاا، وااالي لاةا وااْلُمبااشاراةا الا يُ ْبطيُل اْْلي ب ْ
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ُّ اه  عي اْقطاعاانيِي واشاهاراُه يُوُسُف ْبُن ُُمامٍَّد، واقييلا ي اْقطاعاانيِي  يُّ عالاى الثَّاِني اه  واشاهاراُه الزَّانايتي بق وااقْ تاصارا اْلْاراشي
 أاميرٌي.

2 - 
ا فاالا ي اْقضي  ُ بييادي غارْييها يحي الرَُّجُل جياْعاُل اْمراأاتِا ُة وااْلعيْشُرونا قاالا ِفي الت َّْوضي ي اْلُممالَُّك حاَّتَّ ياطاأا اْلماْسأالاةُ اْلْااميسا

رُي وااْلُمقاديي مُثَّ تُريي يا وات اُقوُل جاهيْلت واظان اْنت أانَّ ذاليكا الا ي اْقطاُ  ماا كاانا اه  قاالا اِْلامي مااُت كااْلواْ ءي ُد أاْن ي اْقضي
ُِ ِفي الشَّاميلي اُْنظُْر الت َّ  ُاحَّحا ، وا اُر عالاى التَّْمكينيي طاْوعاا، واظااهيرُُه والاْو بيغارْيي عيْلمي ذاليكا ائييَّ واحناُْوُه تَّ فااْلمادا

ِي واريضااُه اه  عبق، لْ ليلشَّْيخي سااَلٍي وااالَّذيي ِفي اْلُمداوَّناةي واأايبي احلْاساني عالاي ْهاا وااْبُن عارافاةا أانَُِّ الا ياْسُقُط إالَّ بيعي  مي
ا اه  ا ُهوا أاْو ُخرييي  واكاذاليكا إْن مالاكاها
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ُ أاْمراهاا ف ات اُقوُل قادْ . اْلماْسأالاة السَّاديساةُ واالْ  يحي الَّذيي َيُالييُك اْمراأاتِا ُُِ ب اْعدا عيْشُرونا قاالا ِفي الت َّْوضي  قابيْلت مُثَّ ُتصااحلي

ُااحلااْت أاهنَّاا َلْا ت ارْ  ا  ْجي ا فييما َثا ليرتا ْ  عالاىذاليكا ق اْبلا أاْن تاْسأالا ماا قابيلاْت مُثَّ ت اُقوُل ُكْنت أاراْدت ثاالا الزَّْوجي  جي
ْلْاْهلي اه . ُر ابي َثا واالا تُ ْعذا ُااحلااْت عاليماْت أاهنَّاا َلْا تاْطُلْق ثاالا نيا  اهنَّاا حي  بيشاْيٍء؛ ِلي
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ْلب اتَّةي واادَّعاى اْلْاْهلا  ُِ ف اقاضاْت ابي تا ْكمي التَّْملييكي سحيُ  . اْلماْسأالاُة السَّابيعاُة وااْلعيْشُرونا قاالا اِْلاميرُي ماْن مالَّكا َاْوجا

يحي فاجاعالا ادييعااءاُه اْلْاْهلا  ا ِفي الت َّْوضي داةا، هاكاذا ُِ، مُ فاقييلا ي اْلزاُمك ماا أاْوق اْعت ف اقاالا ماا أاراْدت إالَّ وااحي كاذييابا لا
ثي كاماا ِفي اْلُمْختاصاري وا  راُة اْلُممالَّكاةي إْن ن اواى ُدونا الثَّالا ُِ ُمنااكا  ِي اه .ُشُروحي واإيالَّ ف الا

2 - 
ناُة."   (1)اْلماْسأالاُة الثَّامي

اْجلي ُمعااراضاةي الظَّاهيري الَّذيي ُهوا احلْاقي  .28 للَّْفظي إَلا ظااهيريهي ِلي ْلناا ابي ري اللَّْفظي ف اعادا في ظااهي الا يقاةُ ماْوضي ا "خي
ُ  الظَّاهيري الَّذيي ُهوا اْلُقرْ  ُهناا فاماْوضي مْجااعي واأامَّا ها با لي اْْلي مْجااعي فاالا ُموجي ُ  اْْلي للَّْفظي عاْن ُب ماْوضي ْلُعُدولي ابي

ا اْلْاواابا إَّنَّا  مْجااعي فااْفرتااقاا. وااْعلاْم أانَّ هاذا ُب ُيْصراُف إَلا ماْوضي ي اْْلي مْجااعي باْل اْلُموجي ا ياْستاقييُم عالاى ماْوضي ي اْْلي
نييفاةا الَّذيي ي اراى ت ا  رياُة ف ايا ماْذهابي أايبي حا يا اْْلُْملاةُ اِْلاخي

يحا اْلقارييبي ِفي اْْلُمالي واهي فاةي ْرجي ْستيثْ نااءي واالصيي الي ُخصُّهاا ابي
ُْحااهبييماا  عيييي واأا

ُهْم  -واأامَّا عالاى راْأيي مااليٍك واالشَّافي يا اَّللَُّ عان ْ فاةي الَّذيينا ي ا  -راضي ْستيثْ نااءي واالصيي  راْونا ت اْعمييما االي
ْم احلْاْملُ  بيهي ا اْلْاوااُب باْل ُمْقتاضاى ماْذها ْلُقْربي فاالا ي اتاأاتَّى هاذا ُحونا ابي  عالاى اْْلُْملاتانْيي ِفي مُجْلاةي اْْلُمالي واالا يُ راجيي

ُْم الا ي اراْونا اْلْاْم ا بانْيا عااميلانْيي ِفي الن َّْعتي  رياةي حاَّتَّ ي اثْ ُبُت أاهنَّ  ا اتييفااقي اِْلاْعراابي واأانَّ اْلعااميلا ِفي ما اِْلُوَلا وااِْلاخي
ُاحَّ اْلْاوااُب أاْيضاا عالاى قااعيداِتييْم فاإيهنَُّ  ُهْم  ا عان ْ ن ُْعوتي فاإيذاا ث اباتا هاذا ُ الن َّْعتي ُهوا اْلعااميُل ِفي اْلما ينائيٍذ ي ات اعانيَّ ْم حي

ْم احلْاْمُل عالاى إْحداى اْْلُْملاتانْيي الا  ُة.عالاْيهيماا واالا سابييلا إَلا احلْاْملي عالاى اْْلُْملا  عالاْيهي يا اْلباعييدا
 ةي اِْلُوَلا فاإيهنَّاا هي
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حلْاْملي  ُة باْل اْنفيرااُد اْلباعييداةي ابي يا اْلباعييدا
ٍة َلاْ ي اُقْل هي دا ْلعاْودي عالاى مُجْلاٍة وااحي مْجااعي  واُكلُّ ماْن قاالا ابي في اْْلي الا عالاى خي

ا  ْْلُْملاةي اْلقارييباةي واْحداهاا أامَّا احلْامْ ِلي يمي ِفي اْْلُمالي واقاائيٌل ابي لت َّْعمي ني قاائيٌل ابي ُل عالاى اْْلُْملاةي اْلباعييداةي نَّ اْلقاائيلا قاائيالا
ا اْلماْوُضوعي واحتاْرييُك اْلباْحثي في  ف ملمْم ي مُقْل بِِه أمحمد  واْحداهاا  يُص هاذا ا ت اْلخي ُ ت اعااَلا بيِي يف اهاذا ِي سحياسابي ماا ف اتاحا اَّللَّ

 ميْن فاْضليِي.

 

ةي حتاْريميي اْلُمصااهاراةي ِفي الرُّتْ باةي اِْلُوَلا وابانْيا  ائاُة بانْيا قااعيدا قيهاا()اْلفاْرُق اْلْااميُ  وااِْلاْرب اُعونا وااْلمي ةي لاوااحي   قااعيدا

ئيبي واماْن ماعاُهنَّ ِفي ق ا  اْعلاْم أانَُِّ لامَّا دالَّْت النُُّصوصُ   ْولِ ت اعااَلا عالاى حتاْريميي أُمَّهااتي النييسااءي واالرَّابا

                             S ةي حتاْريميي اْلُمصااهاراةي ِفي الرُّتْ باةي اِْلُو قااعيداةي  َلا وابانْيا قاالا )اْلفاْرُق اْلْااميُ  وااِْلاْرب اُعونا وااْلميائاُة بانْيا قااعيدا
قيهاا إَلا ق اْوليِي الا يُ ْفهاُم ِفي مجايي ي ذاليكا إالَّ الزَّْوجااُت احلْاراائيُر(  لاوااحي

ْنُسوبُونا إلا  ْن نيساائيناا ِفي غااليبي اْلعااداةي احلْاراائيُر اْلما ُِ ميْن أانَّ اْلماْفُهوما مي ُبييحي اْلواْ ءي قُ ْلت الا أاْعريُف ماا قاالا ناا ِبي ي ْ
ْنُكوحااتي بيعاْقٍد كاانا نيكااُحُهنَّ أا وا  ْلٍك، حاراائيرا  ُهوا اْلعاْقُد باْل ليقاائيٍل أاْن ي اُقولا إنَّ اْلُمراادا بينيساائيناا مجاييُ  اْلما ْو مي

ْنُكوحااُت بيعاْقٍد واتاْدُخُل فييهي  ُْلوكااٍت واليقاائيٍل أاْن ي اُقولا اْلُمرااُد هبيينَّ اْلما مااءُ اْلُمت ازاوييجااُت أامَّا ق اْيُد  نَّ ُكنَّ أاْو ِا  اْْلي
تُ  ْنُسوابا ُِ اْلما ْنُسوبُونا فاصاوااُب ُِ اْلما ُِ عيْنديي واأامَّا ق اْوُل ِا لا  كاْوهنيينَّ حاراائيرا فاالا واْج

                             Qاُهناا  سابابيِي راْأساا إالَّ أانَُِّ ما ا ف اْقدي اْلماْصلاحاةي ِفي  ُهوا ساباُب اْلُوُجوبي ِفي عااداةي الشَّاريعي واإيْن فُقيدا ها
ُر واُهوا ماْعَنا عاظييٌم ُمتاحاقييٌق ِبياْمراْيني  ُِ ساباٌب آخا  خالافا

ُْسني اْلوافااءي فييماا واعادا رابَّ  يَّماا واقاْد ُِ )أاحاُدمهُاا( أانَّ ماْصلاحاةا أادابي اْلعاْبدي ما ا الرَّبيي ُسْبحااناُِ وات اعااَلا سحي  بيِي الا سي
بْني  ْن اِْلادابي حاَّتَّ قاالا ُروامْيٌ: الي ةا أاْعظاُم مي ِي أاْعظاُم اْلماصااليحي إْذ الا ماْصلاحا ُامَّما عالاْي ُِ وا ِاَّ اْجعاْل اْلت ازاما ِي ايا ُب

ا واأاداباك داقييقاا أاْي اْستاْكثيْر ميْن اِْلادابي حاَّتَّ تاُكو  ُِ ِفي اعامالاك ميْلحا ثْ راةي نيْسباةا الدَّقييقي إَلا اْلميْلحي نا نيْسب اُت ْلكا
ْن اْلعامالي ما ا قيلَّةي اِْلادابي وا  ثيرٍي مي ْن اْلعامالي الصَّاليحي خارْيٌ ميْن كا انَّ ما فاإينَّ كاثيريا اِْلادابي ما ا قالييٍل مي ا ذاليكا إالَّ ِلي

ياُة كاانا اْلُمْمكيُن ِفي عيباادا اَّللَّا ت اعااَلا لامَّا كاانا الا ت ان ْفاعُ   تيِي ت اعااَلا ُهوا اِْلادابُ ُِ الطَّاعاُة واالا تاُضرُُّه اْلماْعصي

نييهيماا(  )واَثا

قي بانْيا اْلعيباادي واِفي ُمعاامالاةي اْلُمُلوكي  ني اِْلاْخالا ْلتيزاامي ميْن ُماااسي الي ْدقا اْلواْعدي وااْلوافااءا ابي ُي اْلماْعَنا ِفي ليعاظامي فا  إنَّ 
ْن اْلماصااليحي ِفي أانْ ُف ي اِْلافْ عاالي واَلاْ ي اْعرا  ْعُلُهماا سابابا اْلُوُجوبي باداالا مي ُاحَّ جا ْيني اِْلاْمراْيني  ْلُوُجوُب هااُهناا اهاذا

ُر الْ  ا الت َّْقرييري ياْظها ُِ فاكاانا عالاى واْفقي اْلقاوااعيدي واهبياذا ُب ٍة تُ نااسي ْنُذورااتي واالشُُّرو ي كاماا فا عاْن ماْصلاحا ْرُق بانْيا اْلما
اريك اِْلاْسبا  ا غارْيُ مادا اريكاها هاةي أانَّ مادا لييَّةي ميْن جي ُْ بااتي اِْلا ا وابانْيا اْلوااجي ن اُهما ُر اْلفاْرُق ب اي ْ بااتي اياْظها بي وااْلوااجي

يا ماصااليُح غارْيي ماصااليحي ن اْف ي اِْلا 
لييَّةي واهي ُْ ُ ُسْبحاانا اِْلا  ُِ وات اعااَلا أاْعلاُم.فْ عاالي ف اتاأامَّْل ذاليكا واااَّللَّ

 

فاتيِي وابانْيا قااعيداةي ماا حياُْرُم ليسابابيِي[  ]اْلفاْرُق بانْيا قااعيداةي ماا حياُْرُم ليصي

فاتي  ةي ماا حياُْرُم ليصي ثُونا وااْلميائاُة بانْيا قااعيدا ةي ماا حياُْرُم ليسابابيِي(ِي وابانْيا )اْلفاْرُق السَّابيُ  واالثَّالا   قااعيدا
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يا اْشتيمااِلُاا عالاى الْ 
فاتيهاا واهي ُرماْت ليصي تاةي حا ي ْ اْلما فاتيِي كا ُرما ليصي ةا أانَّ ُكلَّ ماا حا تي اْلُمْست اْقذاراةي فا واُهوا أانَّ اْلقااعيدا ضاالا

اُر فاالا  ْسكا فاتيِي واُهوا اْْلي ْضرااري واحناْويهي مينْ  وااْلْاْمري حارُما ليصي تاُة يُ بااُح إالَّ بيسابابيِي كااْْلي ي ْ  اِْلاْسباابي الَّيتي الا تُ بااُح اْلما
اْلرُبيي واحُلُومي اِْلانْ عا  فاتيِي كا ْن اْلما اإالَّ هبياا واكااْلُغصَّةي الَّيتي الا يُ بااُح اْلْاْمُر إالَّ هبياا، واماا يُ بااُح ليصي آكيلي مي واغارْيي ذاليكا مي

ناافي ي وااْلماصااليحي فاالا حياْرُُم إالَّ بيسابابيِي كااْلغا  ْن اْلما فااِتياا مي بي ي وااْلماسااكيني أُبييحاْت ليصي ْصبي واالسَّريقاةي وااْلماالا
بي ي وااْلماسااكيني ا ْن أاْسباابي حتاْريميي اْلماآكيلي وااْلماالا ا مي ةي واحناْويها دا ناافي ي لْ وااْلُعُقودي اْلفااسي ْن اْلما فااِتياا مي ةي ليصي ُمبااحا

ا اْلعااَلاي عالاى قيْسمانْيي قيْسٌم  تي اْلباشاري ِفي هاذا ، واذاليكا أانَّ اَّللَّا ت اعااَلا خالاقا ُمت انااواالا فاتيِي واُهوا حياْ وااْلماصااليحي ُرُم ليصي
ُب التَّْحريميا ف اياْحرُ  ٍة تُ نااسي السَُّمومي حتاْرُُم ليعاْظمي ماْفسا ماا اْشتامالا عالاى ماْفسادا بااعي ُم كا داِتياا وااْلكارااهاةا ف اُيْكراُه كاسي

اليِي عالاى ْشتيما فاتيِي إمَّا الي في ِفي ذاليكا واقيْسٌم يُ بااُح ليصي ْن اْلواْحشي عالاى اْلْيالا اْلرُبيي  الطَّرْيي أاْو الضَُّب ي مي اْلماْصلاحاةي كا
تيِي واُهوا قالييٌل ِفي اْلعااَلاي فاالا وااللَّْحمي الطَّيييبي  تيِي واماْصلاحا مي ماْفسادا  ياكااُد يُوجاُد شاْيٌء إالَّ ميْن اِْلانْ عاامي واإيمَّا ليعادا

َّا الا يا  ْن ُقْطٍن أاْو حناْوي ذاليكا ِي ٌة ن اعاْم َُيْكيُن ت اْنظيريُُه ِبياْكلي شاْعراٍة مي ٌة أاْو ماْفسادا ِي ماْصلاحا ُِ أاث ارا ِفي ظْ وافيي ُر لا ها
 (1)جاسادي اْبني آداما فااْلماْوُجودااُت." 

ُِ بي  .29 ْن أاْهلي اْلكيتاابي ماْن إيْن أتاْماْن ي َُّنونا ِفي احْلُُقوقي قاالا ت اعااَلا }وامي ُْم ي اتادا داُه، واِلياهنَّ قيْنطااٍر يُ ؤادييهي "أاْوالا
{ ]آل عمران:  رياتيُكْم، واعاْن ق اتااداةا [ وااْلْاوااُب عاْن اِْلاوَّ 75إيلاْيكا ْن لي أانَّ احلْاسانا قاالا ميْن غارْيي عاشي  قاالا مي

يزُهُ أاْو اْليامينُي لي  ا ماا قُ ْلُتُموُه، واماْعَنا الشَّهااداةي التَّحامُُّل، واحناُْن جنُي ا ت اعانيَّ ْلفيُكْم. فاما مااني غارْيي حي قاْوليِي ت اعااَلا }ف ايُ ْقسي
َّللَّي{ ]املا انَّ اَّللَّا ت اعااَلا خاريَّا بانْيا اْلُمْسليمينيا واغارْييهيْم، 106ئدة: ابي ا قاالا ِفي اللييعااني أاْو ِلي َلْم ي مُقْل ِبِه وم [ كاما

ُم  أمحمد   ْسالا ِي اْْلي ْحصاانا ميْن شاْرطي انَّ اْْلي ُْم الا ي اُقوُلونا بيِي ِلي ِي، واعاْن الثَّاِني أاهنَّ  ا أانَُِّ ن اقالا ما فادالَّ عالاى ناْسخي
ْلوا  ا ابي يحا أانَُِّ إَّنَّاا رامجااُهما لشَّهااداةي ما ا أانَّ الصَّحي لزييانا ف الاْم ي اْرمُجُْهماا ابي ا اْعرتاافاا ابي ُما انَّ الت َّْورااةا الا جياُوَُ أاهنَّ ْحيي ِلي

، واشاهااداُة اْلكُ  ْن التَّْحرييفي ا فييهاا مي ْعتيمااُد عالاي ْهاا ليما  اْبُن ُعمارا كاانا حادُّ اْلُمْسليمينيا فَّاري غارْيُ ماْقُبولاٍة، واقاالا االي
.  ي اْومائيٍذ اْلْاْلُد ف الاْم ي اْبقا إالَّ اْلواْحُي الَّذيي َياُصُُّهماا، واعاْن الثَّاليثي أانَّ اْلفيْسقا

ياةا  ُ الا يُ نااِفي اْلويالا ىفا الشَّهااداةا عيْنداانا فاإينَِّ َيعاهاا طابييعييٌّ ِبيي  واإيْن انا انَّ واا انَّ ِلي ٌّ فااْفرتااقاا ِلي َيُعهاا دييِي في الشَّهااداةي واا الا
ُِ ُمعااراٌض بيقاْوليِي ت اعااَلا  ُِ، واعاْن الرَّابي ي أانَّ ُح مُ ُيصاحيي ْسالا ٌد، وااْْلي ري اآْلياةي }ذاليكا ِفي ت اْزوييجا اْلُكفَّاري عيْنداانا فااسي  آخي

ييينيا سابييٌل{ ]آل عمران: ِبياهنَُّ  ناا ِفي اِلُميي لُّونا ماا لاناا، وامجاي 75ْم قااُلوا لاْي ا عالاي ْ ُْم ياْستاحي يُ  [ فاأاْخرباا ت اعااَلا أاهنَّ
الَّذي  با الَّذيينا اْجرتااُحوا السَّيييئااتي أاْن جناْعالاُهْم كا ُلوا يأاديلَّتيُكْم ُمعااراضاٌة بيقاْوليِي ت اعااَلا }أاْم حاسي نا آماُنوا واعامي

{ ]اْلاثية:  ياُة، واكاقاْوليِي [ ف ان افاى ت اعااَلا التَّْسويياةا فاالا تُ ْقباُل شاهااداُِتُْم، واإيالَّ حلااصالاْت التَّْسوي 21الصَّاحليااتي
ُْحااُب اْلْانَّةي{ ]احلشر:  ُْحااُب النَّاري واأا ُْحاا20ت اعااَلا }ال ياْستاويي أا ُخ اآْلياةي ق اْولِ [ قاالا اِْلا سي ُب، واانا

ْنُكْم{ ]الطالق:   [2ت اعااَلا }واأاْشهيُدوا ذاواْي عاْدٍل مي
ْلكاافيري أاْو اْلماْسُخو ي  حْلُْكمي ابي يا اْلْاْصُم ابي ري لاْو راضي

ُِ بيِي َلاْ  )ف ارٌْع ُمراتٌَّب( قاالا اْبُن أايبي َاْيٍد ِفي الن َّواادي  حياُْكْم لا
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انَُِّ حاقُّ ا .ِلي  َّللَّي ت اعااَلا

 

فاا ِفي ق اُبولي شاها  الا ، واالا عيْندا غارْييانا خي اني وااْليامينُي ماا عاليْمُت عيْنداانا ْيني ا)احْلُجَُّة الثَّانيياُة( الشَّاهيدا داةي شااهيدا
.  ُمْسليمانْيي عاْدلانْيي ِفي الدييمااءي واالدُّيُوني

ُِ بيعانْيٍ  ا لا عا، واالا واها واقاالا مااليٌك إْن شاهيدا قُّهاا حاَّتَّ حياْليفا ماا ابا ٍد الا ياْستاحي ، واالا خاراجاْت عاْن ِفي يادي أاحا با
 ُْ ُِ اِْلا ِي اْلفات ْواى، وااْلقاضااُء، واعالَّلا ، واُهوا الَّذيي عالاْي حااُب ِبيانَُِّ جياُوَُ ياديهي بيطارييٍق ميْن الطُُّرقي اْلُمزييلاةي ليْلميْلكي

حْ أاْن ياُكو  ُِ، واما ا قيياامي االي ْن ِي مي ا اْلُمدَّعاى عالاْي ِي أاْو ليماْن اْشرتاااهاا هاذا ا اْلُمدَّعاى عالاْي عاهاا ِلياذا تيماالي الا بُدَّ نا ابا
ْيني أاْو داف اعاُِ  ْن الدَّ لدُّيُوني فاإينَُِّ جياُوَُ أاْن ياُكونا أابْ راأاُه مي ا ُمْشكيٌل ابي ِي.لا  ميْن اْليامينيي، واهاذا ُِ عالاْي  ُِ أاْو عااواضا

يَّماا، واُجلُّ الشَّهاادااتي ِفي الدييماا تي فاكاذاليكا هااُهناا الا سي ْحتيمااالا ، واغارْييهاا ءي واما ا ذاليكا فاالا اْعتيباارا هبياذيهي االي
ا ما ا جاواا ، وايُ ْقتاُل هبييما ْستيْصحااُب، واإيذاا قابيْلناامهُاا ِفي اْلقاْتلي انْ َي اْلعاْفوي فا االي  ْلا

                             S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                             Q ْأانَّ الرييوااياةا واالسَّمااعا واالرُّؤ ُِ مي اْلُمعااريضي يا ف اْردٍ الا ي ات اعادَّى ليغارْييهي فاخاطارُهُ أاقالُّ، واجاوااُب ةا اْست اواى اْلْاميي ُ ليعادا
. في احْلُْكمي  الَّذيي ت اقادَّما ذيْكرُُه ِفي اْلعيْلمي ِبييالا

ُُواٍر: ِي ليفيْسٍق ِفي  ْم بيعيْلمي  )واساابيُعهاا( أانَُِّ لاْو َلْا حُيْكا

داةا اْمراأاٍة عالاى فيرااشي راُجٍل ف اتاْشها  ن ْهاا( أاْن ي اْعلاما ويالا ُتُِ )مي ُْلوكا ُِ ميْن واْطئيهاا، دا اْلب ايييناُة أاهنَّاا ِا  فاإيْن قابيلا اْلب ايييناةا ماكَّنا
ن ْهاا( أاْن ي اْعلاما ق اْتلا َاْيٍد ليعا  ِي، واُهوا اْلماْطُلوُب. )وامي ُِ، واُهوا فيْسٌق، واإيالَّ حاكاما بيعيْلمي يا ابْ ن اُت

ْمرٍو ف اتاْشهادا واهي
ُِ ق اتالا اْلرباييءا، واُهوا فيْسٌق، واإيالَّ حاكاما بي اْلب ايييناُة ِبيانَّ  ْطُلوُب.اْلقااتيلا غارْيُُه فاإيْن قابيلاهاا، واق ات الا ِي، واُهوا اْلما  عيْلمي

ٍة فاإيْن قابيلا اْلب ايييناةا ماكَّ  دا َثا فاأاْنكارا فاشاهيداْت اْلب ايييناُة بيوااحي ُِ يُطالييُق ثاالا ن ْهاا( لاْو مسايعا ، واُهوا فيْسٌق، نا )وامي ْن احلْاراامي  مي
ِي باْل ت ارْ  ُِ أانَّ تيْلكا الصُّواري َلْا حياُْكْم فييهاا بيعيْلمي ِي، واُهوا اْلماْطُلوُب، واجاوااُب ُِ كُ واإيالَّ حاكاما بيعيْلمي ، وات ارُْك  احْلُْكمي

ُكْ  ُِ لاْي ا فيْسقاا، وات اْرُك احْلُْكمي لاْي ا سحي ا( عيْندا اْلعاْجزي عاْن نُ ها مي ِي واسالَّما  -ُسولا اَّللَّي أانَّ را »ٍم )واَثا ُ عالاْي ُالَّى اَّللَّ
ُه اْلباائيُ  ف اقاالا  - ُم  -اْشرتااى ف اراساا فاجاحادا ِي السَّالا ُد ماْن ياْشهاُد َلي ف اقاالا  -عالاْي  ُخزاَْياُة ايا راُسولا اَّللَّي أاانا أاْشها

ِي واسالَّما ُالَّ  -لاك ف اقاالا راُسوُل اَّللَّي  ُ عالاْي انا كاْيفا تاْشهاُد واالا حاضاْرت ف ا   -ى اَّللَّ قاالا ُخزاَْياةُ ايا راُسولا اَّللَّي خُتْربي
ا فاسامَّاُه راُسوُل اَّللَّي  ِي واسالَّما ُا  -عاْن خارباي السَّمااءي ف اُنصادييُقك أافاالا ُنصادييُقك ِفي هاذا ذاا  -لَّى اَّللَُّ عالاْي

ْلعيْلمي ف اُهوا ياُدلُّ لاناا مي « داتانْيي الشَّهاا مي اْلقاضااءي ابي اليكييَُّة عالاى عادا ا واإيْن اْستادالَّ بيِي اْلما ِي ف اهاذا ةي ُحْكمي ها  -ْن جي
ُم  ِي السَّالا انَُِّ أابْ عاُد ِفي الت ُّْهماةي مينْ  -عالاْي ِي ِلي ِي ف اياُجوَُ أاْن حياُْكما ليغارْييهي بيعيْلمي ،  لين اْفسي مْجااعي ْْلي ِي ابي اْلقاضااءي لين اْفسي

ُِ أانَّ راُسولا اَّللَّي  ِي واسالَّما  -واجاوااُب ِي، والاْي ا  -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي  ِفي احلْادييثي أانَُِّ أاخاذا اْلفاراسا ماا حاكاما لين اْفسي
، واهالْ  يي ف اقاْد اُْخُتليفا هاْل حاكاما أاْم الا هااداتانْيي حاقييقاةا أاْو ُمباالاغاةا جاعالا شاهااداةا ُخزاَْياةا بيشا  ق اْهراا ميْن اِْلاْعراايبي

ْرمُتُوُه. ا ماا ذاكا  فاماا ت اعانيَّ
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ُّ أانَُِّ  ُم  -واقاْد ذاكارا اْلْاطَّايبي ِي السَّالا  لاغاةا الا حاقييقاةا.إَّنَّاا مساَّى ُخزاَْياةا ذاا الشَّهااداتانْيي ُمباا -عالاْي

ُعهاا سي انَُِّ ِفي ا)وااتا ُِ أانَُِّ قييااٌس ما ا اْلفااريقي ِلي ، واجاوااُب لتَّْجرييحي أاْو الت َّْعدييلي ( اْلقييااُس عالاى التَّْجرييحي واالت َّْعدييلي
انَُِّ حياْتااُج إَلا ب ايييناٍة تاْشها  لي إذاا َلاْ حياُْكْم بيِي ِلي ُي ِي ن اْفياا ليلتَّساْلُسلي احلْاا ، واحتاْتااُج دُ حياُْكُم بيعيْلمي ْلْارْحي أاْو الت َّْعدييلي  ابي

ُعوناةي قاْد قيي يا قاالا ِفي اْلما ُُوراةي النييزااعي عالاى أانَّ اْلقااضي في  ا ِبييالا ا لاْي ا ُحْكماا، لا اْلب ايييناةُ ب ايييناةا أُْخراى، واهاكاذا  هاذا
ِي باْل ليغارْيي  ْن ن اْقضي ُِ، واإيذا واإيالَّ َلاْ ي اتاماكَّْن غارْيُُه مي يُق ِي هي ت اْرُك شاهااداتيِي، وات اْفسي  ا َلْا ياُكْن ُحْكماا الا يُ قااُس عالاْي

: إذاا حاكاما ِبيا  يا ُمرات َّباٌة عالاى اِْلُوَلا قاالا الشَّْيُخ أابُو احلْاساني اللَّْخمييُّ
ُه ميْن )اْلماْسأالاُة الثَّانيياُة( واهي انا عيْندا ا كا

ي الثَّاِني ن اْقضُ اْلعيْلمي ق اْبلا الْ  ِي فاليْلقااضي ياةي أاْو ب اْعداهاا ِفي غارْيي جماْلي ي احْلُُكوماةي أاْو فيي ُِ فاإيْن أاق ارَّ اْلْاْصُم ب اْعدا ويالا
مي الا حياُْكُم بيِي.  ُجُلوساُهماا ليْلُحُكوماةي مُثَّ أاْنكارا ف اقاالا مااليٌك وااْبُن اْلقااسي

." واقاالا ساْحُنوٌن وااْبُن  ُشوني  (1)اْلمااجي
ٌد حاَّتَّ "عالاى شاْكٍل ُماُْصوٍص ُمرابٍَّ  واياُكوُن ذاليكا اْلُمرابَُّ  ماْقُسوماا بُ ُيواتا ف اُيوضاُ  ِفي ُكليي ب ايْ  .30 ٍت عادا

داا واْليا  عي اْلُمرابَّ ي فاكاانا جماُْموُعُِ عادا ٌل ميْن أاْضالا ُافٌّ كاامي ْن عيْشريينا ماثاالا ف اْلتاُكْن كُ تاْكُملا اْلبُ ُيوُت فاإيذاا مجُي ا 
عاْت كاذاليكا واياُكوُن اْلُمرابَُّ  الَّذيي ُهوا ميْن الرُّْكني إَلا الرُّْكني كاذاليكا  ُع اِْلاْرب اعاُة إذاا مجُي ا واْفٌق فاإيْن  ف ا اِْلاْضالا هاذا

ا ائاٌة ف اهاذا ا ت اقادَّما مي ٍة كاما ها ُد ميائاةا واميْن ُكليي جي ُاٌة أانَُِّ خااصٌّ  كاانا اْلعادا ٌر ُماُْصو ُِ آَثا را ماْن لا حْلُُروبي واُنصي  ابي
ريي، واإيْخرااجي اْلما  ريي اْلعاسي ٍة ف اُهوا خااصٌّ بيت اْيسي ها ، سْ ياُكوُن ِفي ليواائيِي، واإيْن كاانا مخاْساةا عاشارا ميْن ُكليي جي ُجوني

ريي اْلواضْ  ُّ واأاْيضاا اْلْانينيي ميْن احلْااميلي وات اْيسي ا اْلماْعَنا واكاانا اْلغازااَلي ْن هاذا ثيرياا حاَّتَّ أانَُِّ  ي واُكليي ماا ُهوا مي  ي اْعتاِي بيِي كا
ن ْهاا كاانا  ثاٍة مي ُد ثاالا ٌد إذاا مجُي ا عادا ُِ عادا ن ْهاا لا ْرٍف مي ُِ )ب   د َ ه  ج وا ح( فاُكلُّ حا ِي واضاابيُط  يُ ْنساُب إلاْي

ثاةي  دي الثَّالا ْثلا عادا ي مي ُاارا اْلْامي اُل ِبياْرب اعاٍة  ثْ نانْيي واالطَّاُء بيتيْسعاٍة واالدَّ ري فااْلبااُء ابي اْمساةا عاشارا واكاذاليكا اِْلُخا ُ  ِبي
ْل ي اآْلخاري مخاْساةا عاشا  يُ  ميْن الضيي ُاارا اْلْامي تٍَّة  ب ْعاٍة وااْلوااُو بيسي ثْ نانْيي واالزَّاُي بيسا واكاذاليكا اْلفيْطُر را ت اُقوُل اْلبااُء ابي

انيياٍة اْلْامييُ  مخاْساةا  اْمساٍة وااحلْااُء بيثاما ثْ نانْيي وااِْلااُء ِبي ساابي عا  ميْن الرُّْكني إَلا الرُّْكني ت اُقوُل اْلبااُء ابي شارا واُهوا ميْن حي
يا اِْلاْوفااُق واِلااا ُكُتٌب ماْوُضوعاٌة 

ثاالي واهي ا اْلمي  ليت اْعرييفي اْْلُمالي واعالاى هاذا

                             S يٌح ما ا أانَُِّ تاسااماحا ِفي ُاحي ُِ فييهاا  ُِ فييهاا قُ ْلُت ماا قاالا ري ماا قاالا  ق اْوليِي عالاى شاْكٍل ُماُْصوٍص( إَلا آخي
يا را 

ادي فاإيهنَّاا لاْيساْت كاذاليكا باْل هي ُ  إَلا ُمنااسابااتي اِْلاْعدا عاٌة إَلا أاهنَّاا ت اْرجي  اْلُمسااوااةي سحياسابي مجاْ ي ماا ِفي ُكليي اجي
 ساْطٍر ميْن بُ ُيوتي ُمراب َّعااِتياا وامجايي ي ماا ِفي اْلبُ ُيوتي اْلوااقيعاةي عالاى اْلُقْطري 

                             Q َّي ُي باٍل َتاُوَُ شاهااداُة أاْهلي اْلكيتاابي ِفي اْلوا ن ْ إذاا َلْا ياُكْن غارْيُُهْم، واُهْم ذيمٌَّة  ةي ِفي السَّفاري واأامْحاُد ْبُن حا
، واالا ناْكتُ  تاماا، واالا اْشرتااايا بيِي مثااناا، والاْو كاانا ذاا قُ ْرىبا ، واالا كا شاهااداةا اَّللَّي إانَّ إذاا  محياْليفااني ب اْعدا اْلعاْصري ماا خااانا

ْن اآْلمثيينيا، واُروييا عاْن ق اتاا ا لاناا ق ا لامي لَّتيِي ُدونا غارْييها ن اُهُم داةا واغارْييهي يُ ْقباُل اْلكاافيُر عالاى مي ناا ب اي ْ ْولِ ت اعااَلا }واأاْلقاي ْ
اواةا وااْلب اْغضااءا إيَلا ي اْومي اْلقييااماةي{ ]املائدة:  ُم  -[ واقاالا 64اْلعادا ِي السَّالا  عالاى الا تُ ْقباُل شاهااداُة عاُدويٍ » -عالاْي
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لت َّواقُّفي ِفي خا « ُدوييهي عا  ، واذاليكا أانَّ اَّللَّا ت اعااَلا أامارا ابي قي بيطارييقي اِْلاْوَلا ، واُهناا ، واقييااساا عالاى اْلفااسي قي رباي اْلفااسي
ْنُكْم{ ]الطالق: ْن اْلْارباي وق اْولِ ت اعااَلا }واأاْشهيُدوا ذاواْي عاْدٍل مي ُد مي [ واِفي احلْادييثي 2 أاْوَلا إْذ الشَّهااداُة آكا

ُم  -قاالا  ِي السَّالا ُْم ُعُدوٌل عالاْيهيْم الا تُ ْقباُل شاهااداُة أاْهلي دييٍن عالاى غارْيي أاْهلي ديينيِي إالَّ اْلُمْسليمينيا فا » -عالاْي إيهنَّ
ُِ عالاى اْلُمْسليمي الا تُ قْ « واعالاى غارْييهيمْ  اْلعاْبدي. باُل عالاى؛ واِليانَّ ماْن الا تُ ْقباُل شاهااداُت  غارْييهي كا

يَّةي اثْ ناا ُي نيا اْلوا اُجُهْم بيقاْوليِي ت اعااَلا }شاهااداُة ب اْينيُكْم إيذاا حاضارا أاحاداُكُم اْلماْوُت حي  ذاواا عاْدٍل ني واأامَّا اْحتيجا
ْن غارْييُكْم{ ]املائدة:  ْنُكْم أاْو آخارااني مي ْن أاْهلي اْلكيتاا[ قااُلوا فاإينَّ ماْعنااُه مي 106مي ، ْن غارْيي اْلُمْسليمينيا مي بي

باٍل واإيذاا جااَا عالاى اْلُمْسليمي جا  ن ْ َاْت عالاى اواُروييا ذاليكا عاْن أايبي ُموساى اِْلاْشعاريييي واغارْييهي، واقاالا غارْيُ اْبني حا
ْن غارْيي عا اْلكاافيري بيطارييقي اِْلاْوَلا فاجاواابُُِ بيُوُجوبيِي )اِْلاوَُّل(  ْن غارْيي أانَّ احلْاسانا قاالا مي رياتيُكْم، واعاْن ق اتااداةا قاالا مي شي

ا ماا قااُلوُه. ا ت اعانيَّ ْلفيُكْم فاما  حي

َّللَّي{ ]املائدة:  مااني ابي يزُُه أاْو اْليامينُي }ف ايُ ْقسي ( أانَّ ماْعَنا الشَّهااداةي التَّحامُُّل، واحناُْن جنُي ا قاالا [ كا 106)الثَّاِني ما
.  ِفي اللييعااني

ْم،  ِي، واأامَّا اْحتيجااُجُهْم  د  ومَلمْ ي مُقْل ِبِه أمحم )الثَّاليُث( أانَّ اَّللَّا ت اعااَلا خاريَّا بانْيا اْلُمْسليمينيا واغارْييهي فادالَّ عالاى ناْسخي
يحي ميْن أانَّ  ِي ُا  -اْلي اُهودا جااءاْت إَلا راُسولي اَّللَّي »ِبياا ِفي الصَّحي ُ عالاْي ني فاذاكاراْت  -واسالَّما  لَّى اَّللَّ واماعاُهْم ي اُهوديايَّ

 ُِ ُم  -لا ِي السَّالا ا َان اياا ف ارامجااُهماا  -عالاْي ُما ُم  -أاهنَّ ِي السَّالا ا بيشاهااداِتييْم، واراواى ، واظااهيرُُه أانَّ « -عالاْي  رامْجاُهما
ُّ أانَُِّ  مُ  -الشَّْعبي ِي السَّالا ُِ بيُوُجو  - عالاْي ْنُكْم أاْرب اعاٌة رامجاْتهماا فاجاوااُب  ٍه:قاالا إْن شاهيدا مي

. مي ْسالا ْحصاانا ميْن شاْر ي اْْلي انَّ اْْلي ُْم الا ي اُقوُلونا بيِي ِلي  )اِْلاوَُّل( إهنَّ

لشَّهاا لزييانا ف الاْم ي اْرمُجُْهماا ابي ا اْعرتاافاا ابي ُما ( أانَُِّ نُقيلا أاهنَّ  داةي.)الثَّاِني

ْعتيمااُد عالاي ْها  انَّ الت َّْورااةا الا جياُوَُ االي ْلواْحيي ِلي ا ابي يحا أانَُِّ إَّنَّاا رامجااُهما ،  ا)الثَّاليُث( أانَّ الصَّحي ْن التَّْحرييفي ِي مي ا فيي ليما
ْلُد ف الاْم ي اْبقا إالَّ اْلواْحُي الَّذيي ي اْومائيٍذ اْلْا واشاهااداُة اْلُكفَّاري غارْيُ ماْقُبولاٍة، واقاالا اْبُن ُعمارا كاانا حادُّ اْلُمْسليمينيا 

داهُ فاجاواابُُِ  ُ يُ زاوييُج أاْوالا انَِّ ياةي ِلي ْن أاْهلي اْلويالا اُجُهْم ِبيانَّ اْلكاافيرا مي ا، واأامَّا اْحتيجا نَّ اْلفيْسقا عيْنداانا الا يُ نااِفي أا  َياُصُُّهما
َيعاهاا  انَّ واا ياةا ِلي انَّ ت اْزوي اْلويالا ٌّ فااْفرتااقاا ِلي َيعاهاا دييِي انَّ واا ٌد، طابييعييٌّ، وايُ نااِفي الشَّهااداةا ِلي يجا اْلُكفَّاري عيْنداانا فااسي
.ُِ ُح ُم ُيصاحيي ْسالا  وااْْلي

ْن أاْهلي اْلكيتاابي  ُْم يادييُنونا ِفي احْلُُقوقي قاالا ت اعااَلا }وامي اُجُهْم ِبياهنَّ ُِ بيقيْنطااٍر يُ ؤادييهي ما  واأامَّا اْحتيجا ْن إيْن أتاْماْن
{ ]آل عمران:  ُْم قاالُ 75إيلاْيكا ري اآْلياةي }ذاليكا ِبياهنَّ ا ُمعااراٌض بيقاْوليِي ت اعااَلا ِفي آخي ُِ أانَّ هاذا وااُب وا لاْي ا [ فاجا

ناا ِفي اِلُمييييينيا سابييٌل{ ]آل عمران:  لُّونا ماا لاناا باْل مجاييُ  أا [ فاأاْخرباا ت اعااَلا أاهنَُّ 75عالاي ْ ديلَّتيُكْم ُمعااراضاٌة ْم ياْستاحي
ُلوا الصَّاحليا  الَّذيينا آماُنوا واعامي با الَّذيينا اْجرتااُحوا السَّيييئااتي أاْن جناْعالاُهْم كا { ]اْلاثية: بيقاْوليِي ت اعااَلا }أاْم حاسي اتي

ُْحااُب ا21 ُْحااُب اْلْانَّةي{ ]احلشر: [ وق اْولِ ت اعااَلا }ال ياْستاويي أا  [ ف ان افاى ت اعااَلا التَّْسويياةا فاالا 20لنَّاري واأا
ُخ اآْلياةي ق اْولِ ت اعااَلا }واأاْشهيُدوا سي ُْحااُب، واانا ذاواْي عاْدٍل  تُ ْقباُل شاهااداُِتُْم، واإيالَّ حاصالاْت التَّْسويياُة قاالا اِْلا
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ْنُكْم{ ]الطالق:   أاْعلاُم. [ اه ، واااَّللَُّ 2مي

 

]  ]احْلُجَُّة الثَّاليثاُة اِْلاْرب اعاُة ِفي الزييانا

داةا عالاى ُشُرو ي الشَّاهي  َيايا ْيني اْلماْذُكوراةي )اْلبااُب الثَّاليُث( ِفي ب ايااني ماا تاُكوُن احْلُجَُّة الثَّاليثاُة واُشُروطُهاا اْليامينُي  دا
ُُولٌ  ِي ُو  وااْلُمْدراكي وافيي

ُل ا ُْ ل)اْلوا هاٌة عالاى ماْن ي اُقوُم أاْي ابي راةي قاالا اْبُن ُرْشٍد واَياينُي اْلقاضااءي ُمت اواجيي نيييَّةي التَّامَّةي عالاى ِْلاوَُّل( ِفي الت َّْبصي
ْحبااسي أاْو عالاى اْلماسااكينيي، واعالاى ُكليي  ْن ُوُجوهي وا  اْلمايييتي أاْو عالاى اْلغاائيبي أاْو عالاى اْلياتييمي أاْو عالاى اْْلي ٍِ مي ْج

 ". ئاا ميْن احلْاي اوااني ي ْ ، واعالاى ماْن اْستاحاقَّ شا يي، واعالاى ب اْيتي اْلماالي  (1)اْلربي
ُْقتاضاى ُكليي دالييٍل فاالا ي اب ْقاى ِفي الن ُُّفوسي ت اواهٌُّم أانَُِّ قاْد أامْهالا دالييالا لاعا  .31 لَّ ُمْقتاضااُه ُهوا "وااْلعاماُل ِبي

يحُ  اهيبي ِفي مجايي ي ُمْقتاضايااتي اِْلادي  الصَّحي ، فاأاث اُر اْلْاْم ي بانْيا اْلماذا تافيي ذاليكا حَّةي اْلعيبااداةي فابياْلْاْم ي ي ان ْ ُي لَّةي ِفي 
ْلعاْك ي لا  عيييي واابي

ةي الشَّافي ُاالا نا  ، والاْو كاانا اْلمااليكييُّ ي اْعتاقيُد بُْطالا اناْت ُكلُّ طاائيفاٍة كا واالتَّصارُّفي ف اتاأامَّْل ذاليكا
ةا طُولا ُعْمريهاا، واالا تُ ْقباُل ِلااا شاهااداٌة، واَتاْ  ا الصَّالا ا عيْندا اِْلُْخراى ميْن أاْعظامي النَّاسي فيْسقاا ليرتاْكيها ريي عالاي ْها

ها  ا ميْن جي اُم اْلُفسَّاقي أابادا الدَّْهري، واياطَّريُد ذاليكا ِفي اْلفيراقي ُكلييها ا فاسااٌد عاظييٌم ةي ُُمااليفي أاْحكا ْ ي مُقْل ِبِه هاا، واهاذا َلم
، واالا ي اُقوُل بيفيسْ  أمحمد   يُ  اِْلائيمَّةي ميْن أاْعدالي النَّاسي عيْندا مجايي ي النَّاسي ُهْم باْل مااليٌك واالشَّافيعييُّ وامجاي ن ْ ٍد مي قي أاحا

ْن الديييني   إالَّ ُمناافيٌق مااريٌق مي

 

اُء ِفي أاوَّلي اْلعاْصري الَّذيي  )اْلماْسأالاُة الثَّاليثاُة( اْخت الافا اْلُفقاها

                             S َّقاْد أامْهالا دالييالا لاعال ُ ُْقتاضاى ُكليي دالييٍل فاالا ي اب ْقاى ِفي الن َّْف ي ت اواهٌُّم أانَِّ يُح  وااْلعاماُل ِبي ُمْقتاضااهُ ُهوا الصَّحي
حَّ فا  ُي اهيبي ِفي مجايي ي ُمْقتاضايااتي اِْلاديلَّةي ِفي  تافيي ذاليكا فاأاث اُر اْلْاْم ي بانْيا اْلماذا ةي اْلعيبااداةي واالتَّصارُّفي بياْلْاْم ي ي ان ْ

حُّ اْلْاْمُ  بانْيا  ا واكاْيفا ياصي يحا ُاحي ْدُه  ( قُ ْلت: قاْد أتاامَّْلت ذاليكا ف الاْم أاجي ٍب مُ  ف اتاأامَّْل ذاليكا ْقتاضاى دالييلانْيي ُموجي
يا لُُزوما الرتَّْكي وااْلْاْمُ  بانْيا اْلفيْعلي  ، واالثَّاِني ي اْقتاضي ي لُُزوما اْلفيْعلي لنييْسباةي إَلا واُُمارييٍم، واأاحاُدمهُاا ي اْقتاضي  واالرتَّْكي ابي

دي ُُمااٌل، واالا يُ ْغِي ِفي ذاليكا اْعتيقااُد اخْ  لنييْسباةي إَلا اِْلاْمري اْلوااحي في اْْليضاافاةي ابي ري  تيالا ُِ إَلا آخي ماامانْيي واماا قاالا اْْلي
يٌح. ُاحي  اْلماْسأالاةي 

 

ا اْلفاْرقي  ُِ ِفي اْلماْسأالاةي الثَّاليثاةي وامجاييُ  ماا قاالا ِفي اْلُفُروقي اْلْاْمساةي ب اْعدا هاذا يٌح.ُا  ، واكاذاليكا ماا قاالا  حي

                             Q ُِ لاناا ف اقاالا لا ا هالاكا ماْن كاانا ق اب ْ ُم  -وان اْفليك فابيهاذا ِي السَّالا ُا  -عالاْي ُ بيك ايا اْبنا اْلْاطَّابي أا « ابا اَّللَّ
باا ف اهالاكُ  ي ا وااجي ْلفاراائيضي فااْعت اقاُدوا اْلْامي ُاُلوا الن َّواافيلا ابي لاناا وا ُر أانَّ ماْن ق اب ْ ْم ليلشَّراائي ي و يُرييُد ُعما  ا بيت اْغييرييهي
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لي  نااخي ااذي اْلما ُِ ميْن الشَّرْعي كاايختيي ُِ ق اوااعيُد اْلُمبااحي واأاديلَُّت انَُِّ أاوَُّل لي )اْلْااميُ ( : ُمبااٌح، واُهوا ماا ت انااوالاْت ؛ ِلي لدَّقييقي
ُِ النَّاُس ب اْعدا راُسولي اَّللَّي  ُث ِي واسالَّما  ُالَّى اَّللَُّ  -شاْيٍء أاْحدا ُِ  كاماا ِفي   -عالاْي ُح ُْالا ري وات اْليينُي اْلعاْيشي واإي اآْلَثا

ُم ِلياذيهي اِْلاْقساامي إذاا نُظيرا  ْْلُْملاةي فااْلبيْدعاُة إَّنَّاا ت ان ْقاسي ، واابي ْعتيبااري ماا إ ميْن اْلُمبااحااتي ف اواساائيليِي كاذاليكا ا ابي لاي ْها
ا واي ات انااواِلُا  ْن ق اوااعيدي واأاديلَّةي الْ ي ات اقااضااها ْن اْلقاوااعيدي وااِْلاديلَّةي فاُأحلْيقاْت ِبياا ت انااواِلااا مي ُوُجوبي أاْو التَّْحريميي أاْو النَّْدبي ا مي

حاةي، واأامَّا إْن ُقطي ا النَّظاُر عاْن ذاليكا وانُظيرا إَلا كاْوهنياا بيْدعاةا مينْ  ةي أاْو اْْليابا ْيُث اْْلُْملاُة َلاْ تاُكْن إالَّ حا  أاْو اْلكارااها
ُِ ِفي االي  ، واالشَّرُّ ُكلُّ تييبااعي ُِ ِفي االي اعي واليب اْعضي السَّلافي ماْكُروهاةا أاْي إمَّا ت اْنزييهاا، واإيمَّا حتاْريَياا فاإينَّ اْلْارْيا ُكلَّ بْتيدا

َّ مينْ  ٌث لاْو ُكتيَْبا ِفي  الصَّاليحي واُيسامَّى أاابا اْلعابَّاسي اِْلابْ يااِني عاُهنَّ، وافييهينَّ خارْيُ  أاْهلي اِْلاْنداُل ي ثاالا ظُْفٍر لاواسي
 ُْ ُم اِْلا ُ . اه . كاالا ْ  واالا ت اْرتافيْ  ماْن ت اوارَّعا الا ي اتَّسي تاديْع اتَّضي راةي اتَّبيْ  واالا ت اب ْ نْ ياا وااآْلخي داٍة الدُّ َيايا لي بيت اْهذييٍب وا

ُِ: واا تانْيي ف اقاْوُل ا اْلفاْرقا بانْيا اْلقااعيدا يا الطَّرييقاُة الَّيتي باَنا عالاي ْها
يُل إَلْا هي ُِ اْبُن حلْاقُّ الت َّْفصي ُاحَّحا  اْلماْذُكوراتانْيي، وا

يي ف اقاالا ِفي  ماامي ُُمامٍَّد الزَّْرقااِني اْْلي ٍد كا ْن اْلمااليكييَّةي غارْيُ وااحي ا ذاهابا مي ، واإيلاي ْها ُم  الشَّا يي ِي عالاى اْلُمواطَّإي: وات ان ْقاسي شاْرحي
: وااْلبيْدعاُة لُغاةا ماا لاٌة عاامٌّ ُماُْصوٌص قاالا امي اْلْاْمساةي واحادييُث ُكلُّ بيْدعاٍة ضاالا ْحديثا عالاى أُ  اْلبيْدعاُة إَلا اِْلاْحكا

ثااٍل ساباقا واُتْطلاُق شاْرعاا عالاى ُمقاابيلي السُّنَّةي، وا  يا ماا َلاْ تاُكْن ِفي عاْهدي غارْيي مي
ِي واسالَّما  -هي هي ُ عالاْي اه   -ُالَّى اَّللَّ

ُْلي فافي  ْيُخ اِْلا مي شا ماامُ الن َّواوييُّ وااْلعيزُّ ْبُن عاْبدي السَّالا ُهْم اْْلي ن ْ ْن الشَّافيعييَّةي مي ٍد مي ي اْلعازييزيييي عالاى اْلْاامي ي واغارْيُ وااحي
اُث ماا َلْا ياكُ الصَّغيريي عاْن اْلعا  يا إْحدا

ْن ِفي عاْهدي راُسولي ْلقاميييي قاالا الن َّواوييُّ: اْلبيْدعاُة بيكاْسري اْلبااءي ِفي الشَّرْعي هي
ِي واسالَّما  -اَّللَّي  ُ عالاْي ةٌ إَلا حاساناٍة واقابييحاٍة، واقاالا اْبُن عا -ُالَّى اَّللَّ ما يا ُمن ْقاسي

مي ِفي آخي ، واهي ري اْلقاوااعيدي ْبدي السَّالا
: واالطَّرييُق ِفي ذاليكا  ٍة قاالا ٍة واُمبااحا باٍة واُُمارَّماٍة واماْنُدوباٍة واماْكُروها ٌة إَلا وااجي ما ْن تُ ْعراضا اْلبيْدعاُة أا اْلبيْدعاُة ُمن ْقاسي

باٌة،  التَّْحريميي فاهييا ُُمارَّماٌة، أاْو أاْو ِفي  عالاى ق اوااعيدي الشَّرييعاةي، فاإيْن داخالاْت ِفي ق اوااعيدي اْْليجياابي فاهييا وااجي
 ق اوااعيدي

ن ْهاا االي  باةي أاْمثيلاٌة مي ٌة واليْلوااجي ٌة، أاْو اْلُمبااحي فاُمبااحا ْنُدوباٌة، أاْو اْلماْكُروهي فاماْكُروها تيغااُل بيعيْلمي النَّْحوي شْ النَّْدبي فاما
ما اَّللَّي  ما راُسوليِي  -ت اعااَلا  -الَّذيي يُ ْفهيُم كاالا ِي واسالَّما  -واكاالا ْفُظ غارييبي اْلكيتاابي  -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي ن ْهاا حي وامي

ْيي  ُم ِفي اْلْارْحي واالت َّْعدييلي وامتا ا اْلكاالا ن ْها ِي، وامي ُُولي اْلفيْق ا تاْدرييُ  ُأ ن ْها ْن اللُّغاةي، وامي يحي ميْن واالسُّنَّةي مي يزي الصَّحي
، وا  ماةي؛ إْذ الا ي اتا السَّقييمي ئاةي وااْلُمجاسيي اهيبي حناْوي اْلقادارييَّةي وااْلْارْبييَّةي وااْلُمْرجي ن ْهاا الرَّدُّ عالاى ماذا ْفُظ الشَّرييعاةي مي أاتَّى حي

ْفظا الشَّرييعاةي ف اْرُض كيفااياةٍ  ُه، واقاْد دالَّْت ق اوااعيُد الشَّرييعاةي عالاى أانَّ حي ي، في  إالَّ ِبياا ذاكاْرانا ا َاادا عالاى اْلُمت اعانييي يما
ْندُ  ماةي، واليْلما ئاةي وااْلُمجاسيي اهيُب اْلقادارييَّةي وااْلْارْبييَّةي وااْلُمْرجي ا ماذا ن ْها هاا الرتَّااوييُح، و واليْلُمحارَّماةي أاْمثيلاٌة مي ن ْ باةي أاْمثيلاٌة مي

، واِفي اْلْادالي  ُم ِفي داقاائيقي التَّصاوُّفي  .وااْلكاالا
ُِ اَّللَّي، وااْلماْكُروهاُة أا  لي عالاى اْلماساائيلي إْن يُ ْقصاْد بيذاليكا واْج ْستيْدالا ن ْهاا مجاُْ  اْلماحاافيلي ِفي االي ا وامي ن ْها ْمثيلاٌة مي

ا اْلُمصاافاحاُة عاقيبا الصُّ  ن ْها ةي أاْمثيلاٌة مي ، واليْلُمبااحا في دي وات اْزوييُق اْلماصااحي ن ْهاا بْ َاْخرافاُة اْلماسااجي حي وااْلعاْصري وامي
ي ي  بي ي وااْلماسااكيني والُْب ي الطَّيااليساةي وات اْوسي ْأكالي وااْلماْشرابي وااْلماالا ، واقاْد االت َّواسُُّ  ِفي اللَّذييذي ميْن اْلما امي ِْلاْكما

ْن اْلبيداعي اْلما  ُِ ب اْعُض اْلُعلامااءي مي ْفُعولاةي ِفي ْكُروهاةي واجياْ َناْتاليُف ِفي ب اْعضي ذاليكا ف اياْجعاُل ُِ آخاُرونا ميْن السُّناني اْلما عاُل
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ِي واسالَّما  -عاْهدي راُسولي اَّللَّي  ْستيعااذاةي واالْ  -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي ُه واذاليكا كااالي ا ب اْعدا ةي. اه . فاما باْسمالاةي ِفي الصَّالا
ت ُ  ةا." ُهماا ِفي اْلفارييضاةي ُدونا النَّافيلاةي إذاا اْعت اقادا أا بيتاصارٍُّف فاماْشُهوُر ماْذهابي مااليٍك كارااها  (1)نَّ الصَّالا

ِي  .32 ْيُث ُهوا ُهوا فاإيذاا عاراضا التَّطاريُُّ حاصالا بيِي الضَّراُر ُعُقوباةا ليماْن اْعت اقادا ذاليكا فيي وااْعت اقادا ِفي  "ميْن حا
ا اْلقيْسُم كاشاقيي واتاصارُّفيِي ماا  -ت اعااَلا  -ميْلكي اَّللَّي  ِي ما ا ُسوءي الظَّنيي بيِي واهاذا  اِْلاْغناامي وااْلُعُبوري بانْيا اْلغانامي لاْي ا فيي

ا ُهوا اْلقيْسُم احلْا  ني اْلعاواامي اْلُمتاطارييييينا ف اهاذا ْن هاذاايا ا مي رااءي الصَّابُوني ي اْوما السَّْبتي واحناْوي هاذا ْنُِ واشي ؛ رااُم اْلماُخوُف مي
انَُِّ ُسوُء ظانٍي ابياَّللَّي  ْن أاحادي  -ت اعااَلا  -ِلي ْن اِْلاْشيااءي ماا ُهوا قارييٌب مي باٍب، وامي  اْلقيْسمانْيي. ميْن غارْيي سا

ْن الطييرياا  ُِ حاذاراا مي ْن  واميْن ذاليكا الشُّْؤُم ةي واَلاْ ي اتاماحَّْض كااْلعاْدواى ِفي ب اْعضي اِْلاْمرااضي واحناْويهي فااْلواراعُ ت اْرُك اْلْاْوفي مي
ُِ قاالا  يحي أانَّ مُ  -اْلوااريدُ ِفي اِْلاحاادييثي فافيي الصَّحي ِي السَّالا ْرأاةُ وااْلفاراسُ إَّنَّاا الشُّ » -عالاْي اُر وااْلما ٍث الدَّ  «ْؤمُ ِفي ثاالا

ا  ها ْرأاةي »واِفي ب اْعضي اري وااْلما ُا « وااْلفاراسي إْن كاانا الشُّْؤُم ِفي شاْيٍء فافيي الدَّ ُل أاْن قاالا  ت اقاى: ف اُيْحتاما ُب اْلُمن ْ احي
ثي إْن كاانا النَّاُس ي اْعتاقيُدونا الشُّْؤما فاإيَّنَّاا ي اْعتا  -كاماا قاالا ب اْعُض اْلُعلامااءي   -ياُكونا ماْعنااُه  قيُدوناُِ ِفي هاذيهي الثَّالا

ثي واقييلا: أاْخرباا أاْو إْن كاانا الشُّْؤُم وااقيعاا ِفي ن اْف ي اِْلامْ  ُم  -ري فافيي هاذيهي الثَّالا ِي السَّالا بيذاليكا أاوَّالا جُمْماالا  -عالاْي
ا  ؛ فاليذاليكا أامْجالا مُثَّ فاصَّلا واجازاما كاما ثي ُم  -الا قا »مُثَّ أاْخرباا بيِي وااقيعاا ِفي الثَّالا ِي السَّالا ِفي الدَّجَّالي إْن  -عالاْي

ُ َياْرُْج واأا  ِي، واااَّللَّ يُج ن اْفسي ُِ، واإيْن َلاْ أاُكْن فييُكْم فااْلماْرءُ حاجي يُج ُ  -انا فييُكْم فاأاانا حاجي انِا خالييفايتي عالاْيُكْم  -ُسْبحا
ُم  -« مُثَّ أاْخرباا  ِي السَّالا لدَّجَّالي  -عالاْي ري الزَّمااني فاأاْخرباا ابي  أاوَّالا جُمْماالا مُثَّ أاْخرباا بيِي أانَّ الدَّجَّالا إَّنَّاا َياْرُُج ِفي آخي

ُم  -ُسئيلا »ُمفاصَّالا عالاى حاسابي ماا وارادا اْلواْحُي بيِي، واكاذاليكا  ِي السَّالا : إنَُِّ عا  -عالاْي ْن أاْكلي الضَّبيي ف اقاالا
ُهمْ  ن ْ ْن اِْلُمامي واأاْخشاى أاْن ياُكونا مي خاْت أُمٌَّة مي ا« قاْد ُمسي  اْلماْمُسوخا َلْا ي اْعُقْب ماْعنااُه مُثَّ أاْخرباا أانَّ  أاْو ماا هاذا

ِْ ِليا  ثيرٌي ِفي السُّنَّةي ف ات ان ابَّ ، واُهوا كا ْلماْسخي أاوَّالا جُمْماالا مُثَّ أاْخرباا بيِي ُمفاصَّالا ةي فابيهاا حياُْصُل ف اقاْد أاْخرباا ابي ذيهي اْلقااعيدا
ثيرٍي ميْن اِْلا  ، واالا مااني ا أاْن جُيْرييا اَّللَُّ لاك اْلْاْمُ  بانْيا كا ثاةي أاْحيااانا  -ت اعااَلا  -حاادييثي اْعلي هاذيهي الثَّالا عااداتاُِ جبي

يحي أانَُِّ  ب اباا ليلضَّراري فافيي الصَّحي ُم  -سا ِي السَّالا ُِ: ايا راُسولا اَّللَّي » -عالاْي ثيرٌي، قييلا لا ُد كا نَّاهاا، وااْلعادا  دااٌر ساكا
ُد واذاهابا اْلمااُل ف اقاالا واالْ  ِي واسالَّما  -مااُل واافيٌر ف اقالَّ اْلعادا ُ عالاْي واعاْن عاائيشاةا أاهنَّاا « داُعوهاا ذامييماةا  -ُالَّى اَّللَّ

يَّ: واالا  ثي قاالا اْلبااجي ُعُد أاْن ياُكونا ذاليكا عااداةا، ي ا  قاالاْت: إَّنَّاا حتاادَّثا راُسوُل اَّللَّي عاْن أاقْ واالي اْلْااهيلييَّةي ِفي الثَّالا ب ْ
ُم  -واِفي اْلُمواطَّإي قاالا  ِي السَّالا ُافارا » -عالاْي اما، واالا  حيي ، واالا حياُ « الا عاْدواى، واالا ها لُّ اْلُمْمريُض عالاى اْلُمصي

يَّ قاالا اْبُن ديينااٍر: الا ي ُ  ْيُث شااءا قاالا اْلبااجي حُّ حا لَّ اْلُمصي فاا ليماا كااناْت اْلعاراُب ْعديي مارييٌض مارييواْلياحي الا ضاا خي
ا  ُم  -ت اْعتاقيُدُه ف ابانيَّ ِي السَّالا اماةا قاالا مااليٌك: ماْعنااُه الا تاطاريُّا ، وا -ت اعااَلا  -أانَّ ذاليكا ميْن عيْندي اَّللَّي  -عالاْي الا ها

اناْت اْلعاراُب ت اُقوُل: إذاا ِْلااماةي كا  ابي

                             S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                             Q ْعتيبااري إضااف اتانْيي. اه . ف اُهوا واإيْن ب انااُه عالاى أانَّ الت َّنااُقضا واالتَّضاادَّ الا ي اتا ْر ي حاقَّقااني إالَّ بيشا النَّقييضااني ابي
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ااُ  تيْلكا الشُُّرو ي ِفي الت َّنا  ُِ، واإيْن كاانا اْشرتي حَّةا لا ُي ، وااْلُمت اعالَّقي وااْْليضاافاةي الا  ُقضي واالتَّضااديي ااحتيياادي اْلماحاليي
ُه ُموااف اقاُة اْجتيهااديهي  ا عاليْمت ميْن أانَُِّ ي اْلزاُم اْلُمْجتاهيدا واُمقالييدا يحاا، واذاليكا ليما ليِي وااْعتيقااديهي واحياُْرُم ِفي  ُاحي  عاما

ُل ِفي ما  اءي ميْن أانَّ اْلواراعا الا يُْدخي ْن اْلُفقاها ا قاالاُِ مجاااعاٌة مي ُِ فاما ِي، واعالاى ُمقالييديهي ُُماالافاُت عيييي ماثاالا عالاْي
ْسحي الشَّافي

انَُِّ إْن اْعت اقادا اْلُوُجوبا ف اقاْد ت ا  ِي؛ ِلي ْ  بانْيا اْلماْذها مجايي ا راْأسي ا ماْذهاُب مااليٍك راكا النَّْدبا ف الاْم جياْما بانْيي باْل هاذا
 ف اقاْط.

با  اليكييُّ نْيي واإيْن َلاْ ي اْعتاقيْد اْلُوُجوبا َلاْ جُيْزيهي اْلماْسُح إالَّ بينييَّةي النَّْدبي فاماا حاصالا اْلْاْمُ  بانْيا اْلماْذها ليكا اْلما ، واكاذا
ُ إذاا باْسما  يُح واااَّللَّ ا النَّْحوي. اه . واُهوا اْلقاْوُل الصَّحي ِي عالاى هاذا ٍ  اُْخُتليفا فيي  أاْعلاُم. -ت اعااَلا  -لا واُكلُّ ماْوضي

 

ِي[ عيييي مجايي ا راْأسي
 ]اْلماْسأالاُة اِْلُوَلا اْلواراعي ِفي ماْسحي الشَّافي

 )اْلماْسأالاُة الثَّانيياُة(

ُل اْلوا  ُْ ِي قاالا اِْلا ِي ِفي ُغْسليِي، واِفي ماْسحي لُّكي عيييي ماثاالا مااليكاا ِفي تادا
ِي، واحناُْو ذاليكا راُع ِفي ت اْقلييدي الشَّافي  مجايي ا راْأسي

نا ماْذهابي  اليكييَّ ي اْعتاقيُد بُْطالا ْن اْلُفقاهااءي أانَّ اْلما ثيرٌي مي حَّةا اْلعيبااداةي، واإيْن اْعت اقادا كا ُي عيييي إذاا َلْا  لاْي ا ُهوا 
الشَّافي

نا ماْذهابي ا ِي واحناْويهي، واأانَّ الشَّافيعييَّ ي اْعتاقيُد بُْطالا كيييي إذاا َلْا ي اتادالَّك ِفي ُغْسليِي أاْو َلْا َياْساْح مجايي ا راْأسي
الي ْلما

اهيبي وااْلواراعا ِفي ذاليكا إَّنَّاا هُ  ةي يُ باْسميْل، واأانَّ اْلْاْم ا بانْيا اْلماذا ني عالاى ق اْولي  وا ليصاْوني الصَّالا ا عاْن اْلُبْطالا واحناْويها
ْ  ُكلُّ فاريي ؛ إْذ لاْو َلْا جُيْمي مْجااعي ْْلي يحاٌة ابي ُاحي مااٍم ُمْعتارباٍ  ِي عالاى قٍ اْلُمخااليفي باْل عيبااداُة ُكليي ُمقالييٍد ْليي  ما ا خاْصمي

حَّةي تاصارُّفااتيِي واعيبااداتيِي عالاى اليكييُّ ماثاالا  ُي ِي الت َّْقلييدي اْلُمْعتارباي باْل كاانا اْلما عيييي واْج
ةي الشَّافي ُاالا نا   ي اْعتاقيُد بُْطالا

ةا طُولا ُعْمريها  ْن أاْعظامي النَّاسي فيْسقاا ليرتاْكيهاا الصَّالا ْلعاْك ي لاكااناْت ُكلُّ طاائيفاٍة عيْندا اِْلُْخراى مي ا واالا ت اْقباُل واابي
هاةي ِلاا  ا ميْن جي اما اْلُفسَّاقي أابادا الدَّْهري واياطَّريُد ذاليكا ِفي اْلفيراقي ُكلييها ا أاْحكا ا  ا شاهااداةا واَُتْريي عالاي ْها ُُمااليفيهاا، واهاذا

ْن أاْعدالي ا َلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد  فاسااٌد عاظييٌم  ٍد لباْل مااليٌك واالشَّافيعييُّ وامجاييُ  اِْلائيمَّةي مي ، واالا ي اُقوُل بيفيْسقي أاحا نَّاسي
يٌح إالَّ أانَُِّ ياريُد عالايْ  ُاحي  ُِ : واماا قاالا ْن الديييني. اه . قاالا اْبُن الشَّا يي ُهْم إالَّ ُمناافيٌق مااريٌق مي ن ْ  أانَّ اْلواراعا ماا ِي مي

ُِ واكاْيفا ُيْشراُع ب اْعدا أاْن كااناْت اْلعيبااداُة اْلواا ُت يحاةا.فاائيدا ُاحي  قيعاُة 

ةا اْلواراعي واسابابا ماْشُروعييَّتيِي اْلْاْمُ  بانْيا أاديلَّةي اْلُمخْ  ُِ ِبيانَّ فاائيدا هااُب لا حُّ داْفُ  الشيي ُْقتاضاى  تا واالا ياصي ليفينيا، وااْلعامالُ ِبي
تافيي ذاليكا يالا لاعالَّ ُمْقتاضا ُكليي دالييٍل فاالا ي اب ْقاى ِفي الن ُُّفوسي ت اواهٌُّم أانَُِّ قاْد أامْهالا دالي  يُح فابياْلْاْم ي ي ان ْ اُه ُهوا الصَّحي

. اه . إ حَّةي اْلعيبااداةي واالتَّصارُّفي ُي اهيبي ِفي مجايي ي ُمْقتاضايااتي اِْلاديلَّةي ِفي  حُّ فاأاث اُر اْلْاْم ي بانْيا اْلماذا ْذ كاْيفا ياصي
، واالثَّ اْلْاْمُ  بانْيا ُمْقتاضاى دالييلانْيي مُ  ي لُُزوما اْلفيْعلي ٌب واُُمارييٌم، واأاحاُدمهُاا ي اْقتاضي ، وجي ي لُُزوما الرتَّْكي اِني ي اْقتاضي

دي ُُمااٌل، واالا يُ ْغِي ِفي ذاليكا اْعتيقاادُ  لنييْسباةي إَلا اِْلاْمري اْلوااحي في اْْليضاافاةي ا وااْلْاْمُ  بانْيا اْلفيْعلي واالرتَّْكي ابي ْختيالا
ماامانْيي اه .ابي   لنييْسباةي إَلا اْْلي

 

] ْل ياْدُخُل اْلواراُع واالزُّْهُد ِفي اْلُمبااحااتي أاْم الا  ]اْلماْسأالاُة الثَّاليثاُة ها
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 )اْلماْسأالاُة الثَّاليثاُة(

ُِ اْبُن الشَّا يي ِفي ُدُخولي اْلواراعي واالزُّْهدي ِفي اْلُمبااحااتي وا  ُاحَّحا ُل وا ُْ ." عا قاالا اِْلا  (1)دامي
 "الفصل الراب  .33

 (1ِف اجملمعني )
 ( .3( يُ ْعترب فيِ مجلة اِلمة إَل يوم القيامة، ]النتفاء فائدة اْلمجاع[ )2ص: ال )

 هل يعترب العوام من أهل اْلمجاع 

( ، ِلن االعتبار فرع 6( خالفاا للقاضي أيب بكر )5( عند مالك رمحِ هللا وعند غريه )4وال العوام )
 ِلهليَّة، وال أهلية فال اعتبار.ا

 الشرح

 ( املقصود من هذه املسألة8( ؛ فإنَّ )7) فلم ي مُقْل به أحدأما مجي  اِلمة إَل قيام الساعة 

_________ 

 ( أي: ِف بيان املعتربين ِف انعقاد االمجاع.1)

 ( هكذا ِف ق: ))ال(( بدون الفاء. وِف مجي  نسخ املْت والشرح ))فال(( .2)

 ( ما بني املعقوفني ساقط من مْت ه .3)

( مسألة اعتبار قول العامي ِف اْلمجاع اختلفوا فيها على أقواٍل ثالثة. ذكر املصنف منها اثنني ِف 4)
 املْت، والثالث ِف الشرح. وهي: يعترب، ال يعترب، يعترب ِف اْلمجاع العام وال يعترب ِف اْلمجاع اْلاص.

، التمهيد ِليب 310، املنخول ص371و للجمهور. انظر: التبصرة ص( هذا القول اِلول، وه5)
، تيسري 484/  1، حتفة املسؤول للرهوِن القسم 509، احملصول البن العريب ص 3/250اْلطاب 
 .78   3/75، نشر البنود 3/224التحرير 

ختاره اآلمدي. ا( تواطأ اِلُوليون على نسبة القول ابعتبار العوام للقاضي أيب بكر الباقالِن، و 6)
. لكن ابن 1/226، اْلحكام لآلمدي 3/239، قواط  اِلدلة 276انظر: اْلشارة للباجي ص 

السبكي والزركشي ينفيان هذه النسبة، قال ابن السبكي: ))وهو مشهور عن القاضي، نقلِ اْلمام 
ا نصِ: االعتبار ِف موغريه، وينبغي أن يُ تامهَّل ِف املسألة، فإن الذي قالِ القاضي ِف ُمتصر التقريب 

ث ِبالفِ. وهذا َثبت  اْلمجاع بعلماء اِلمة، حَّت لو خالف واحد من العوام ما عليِ العلماء َل يُْكرتا
( . وقال الزركشي: ))والذي رأيتِ ِف كتاب 3/384اتفاقاا وإطباقاا ... (( انظر بقية القول ِف: اْلهباج )
ي ح بنقل اْلمجاع على ذلك، وإَّنا حكى القاضالتقريب للقاضي التصريح بعدم اعتبارهم، بل ُر 

اْلالف ِف هذه املسألة على معَن آخر، وهو: أانَّ إن أْدراجنا العوام ِف حكم اْلمجاع أطلقنا القول 
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إبمجاع اِلمة، وإال فال نطلق بذلك، فإن العوام معظم اِلمة وكثريها. قال: واْلالف يؤول إَل العبارة، 
ِ ال يُتوقف ِف حجية اْلمجاع على وفاقهم، وإَّنا املتوقف اسم اْلمجاع. فهذا تصريٌح من القاضي ِبن

، وانظر: 343وتصري املسألة لغوية ال شرعية. وهذا موض  حسن، فليُ تانبَِّ لِ(( . سالسل الذهب لِ ص
 .41/  3التلخيص 

 .2/550، رف  النقاب القسم 290( انظر: التوضيح حللولو ص7)
 (1)( ِف س: ))ِلن(( .." 8)
"ُار جزءاا للجنني، فكما أن ولد الصُّْلب حرام فكذلك ولد الرضاع، وهو سر قولِ عليِ  .34

ٌة كُلْحماة النسب(( )  (1الصالة والسالم ))الرضاع حلُْما
( قطعةا من حلم امرأة فقد ُار 2إشارة إَل اْلزئية، فإذا كانت هذه هي احلكمة، فلو أكل جاننٌي )

ف الزان هي َل يقل به أحد وهو جزؤها جزأه، فكان يلزم التحرمي ، وكذلك إذا كانت احلكمة ِف ُو
ْبياانا )3) ُي ( آابؤهم، حَّت 5( ، وفرَّقهم ]إَل حيث َل يرهم[ )4( اختال  اِلنساب، فإذا أخذ رجل 

( عليِ حدُّ الزان 7( آابؤهم، فاختلطت أنساهبم حينئٍذ، فينبغي أن جيب )6ُاروا رجاالا وَل يعرْفهم )
ف الزان، لكنِ خالف اْلمجاع، فعلمنا أنِ لو جاَ التعليل ابحلكمة ]للزم النقض وهو  لوجود حكمة ُو

 ( املطلوب.9( ، وهو )8خالف اِلُل، فال جيَو التعليل ابحلكمة[ )

_________ 

( َل أجد هذا احلديث فيما اطلعت عليِ ِف دواوين السُّنة. لكن ورد حديث ِف الواالاء، رِبا وق  1)
ب  بسببِ، وهو حديث ابن عمر رضي هللا عنهما مرفوعاا ))الوالء حُلمٌة كلحمة النسب ال يُباع وال اللي 

ححِ 326/  11يُوهب(( أخرجِ ابن حبان ِف ُحيحِ برتتيب ابن بلبان  ، واحلاكم ِف مستدركِ ُو
ححِ اِللباِن ِف إرواء الغليل )292/  10، والبيهقي ِف سننِ الكربى )341/  4 ( 109/  6( ، ُو

 . ومعَن

" اللُّحمة ": القرابة، واملراد املخالطة واملداخلة الشديدة، كأهنم شيء واحد. انظر مادة " حلم " ِف: 
لسان العرب، النهاية ِف غريب احلديث واِلثر. وَيكن أن ُيستدلَّ للمصنف على معَن اْلزئية سحديث 

تاق يِ وسلم ))ال حيرم من الرضاع إال ما ف ا أم سلمة رضي هللا عنها قالت، قال رسول هللا ُلى هللا عل
ححِ اِللباِن ِف اْلرواء 1151اِلمعاء وكان قبل الفطام(( رواه الرتمذي ) ( وقال: حسن ُحيح، ُو

( ، وحديث ابن مسعود رضي هللا عنِ مرفوعاا ))ال رضاع إال ما أنشر العظم وأنبت اللحم(( 221/  7)
 رواه أبو داود

( 
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 ( .223/  7ِف اْلرواء ) ( وضعفِ اِللباِن2059

م خاُةا(( حاشية التوضيح 2)  .182/  2( قال ابن عاشور: ))ُوابِ: طفل؛ ِلن اْلنني الولُد ِف الرَّحي
 ( ِف ن، ق: ))هو(( وهي مقبولة ابعتبار التذكري الذي بعدها. انظر: النحو الواِف لعباس حسن3)

1  /265. 
ايدة: ))ُغاراا(( ِف ق.4)  ( هنا 

 ا بني املعقوفني ِف ق: ))من(( .( م5)

 ( .67( ص )11( ِف ق: ))تعرفهم(( وهو جائز. انظر هامش )6)

 ( ِف ن: ))حيد(( .7)

ف(( .8)  ( ما بني املعقوفني كتب ِف ق هكذا: ))ملا جاَ ابلُو

ايدة: ))خالف(( ِف ن وهي شاذة عن مجي  النسخ، ورِبا كان وجهها أن يقال: والتعليل 9) ( هنا 
 (1)حلكمة خالف املطلوب.." اب
( فاحلصر ِف هذه اِلربعة 1« )"دما مسفوحا أو حلم خنزير فإنِ رج  أو فسقا أهل لغري هللا بِ .35

عن أكل كل ذي انب من السباع وذي ُملب  bيقتضي إابحة ما عداها ومن مجلتها السباع، وورد هنيِ 
 أضيف للفاعل دون املفعول، وهومن الطري، فقيل انسخ لْلابحة وقيل لي  انسخا واِلكل مصدر 

( ويكون 2) «وما أكل السب »اِلُل ِف إضافة املصدر بنص النحاة، فيكون اْلرب مثل قولِ تعاَل 
 حكمها واحدا، وسحثِ مستقصى ِف الفقِ ِف كتاب الذخرية.

االجتماع  فإن محلناه على معَن« االثنان فما فوقهما مجاعة»ومثال العقلي: قولِ عليِ الصالة والسالم 
وأنِ حصل هبما فذلك معلوم ابلعقل، وإن محلناه على حصول فضيلة اْلماعة وذلك حكم شرعي وهو 

 إَّنا بعث لبيان الشرعيات. bأوَل، ِلن رسول هللا 

إن محلناه على اللغوي وهو الدعاء لزم أن ال « هللا ُالة بغري طهور ال يقبل» bومثال العرِف: قولِ 
ة ، فيحمل على الصالة ِف العرف وهي العبادة املخصوَل يقل به أحديتقبل هللا دعاء بغري طهارة  ُو

 فيستقيم.

فروع أربعة: اِلول جيَو عند مالك والشافعي رضي هللا عنهما ومجاعةم ن أُحاب مالك استعمال 
َه وحقيقتِ، خالفا لقوم، ويشرت  فيِ دليل يدل  اللفظ ِف َاتِ أو جما حقائقِ إن كان مشرتكاص أو جما

على وقوعِ، وهذا الفرع مبِ على قاعدة وهي أن اجملاَ ثالثة أقسام جائز إمجاعا وهو ما احتد ُمملِ 
تن  إمجاعا وهو جماَ التعقيد، وهو ما افتقر إَل عالقات كثرية حنو ول القائل تزوجت ق وقربت عالقتِ، ِو

َم للعقد  بنت اِلمري، ويفسر ذلك برؤيتِ لوالد عاقد اِلنكحة ابملدينة، معتمدا على أن النكاح مال
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 الذي

َم ِلبيِ، وجماَ ُمتلف فيِ وهو اْلم  بني حقيقتني أو َم للعاقد الذي هو مال  هو مال

_________ 

 اِلنعام. 145( 1)

 (1)املائدة.."  3( 2)
أن َيمر فإَّنا غريه هو على سبيل التبليغ ومَّت   bعة أن كل من أمره رسول هللا "علم من الشري .36

 كان على سبيل التبليغ ُار الثالث مأمورا إمجاعا.

ويعفو »ولي  من شرطِ حتقق العقاب على تركِ عند القاضي أيب بكر واْلمام خالفا للغزاَل لقولِ تعاَل 
 ( « .1عن كثري )

ختصرِتا كما وقعت ِف احملصول، وليست املسألة على هذه الصورة ِف أُول هذه املسألة نقلتها هنا وا
الفقِ، وال قال القاضي هذه العبارة. وال الغزاَل أيضا، بل املنقول ِف كتاب القاضي أنِ قال إذا أوجب 
هللا تعاَل علينا شيئا وجب، وال يشرت  ِف حتقق الوجوب استحقاق العقاب على الرتك، بل يكتفى ِف 

َم وقال غريه الوجوب والندب اشرتكا ِف رجحان الفعل وَل َييز الوجوب إال الوج وب الطلب اْلا
ابستحقاق الذم أو العقاب، فإذا أسقطناه عن االعتبار َل يبق فرق البتة، واحلق ما قالِ القاضي، فإان 

َمة هبذا الطلب من غري رخصة  تركِ، وإذا قلنا ِف إذا دعوان وقلنا هللا توفنا مسلمني، فإان جند أنفسنا جا
هللا أعطِ عشرة آالف دينار فإِن أجد رخصة ِف أهنا لو كانت مخسة َل أأتَل لذلك، فالطلب هنا غري 
َم، م  استحالة الذم  َما وغري جا َم ِبالف اِلول فقد تصوران الطلب منا، ِف حق هللا تعاَل جا جا

َم بدون استحقاق الذم ُح ما  لزوم قالِ القاضي، والغزاَل َل َيالف ِف وحنوه، فإذا تصوران الطلب اْلا
العقاب، بل الغزاَل وكل منتم إَل شريعة اْلسالم يقول جبواَ العفو ولو بعد التوبة، أما عدم الغفران 

 فلم يقل به أحد.مطلقا 

_________ 

 (2)الشورى.."  30( 1)
العقاب ب والثواب و "املشرتك، وال ينوي أداء الواجب إال ابلقدر املشرتك، فهو متعلق الوجو  .37

 وبراءة الذمة والنية.

وقول املعتزلة إنِ متعلق ابْلمي ، معناه ابْلمي  على وجِ تربأ ذمتِ بفعل البعض فال يكون خالفا 
للمذهب اآلخر، وعند التحقيق تستوي املذاهب ِف هذه املسألة، وتبقى ال خالف فيها، فإن املذهب 
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ت ذمتِ ِبا إال ما ْلصتِ، فمن أعتق رقبة ِف كفارة اليمني برئ اآلخر هم ينكرونِ، وَل يبق بني الفريقني
فيها من مفهوم إحدى اْلصال، ومفهوم إحداها هو قدر مشرتك بينها، لصدقِ على كل واحد منها، 
والصادق على عدة أمور هو مشرتك بينها، وخصوص العتق ال يدخل ِف الوجوب وإال ِلمث برتكِ إذا 

 حدى اْلصال هو متعلق اِلحكام اْلمسة املتقدمة.أطعم وترك العتق، فمفهوم إ

سؤال: على هذا التقدير يلزم أن الشاة الواجبة ِف الزكاة والدينار واجب ُمري، فإن هللا تعاَل َل يوجب 
 خصوص شاة بل مفهوم الشاة كيف كانت من غري تعيني، فيلزم أن تكون

 َل يقل به أحد.و املشرتك بعني ما قلتموه  هذه اِلبواب كلها واجبا ُمريا لتعلق اْلطاب فيها ابلقدر

جوابِ: إن تعلق اْلطاب ابلقدر املشرتك قسمان: اترة يكون بني أجناس ُمتلفة من احلقائق كالعتق 
والكسوة، واترة بني أفراد جن  متحد احلقيقة. فاُطلح العلماء على اِلول يسمى واجبا ُمريا فال يرد 

عيِ اُطلح على تسميتِ، ومن شر  النقض أن يكون بعني الذي يد الثاِن عليهم، ِلنِ غري املعَن الذي
 املتكلم.

فائدة: والفرق بني املخري واملرتب أن املخري جيَو العدول عن كل واحدة من اْلصال لفعل اِلخرى، 
واملرتب ال جيَو العدول عن اِلول غال عند تعذره، فاِلول: ككفارة احلنث. والثاِن حنو كفارة الظهار. 

رتب إذا شق على املكلف فعل اِلول منِ مشقة تسقط الوجوب فقط انتقل املرتب للمخري، كما مث امل
 (1)إذا شق عليِ الصوم ِلنِ يضر بِ، وإن َتشمِ وفعلِ أجزأه؛ فإنِ َيري بني الصوم." 

 "حجة التوقف تعارض املدارك. .38

تقدم ِف االستثناء  يعود ملا وأما اتفاقهم على وجوب اتصالِ ابلكالم فْلنِ فضلة ال يستقل بنفسِ فال
 بطريق اِلوَل، ملا تقدم أن الشر  متضمن للمصاحل واملصاحل تناسب االهتمام هبا فال تؤخر.

وأما حسن التقييد بِ ولو أخرج أكثر الكالم بل قد يبطلِ كلِ، فإنِ إذا قال أكرم بِ متيم إن أطاعوا 
قون كان يثبت لوال هذا الشر ، فإهنم مستح  هللا، فقد ال يطي  منهم أحد فيبطل مجي  الكالم الذي

اْلكرام لوال هذا الشر ، وكذلك قد ال يطي  أكثرهم، فيخرج من الكالم أكثره، وال يقبح ذلك، وال 
 جيري فيِ اْلالف الذي ِف االستثناء.

 والفرق من وجهني: أحدمها أن املوجب لقبح إخراج الكل أو اِلكثر ابالستثناء أن

يعد  بثا ِف كونِ أقدم على النطق ِبا يعتقد خالفِ، وأنِ يعود فيبطلِ بلفظ آخر، والاملتكلم بِ يعد عا
عابثا ِف الشر  بسبب أن اْلارج ابلشر  غري متعني حال التلفظ، وإَّنا ذلك تسفر العاقبة عنِ. 
م وَثنيهما: أن احتمال إخراج الشر  لْلكثر معارض ِبنِ قد ال َيرج شيئا ويطيعون كلهم، فيبقى الكال

ار الكالم كأنِ َل يدخلِ تقييد.  جبملتِ ال يبطل منِ شيء، فلما تعارضا سقطا، ُو
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وأما التقدمي فهو ِف النطق ال غري، والفراء يالحظ أنِ فضلِ ِف الكالم، والفضلة شأهنا التأخري كالصفة 
والغاية والنعت واملفعول والتأكيد وغريه، يالحظ أنِ سبب والسبب شأنِ التقدمي، فهو متقدم ِف املعَن، 

غلط بعض اْلهال   الوض ، وقدفيكون متقدما ِف اللفظ، وهو معَن قولِ: هو متقدم ِف الطب  فيقدم ِف
َوا تقدم املشرو  على شرطِ، وإن وجود املشرو  حالة عدم شرطِ فيِ خالف،  وقال إن العلماء قد جو
وإذا سئل أين ذلك  يشري إَل تلك املسألة، وهو غلط، ما قال أحد ِبن املشرو  ال يتوقف على 

، أو إن ل يقول أنت حر إذا دخلت الدارشرطِ، بل اْلالف ِف التقدم ِف النطق حالة التعليق فقط، ه
 (1)" .فلم يقل به أحد.دخلت الدار فأنت حر، أما وقوع احلرية قبل الدخول من جهة أهنا معلقة 

 "الفصل الراب  ِف اجملمعني .39

فال يعترب فيِ مجلة اِلمة إَل يوم القيامة، النتفاء فائدة اْلمجاع، وال العوام عند مالك رمحِ هللا وعند 
 خالفا للقاضي، ِلن االعتبار فرع اِلهلية، وال أهلية فال اعتبار.غريه، 

؛ فإن املقصود من هذه املسألة كون اْلمجاع حجة، فلم يقل به أحدأما مجي  اِلمة إَل قيام الساعة 
وِف يوم القيامة ينقط  تكاليف الشرائ ، وأما العوام فقال القاضي هم مؤمنون ومن اِلمة فتناوِلم اللفظ 

 وم احلجة بدوهنم.فال تق

وجوابِ: أن أدلة اْلمجاع يتعني محلها على غري العوام، ِلن قول العامي بغري مستند خطأ، واْلطأ ال 
عربة بِ، وِلن الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعوا على عدم اعتبار العوام وإلزامهم اتباع العلماء، قالِ 

مر، دون لعام كتحرمي الطالق والزان والراب وشرب اْلالقاضي عبد الوهاب. وقيل يعترب العوام ِف اْلمجاع ا
 اْلمجاع اْلاص احلاُل ِف دقائق الفقِ.

واملعترب ِف كل فن أهل االجتهاد ِف ذلك الفن وإن َل يكونوا من أهل االجتهاد ِف غريه، فيعترب ِف 
 الكالم املتكلمون وِف الفقِ الفقهاء قالِ اْلمام وقال ال غربة ابلفقيِ

حكام واملذاهب إذا َل يكن جمتهدا. واِلُوَل املتمكن من االجتهاد غري احلافظ لْلحكام احلافظ لْل
خالفِ مسترب على اِلُح، وال يشرت  بلوغ اجملمعني إَل حد التواتر بل لو َل يبق إَل واحد والعياذ ابهلل  

 كان قولِ حجة. وإمجاع غري الصحابة حجة خالفا ِلهل الظاهر.

: اختلف هل يشرت  ِف اْلمجاع العدد املفيد للعلم وهو عدد التواتر، فإن قال القاضي عبد الوهاب
 (2)قصروا عن ذلك َل يكن حجة قالِ القاضي أبو بكر الباقالِن.." 

"املرأة ُار جزءا للرضي ، ِلن لبنها جزؤها ُار حلما للجنني، فأشبِ منها الذي ُار جزءا  .40
الرضاع »ضاع، وهو سر قولِ عليِ الصالة والسالم: للجنني، فكما أن ولد الصلب حرام فكذلك ولد الر 
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إشارة إَل اْلزئية، فإذا كانت هذه هي احلكمة، فلو أكل اْلنني قطعة من حلم « حلمِ كلحمة النسب
ف ، وكذلك إذا كانت احلكمة ِف ُووَل يقل به أحدامرأة فقد ُار جزؤها جزأه، فكان يلزم التحرمي 

جل ُبياان ُغارا وفرقهم إَل حيث َل يرهم آابؤهم حَّت ُاروا رجاال الزان اختال  اِلنساب، فإذا أخذ ر 
ف الزان،  وَل يعرفهم آابؤهم، فاختلطت أنساهبم حينئذ، فينبغي أن جيب عليِ حد الزان لوجود حكمة ُو

 لكنِ خالف اْلمجاع، فعملنا أنِ لو جاَ التعليل ابحلكمة للزم

 مة وهو املطلوب.النقض وهو خالف اِلُل، فال جيَو التعليل ابحلك

 والثالث: جيَو التعليل ابلعدم خالفا لبعض الفقهاء، فإن عدم العلة علة لعدم املعلول.

حجة املن : أن العدم نفي ُمض ال متييز فيِ، وما ال متييز فيِ ال َيكن جعلِ علة، فإن العلة فرع التمييز، 
ف وجودي ِلهنا نقيض أن ال علية احملمولة على الع لة دم وأن ال علية عدم، فتكون العوِلن العلة ُو

ف الوجودي ال يقوم ابلعدم وال املعدوم، وإال لزمنا الشك ِف وجود اِلجسام، ِلان ال  وجودية، والُو
ان أن تكون هذه اِللوان  ان قيام الصفات الوجودية ابملعدوم، جو نرى من العاَل إال أعراضِ، فإذا جو

 جزاء العاَل وهو خالف الضرورة.قائمة ابملعدوم فال جنزم بوجود شيء من أ

واْلواب عن اِلول: أن العدم الذي يق  التعليل بِ ال بد أن يكون عدم شيء بعينِ فهو عدم متميز 
فيصح التعليل بِ، كما تقول عدم علة التحرمي علة اْلابحة ِف مجي  موارد الشريعة، ِلن اْلسكار علة 

خل حة وعن الثاِن: أن قولنا ال علية، حرف سلب دالتحرمي والتنجي ، فإذا عدم ثبت التطهري واْلاب
على اسم سلب، ِلن العلية عندان نسبة وإضافة، والنسب واْلضافات عدمية عندان، والسلب إذا دخل 
على السلب ُار ثبوات فال عليِ ثبوت ال سلب، فال يتم مقصودكم فتكون العلية عدمية، فأن نقيضها 

 ثبوت.

 (1)ابلعدم امتنعوا من التعليل ابْلضافات ِلهنا عدم.."  الراب : املانعون من التعليل
41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                              

َي، وا  ، ليرتاادُّديهي بانْيا اْحتيماالي احلْاقييقاةي وااْلماجاا ُِ جُمْماالا َيهي، أاْو جناْعالا تييفااٍق، اعالاى جمااا طيٌل ابي َلْم ي مُقْل ِبِه ِْلاوَُّل: ابا
لا ماْقُصودي اْلواْض ي أمحمد   ُب اْختيالا : يُوجي انَّ  -واُهوا الت َّفااُهُم  -، واالثَّاِني  احلْيْكماةا ِفي واْض ي اِْلاْلفااظي واذاليكا ِلي

هاا، ف الاْو ُجعيلاْت  لاتُ هاا عالاي ْ لاةا، وااْلُمْجماُل ُمرتاادييداةا بانْيا حاقاائيقيهاا واجماا إيَّنَّاا ُهوا ماعاانييهاا، واداالا اَااِتياا لاكااناْت جُمْما
، واواق افاْت عالاى يُ  اِْلاْلفااظي ُِ، والاْو ُعطييلاْت مجاي ، ماْوُقوفاا عالاى ماا يُ ب ايييُن ُِ أاْن ي اب ْقاى ُمعاطَّالا ْأُن ماا يُ ب اييينُ هاا وايُعينُي  شا

ن ْهاا، . واأاْيضاا: لاْو َلْا يا  اْلُمراادا مي ةي اْلواْض ي ْكما ن ْهاا، واُهوا عاْكُ  ماْقُصودي حي فْ هاامي مي ْختالَّ ماْقُصوُد اْْلي ُكني الا
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قيِي، حاَّتَّ ي اْنظُرا ِفي الدَّ  ٌد اْلُمراادا بيلاْفٍظ عيْندا إيْطالا ا فاهيما أاحا قي احلْاقييقاةا، لاما ْطالا ُل ِفي اْْلي ُْ ي، لييلي اْلْااري اِْلا جي اْلُمبانييي
قي غااليبي اِْلا  اُمُهْم عيْندا إيْطالا طيٌل قاْطعاا، فاإينَّ أاْهلا اللُّغاةي واالشَّرْعي ت ات ابااداُر أافْ ها فااظي إيَلا ماعاانييهاا، لْ لاكينَّ ذاليكا ابا

ا أاهنَّاا حاقييقاٌة، واهُ  تييفااٍق، ف ات اعانيَّ  (1)ُلوُب.." وا اْلماطْ والاْيساْت تيْلكا اْلماعااِني جماااَاا ابي
42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                              

: ايا راُسولا اَّللَّي، إينَُِّ الا عي  ياا، قاالا . والامَّا ب اعاثاُِ إيَلا اْلياماني قااضي ا داارا ُثما ي ْ ُِ حا ْلقاضااءي، ْلما َلي أاديري احلْاقَّ ماعا ابي
يٍَّة ب اْعُد، فا  : فاماا شاكاْكُت ِفي قاضي ، قاالا ، واُيسادييُد ليسااناكا ي اْهديي ق اْلباكا : اْذهاْب، فاإينَّ اَّللَّا سا  -أاْخرباا ف اقاالا

ِي واسالَّما  ُ عالاْي حلْاقيي عالاى ق اْلبيِي واليساانيِي، واُهوا شاها  -ُالَّى اَّللَّ ْلعيْصماةي مينا اْلْاطاأي، اأانَّ ُعمارا ماْضُروٌب ابي ُِ ابي داٌة لا
ُِ، واُيسادييُد ليسااناُِ حاَّتَّ قاالا  ي اْهديي ق اْلبا ُِ، واأاْخرباا أانَّ اَّللَّا سا يٍي بيداوارااني احلْاقيي ماعا

: أاْقضااُكْم عالييٌّ واُهوا واداعاا ليعالي
، ف اواجابا ليذاليكا أاْن ياكُ  ُ أاْيضاا بيذاليكا ُهماا حُ شاهااداٌة لِا ن ْ جَّةا قااطيعاةا. واإيذاا ث اباتا ونا ق اْوُِلُماا ماعاا، أاْو ق اْوُل ُكلٍي مي

ُ أاْفضاُل مينْ  انَِّ ، واِفي ُعْثماانا ِلي ْن ُعمارا ُ أاْفضاُل مي انَِّ يٍي عيْندا اْْلُْمُهوري، ذاليكا فييهيماا، لازيما ثُ ُبوتُُِ ِفي أايبي باْكٍر، ِلي
 عالي

ٌة قااطيعاٌة،  لاكينَّ اْلقاْولا  ُهْم ُحجَّ ن ْ ْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  ِبيانَّ ق اْولا ُكلٍي مي ي َلم ُِ.إيالَّ الشيي تا ْعتيقااديهيْم عيْصما ، الي يٍي
 عاُة ِفي عالي

 ُِ ِي واسالَّما  -واأامَّا ق اْوُل ْيني ميْن ب اْعديي أايبي باْكٍر واعُ -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي للَّذا ِي حناٌْو مينا مارا فااْلكا : اقْ تاُدوا ابي ُم عالاْي الا
ُِ، مُثَّ مهُاا ُمعااراضااني بيقاْوليِي  لا مي عالاى الَّذيي ق اب ْ ِي واسالَّ  -اْلكاالا ُ عالاْي ." -ما ُالَّى اَّللَّ ُْحاايبي  (2): أا

لييليِي الا ليعاْينيِي. .43 ا بيدا ُِ اُْعُتربي فا الا  "أاالا ت اراى أانَّ خي

ْثُل ق اْولي  مْجااعي تاْضلييلا ب اْعضي الصَّحااباةي، مي ا اْْلي يحي هاذا ٍق ب اْعدا ماْوتيِي واِليانَّ ِفي تاْصحي  عاْبدي اَّللَّي ْبني عابَّاٍس وادالييُلُِ ابا
ئيٌن وان اوا  لييٌَّة بارييٌَّة ب اتٌَّة ابا ْمراأاتيِي: أاْنتي خا ، واقاْد قاالا فييماْن قاالا الي ثا مُثَّ واطيئ اهاا ِفي اْلعيدَّةي الا حُيادُّ  ىِفي اْلعاْولي الثَّالا

را  ُِ  -ليقاْولي ُعما يا اَّللَُّ عاْن ُِ اْلقاْولي اآْلخاري أانَّ عيْندا نييَّ  ومَلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد  : إهنَّاا راْجعييٌَّة -راضي ، واواْج ثي ةي الثَّالا
مْجااعي ُحجَّةا ُهوا اْختيصاا ْعُروفي واالن َّْهيي عا دالييلا كاْوني اْْلي ْلما ِْلاْمري ابي ْلكارااماةي ابي ْن اْلُمْنكاري واذاليكا إَّنَّاا ُص اِْلُمَّةي ابي

نا  خا كا ُِ ُنسي ٍق ف اُهوا كاذاليكا لاكينَّ ُِ: إنَّ الدَّلييلا ابا ْن اِْلاْحيااءي ِفي ُكليي عاْصٍر، فاأامَّا ق اْوُل في يُ تاصاوَُّر مي صٍي يرُْتاُك ِبييالا
 يااسي اْلقي 

                             Q في شاْرطاا الي ْختيالا ما االي عالا عادا ري واجا مْجااعي اْلُمتاأاخيي ْْلي ُِ ُمْرتافيعاا ابي فا اِْلاوَّلا واَلْا جياْعاْل مْجااعي اْلْيالا ْنعيقاادي اْْلي
ُِ ق اْوليِي أانَّ احْلُجَّةا اتييفااُق ُكليي اِْلُمَّةي واَلْا حياْصُ  انَّ اْلُمخاالي ف اواْج ْن اِْلُمَّةي واَلْا َياْرُْج ِبياْوتيِي ْل اتييفااقُ ُهْم؛ ِلي فا اِْلاوَّلا مي

ُْحااهبياا كاماْذهابي أايبي  اهيُب ِبياْوتي أا ُِ بيِي إْذ لاْو باطالا َلْا ي اْبقا اْلماذا عيييي حا  عاْن اِْلُمَّةي واَلْا ي اْبُطْل ق اْوُل
نييفاةا واالشَّافي

ا  ُد اواغارْييمهي ْن اِْلُمَّةي فييماا إذاا اْخت الاُفوا ِفي ُحْكٍم عالاى ق اْولانْيي وامااتا أاحا ْلفارييقانْيي إمْجااعاا ا، والاصاارا ق اْوُل اْلبااقينيا مي
طيٌل، واإيذاا َلاْ حياُْصْل اتييفااُق ُكليي اِْلُمَّةي  ، واُهوا ابا ا اْلواْقتي  ياُكوُن إمْجااعاا، مُثَّ اْست اْوضاحا الا  ليكاْوهنييْم ُكلَّ اِْلُمَّةي ِفي هاذا
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لييليِي الا ليعاْينيِي أاْي الا  ا ليدا فا اْلُمخااليفي اُْعُتربي الا ُ أاْي خي فِا الا ما ف اقاالا أاالا ت اراى أانَّ خي ا اْلكاالا ؛ لي  هاذا اليفي ذااتي اْلُمخا
ل بي الشَّرْعي الا يُ ْعتارباُ إالَّ ابي ُااحي انَّ ق اْولا غارْيي  ٍق ب ا ِلي ِي دَّلييلي وادالييُل اْلُمخااليفي ابا ب اقااءي ن اْفسي ْعدا ماْوتيِي واكاانا كا

ٌف تاْضلييلا ب اْعضي الصَّحااباةي أا  ُِ اْختيالا ب اقا مْجااعي واُهوا الَّذيي سا ا اْْلي يحي هاذا ْي ي اْلزاُم ميْن ُُمااليفاا؛ واِليانَّ ِفي تاْصحي
ِي نيْسباُة ب اْعضي الصَّحاا يحي انَّ إمْجااعا التَّابيعينيا لاْو انْ عاقادا عالا تاْصحي ؛ ِلي لي ى أاحادي ق اْوَلاْ الصَّحااباةي باةي إَلا الضَّالا

ِي واأانَّ اْلقاْولا اآْل  ا أانَّ احلْاقَّ ُهوا اْلقاْوُل الَّذيي ذاهابا اْلُمْجميُعونا إلاْي ِي لات ابانيَّ خارا خاطاٌأ بيياقينٍي فييماا اْخت الاُفوا فيي
ُل واأاحاٌد الا ياُظنُّ ابي فاكا  لي إْذ اْلْاطاُأ بيياقينٍي ُهوا الضَّالا ِي نيْسباُة ب اْعضي الصَّحااباةي إَلا الضَّالا ْبني عابَّاٍس أانَُِّ انا فيي

في ضالَّ ِفي إْنكااريهي اْلعاْولا واِفي ت اْورييثيِي اِْلُمَّ ثُ ُلثا ُكليي اْلماالي ِفي َاْوٍج واأاب اواْيني واإيْن أامْجا  الا  ا التَّابيُعونا عالاى خي
امي عالاى ماْوَلا اْلعاتااقاةي،  ْبني ماْسُعوٍد ذاليكا ِفي ت اْقديَييِي ذاويي اِْلاْرحا ُه وا ق اْوليِي ِفي اْلماْسأالاتانْيي واالا ابي إيْن أامْجاُعوا ب اْعدا

. في ذاليكا الا  عالاى خي

ُِ )واقاْد قاالا ُُمامٌَّد  ُِ اَّللَُّ  -ق اْوُل ا َُّةا؛ فاإينَُِّ ق اْولُ - رامحي ا ا  ( َلْا يُريْد أانَُِّ ق اْوُل ُُمامٍَّد خا يعاا لاكينَّ ُُمامَّدا ائيناا مجاي ُعلاما
لييٌَّة أاْو بارييٌَّة أاْو ابا  ْمراأاتيِي أاْنتي خا ِي فاإيذاا قاالا الي ُه إلاْي ُْلي فاأاْسنادا أاْو حارااٌم، ئيٌن أاْو ب اتٌَّة ُهوا الَّذيي أاْوراداُه ِفي اِْلا

اماعاهاا ِفي اْلعيدَّةي، واقاالا عاليْمت أاهنَّاا عالايَّ حارااٌم الا  ثا تاْطلييقااٍت، مُثَّ جا : أاراْدت بيذاليكا ثاالا ِي جياي  واقاالا ُب عالاْي
فاا ظااهيراا. واكاانا ُعماُر  ا اْختيالا انَّ بانْيا الصَّحااباةي ِفي هاذا يا اَّللَُّ  -احلْادُّ؛ ِلي ُِ  راضي ي اُقوُل: إهنَّاا أاْي الطَّْلقاُة  -عاْن

رُي ذاليكا ُشب ْهاةا ِفي داْرءي احلْاديي واَلاْ  َثا ف اياصي ا اللَّْفظي راْجعييٌَّة واإيْن ن اواى الزَّْوُج ثاالا ٌد ب اْعدا اْلوااقيعاُة هبياذا  ي اُقْل أاحا
ْلكينااياةي ي اْعُقُب الرَّْجعا  ثي أامَّا عيْنداانا فا الصَّحااباةي: إنَّ اْلوااقي ا ابي تي ب اواائيُن فاأامَّا ةا عيْندا نييَّةي الثَّالا ْلكينااايا انَّ اْلوااقي ا ابي ْلي

حُّ واالا  ثي تاصي ْلكيتااباةي واإيْن كاانا راْجعيياا إالَّ أانَّ نييَّةا الثَّالا انَّ اْلوااقي ا ابي عيييي فاْلي
ثي را  عيْندا الشَّافي واواْ ءُ ْجعاةا ب اْعدا الثَّالا

: عاليْمت أاهنَّاا عالايَّ حارااٌم واَلْا يُوجا  تييفااقي إذاا قاالا الي ُب احلْادَّ ابي ئيٍن يُوجي ٍق ابا  احلْادُّ هااُهناا بْ اْلُمْعتادَّةي عاْن طاالا
. مْجااعي فا السَّابيقا مانا ا ميْن اْنعيقاادي اْْلي ْختيالا  ف اعارافْ ناا أانَّ االي

ئيلا الَّ واواْجُِ اْلقاْولي اآْل  مْجااعي أانَّ الدَّالا ْناُ  ميْن اْنعيقاادي اْْلي فا السَّابيقا الا َيا ْختيالا يتي عارافْ ناا هبياا كاْونا خاري، واُهوا أانَّ االي
ٌف فاصاْرف ُ  الا ُِ خي ُِ وابانْيا إمْجااٍع َلْا ياْسبيْق ب اقا ُب اْلفاْصلا بانْيا إمْجااٍع سا مْجااعي ُحجَّةا الا يُوجي ا إَلا إمْجااٍع َلْا ها اْْلي

. طيالا ُِ فاكاانا ابا ُب ٌف ت اْقيييٌد ِلااا ميْن غارْيي دالييٍل يُوجي الا ُِ خي  ياْسبيْق

ْلماْعُروفي واالن َّهْ  ْعتيبااري اِْلاْمري ابي كا  عاْن اْلُمْنكاري واذالي يي ، أاالا ت اراى أانَّ اْختيصااصا هاذيهي اِْلُمَّةي ِلياذيهي اْلكارااماةي ث اباتا ابي
ُ الا يُ ْعتارباُ ت اواهُُّم  لاُهْم، فاكاماا أانَِّ ْن اِْلاْحيااءي ِفي ُكليي عاْصٍر ُدونا ماْن مااتا ق اب ْ ُهْم ق ا إَّنَّاا يُ تاصاوَُّر مي َّْن َياْيتي ب اْعدا ْوٍل ِي

ا الا يُ ْعتارباُ ق اْوُل ما  ، فاكاذا مْجااعي في ق اْوِلييْم ِفي ماْن ي ثُ ُبوتي ُحْكمي اْْلي لاُهْم إذاا اْجتاماُعوا ِفي عاْصريهيْم نْ ِبييالا  مااتا ق اب ْ
ُِ أانَّ الصَّحااباةا لاْو اْخت الاُفوا ِفي ماْسأا  . يُ ب ايييُن ا اْلواْقتي ُْم ُكلُّ اِْلُمَّةي ِفي هاذا اهنَّ فيِي؛ ِلي الا ٍة عالاى ق اْولانْيي، مُثَّ لا عالاى خي

فُ  ْختيالا اا لاساقاطا االي
ا ِفي ماسْ  أامْجاُعوا عالاى أاحاديمهي ُر، فاكاذا مْجااعي اْلُمتاأاخيي ْْلي انَّ احْلُجَّةا." اْلُمت اقادييُم ابي  (1)أالاتيناا؛ ِلي
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44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q لت َّوااطُؤي ق اْوٌل حااديٌث، -الثَّاليُث  مَّةي.مينا اِْلائي  َلمْ ي مُقْل بِِه أمحمد   أانَّ اْلقاْولا ابي

ا يُْطلاُق عالاى اللَّْفظيييي  -ش  يقاةا، وااْلقاْوُل كاما
 يُْطلاُق لامَّا ذاكارا أانَّ اِْلاْمرا يُْطلاُق عالاى اْلقاْولي اْلماْخُصوصي حاقي

لن َّْف ي الَّ  ْعَنا اْلقاائيُم ابي ييي واُهوا اْلما مي الن َّْفسي ُم اعالاى اْلكاالا ِي اْلكاالا أاراادا أاْن ياْذُكرا حادَّ  -للَّْفظييُّ ذيي دالَّ عالاْي
ها  ، واُهوا اْقتيضااٌء؛ أاْي طالاُب فيْعٍل غارْيي كافٍي عالاى جي ييي مي الن َّْفسي ُد أاْقساامي اْلكاالا ءي.اِْلاْمري الَّذيي ُهوا أاحا ْستيْعالا  ةي االي

ُِ: " اْقتيضااُء فيْعٍل " يا  ْلتيمااسا واالدُّعااءا.." ف اقاْوُل ُل اِْلاْمرا واالن َّْهيا وااالي ْشما
(1) 

45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q ا َامااانا ليْلب ايااني ُِ إيَلا مجايي ي اِْلاَْمااني عالاى السَّوااءي، ف الاْو ُعنييي  ومَلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد .زيما التَّحاكُُّم، لا وانيْسب اُت

ْن ما  لَُّف مي ا، فاالا ي اتاماكَُّن اْلُمكا رييهي أابادا َُ أتاْخي ينائيٍذ ي اْلزاُم جاواا انَُِّ حي طيٌل، ِلي ريفاتيِي، ف اي اْلزاُم تاْكلييُف عْ واالثَّاِني أاْيضاا ابا
 ماا الا يُطااُق واُهوا ُُمااٌل.

ٍة ُمعاي َّناٍة عيْندا اَّللَّي، واُهوا واْقُت التَّْكلييفي واالا ي اْلزاُم التَّ أاجاابا ِبيانَّ أتاْ  ريا اْلب ايااني إيَلا ُمدَّ حاكُُّم، فاإينَّ نيْسباةا اْلب ايااني خي
. فْ هاامي إيَلا واْقتي التَّْكلييفي أاْوَلا  وااْْلي

رُي اْلب ايااني لاكاانا الشَّاريعُ  -الثَّاِني  اَا أتاْخي  ُمْفهيماا ِبييطاابيِي. لاْو جا

طيٌل.  واالتَّاَلي ابا

انا اْلْيطااُب عاب اثاا. فْ هااما واإيالَّ لاكا انَُِّ ُُمااطيٌب وااْلْيطااُب ياْست اْلزيُم اْْلي َاماُة فاْلي  أامَّا اْلُمالا

ا ليلظَّاهيري  انَُِّ إيْن كاانا ُمْفهيما ُر  -واأامَّا انْتيفااُء التَّاَلي فاْلي ،  -غارْيُ ُمرااٍد واالظَّاهي ي اْلزاُم إييقااُع اْلُمكالَّفي ِفي اْلْاْهلي
طيٌل. يقااعا ِفي اْلْاْهلي واُهوا ابا ُب اْْلي اما ماا ُهوا غارْيُ ُمرااٍد يُوجي انَّ إيفْ ها  ِلي

 ْ انَُِّ َلاْ يُ بانيَّ ِي ؛ ِلي ا ليغارْيي الظَّاهيري واالا طارييقا إيَلا إيفْ هاامي ِي ُمت اعاذييٌر.ب ا  واإيْن كاانا ُمْفهيما  ْعُد، واإيفْ هااُم ماا الا طارييقا إيلاْي

. ييي
يلي يي واالت َّْفصي مْجااَلي لن َّْقضي اْْلي  أاجاابا ابي

، واَلاْ  ٌر ِفي الدَّواامي ْنُسوخا ظااهي انَّ اْلما ا الدَّلييلا جياْريي ِفي النَّْسخي ؛ ِلي انَّ هاذا ُّ فاْلي مْجااَلي ماْذُكوراا  ُكني النَّْسخُ يا  أامَّا اْْلي
 ". ريي النَّْسخي َُ أتاْخي ُِ، واجاواا  (2)ماعا

"فصار عند املعتزلة حكمان أحدمها عقلي واآلخر شرعي اتب  لِ والفقِ هو العلم ابلثاِن  .46
فلذلك احرتَ عن اِلول عندهم وكالم هذا الشارح يقتضي أهنم يطلقون على العلم ابِلحكام العقلية 

اْلمام كان ردا على ما قالِ هذا الشارح وهذا املعتمد وغريه من كتب فقها ولي  كذلك فإذا تؤمل كالم 
املعتزلة وفيها اعتبار اِلحكام الشرعية ِف تعريف الفقِ وقال هذا الشارح أيضا إن وجِ نسبة اِلحكام 
إَل الشرع أن تعلقاِتا التنجيزية أو العلم بتعلقاِتا التنجيزية مستفاد من الشرع ال أن نف  اِلحكام أو 
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تعلقاِتا العلمية مستفاد من الشرع فإن الشرع حادث واِلحكام وتعلقاِتا العلمية قدَية والقدمي ال 
يستفاد من احلادث انتهى ما قالِ وكأنِ ملا رأى اِلُحاب يقولون ال حكم قبل الشرع وأمثال هذه 

ما قالِ وال كما كالعبارة قاُدين ال حكم قبل البعثة توهم أن الشرع هو البعثة فقال إنِ حادث ولي   
 تومهِ وإَّنا الشرع ما قدمناه.

وأما قول اِلُحاب فمرادهم بِ ال حكم قبل العلم ابلشرع أو عربوا ابلشرع عن البعثة على سبيل اجملاَ 
احب هذا الكالم َل يذكر كالم اِلُحاب هذا  ِلن هبا يعرف ويظهر وهذا هو اِلظهر من مرادهم ُو

 ِ فإِن استنكرت قول الشرع حادث أما مس  قولِ تعاَل: }شاراعا لاُكمْ ولكِ أان ذكرتِ جاحدا لِ ودفعت
َُّى بيِي نُوحاا{  فإن كان الشرع حادَث فاحلكم حادث وهو ال يقول بِ وإن قال بِ رد  1مينا الديييني ماا وا

َل َثبتة وهي غري شرعية وهذا شيء    يقلَلعليِ مث مضمون كالم هذا القائل أن يكون اِلحكام ِف اِل
أما أن ذلك مضمون كالمِ فْلنِ ُرح ِبن اِلحكام قدَية وفسر نسبتها إَل الشرع بشيء  به أحد

فْلن الناس منهم من قال احلكم الشرعي قدمي ومنهم من قال  َل يقل به أحدحادث وأما أن ذلك 
 ناحلكم حادث أما قدم احلكم وحدوث كونِ شرعيا فال قائل بِ فإن قال نسميِ شرعيا ِلنِ بصدد أ

 يستفاد من الشرع احلادث قلنا نسميِ شرعيا ِلنِ حكم من الشارع احلقيقي القدمي.

"الوجِ اْلام  قولِ العملية" قيل مي يذكره ابن الباقالِن وذكره غريه وقال اْلمام أنِ احرتاَ عن العلم 
 بكون اْلمجاع حجة والقياس حجة فإن كل ذلك أحكام

__________ 

 (1).." 13سورة الشورى  1
"والثاِن: وهو أعظم نكريا أن تلك املناسبة الطبيعية وحدها كافية ِف كون تلك اِللفاظ دالة  .47

على تلك املعاِن من غري احتياج إَل الوض  وهو معلوم الفساد هو الذي اقتضاه نقل اْلمام عنِ واحتج 
 ابملسمى املعني عنيعباد ِبنِ لو َل يكن بني اِلمساء واملسميات مناسبة بوجِ ما لكان ختصيص االسم امل

ترجيحا ِلحد طرِف اْلائز على اآلخر من غري مرجح واْلواب أن الواض  إن كان هو هللا تعاَل كان 
ختصيص االسم املعني ابملسمى املعني كتخصيص وجود العاَل بوقت مقدر دون غريه وإن كان الناس 

ناسبة ه إذا بطلت املفيحتمل أن يكون السبب حضور ذلك اللفظ ابلبال ِف ذلك الوقت دون غري 
الطبيعية وظهر أن مستند ختصيص بعض اِللفاظ ببعض املعاِن إَّنا هو الوض  االختياري حان النظر 
ِف الكالم ِف الواض  وفيِ كالم الكتاب فالواض  إن كان هو هللا تعاَل فهو مذهب الشيخ أيب احلسن 

الشيخ أيب هاشم وهو املسمى ومن وافقِ وهو املسمى ابلتوقيف وإن كان هو العبد فهو مذهب 
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ابالُطالح والتواطؤ وإن كان منهما فإما أن يكون ابتداء الوض  من هللا والباقي من العبد وهو رأي 
اِلستاذ أيب إسحاق أو العك  وهو مذهب ضعيف َل يذكره ِف الكتاب وأما مجهور احملققني كالقاضي 

ره من هذه االحتماالت اِلربعة وهو الذي اختافمن بعده فقد توقفوا ِف الكل وقالوا إبمكان كل واحد 
ِف الكتاب حيث قال وَل يثبت تعيني الواض  وقال ابن احلاجب الظاهر قول اِلشعري ومعَن هذا القول 
ابلوقف لعدم القط  بواحد من هذه االحتماالت ويرجح مذهب اِلشعري بغلبة الظن وقد كان بعض 

ِ ابن احلاج  متوقف ِلن العلماء ِف املسألة بني َل يقل به أحدب مذهب الضعفاء يقول إن هذا الذي قال
وقاط  ِبقالتِ فالقول ابلظهور ال قائل بِ وهذا ضعيف فإن املتوقف لعدم قاط  قد يرجح ابلظن مث إن  

 (1)كانت املسألة ظنية اكتفى ِف العمل هبا لذلك الرتجيح وإال توقف عن العمل هبا.." 
: عها أعِ النسخ بال بدل والنسخ ببدل أثقل بقولِ تعاَل"أكرب مشقة واستدل اْلصم على من .48

ْثليهاا{ فدل على أنِ ال بد أن َييت ابلبدل وهو املدعي أوال وعلى ان البدل  ن ْهاا أاْو مي ارْيٍ مي }أناْتي ِبي
منحصر ِف اِلول واملساوي وهو املدعي َثنيا وأجاب ِبن عدم احلكم قد يكون خري للمكلف منِ ِف 

ف بقولِ أنت ِلن ما أتى بِ فهو ذلك الوقت وا عرتض اِلندي على هذا ابن العدم الصرف ال يُو
شيء وهو ُحيح اال ان نقول النسخ يزيل احلكم ويعيد االمر اَل ما كان عليِ فكان مشتمال على 

 اْلتيان ابحلكم الذي كان من قبل ومن هذا يظهر انِ أتى بشيء.

هم فيِ كالم الشافعي رضي هللا عنِ وهذا تقرير اْلواب عنوهذا إَّنا استفاد من كالم الصريِف واِلُل 
قوِلم ال يكون النسخ اال ببدل والقاضي ِف ُمتصر التقريب قال اْلواب عن هذه اآلية هذا إخبار عن 
 أن النسخ يق  على هذا الوجِ ولي  فيِ ما يدل على انِ ال جيَو وقوع النسخ على غري هذا الوجِ.

 .قال هذا واضح عند التأمل
قلت: وهذا من القاضي يفهم ان ُمل اْلالف ِف اْلواَ وانِ يسلم ان النسخ ال يق  إال على هذا الوجِ 
وهذا ما اقتضاه كالم اآلمدي ِف آخر املسالة إذ قال ان سلم امتناع وقوع ذلك شرعا لكنِ ال يدل على 

وبذلك  ف ِف الوقوع ايضاعدم اْلواَ العقلي وقد قدمنا ان االستدالل ِبية النجوى يدل على ان اْلال
ُرح اِلندي إذ قال اآلية وان َل تدل اال على عدم الوقوع فذلك كاف ِلنِ إذا ثبت عدم الوقوع ثبت 

 قل به أحدَل يعدم اْلواَ ِلن كل من يقول ابْلواَ قال ابلوقوع فالقول بعدم الوقوع من اْلواَ قول 
ِلندي وكالم اآلمدي إَّنا هو على سبيل النزل إذ واِلظهر ان ما قال ابْلواَ قال ابلوقوع كما ذكره ا

ُدر املسالة ابْلواَ وقد ُرح اآلمدي بدليلني وقال احدمها يدل على اْلواَ العقلي والثاِن على اْلواَ 
 الشرعي وكالم القاضي لي  ابلصريح ِف ذلك ان قال بعد ذلك أو يقول يعِ ِف اْلواَ.
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كام دون بعض قال ويقوى ذلك على من  ُيغ العموم قولِ ما ننسخ من آية حيمل على بعض اِلح
 (1)قلت ومن هنا يؤخذ من كالم القاضي أن النكرة ِف." 

 "ما، وقد يطرد؛ كاسم الفاعل، وغريه، وقد َيتص؛ كالقارورة والدبران. .49

 )مسألة:(

 

 اشرتا  بقاء املعَن ِف كون املشتق حقيقة؛ َثلثها: إن كان ... ... ... ... ... ...

 فليست ِبشتقات. -ْليالم اْلاص املوافق للضرب ِبعَن الذهاب ِف اِلرض هامش ل

وقد َين  مان  من بقاء احلروف اِلُول؛ ك )خف( من اْلوف؛ فإن التقاء الساكنني أوجب حذف 
 حرف، وإن كان موجودا ِف اِلُل.

تباري كاف كذلك؛  االع" وقد يزاد " ِف احلد قول: " بتغيري ما "؛ ليعلم أنِ ال بد من تغيري، وأن التغيري
 مفردا بزنة قفل، ومجعا بزنة أسد.

 والتغيري: إما بزايدة، أو نقصان، أو هبما؛ إما ِف احلرف، أو احلركة، أو فيهما.

 " وقد يطرد " االشتقاق؛ " كاسم الفاعل، وغريه "؛ كاسم املفعول، والصفة املشبهة املشتقة من الفعل.

قارورة، والدبران " املأخوذين من االستقرار والدبور، م  اختصاص " وقد َيتص " ببعض اِلمساء؛ " كال
 )القارورة( ابلزجاجة، )والدبران( بعني الثور.

 )" مسألة "(

 

 الشرح: " اشرتا  بقاء املعَن " املشتق منِ " ِف كون املشتق حقيقة " فيِ مذاهب:

َي: وهو اِلقر   ب.أحدها: االشرتا ؛ وهو رأي اْلمهور؛ قال اْلمام الرا

 وَثنيها: عدمِ؛ وهو قول أيب علي، وابنِ، وابن سينا.

 و" َثلثها: إن كان " البقاء " ِكنا، اشرت  " وإال فال.

َي سحثا، وذكر أنِ  من اِلمة، واْلالف إَّنا هو ِف ُدق االسم،  َل يقل به أحدوهذا ذكره اْلمام الرا
 (2)أي: أنِ هل يقال للضارب أم : ضارب اآلن؛ حقيقة، ال ِف أن حقيقة الضرب." 

 ، إن اِلئمة كما ترى بني قائل ابْلابحة. وقائل ابلتحرمي فمنَل يقل به أحد"على الرتك قول  .50
 أين اِلفضلية.

لدين، ة خاُة فيِ بل لعموم االحتيا  واالسترباء لوأان أجيب عن هذا ِبن أفضليتِ ليست لثبوت سن
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وهو مطلوب شرعا مطلقا؛ فكان القول ِبن اْلروج أفضل َثبت من حيث العموم، واعتماده من الورع 
املطلوب شرعا فمن ترك لعب الشطرنج معتقدا حلِ خشية من غائلة التحرمي فقد أحسن وتورع إذا 

أوَل مطلقا، بل بشرطني أحدمها: أن ال يؤدي اْلروج منِ عرفت هذا فأقول: لي  اْلروج من اْلالف 
 إَل ُمذور شرعي من ترك سنة َثبتة أو اقتحاما أمر مكروه أو حنو ذلك ومن مث مسائل.

لِ حلديث "وال تشبهوا ابملغرب" ومن  أبو حنيفة فصلِ وِف وجِ عندان  1منها: فصل الوتر أفضل من ُو
ل أفضل للخروج من خالفِ لكنِ  ضعيف لكونِ يتوقف على أن يكون بقية العلماء جييزون أن الُو

ل يلزم منِ ترك  ل؛ وإال فال حيصل اْلروج من اْلالف مطلقا، وبتقدير َتويزهم ال يلزم ِلن الُو الُو
 سنة َثبتة.

الشر  الثاِن: أن يقوى مدرك اْلالف، فإن ضعف وأنى عن مأخذ الشرع كان معدودا من اِلفوات 
فيات اجملتهدات وسيكون لنا كالم على هذا الشر  ِف قاعدة من علم حرمة والسقطات. ال من اْلال

 إن شاء هللا تعاَل ِف قواعد رب  اْلناايت. -اآلتية-شيء وجهل وجوب احلد فيِ 

بل إَل أقواِلم ومداركها قوة وضعفا، ونعِ  2وهناك تنبيِ على أنِ ال نظر إَل القائلني من اجملتهدين
لذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها النتهاض احلجة هبا؛ فإن احلجة لو ابلقوة ما يوجب وقوف ا

 انتهضت هبا ملا كنا ُمالفني ِلا.

 3إذا عرفت هذا فمن قوي مدركِ اعتد ِبالفِ وإن كانت مرتبتِ ]ِف االجتهاد[ 
__________ 

أوتروا ِبم  " واحلديث من حديث أيب هريرة رضي هللا عنِ قال: رسول هللا ُلى هللا عليِ وسلم: 1
 أو بسب  أو تس  أو إبحدى عشرة".

ورجالِ ثقات وال يضره وقف من  15/ 2الدارقطِ وابن حبان واحلاكم، وقال احلافظ ِف التلخيص 
 أوقفِ.

ولذلك ال ينظر ْلالف عطاء ِف عدم وجوب احلد على املرِتن بوطئِ املرهونة وعطاء من سادات  2
 العلماء.

 (1)." سقط من أواملثبت من ب. 3
تاة{  .51 ي ْ وحنوه.  2و }ُحرييماْت عالاْيُكْم أُمَّهااُتُكم{  1"منها: أن قولِ تعاَل: }ُحرييماْت عالاْيُكُم اْلما

 هل هو جممل.

. ِلن الذات إذا كانت 3فمن قال: ]إبضافة احلل واحلرمة إَل اِلعيان نفي اْلمجال ويلزمِ الوقوع فيِ[ 
 َلاها من اِلفعال، حَّت حيرم النظر إَل اِلم، وغري ذلك ِا ُمرمة فينبغي أن يصادف التحريف ما الق
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 يقل به أحد.

ومن َل يقل بذلك أثبت اْلمجال غري أنِ يدعي ِف اللفظ عرفصا عاماا يقضي ِبن املراد العفل املقصود 
 من الذات ال نفسها.

رف العام  أ من العإَل عدم اْلمجال ِبا طر  -الذي مقتضاه ِف اآلية اْلمجال-فانظر كيف أتدى مذهبنا 
إَل اْلمجال ِبا أدى إليِ القول بعدم اْلمجال من  -وكيف أتدى مذهبهم الذي مقتضاه عدم اْلمجال

أمور فجم  على أهنا غري مقصودة. فصار املراد عندان حترمي أكل امليتة. وترحيم نكاح اِلمهات، وهو 
 معقول من العرف وسياق الكالم يدرأ عنِ اْلمجال.

ول إَل احلالل من املضطرين، وكذا وإذا كان احمل رم أكل امليتة فقط فيجَو التزود من امليتة ملن َل يرج الُو
 ملن رجاه على اِلُح إذ املتزود غري آكل.

 ومنها: أن املعقود عليِ ِف النكاح عندان منفعة البض . وال نقول: أهنا ِف حكم اِلجزاء.

ف احلل،   وهو وجِ ضعيف عندان، ومعناه أهنا مناف  جعلت ِفوقال أبو حنيفة: بل هو عني املرأة بُو
حكم اِلجزاء، وحرف املسألة أن مناف  البض  عندهم أجزاء حكماا، وعندان بل مناف  حكماا كما هي 
مناف  حساا، واملسألة مقررة ِف اْلالفيات، ومن مث نقول: يقبل النكاح الفسخ ابلعيوب كما يقبلِ عقد 

 اْلجارة.

 اْلارية املشرتاه مثل استخدامها ال َين  الرد ابلعيب. ونقول: و ء املشرتي

ونقول: اْللوة ال تقرر املهر، ِلن املعقود عليِ املنفعة وَل يتسوفها، وجمرد اْللوة ال يقتضيها واحلر ال 
 يدخل حتت اليد.

 -وهم ملا قالوا: املعقود عليِ عينها. جعلوا تسليمها نفسها م  التمكن ابْللوة 
__________ 

 .30املائدة  1
 .23النساء  2
 (1)سقط ِف ب.."  3
ري ماا تاكالَّ  .52 ُِ؛ ف اغالابا اِْلاواى واالشَّْهواُة اْلعيْلما وااْلعاْقلا بيساابيقي اْلقاداري...." إيَلا آخي  ما بيِي."بيِي ن اْفُس

ْن أانَّ  راُه النَّاُس مي ُف ماا ذاكا الا ا الَّذيي ادَّعااُه ِفي اآْلياةي خي  اِْلاْكلي الا عاْن ُسُكوني اْلُمراادا الن َّْهُي عاْن ن اْف ي واهاذا
ْن أتاا  ِي ليما ٌِ جياْريي عالاْي ُِ واْج ُِ أاْيضاا، والاكيْن لا ياا عاْن ، فاإينَّ الن َّْهيا إيَّنَّاا واقا ا وَّ اِلْيمَّةي ليغارْيي اَّللَّي، واإيْن كاانا ذاليكا ماْنهي لا

را بي  2واَلاْ ياريدي الن َّْهُي عاني اِْلاْكلي اْلُقْربي الا غارْييهي،  1عاني   ِي.تاْصريحياا؛ فاالا ُمناافااةا بانْيا اللَّْفظي وابانْيا ماا ُفسيي

انَُِّ  ِي تاْظهاُر، واِلي حُّ محاُْل الن َّْهيي عالاى ن اْف ي اْلُقْربي جُمارَّداا إيْذ الا ُمنااساباةا فيي ، حمد   ي مُقْل بِِه أم َلمْ واأاْيضاا؛ فاالا ياصي
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، واُهوا إيمَّا الت َّنااُوُل وااِْلاْكُل، واإيمَّا غارْيُُه واُهوا شاْيٌء ي انْ  ُِ واذاليكا شا واإيَّنَّاا الن َّْهُي عاْن ماْعَنا ِفي اْلُقْربي أُ اِْلاْكُل عاْن
يلي اِْلاْكلي واالا شاكَّ ِفي أانَّ السُّ  ُل ِفي حتاْصي ُْ ُ اِْلا ناُة اِلْيمَّةي فاإينَِّ  ليغارْيي اَّللَّي ليطالابي ن اْفٍ  أاْو داْف ي ماْنهييٍي ُكونا ُمسااكا

ٌر، فاكاأانَُِّ ي اُقوُل: َلْا ي اقا ي الن َّْهُي عاْن جُمارَّدي اِْلاْكلي ميْن حا  ٌِ ظااهي ُِ واْج رُي لا ا الت َّْفسي ُِ؛ ف اهاذا ُث ُهوا أاْكٌل، باْل يْ عاْن
ُِ اِْلاْكُل مينا السُُّكو  هُ عامَّا ي اْنشاأُ عاْن ، ف الامَّا َلْا ي اْفعاْل واساكانا ني ليغارْيي اَّللَّي؛ إيْذ لاوي انْ ت اهاى لاكاانا سااكيناا َّلليَّي واْحدا

ِي لاْفظا اْلعي  ، مُثَّ اتابا 3يااني صْ إيَلا أاْمٍر ِفي الشَّجاراةي غارَُّه بيِي الشَّْيطااُن، واذاليكا اْْلُْلُد اْلُمدَّعاى؛ أاضاافا اَّللَُّ إيلاْي
 يِ، إنِ هو التواب الرحيم.عل

__________ 

 ِف " ": "على". 1

 ِف النسخ املطبوعة: "اِلول"، وما أثبتناه من اِلُل و" ". 2

أن ُدور ما ذكر منِ كان قبل النبوة وكان سهواا أو  -عليِ السالم-واِلحو  نظراا إَل مقام آدم  3
ُاا إذا وق  ائر اليت ال تناِف العصمة خعن أتويل، وعلى فرض وقوعِ بعد البعثة؛ فاحلق أنِ من الصغ صو

عن أتويل، وإَّنا عظم اِلمر عليِ وعظم لديِ نظراا إَل علو شأنِ ومزيد فضل هللا عليِ وإحسانِ. وقد 
 (1)شاع: حسنات اِلبرار سيئات املقربني. =." 

53. . ؛ ليُسُكوتيِي عاْن احلْاقيي  "ياُكوُن شاْيطااانا أاْخراسا

ِي واكاانا اْبُن عابَّاٍس لاكينَّ اْلُمنااظاراةا  باٍة عالاْي ُهماا  -غارْيُ وااجي ُ عان ْ يا اَّللَّ إَّنَّاا اْعتاذارا عاْن اْلكافيي عاْن اْلُمنااظاراةي  -راضي
يَّ ُمدَّةي التَّأامُّلي َلاْ تاريْد الشُّب ْهاةُ الَّيتي ذُكي  ِي. )والامَّا شاراْطناا ُمضي باةا عالاْي يا أانَّ السُُّكوتا را الَّيتي َلاْ تاُكْن وااجي

ْت( ، واهي
 قاْد ياُكوُن ليلتَّأامُّلي واغارْييهي.

 

ليٍث عيْنداانا واأامَّا ِفي  غارْيي الصَّحااباةي  )ماْسأالاٌة إذاا اْخت الافاْت الصَّحااباُة ِفي ق اْولانْيي ياُكوُن إمْجااعاا عالاى ن اْفيي ق اْوٍل َثا
ا عيْندا ب اْعضي ماشااَيييناا، واب ا  لصَّحااباةي فاكاذا يا اَّللَُّ  -ْعُضُهْم خاصُّوا ذاليكا ابي ُهْم راضي إْذ الا جياُوَُ أاْن يُظانَّ  - عان ْ

ا َاْوُجهاا فاعيْندا اْلب اْعضي  ا عان ْها ٍل تُ ُوِفيي امي ُْم اْخت الاُفوا ِفي عيدَّةي حا ( ناظيريُهُ أاهنَّ ُْالا ، ْعتادُّ ِبيابْ عادي اِْلاجالانْيي ت ا هبييْم اْلْاْهُل أا
ليٌث  ِْلاْشُهري ق اْبلا واْض ي احلْاْملي ق اْوٌل َثا ْكتيفااُء ابي   ي مُقْل بِِه أمحمد .َلمْ واعيْندا اْلب اْعضي بيواْض ي احلْاْملي فااالي

ْخواةي فاعيْندا اْلب اْعضي ُكلُّ اْلماالي ليْلجاديي، واعيْندا اْلب اْعضي اْلُمقاامسااةُ  ْرمااُن اْلْاديي ق اْوٌل فا  وااْخت الاُفوا ِفي اْلْاديي ما ا اْْلي حي
ليٌث  ْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  َثا يا اْلقاْدُر ما ا اْلْينْ َلم

عيييي ، وااْخت الاُفوا ِفي عيلَّةي الرييابا فاعيْنداانا اْلعيلَُّة هي
، واعيْندا الشَّافي ُِ  - ي ا رامحي

ُ ت اعااَلا  ، واعيْندا مااليٍك  -اَّللَّ اُِ  -الطُّْعُم ما ا اْلْيْن ي ُ ت اعااَلا  رامحي دييخااُر ما ا اْلْيْن ي فااْلقاْوُل ِبيانَّ الطُّعْ  -اَّللَّ ُم وااالي
ْ ي مُقْل ِبِه أمحمد .اْلعيلَّةا غارْيُ ذاليكا   َلم

 اْلماْسأالاتانْيي، واعيْندا ِفي وااْخت الاُفوا ِفي الزَّْوجي ما ا اِْلاب اواْيني واالزَّْوجاةي ما ا اِْلاب اواْيني فاعيْندا اْلب اْعضي ليْْلُميي ثُ ُلُث اْلُكليي 
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امهُاا واثُ ُلثي اْلب اْعضي ثُ ُلُث اْلبااقيي ب اْعدا ف اْرضي أاحادي الزَّْوجانْيي ِفي اْلماْسأالاتانْيي فااْلقاْوُل بيثُ ُلثي اْلُكليي ِفي إ  ْحدا

                             Q ِي النَّاظيري اْلُمتاأامييلي أانَّ اْلقاْولا الثَّاليثا ها ني السَّابيقااني أاْم الا لاْي ا  ْل ياْشتاميُل عالاى راْف ي ماا ات َّفاقا عالاْي اْلقاْوالا
. يلي اْْلُْزئييَّاتي ُي يي الت َّعارُُّض ليت افاا ُُوَلي  عالاى اِْلُ

مْجااعي ِفي مجاي  ني اْْلي ْن أانَّ اْلقاْولا الثَّاليثا ُمْست اْلزيٌم ليُبْطالا انَُِّ ادييعااٌء واماا ادَّعااُه اْلْاْصُم مي ي ي الصُّواري غارْيُ ُمْعتادٍي بيِي؛ ِلي
مْجااعي ِفي ماْسأالاةي الزَّْوجي أاْو الزَّْوجاةي ما ا ا ْْلي اانَّ الا ُنسالييُم ثُ ُبوتا أاحادي الشُُّمولانْيي ابي طيٌل؛ ِلي ب اواْيني كاْيفا واقاْد ِْلا ابا

ْن الشُُّمولانْيي  ْن ُُماالافاةي اْلب اْعضي  واِليا ياْصُدُق أانَُِّ الا شاْيءا مي ِي مي ا فيي ِي ليما ٍ  عالاْي ُْجما ا أاْحداثا التَّابيُعونا ق اْوالا  ِبي ذا
بيعييٌّ  ٍة، واأاب اواْيني. واقاالا اتا رييينا بيثُ ُلثي اْلُكليي ِفي َاْوٍج، واأاب اواْيني ُدونا َاْوجا ليثاا ف اقاالا اْبُن سي ا  َثا ، واكاذا ْلعاْك ي ُر ابي آخا

ا ِفي اْلب اوااقيي ما  ِي، واكاذا ٍ  عالاْي ُْجما مي ِبي ثاالا الا إمْجااعا ِفي اْلُعُيوبي اْلْاْمساةي لاْي ا ُُشُوُل اْلُوُجودي، واالا ُُشُوُل اْلعادا
نييفاةا  ُِ اَّللَُّ ت اعااَلا  -عالاى ُوُجوبي غاْسلي اْلماْخراجي ليُمخاالافاةي أايبي حا ا غاْسلي أاْعضااءي  ، واالا عالاى ُوُجوبي -رامحي

. عيييي
 اْلُوُضوءي ليُمخاالافاةي الشَّافي

ُِ اَّللَُّ ت اعااَلا  - ا ُب إمْجااعاا -رامحي َّا جياي ْن الطَّهااراتانْيي ِي دا مي ُاداقا أانَُِّ الا شاْيءا واالا وااحي فاكاْيفا ياْصُدُق  واإيذاا 
باٌة إمْجااعاا  غااياُة ماا ِفي  امهُاا وااجي ُ رُكييباْت ُمغالَّظاةا سحياسابي الت َّْعبيريي أانَّ إْحدا ُلهاا اِْلاْمري أانَِّ  عاْن اِْلاْمراْيني ِبياْفُهوٍم ياْشما

، واظااهي  ْعتيبااري ف اْرٍد آخارا ْن اْلقاْولانْيي ابي ، واياُكوُن ت اعالُُّق احْلُْكمي بيِي ِفي ُكلٍي مي نْ عالاى سابييلي اْلبادالي ُِ ٌر أانَُِّ الا ي اْلزاُم مي
تيي  ْخواةي الي ةي، وااْلْاديي ما ا اْْلي في ماْسأالاةي اْلعيدَّ فْ راادي ِبييالا ْن اْْلي مْجااُع عالاى احْلُْكمي ِفي شاْيٍء مي اقي اْلفارييقانْيي عالاى فا اْْلي

ِْلاْشُهري."  ْكتيفااءي ابي َي االي  (1)عادامي جاواا
ليٌث  .54  ِبِه أمحمد . َلمْ ي مُقلْ "اْلبااقيي ِفي اِْلُْخراى ق اْوٌل َثا

ن ْهاا، واعيْندا  ْلُعُيوبي اْلْاْمساةي فاعيْندا اْلب اْعضي الا فاْسخا ِفي شاْيٍء مي اْلب اْعضي حاقُّ  وااْخت الاُفوا ِفي فاْسخي النييكااحي ابي
ليٌث  ا فااْلفاْسُخ ِفي اْلب اْعضي ُدونا اْلب اْعضي ق اْوٌل َثا ن ْها بيٌت ِفي ُكلٍي مي ا ِه أمحمد   ي مُقْل بِ َلمْ اْلفاْسخي َثا ، وايُ عاربَُّ عاْن هاذا

. وااْخت الاُفوا ِفي اْلْااريجي ميْن غارْيي السَّبييلانْيي فاعيْندا اْلب اْعضي غاْسُل اْلما  ْلفاْصلي ٌب، بيعادامي اْلقاائيلي ابي ْخراجي ف اقاْط وااجي
ٌب ف اقاْط فاُشُموُل  ليٌث اْلعادامي أاْو ُُشُوُل الْ واعيْندا اْلب اْعضي غاْسُل اِْلاْعضااءي اِْلاْرب اعاةي وااجي َلمْ ي مُقْل بِِه ُوُجودي ق اْوٌل َثا

عيييي أمحمد  
ْرأاةي واعيْندا الشَّافي قيٌض عيْنداانا الا ما ُّ اْلما ُِ اَّللَُّ ت اعااَلا  -. واأاْيضاا اْْلُُروُج ميْن غارْيي السَّبييلانْيي انا ا  -رامحي

قيٌض الا اْْلُُروُج فاُشُمولُ  ليٌث  اْلما ُّ انا  حمد .َلمْ ي مُقْل ِبِه أم اْلُوُجودي أاْو ُُشُوُل اْلعادامي َثا

يُل( ، واُهوا أانَّ اْلقاْولا الثَّاليثا إْن اْست اْلزاما إْبطاالا ما  ريينا: احلْاقُّ ُهوا الت َّْفصي ِي )واقاالا ب اْعُض اْلُمتاأاخيي ا أامْجاُعوا عالاْي
اَا مي  ُِ، واإيالَّ جا اُث ِْلاْشُهري ق ا َلاْ جياُْز إْحدا ْكتيفااءا ابي ني اِْلُولايااني فاإينَّ االي مْجااعي ثااُل اِْلاوَّلي الصُّورااتا ْْلي تاٍف ابي ْبلا اْلواْض ي ُمن ْ

ا ُيسامَّى إمْجااعاا مُ  با واْضُ  احلْاْملي ف اهاذا انَّ اْلوااجي لانْيي، واإيمَّا؛ ِلي با أابْ عاُد اِْلاجا انَّ اْلوااجي ا بيِي كَّباارا إمَّا؛ ِلي ، فاما
ْخواةي اتييفااُق اْلفاري  ِي، واِفي اْلْاديي ما ا اْْلي ٌ  عالاْي ِْلاْشُهري جُمْما ْكتيفااءي ابي ُم االي ااُك، واُهوا عادا ْشرتي قانْيي وااقيٌ  عالاى عادامي ياالي
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رياُة فاإينَُِّ لاْي ا ِفي كُ  ثااُل الثَّاِني اِْلاْمثيلاُة اِْلاخي ْرمااني اْلْاديي، وامي ُُوراٍة إحي ٍد الا ُُماالافاُة ليي  الَّ ُُماالافاُة ماْذهاٍب وااحي
ا ِفي ما  ُاحاابيياا، أاْو جُمْتاهيدا ٍد واافاقا  ا ماْرُدوداا ي اْلزاُم أانَّ ُكلَّ جُمْتاهي ْثُل هاذا مْجااعي والاْو كاانا مي ُِ اْْلي ْسأالاٍة ي اْلزاُمُِ أاْن يُ واافيقا

، واها  طيٌل إمْجااعاا.ِفي مجايي ي اْلماساائيلي ا ابا  ذا

 فاإينَّ عيْندا 

                             Q.ْرمااني اْلْاديي َي حي ، واعالاى عادامي جاواا  ق اْبلا اْلواْض ي

 اْلعيليييَّةي كاانا ُُمااليفاا ِفي  واأامَّا ماْسأالاُة عيلَّةي الرييابا فاالا َياْفاى أانَّ اْلقاْولا الثَّاليثا إْن كاانا ق اْوالا بيعادامي اْعتيبااري اْلْيْن ي 
ثاةي إالَّ عالاى اْعتيبااري اْلْيْن ي ِفي اْلعيليي  ، واإيالَّ فاالا إْذ َلاْ ي اقاْ  اتييفااُق اِْلاقْ واالي الثَّالا  يَّةي.ليْْليمْجااعي

ُِ: أامَّا عيْندا اْبني ماْسُعوٍد  ُ ت اعااَلا  -)ق اْوُل ُِ اَّللَّ ا ييي -رامحي ٌل ِفي حا ي اْعِي الا قاائيلا ِبيانَّ  َلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد   زي ق اْوليِي ( دااخي
تاٍف إبيي  ْن انْتيفااءي حاْجبي اْلماْحُرومي ُمن ْ مْجااعي اْبني اْلماْجُموعا اْلُمراكَّبا ميْن كاْوني عيدَّةي احلْااميلي بيواْض ي احلْاْملي وامي

ُ ت اعااَلا  -ماْسُعوٍد  ُِ اَّللَّ ا : انْتيفا  واغارْييهي  -رامحي ا أاْعِي انَّ اْْلُْزءا الثَّاِني ُه فاْلي انَّ احلْاْجبا أامَّا عيْندا تاٍف؛ ِلي اءا احلْاْجبي ُمن ْ
تاٍف ليكاوْ  : كاْونا اْلعيدَّةي بيواْض ي احلْاْملي ُمن ْ انَّ اْْلُْزءا اِْلاوَّلا أاْعِي بيٌت، واأامَّا عيْندا غارْييهي فاْلي لانْيي َثا ، هنياا ب اْعدا اِْلاجا

ِي. نْتيفااءي أاحادي ُجْزأاْي تافيي ابي  وااْلُمراكَُّب ي ان ْ

مااٍر، واقييلا ُهوا ماا الا  يا ف الاْي ا بيضي
مااري( ُهوا اْلمااُل اْلغاائيُب الَّذيي الا يُ ْرجاى فاإيْن ُرجي ُِ: ِفي الضيي ت افاُ   )ق اْوُل يُ ن ْ

.  بيِي ميْن اِْلاْمواالي

دٍ  ِي أانَّ اْلقاْولانْيي السَّابيقانْيي إْن اْشرتااكاا ِفي أاْمٍر وااحي مي ُِ: فاالا بُدَّ ميْن ضاابيٍط( ت اْقرييُر كاالا وا ُحْكٌم شاْرعييٌّ هُ  )ق اْوُل
، واإيْن َلاْ ياْشرتايكاا ِفي ذاليكا ِبياْن  اُث اْلقاْولي الثَّاليثي ياُكوُن إْبطااالا ليْْليمْجااعي ا الا فاإيْحدا دا ِي وااحي  ياُكونا اْلُمْشرتااُك فيي

اُث اْلقاْولي الثَّاليثي الا ياُكوُن إْبطااالا  ا لاكيْن الا ياُكوُن ُحْكماا شاْرعيياا فاإيْحدا دا حلْاقييقاةي أاْو كاانا وااحي  ليْْليمْجااعي ابي
ا الضَّابيطي الا بُدَّ ميْن النَّظاري ِفي أانَّ أا  ِي واعيْندا ت اْقرييري هاذا ٍ  ياْشرتايُك فيي ."  يَّ ماْوضي ٍد شاْرعييٍي ني ِفي ُحْكٍم وااحي اْلقاْوالا

(1) 
ُِ كاماا ِفي هاذيهي اْلماْسأالاُة إشااراٌة إَلا ماْسأالاةي ب اْي ي  .55 ياٍة الا ُنسالييُم ِفي الصُّرْباةي( ف اقاْوُل ةي "ُمت انااهي  الت ُّفَّاحا

ان اعاةُ ِفي احلُْ  تانْيي فااْلُمما لت ُّفَّاحا ُْفُ ابي ْنا ا ثُ ُبوتا احْلُْكمي الَّذيي ياُكوُن اْلوا ُ ِفي اْلفارْعي ق اْولُُِ الا ُنسالييُم  ْكمي أاْن َيا عيلَّةا لِا
ُْفي الْ  ْلوا ِي اْلُمعالييُل ابي ْناُ  ثُ ُبوتا احْلُْكمي الَّذيي يادَّعيي ا أاْو َّنا ُْلي ْذُكوري ِفي اِْلا ما إْمكااهنااا ِفي اْلفارْعي إشااراٌة إَلا هاذا
حُّ إالَّ بيت اْعيينيي ال ُاْوُم ف اْرٍض فاالا ياصي ا )واكاقاْوليِي:  نيييَّةي كااْلقاضااءي ف ان اُقوُل واق اْولُُِ الا ُنسالييُم ِفي الصُّرْباةي إشااراٌة إَلا هاذا

ُْلي أاْو ق اْبليِي فاالا ُنسالييُم ِفي اْلفاْر  ي فاالا ُنسالييُم ِفي اِْلا ُتْم أانَّ الصَّْوما الا ياصيحُّ إالَّ عي أابْ عادا الت َّعانيُّ ( أاْي إْن ادَّعاي ْ
ُتْم أانَّ الصَّ  ا ِفي اْلقاضااءي واإيْن ادَّعاي ْ ُارْيُوراتيِي ُمت اعايييناا فاالا ُنسالييُم هاذا حُّ إالَّ بيت اْعيينيي النيييَّةي بيت اْعيينيي النيييَّةي ب اْعدا  ْوما الا ياصي

ُارْيُوراتيِي ُمت ا  انَّ ت اْعيينيا النيييَّةا ق ابْ ق اْبلا  ِي؛ ِلي ا ِفي اْلُمت انااَاعي فيي ْتانيٌ  ِفي اْلُمت انااَاعي عاي َّناا فاالا ُنسالييُم هاذا ُارْيُوراتيِي ُمت اعايييناا ُِ لا 
حَّةُ الصَّ  ُي انَّ الصَّْوما ُمت اعانيٌَّ ِفي اْلُمت انااَاُع بيت اْعيينيي الشَّاريعي فاالا تاُكوُن  ِي ِلي مي ِفي اْلُمت انااَاعي ماْوُقوفاةا عالاى ت اْعيينيي وْ فيي
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طي  ا ابا ْتانيعاٌة واهاذا ُاْومي راماضاانا ُِ حَُّة  ُي ينائيٍذ تاُكوُن  انَُِّ حي ُارْيُوراتيِي ُمت اعاي َّناا؛ ِلي  لٌ النيييَّةي ق اْبلا 
طيٌل عيْنداانا  ُْفي ليْلُحْكمي فاإينَّ الطَّْردا ابا حي اْلوا ُاالا ُْفي كاقاْوليِي  كاماا مارَّ واأامَّا ِفي نيسْ )واأامَّا ِفي  باةي احْلُْكمي إَلا اْلوا

 ُْ اْبني اْلعاميي فاالا ُنسالييُم أانَّ اْلعيلَّةا ِفي اِْلا يَّةي كا ِي ليعادامي اْلب اْعضي ي : الا يُ ْعتيُق عالاى أاخي ا( أاْي الا ُنسالييُم لي ِفي اِْلاخي  هاذا
مي عيْتقي ا ما الْ أانَّ عيلَّةا عادا ُب عادا يَّةي الا يُوجي يَّةي فاإينَّ عاداما اْلب اْعضي ُم اْلب اْعضي يا عادا

َي أاْن تُوجادا ْبني اْلعاميي هي عيْتقي ْلياواا
 عيلٌَّة ُأْخراى ليْلعيْتقي باْل إَّنَّاا َلاْ يُ ْعتاقْ 

                             Q واالا ب اقااءا ليلشَّْيءي ما ا اْلعيْصماةي، واالرييدَُّة قااطيعاٌة ِلااا ف اتاُكو ، الا  ُن ُمناافيياةا ليلنييكااحي ، لاكاانا اْستيْدالا اْلُمنااِفي
ادي لاكينَُِّ الا ي ات اعالَُّق ِبياْقُصودي اْلُمقاامي إْذ لاْي ا  ْرتيدا ني ب اقااءي النييكااحي ما ا االي ِي عالاى بُْطالا اُهناا ب ايااُن أانَّ اْلْاْصما ها بيراْأسي

ا ماْسأالاُة احلْاجيي بينييَّةي الن َّْقلي فاإينَّ الشَّافيعييَّ قاْد  ِي، واكاذا ي ُِ اَّللَُّ ت اعااَلا  - راتَّبا عالاى اْلعيلَّةي ناقييضا ماا ت اْقتاضي ا  -رامحي
انَّ ُمْطلاقا النيييَّ  ا إذاا حاجَّ بينييٍَّة ُمْطلاقاٍة؛ ِلي  اْلعيبااداُة الَّيتي ت ات ان اوَُّع إَلا اْلفاْرضي ةي ذاهابا إَلا أانَُِّ ي اقاُ  عاْن اْلفاْرضي كاما

ُاْومي غارْيي راماضاانا فاإيذاا اْستاحاقَّ اْلُمْطلاقا ليْلفارْ  ةي وا ضي دالَّ عالاى واالن َّفالي ت اْنصاريُف إَلا الن َّْفلي كاماا ِفي الصَّالا
ا فاساا ِي باْل ُد اْلواْض ي ِبياْعَنا أانَُِّ راتَّ اْستيْحقااقي نييَّةي الن َّْفلي ليْلفاْرضي والاْي ا ِفي هاذا ي با عالاى اْلعيلَّةي ناقييضا ماا ت اْقتاضي

ا ماا  ِي محاْلا اْلُمقايَّدي عالاى اْلُمقايَّدي عالاى اْلُمْطلاقي واهاذا ُف ِفي محاْلي   بِِه أمحمد  َلْم ي مُقلْ ِبياْعَنا أانَّ فيي واإيَّنَّاا واقا ا اْلْيالا
ْوُن اْلقييااسي عالا اْلُمْطلاقي عالا  : أاحاُدمهُاا كا را ب اْعُضُهْم أانَّ فاساادا اْلواْض ي ن اْوعااني في ى اْلُمقايَّدي ن اعاْم ذاكا الا ى خي

في احْلُكْ  ُْفي ُمْشعيراا ِبييالا ْوُن اْلوا نييهيماا كا مْجااعي واَثا بيطا بيِي   الَّذيي رُ مي ُمْقتاضاى اِْلاديلَّةي ميْن اْلكيتاابي واالسُّنَّةي وااْْلي
ثاالانْيي  ، واالا خافااءا ِفي أانَّ اْلمي ْلعاْك ي لت َّْغلييظي ِفي راْومي التَّْخفييفي واابي ٌف ُمْشعيٌر ابي ُْ ُر وا ا يُْذكا ْن كاما  اْلماْذُكوراْيني مي

 الن َّْوعي اِْلاوَّلي 

ُِ: اْلماْطُعوُم شاْيءٌ ُذو خاطاٍر( إْذ ي ات اعالَُّق بيِي قيواامُ الن َّفْ  ،    ي واب اقااءُ الشَّْخصي )ق اْوُل النييكااحي ي ات اعالَُّق بيِي ب اقااءُ الن َّْوعي كا
ْنُِ  عاةي أاْنساُب مي قي واالت َّْوسي ْطالا ْْلي ِي ابي ْحتييااجي إلاْي ثْ راةي االي ، ابي  واالا شاكَّ أانَّ خاطارا اْلماْطُعومي ِبياْعَنا كا لتَّْحريميي واالتَّْضيييقي

ا كاانا طارييُق الْ  ُُولي إَلا اْلمااءي وااِْلاوااءي أاْيسارا ليكاْوني احلْااجاةي إلاْيهيماا أاْكث ارا فافيي ت اْرتي واِلياذا يبي اْشرتياا ي الت َّقااُبضي ُو
ِي."  ي انَُِّ ناقييُض ماا ي اْقتاضي ؛ ِلي ْونيِي ذاا خاطاٍر فاسااُد اْلواْض ي ْلييكي اْلماْطُعومي عالاى كا  (1)ِفي متا

ُِ إجااباُة ماْن داعااُه إَلا والييماٍة."ساابيُعهاا: الا ت ا  .56  ْلزاُم

ْن ت اْعظييمي  ُعهاا: الا َُيْناُ  مي سي حُّ ناْذرُهُ " واقييلا ": ي اْلزاُمُِ اْلوافااءُ بيِي إْن أاْسلاما اتا نُ هاا: الا ياصي مي ِْي الظَّْهري ا َثا ا ْلُمْسليمي سحي
ُِ الرَّ  ا قاالا ُِ كاما ْن ا: ليْْليماامي اْستيْئجا إذاا مان اْعناا اْلُمْسليما مي ُرها ُِ الن َّواوييُّ عااشي .افيعييُّ واخاالافا ُاحيي هاادي ِفي اِْلا  ارُُه ليْلجي

ِي. ُِ عالاْي ْن ْغُصوباةي مي  حاادييا عاشاراهاا: رادُّ اْلْاْمري اْلما

، فااْعت اقاُدوا عاداما  ٌِ: واقا ا اْلغالاُط ْليامااعاٍة بيسابابي هاذيهي اْلُفُروعي لييفيهيْم هبياذيهي اِْلُُموري شاْرعاا، واأاْطلاُقوا ِفي تاكْ  ت اْنبيي
ةي  حاةا حاَّتَّ اْست اثْ ن اْوهاا ميْن " هاذيهي اْلقااعيدا ْم اْْليابا ةا التَّْكلييفي  -حاقييهي شاٌة،  - ي اْعِي " قااعيدا واهاذيهي غاْفلاٌة فااحي

ْن ي أاعامُّ مينْ واف اْرٌق بانْيا ق اْوليناا: الا َُيْن اُعونا وابانْيا ق اوْ  ما اْلما انَّ عادا ، ِلي ُْم ذاليكا ْذُن ُحْكٌم شاْرعييٌّ  ليناا: ِلا ْذني وااْْلي اْْلي
                                         

َاِن  (1)  2/193شرح التلويح على التوضيح، التفتا
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ُمْ  ُوا عالاى أانَّ اِْلاْرضا ِلا ُُوحلي ا إذاا  ن ْهااجي " فييما حاةي واَلْا ياريْد واقاْد اْست اْنكارا عيبااراةا " اْلمي ْْليابا ُْم إْحدااثا أا  ابي نَّ ِلا
ناائي  ُْم اْلكا ي أانَُِّ حاقٌّ ِلا ا ت اْقتاضي ُما بي اْلغاْصبي . واقاْد ذاكارا الْ ومَلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد   ي فاإيهنَّ ي أابُو الطَّيييبي ِفي ابا قااضي

ِي الشَّرْعا لاْفظا الت َّْقرييري  ا َُيااليُفونا فيي ِي أاانَّ الا نُْطليُق ِفي حاقيي أاْهلي الذييمَّةي فييما  عالاى اْلُكْفري واالا عالاى الا  ميْن ت اْعلييقي
ْفظاا  ْلعاْقدي واحي ُْم وافااءا ابي ْم اْلْابييثاةي واإيَّنَّاا جااءا الشَّرُْع بيرتاْكي الت َّعارُّضي ِلا عاْقدي اِْلامااني الَّذيي لي شاْيٍء ميْن عاقاائيديهي

ن اُهْم. ن اناا واب اي ْ  جاراى ب اي ْ

ا ُهوا الت َّْقرييُر  ق ُ  ُب ف اوااتا الدَّْعواى، وات اْرُك."فاإيْن قييلا: هاذا انَّ الت َّْقرييرا يُوجي ، ِلي  (1) ْلناا ": الا
ٍد، واُهوا التَّ  .57 ْلُعُمري إَّنَّاا ي اتاضايَُّق بيطارييٍق وااحي مااُم ِفي اْلماْحُصولي ": أانَّ اْلُمواسَّ ا ابي رُي عاْن "واَاعاما اْْلي ْأخي

: والا  ِي. قاالا ُِ فيي ريي أابادا واْقٍت يُظانُّ ف اْوُت َي التَّْأخي اواا انَُِّ ي اْرفاُ  حاقييقاةا ْو َلاْ ن اُقْل بيِي فاإيمَّا أاْن يُ قاالا جبي طيٌل؛ ِلي ا، واُهوا ابا
انَُِّ تاْكلييُف ماا الا يُطااُق، ف الاْم ي اْبقا إالَّ أا  طيٌل؛ ِلي ٍ، واُهوا ابا ، واإيمَّا إَلا َاماٍن غارْيي ُمعانيَّ : جياُوَُ ْن ن اُقولا اْلُوُجوبي

، واإيذاا غالابا عالاى ظانييِي  يا أاْم الا
ُ ي اب ْقاى ساوااءٌ باقي رُي بيشاْر ي أاْن ي اْغليبا عالاى ظانييِي أانَِّ ُ التَّْأخي ُ الا ي اب ْقاى عاصاى أا لِا نَِّ

يُح: أانَُِّ ي ا  ُِ ق اْوٌل، واالصَّحي ا الَّذيي قاالا . واهاذا ريي ساوااٌء مااتا أاْم الا لتَّْأخي يابي ْلماْوتي ساوااٌء غالابا عالاى ظانييِي  ْعصي ابي
ُِ اْلُمبااداراُة، فاالتَّْمكينُي ما  انَُِّ كاانا َُيْكيُن ُِ تاْكلييُف ماا الا يُطااُق؛ ِلي ، واالا ي اْلزاُم ريي وْ اْلب اقااُء أاْم الا َُ التَّْأخي واا ُجوٌد، واجا

فُ  الا ا خي ماةي اْلعااقيباةي، وات ابانيَّ َي، وااْلُوُجوُب ُُماقَّقٌ بيشاْر ي ساالا ُم اْلْاواا ا عادا  ما ا التَّماكُّني ف اي اْعصيي، واياُكوُن ُِ، ف ات ابانيَّ
، واظااهيراا ف اقاْط عالاى راْأيي اْلُفقاهااءي، وااْلبااطيُن جماْ  ماامي طيناا عالاى راْأيي اْْلي ُِ ظااهيراا واابا رُي لا . واإيذاا هُ التَّْأخي وُل احلْاالي

ا أاْو الا ُيضااُف إَلا سانا قُ ْلناا ابي  ريها ْن آخي ْمكااني أاْو مي ِي اْْلي ُ ذاليكا ميْن أاوَّلي سي ثاُة ْلعيْصيااني ف اهاْل ي ات ابانيَّ ٍة بيعاْينيهاا  ثاالا
. ُاحُّهاا: الثَّاِني ٍِ، أا  أاْوُج

: وات ا  ْيُث قاالا ِي " عالاى اْلرُبْهااني " حا مااواغاليطا اْلُمْقرتايُح ِفي " ت اْعلييقي ُم أانَّ ماْن مااتا واَلْا حياُجَّ انْ باساطاْت واهَّما اْْلي
، واأانَُِّ عااٍص ِفي ُكليي َاماٍن  ْمكااني ِي اْْلي ياُة عالاى مجايي ي سي ي بيرتاْكي اْلفيْعلي حمد  ومَلْم ي مُقْل ِبِه أم اْلماْعصي ، واإيَّنَّاا ي اْعصي

اُل ِفي  ْشكا يا اْْلي
. انْ ت اهاى. باقي ماةي اْلعااقيبا اْلماْطُلوبي ريي بيشاْر ي ساالا َُ التَّْأخي ةي واأانَّ ذاليكا راْبٌط ليلتَّْكلييفي  ق اْوِلييْم: جاواا

 ِبياْجُهوٍل.

ْمتيثا  ، أاْو إْمكاانا االي ْناُ  ف اْهما اْلْيطاابي انَّ اْلُمْمتاني ا جاهاالاٌة متا ا هاواٌس؛ ِلي ، فاأامَّا تا اقاالا اْبُن اْلُقشارْيييي: هاذا ُِ لي ْكلييُف
ُِ خاراجا عاْن اْلُعْهداةي،  ُِ أانَُِّ إذاا اْمت اث الا ئاا ما ا ت اْقدييري ُعُمريهي ُمدَّةا طاوييلاةا، وات اْنبييُه ي ْ ْرءا شا ُِ وا اْلما ْن يا اْلُعُمُر مي

إيْن أُْخلي
ِي.."  الاةا فيي ياةي فاالا اْستيحا  (2)ت اعارَّضا ليْلماْعصي

ْل ُهوا شاْرٌ ["ماْسأالاٌة ]ب اقااُء ماْعَنا ا .58  ْلُمْشتاقيي ها

قي اْسمي اْلُمشْ  ُِ هاْل شاْرٌ  ِفي إْطالا ْن ْشتيقااُق أاْعِي ب اقااءا ماْعَنا اْلُمْشتاقيي مي ُِ االي ْن قيي بيطارييقي تا ِفي أانَّ داوااما ماا مي
ُِ قاطْ  ْن َلْا ياْشرتايْ  ُوُجوداُه َلاْ ياْشرتايْ  داوااما ِي.عاا، واأامَّا الَّذي احلْاقييقاةي أاْم الا  فاما  ينا ياْشرتايطُونا ُوُجوداُه فااْخت الاُفوا فيي
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تا  ٍف كا الا ْعتيبااري احلْاالي حاقييقاٌة بيالا خي ْفُعولي ابي ْسمي اْلُمْشتاقيي كااْسمي اْلفااعيلي وااْلما ُق االي ياةي اْلْاْمري ف ان اُقوُل: إْطالا ْسمي
ْعتيبااري اْلُمْست اْقبالي جماا  ريي مخاْراا، واأامَّ مخاْراا، واابي ياةي اْلعينابي وااْلعاصي تاْسمي ٍف كا الا ي  اٌَ بيالا خي ْعتيبااري اْلمااضي ُِ ابي ُق ا إْطالا

ُِ الضَّْرُب. انْ ت اهاى. ْن ُادارا مي قي الضَّاريبي عالاى ماْن   كاإيْطالا

َييَّ واا ُهْم الرَّا ن ْ ، ف اقاالا اْْلُْمُهوُر مي في ا ُهوا ُماالُّ اْلْيالا .واهاذا  ْلب اْيضااوييُّ: إنَُِّ جماااٌَ

ُ حاقييقاٌة، وان اقالا اآْلميدييُّ وااْبُن ا ٍم ميْن اْلُمْعتازيلاةي: إنَِّ فاُة، واأابُو هااشي سي يناا وااْلفاالا ليثاا حلْا واقاالا اْبُن سي باا َثا بي ماْذها اجي
َّا َُيْكيُن ب اقااُؤُه   ُِ إْن كاانا ِي ْن اْلقيياامي وااْلُقُعودي اُْشرُتي ا ب اقا أانَّ ماْعَنا اْلُمْشتاقيي مي اُؤُه ِفي كاْوني اْلُمْشتاقيي حاقييقاةا واإيالَّ كا

ِي، واناساباُِ الصَّفييُّ اِلْيْندييُّ ِفي النييهاايا  مي واأانْ وااعي ْثلي اْلكاالا ، كاماا ِفي اْلماصااديري السَّيَّالاةي مي ةي إَلا اِْلاْكثاريينا واحياْتااُج فاالا
: إنَُِّ إَلا  ، واقاالا راُه ِفي أاثْ نااءي اْلماْسأالاةي عالاى سابييلي اْلباْحثي َييَّ ذاكا ، فاإيْن كاانا  ي مُقْل ِبِه أمحمد  َلمْ ت اث ابٍُّت، فاإينَّ الرَّا

ْختييااري  ُارَّحا ابي مااما ِفي جاواابي اْلُمعااراضاةي  ا ف اقاْد عاليْمت، لاكينَّ اْْلي : هي ُمْستانيُد ن اْقليهيْم هاذا مْجااعا ف اقاالا  وامانا ا اْْلي
را ُجْزٍء ميْن."  ُِ آخي ، أاْو ُحُصوُل ِي إْن أاْمكانا امي  (1)قُ ْلناا: اْلُمْعتارباُ عيْنداانا ُحُصوٌل بيتاما

ُر، وان اقا  .59 يٌل آخا ، وااالَّذيي ِفي " اْلُمْعتامادي " ت اْفصي ايبي احْلُسانْيي اْلباْصريييي يي ِلي اٍن "وااْبُن السَّْمعااِني ُِ اْبُن ب اْرها لا
ْنُ  فييهيماا. ُِ اْلما  ِفي اِْلاْوساطي عاْن عاْبدي اْلْابَّاري، وااالَّذيي ِفي " اْلُمْعتامادي " عاْن

رُي ب ايااني الْ  ُ ق اْبلا اْلب ايااني ماْفُهوٌم، واالا جياُوَُ أتاْخي انَِّ ، ِلي رُي ب ايااني اْلُعُمومي ُ ق اْبلا اْلب ايااني ُمْجمالي واالرَّابيُ : جياُوَُ أتاْخي انَِّ ، ِلي
: وابيِي قا  يي ابيناا. واقاالا اْبُن السَّْمعااِني ُْحا ا ُّ واْجهاا ِلي ِني اهُ اْلمااواْردييُّ، واالرُّوايا ُْحاابي غارْيُ ماْفُهوٍم، واحاكا الا ب اْعُض أا

يزي " عاْن عاْبدي اْلْابَّ  ُِ اْبُن ب اْرهااٍن ِفي " اْلواجي . وان اقالا عيييي
َيري الشَّافي ْذهابا عاْن اري، واأامَّا اْلماا ا اْلما يُّ فاحاكاى هاذا

ي عاْبُد اْلواهَّابي ِفي ب اْعضي ُمصان َّفااتيِي:  ُِ. واقاْد قاالا اْلقااضي ُاوييُب : واُكْنت ُأ ْم، مُثَّ قاالا هي ،  ي مُقْل بِِه أمحمد  َلمْ ب اْعضي
. ُِ ماْرُدوٌد ِبياا ذاكاْرانا ا ُكلُّ  واهاذا

رُي ب ايااني اِْلاْخبااري كااْلواْعدي  رُي ب ايااني اِْلاوااميري واالن َّوااهيي، واالا جياُوَُ أتاْخي اْلواعييدي. قاالا اْبُن وا وااْلْااميُ : جياُوَُ أتاْخي
ييي واب اْعضي اْلُمْعتازيلاةي، واعيْنديي أا  اُه اْلمااواْردييُّ عاْن اْلكاْرخي ا حاكا : هاكاذا يي ييي ُهوا ماا نَّ السَّْمعااِني  ماْذهابا اْلكاْرخي

ا . اه . واحاكا عيييي
ُْحاابي الشَّافي ٌد ميْن أا ا اْلماْذهابي أاحا ْمناا ق اْبُل. قاالا اْلمااواْردييُّ: واَلاْ ي اُقْل هبياذا  اْلقااضيي ِفي هُ قادَّ

ُّ، وا " ُُمْتاصاري الت َّْقرييبي "، وااْبُن اْلُقشارْيييي، واالشَّْيُخ أابُو إيْسحااقا  أابُو احْلُسانْيي ِفي " اْلُمْعتامادي " إالَّ ، وااْلغازااَلي
.  أانَُِّ َلْا ي ات اعارَّْض ليلن َّْهيي

ُِ، فا  لا ا واماا ق اب ْ اياةي هاذا كا َاعا ب اْعُضُهْم ِفي حي اُه الشَّْيُخ أابُو إيْسحااقا أاْيضاا، واانا ُِ، حاكا إينَّ واالسَّاديُس: عاْكُس
ِي ناظاٌر.ماْوُضوعا اْلماْسأالا  ، وافيي  ةي اْلْيطااُب التَّْكلييفييُّ، فاالا ياْذُكُر فييهيماا اِْلاْخباارا

اُه أابُو احْلُسانْيي ِفي " اْلُمْعتامادي "، واأابُو  رُي ب ايااني النَّْسخي ُدونا غارْييهي، واحاكا ُِ، عا واالسَّابيُ : جياُوَُ أتاْخي ، واابْ ُن يٍي
لي

 (2)واعاْبُد اْلْابَّاري.." 
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 "]الرُّْكُن الثَّاليُث اْلفارُْع[ .60

ِي. فاقييلا: ُهوا ُماالُّ احْلُْكمي اْلُمْخت الافي  ِي، واُهوا قييااُس ]الرُّْكُن الثَّاليُث[ اْلفارُْع واُهوا الَّذيي يُ رااُد ثُ ُبوُت احْلُْكمي فيي  فيي
. واقييلا: ُهوا ن اْفُ  احْلُْكمي الَّ  ُْلي اْلقاْولي الثَّاليثي مثاَّ. واقييااُس  ذيي ِفي اْلماحاليي واُهوا قييااسُ ق اْولي اْلُفقاهااءي ِفي اِْلا

ُْلي أانَُِّ النَّصُّ أاْن ياُكونا اْلفارُْع ُهناا ُهوا اْلعيلَُّة، لاكيْن  ٌل ِفي   ي مُقْل ِبِه أمحمد  َلمْ ق اْولي اْلُمتاكالييمينيا ِفي اِْلا ُْ اهنَّاا أا ِلي
 ُْ ُّ: ياصي اْلفارْعي واف ارٌْع ِفي اِْلا ُْفاهااِني . واقاالا اِْلا ا ف اْرعاا ِفي اْلفارْعي ْعُلها ، ف الاْم َُيْكيْن جا ُهْم لي حُّ أاْن ياُكونا اْلفارُْع عيْندا

ْيلييُّ ِفي " أادا  . واقاالا السُّها في دالي ": بي اْلْا ثُ ُبوتا احْلُْكمي ِفي ُمااليي النَّصيي أاْو عيلَّتيِي أاْو احْلُْكما ِفي ُمااليي اْلْيالا
با  ِي. واقييلا: ماا ُنصي ِي. واقييلا: ماا قاصادا اْلقاائيُ  إثْ بااتا احْلُْكمي فيي لاُة اْلفارُْع: ماا اْخت الافا اْلْاْصمااني فيي ْت الدَّالا

ُِ ُشُروٌ : ِي. والا  فيي

اناْت عادامي  ا بيِي واإيْن كا فاا  يَّةا واالا ُيْشرتاا ُ أاحاُدهاا: ُوُجوُد اْلعيلَّةي اْلماْوُجوداةي أاْي قييااُمها الا ِي، خي اْلقاْطُ  بيُوُجوديهاا فيي
بي اْلعيلَّةي. ْم، باْل ياْكفيي الظَّنُّ واساياْأيتي ِفي ابا هي  ليب اْعضي

ُْلي بيالا ت افااُوٍت،."  ْثلا عيلَّةي اِْلا ِي مي : أاْن تاُكونا اْلعيلَُّة اْلماْوُجوداُة فيي  (1)الثَّاِني
في "واليذاليكا رااعاى ما  .61 ُُوراةا اْلْيالا ُ يُ رااعيي  ابيِي أانَِّ ُْحا : وات اواهَّما ب اْعُض أا ، قاالا فا ْهٌل اليٌك اْلْيالا  واُهوا جا

دَّةي قُ وَّتيِي. قُ ْلت: فاا ليشي الا ٍف واإيَّنَّاا رااعاى خي الا ا واُهوا َلْا يُ رااعي ُكلَّ خي ُم إْنصااٍف. واكاْيفا هاذا قاْد يُ رااعيي وا  أاْو عادا
ا ق ارَّرا اْلقاْصرا عالاى ماْرحالاتانْيي الشَّافي  ا لامَّ ِي ُدونا غارْييهي، واِلياذا فا اْلُمشادَّدا عالاى ن اْفسي : فاأامَّا أاانا عييُّ اْلْيالا  قاالا

ي أابُو الطَّ  ي. قاالا اْلقااضي ٍم اْحتييااطاا عالاى ن اْفسي ثاةي أاايَّ ْن ثاالا بُّ أاْن الا أاْقُصرا ِفي أاقالَّ مي : واُهوا كاقاْوليِي: ييي فاُأحي بي
ُِ أاْن ياْستاْخليفا ماْن ُيصا  ُل لا ُِ. والا أُفاضيي ْلفا ا واالنَّاُس قييااٌم خا مااُم أانَُِّ ُيصالييي قااعيدا ي هبييْم حاَّتَّ ليي إذاا ماريضا اْْلي

بْ ياارييَّ اسْ  ُِ ناظاائيُر كاثيرياٌة. عالاى أانَّ اْْلي . والا في ، فاإينَّ تاْشكالا اْستيحْ َياْرُجا ميْن اْلْيالا في باابا اْْلُُروجي ميْن اْلْيالا
لث َّوا  حاةي فااْلقاْوُل ِبيانَّ الرتَّْكا ُمت اعالييٌق ابي لتَّْحريميي وااْْليابا ائيٌز ق اْوٌل اِْلُمَّةا إذاا اْخت الافاْت عالاى ق اْولانْيي ابي ، وااْلفيْعُل جا َلمْ ابي

ُب ُشب ْهاةا . ن اعاْم، اْلوارا ي مُقْل بِِه أمحمد   تاصي في الا ي ان ْ واالا يُ رااعاى باْل النَّظاُر إَلا  ُع يالييُق بيِي. مُثَّ اْعلاْم أانَّ عانْيا اْلْيالا
ِي ي ان ْ  ُف بين اْفسي بي الشَّهاادااتي ميْن اْلباْحري ": لاْو كاانا اْلْيالا ُّ ِفي ابا ِني ُب ُشب ْهاةا تا اْلماْأخاذي واقُ وَّتيِي. قاالا الرُّوايا صي
ييي بيُشْربي النَّبييذي واشاهااداتيِي، واإي 

، ي اْعِي ماْسأالاةا إجياابي احلْاديي عالاى احلْانافي ْست اواْت اْلماْسأالاتااني َّنَّاا الشُّب ْهاُة ِفي الا
. . ئيلي  الدَّالا

 

ا الزَّْوُج بيلاْفظاٍة ن اواى هبيا  ْيني فاخااطاب اها : لاْو كاانا الزَّْوجااني جُمْتاهيدا ، واالا نييَّةا. وات اراى ا االثَّاِني قي ْلكينااياةا ِفي الطَّالا
ُِ، عاماالا ما ا كُ  ْن ْمتينااُع مي ْستيْمتااعي هبياا، واِلااا االي ِي، فاليلزَّْوجي طالاُب االي ُاريحياٌة فيي ْرأاُة أاهنَّاا  ُْقتاضاى اْلما ا ِبي ُهما ن ْ لٍي مي

ن اُهماااْجتيهااديهي، واطارييُق قاْط ي اْلُمنااَاعاةي ب ا  را ليياْحُكما ب اي ْ ا آخا عاا جُمْتاهيدا ن اُهماا أاْن يُ رااجي ِي اْجتيهااُدُه،  ي ْ ِبياا يُ ؤادييي إلاْي
ْيني ق الَّدا ماْن شااءا، فاإيْن اْخت الافاا َُيا  يٌب. فاإيْن كااانا ُمقالييدا ٌد، أاْم ُكلٌّ ُمصي يُب وااحي ، ساوااءٌ قُ ْلناا: اْلُمصي ريَُّ إْن اْست اواايا
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ا قاالا ِفي اْلماْحُصولي  الَّ ف ايُ قالييُد اِْلاْعلاما وااِْلاْوراعا، واإيْن كااناْت ت ات اعالَُّق بيغارْييهي عاميلا ِبياا قُ ْلناا ِفي اْلُمْجتاهيديينا.واإي  هاكاذا
ْن اْلقاائيلينيا ِبيا  ي فاذاكارا ِفي ُُمْتاصاري الت َّْقرييبي " أانَّ مي ." " واغارْييهي. واأامَّا اْلقااضي يبا  (1)نَّ اْلُمصي

ُِ أانَُِّ َياْيتي هبياا اْحتييااطاا واُهوا ق اْوُِلُماا، واالا َياْيتي هبياا بانْيا السُّوراةي وااْلفااحتياةي إ .62 ُِ  -الَّ عيْندا ُُمامٍَّد "واعاْن ا رامحي
 ُ ةي اْلُمخااف اتاةي  -اَّللَّ ُاالا  فاإينَُِّ َياْيتي هبياا ِفي 

 

ْن أاييي ُسوراٍة شااءا( فاقيرااءاُة اْلفااحتياةي الا ت ا )مُثَّ ي اْقراأُ فااحتيا  ٍت مي ثا آايا ، ةا اْلكيتاابي واُسوراةا أاْو ثاالا ُ رُْكناا عيْنداانا ت اعانيَّ
عيييي 

فاا ليلشَّافي الا ا ضامُّ السُّوراةي إلاي ْهاا خي ُ  -واكاذا ُِ اَّللَّ ا ُِ اَّللَُّ  -اليٍك ِفي اْلفااحتياةي واليما  -رامحي ا  فييهيماا. - رامحي

 ُِ ُِ ق اْوُل ُم  -لا ُة واالسَّالا ِي الصَّالا ةا إالَّ بيفااحتياةي اْلكيتاابي واُسوراٍة ماعاهاا» -عالاْي ُاالا  «الا 
                             Q يا ريوااياُة أايبي يُوُسفا )أانَُِّ َياْيتي هبياا واُهوا ق اْوُِلُما

ُِ( واهي ُِ )واعاْن ُف اْلُعلامااءي ااحلْاساني عاْن ا اْختيالا ( واْجُهها
ِي إعااداِتُاا، واُمْقتاضاى  ِي إعااداُة اْلفااحتياةي ف اعالاْي ْن اْلفااحتياةي، واعالاْي ري ِفي كاْوهنياا مي ُف اآْلَثا ا ُسنييي َّتُ هاا ما ا ها وااْختيالا ذا

ْوهنياا ميْن ُكليي ُسوراٍة كاما  في ِفي كا ْ واُوُجوبُ السُّوراةي ليثُ ُبوتي اْلْيالا اْلفااحتياةي ا ِفي اْلفااحتياةي إَلا   السُّوراةي كا

 

ُِ واليمااليٍك فييهيماا( ُمني ا ِبيانَُِّ  ْذُكوُر راوااهُ َلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  )ق اْوُل ْميذييُّ عاْن أايبي ساعييٍد  ، وااحلْادييُث اْلما ْفتااُح »الرتيي مي
ةي الطَُّهوُر واحتاْريَيُهاا التَّ  ةا ليماْن َلْا ي اْقراأْ الصَّالا ُاالا حلْاْمُد َّلليَّي واُسوراٍة ِفي فارييضاٍة أاْو ْكبيرُي واحتاْلييُلهاا التَّْسلييُم، واالا   ابي

ْميذييُّ وا « . غارْييهاا ، واساكاتا عاْنُِ الرتيي ْن َلاْ ي اْقراأْ إَلْا ةا ليما ُاالا ِْ وااقْ تاصارا عالاى الا  ماْعُلوٌل ِبيايبي ُهوا واراوااُه اْبُن مااجا
نييفاةا  ُِ راوااُه أابُو حا . واعاْن هااٍب السَّْعديييي ُِ اَّللَُّ  -ُسْفياانا طارييفي ْبني شي ا ِفي ُمْسناديهي نُقيلا عاْن أايبي ماعينٍي  - رامحي

ُِ الثييقااُت، واإيَّنَّا  : راواى عاْن ُِ اْبُن عادييٍي، واقاالا ُِ والاي َّنا ِي أانَُِّ َياْيتي ِفي اْلُمُتوني ِبياْشيااءا  اواالنَّساائييُّ تاْضعييُف أاْنكارا عالاْي
ُّ عاْن إمْسا  باةا، واراوااُه الطَّرباااِني ي ْ عييلا ْبني عايَّاٍش عاْن عاْبدي االا َياْيتي هبياا غارْيُُه واأاساانييُدُه ُمْستاقييماٌة، واراوااُه اْبُن أايبي شا

ُميي اْلُقْرآني واماعاهاا غارْيُهاا»ْن أايبي ناْضراةا اْلعازييزي ْبني ُعب اْيدي اَّللَّي عا  ةا إالَّ ِبي ُاالا َّا ياُدلُّ عالاى اْلماْطُلوبي ماا  «الا  واِي
يي عاْن أايبي ُهرايْ راةا  ُِ  -ِفي أاْوساطي الطَّرباااِني يا اَّللَُّ عاْن ِي واسالَّما  - أاماراِني راُسوُل اَّللَّي » -راضي أاْن  - ُالَّى اَّللَُّ عالاْي

ةا إالَّ بيقيرااءاٍة والاْو بيفااحتياةي اْلكيتاابي  ُاالا دييا ِفي أاْهلي اْلمادييناةي أاْن الا  ُِ.ف ا « أانا  تاأامَّْل

نييفاةا  ُ  -واراوااُه أابُو حا ُِ اَّللَّ ا ُِ بيسا -رامحي اا لاكيْن ِفي ، راوااُه احلْااريثييُّ ِفي ُمْسناديهي وااْبُن عادييٍي عاْن الطَّرييقي إَلا أايبي ناديمهي
نييفاةا  ُِ اَّللَُّ  -حا ا يي احلْاجَّاُج ْبُن أاْرطااةا، واساناْذُكرُ  -رامحي ، واِفي طارييقي الطَّرباااِني ِي ِفي احلْاجيي ماْن ُضعييفا فا فيي  اْلْيالا

ُ ت اعااَلا )ق اْولُُِ  ْن َلاْ ي اْقراأْ بيفااحتياةي اْلكي »إْن شااءا اَّللَّ ةا ليما ُاالا يحانْيي ِفي « ( تاابي الا  ْن َلاْ ي اْقراْأ » الصَّحي ةا ليما ُاالا الا 
انَّ الن َّْفيا الا ياريُد إالَّ عالاى النييسابي الا ن ا « بيفااحتياةي اْلكيتاابي 

لاةي ِلي ُ ُمْشرتااُك الدَّالا ِي أانَِّ ْف ي اْلُمْفرادي، وااْلْارباُ الَّذيي وافيي
اميلاةا ف اُيخا  ُهوا ُمت اعالييُق اْلْااري ُماُْذوفٌ  يحاةا ف ايُ واافيُق راأْياُِ، أاْو كا ُاحي انَّ ُمت اعالييقا ف اُيْمكيُن ت اْقدييرُُه  ِي ناظاٌر ِلي ُِ، وافيي اليُف

 اْلماْجُروري اْلوااقي ي خاربااا اْستيْقرااٌر عاامٌّ.
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حَّ  ُم الصيي ُم اْلُوُجودي شاْرعاا ُهوا عادا ائيناٌة، واعادا ةا كا ُاالا ُل الا  ُي ُْ فااحلْاا ا ُهوا اِْلا  ُل.ةي، هاذا

. دي إَلْا ةا ْليااري اْلماْسجي ُاالا في الا   ِبييالا

ُاا: أايْ  ا ْونا اْلُمراادي كاْوانا خا ةا ليْلعاْبدي اآْلبيقي فاإينَّ قييااما الدَّلييلي عالاى الصييحَّةي أاْوجابا كا ُاالا اميلاةا، واعالاى   واالا  كا
ا ف اياُكوُن ميْن حاْذفي اْلْا  ا عادالا اْلُمصانييُف عا هاذا ْن ُوُقوعي اْلْااريي وااْلماْجُروري خاربااا، فاليذا ُِ إَلا الظَّنيييَّةي ِفي رباي الا مي ْن
، وابيِي الا ي اثْ ُبُت."   (1)الث ُُّبوتي

ا. قاالا  .63 ُهما ن ْ ٌد مي ٍد، فااِْلاوَُّل ُسنٌَّة، واالثَّاِني فارييضاٌة، واالا يرُْتاُك وااحي يا  -"وااحي ُِ راضي : واهاذاا -اَّللَُّ عاْن
ُِ اِْلاوَّلي ُموااظاباةُ  نييفاةا. واْج يٌص عالاى السُّنَّةي، وااِْلاوَُّل عالاى اْلُوُجوبي واُهوا ريوااياٌة عاْن أايبي حا يي  ت اْنصي ُالَّى  -النَّبي

ِي واسالَّما  ُ عالاْي ُِ  -اَّللَّ ُِ الثَّاِني ق اْوُل ِي واسا  ُالَّى اَّللَُّ  -عالاي ْهاا، واواْج يي عاقييبا ُسؤااليِي  -لَّما عالاْي ِفي حادييثي اِْلاْعراايبي
 : : الا إالَّ إْن تاطاوَّعا »قاالا ْل عالاى غارْييهينَّ  ف اقاالا ُِ ُسنَّ « ها ي اُت ُاحُّ، واتاْسمي لسُّنَّةي.وااِْلاوَُّل أا  ةا ليُوُجوبيِي ابي

 

لا وايا  )واُيْستاحابُّ ِفي ي اْومي اْلفيْطري أاْن ياْطعاما  ا ُروييا ق اْبلا أاْن َياْرُجا إَلا اْلُمصالَّى واي اْغتاسي ( ليما أانَُِّ »ْستااكا واي اتاطايَّبا
مُ  - ةُ واالسَّالا ِي الصَّالا ْيني كاانا ياْطعاُم ِفي ي اْومي اْلفيْطري ق اْبلا أاْن َياْرُجا إَلا اْلُمصالَّى، وا   -عالاْي ُل ِفي اْلعييدا « كاانا ي اْغتاسي
ِي اْلُغْسُل واالطيييُب كاماا ِفي اْْلُُمعاةي )واي اْلباُ  أاْحسانا ثيياابيِي(واِليا  انَُِّ  نَُِّ ي اْوُم اْجتيمااٍع ف اُيسانُّ فيي  ؛ ِلي

                             Q ُاياةي )ق اْول داةا ِفي اْلبيدا َيايا ِي اْْلُُمعاُة  ُة اْلعييدي عالاى ماْن َتايُب عالاْي ُاالا يي ُِ واَتايُب  ُِ اِْلاوَّلي ُموااظاباُة النَّبي : واْج
ِي واسالَّما  - ُ عالاْي ، أامَّا ُمطْ -ُالَّى اَّللَّ بيٌت ِفي ب اْعضي النُّساخي لاُق اْلُموااظاباةي فاالا يُفييُد ( أاْي ميْن غارْيي ت اْرٍك واُهوا َثا

ْستيدْ  لا بيقاْوليِي ت اعااَلا }واليُتكاربييُ اْلُوُجوُب، وااقْ تاصارا اْلُمصانييُف لامَّا راأاى أانَّ االي اُكْم{ ]البقرة: الا وا اَّللَّا عالاى ماا هادا
ةي اْلعييدي، واُهوا ياْصُدُق عالاى الت َّْعظييمي بيلافْ 185 ُاالا ُ ظااهيٌر ِفي التَّْكبيريي الا  انَِّ ظي التَّْكبيريي واغارْييهي، [ غارْيُ ظااهيٍر؛ ِلي

ُِ عاْن اْلعُ والاْو محُيلا عالاى ُخُصوصي  ا لا ةي اْلعييدي ُُمْريجا ُاالا ائيُن ِفي  ِي كاانا التَّْكبيرُي اْلكا ْهداةي، واُهوا الا ياْست اْلزيُم لاْفظي
ِي ا ةي اْلعييدي واجابا عالاْي ُاالا َي إجياابي شاْيٍء ِفي ماْسُنوٍن، ِبياْعَنا ماْن ف اعالا ُسنَّةا  ةي ْلياواا  لتَّْكبيرُي.ُوُجوبا الصَّالا

انَّ إجياابا اْلماْشُرو ي إجياابُ  ُة؛ ِلي باْت الصَّالا حَّتيِي واجا ُي ُة ِفي  اءا واُشريطاْت الصَّالا  الشَّْر ي ن اعاْم لاْو واجابا ابْتيدا
 ُِ اتيِي يُ قااُم ابْ َلْم ي مُقْل بِِه أمحمد  لاكينَّ عااٌر ليلديييني ماْقُصوداا ليذا ل ِبيانَُِّ شي ْستيْدالا ا االي في اِْلاذااني تيدا ، واكاذا اءا، ِبييالا

عااٍر كاذاليكا ما  َي اْستينااني شي اْْلُُمعاةي غارْيا ُمْست اْلزيٍم ْلياواا ُب كا انَُِّ ليغارْييهي ف اتاجي ؛ ِلي ةي اْلُكُسوفي ُاالا  ا أانَُِّ ت اْعديياةٌ غارْيُ وا
ااُض إالَّ أا  ْفرتي ُْلي االي ، إْذ ُحْكُم اِْلا ُْلي إَلا اْلفارْعي ُِ عالاى ْن جُيْعالا اللُُّزوُم ف اُيْصبي ُحْكمي اِْلا ْوُن ُح اْلقييااُس، واكا

ُْلي بيقااطيٍ ، فاإي  ٌب فييماا إذاا كاانا ُحْكُم اِْلا ُْلي غارْيا قااديٍح باْل ذاليكا وااجي في قاْدري ثُ ُبوتيِي ِفي اِْلا الا نَُِّ إذاا خي
ا  ْلقييااسي الا ي اثْ ُبُت ِفي اْلفارْعي قاْطعاا؛ ِلي ُْالا عاداى ابي ُاحُّ( نَّ اْلقييااسا الا يُفييُد اْلقاْط ا أا ُِ: وااِْلاوَُّل ُهوا اِْلا  )ق اْوُل

انَُِّ ميْن أاهْ  ُِ؛ ِلي ُل يي إمَّا َلاْ ياُكْن عاما ةا عييٍد لي ريوااياةا واديرااياةا ليْلُموااظاباةي بيالا ت اْرٍك، واحادييُث اِْلاْعراايبي ُاالا  اْلب اوااديي واالا 
 ْو كاانا ق اْبلا ُوُجوهبياا.فييهاا أا 
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ْطُعومي ُحْلواا ليماا ِفي اْلُبخااريييي  ْوُن ذاليكا اْلما ْنسااُن، واُيْستاحابُّ كا ُِ: أاْن ياْطعاما( اْْلي ُ  -كاانا »)ق اْوُل ُالَّى اَّللَّ
ِي واسالَّما  َياُْكلا  -عالاْي ْيني « تْ رااُهنَّ وي الا ي اْغُدو ِفي ي اْومي اْلفيْطري حاَّتَّ َياُْكلا متاارااٍت وا واأامَّا حادييُث اْلُغْسلي ليْلعييدا

ُُوٍف غارييٌب. واراواى اْلب اي ْهاقييُّ ميْن طارييقي  ِي ُجبَّةا ف اناٍك أاْو  عيييي ف ات اقادَّما ِفي الطَّهااراةي، واحادييُث لُْبسي
أانَُِّ » الشَّافي

ِي واسالَّما  - ُ عالاْي ربااٍة  ِفي ُكليي عييدٍ كاانا ي اْلباُ  بُ رْ   -ُالَّى اَّللَّ ُّ ِفي اِْلاْوساطي راوااهُ « دا حي انا » الطَّرباااِني ُالَّى  -كا
ِي واسالَّما  ُ عالاْي  انْ ت اهاى.« ي اْلباُ  ي اْوما اْلعييدي بُ ْرداةا محاْرااءا  -اَّللَّ

 (1)ماا." وااْعلاْم أانَّ احْلُلَّةا احلْاْمرااءا عيبااراٌة عاْن ث اْوبانْيي ميْن اْلياماني فييهي 
مي وااْلْااريياةي( واقاالا الشَّافيعييُّ  .64 ياارا ليْلُغالا ُه )واالا خي ا اْلْييااُر "ليلنَّظاري ق اْبلا ذاليكا وااْحتيماالي الضَّراري ب اْعدا ُما : ِلا

 َّ انَّ النَّبي ُم  -ِلي ُة واالسَّالا ِي الصَّالا ُ ليُقُصوري عاْقليِي َياْ  -عالاْي ناُِ وابانْيا خاريَّا. والاناا أانَِّ ُه الدَّعاةُ ليتاْخليياتيِي ب اي ْ تااُر ماْن عيْندا
ُوا، أامَّا احلْادييُث ف اُقْلناا قاْد قاا اباةا َلْا َُيارييي ُاحَّ أانَّ الصَّحا ُة  - لا اللَّعيبي فاالا ي اتاحاقَُّق النَّظاُر، واقاْد  ِي الصَّالا عالاْي

ُم  ْختييااريهي اِْلاْنظارا بيُدعاائيِي ف اُوفيي « اللَُّهمَّ اْهديهي » -واالسَّالا ِي الصَّ  -قا الي ُم عالاْي ُة واالسَّالا ، أاْو حُيْماُل عالاى ماا -الا
ليغاا.  إذاا كاانا ابا

                             Q،ما اْلْيْنزييري  عاْطفاا عالاى ي اْعقيْل، وامُتْناُ  أاْن تُ غاذييياُِ اْلْاْمرا أاْو حلْا
ْلْاْزمي ٍس ميْن وا  ابي يفا ُضمَّ إَلا انا إيْن خي

اْلزامانَّكا أاْو ت اقْ  ُِ ِفي ق اْوليِي ِلا ثْ ُل لنَّْصبي أاْيضاا عالاى ماْعَنا إَلا أاْن َُياافا مي ياِي حاقييي، اْلُمْسليمينيا. وايُ ْرواى ابي ضي
ا ِفي أاْو الا اْلوااوي. واقاالا الشَّافيعييُّ واأامْحاُد واريواا ا، وااْلماْشُهوُر عاْن مااليٍك  ياٌة عاْن مااليٍك الا حاضااناةا ِلاا والاكينَّ هاذا

لُ  ُي ا ُِ ليلنَّظاري ق اْبلا ذاليكا داافيٌ  ليقاْوِلييْم. واحا مي واأايبي ث اْوٍر. واق اْوُل ُِ أانَّ اِْلاْنظارا ليلصَّغيريي كاقاْوليناا واُهوا ق اْوُل اْبني اْلقااسي
حاظاتيِي واماصا أاْن ياُكونا عيْندا اِْلُميي لي  الا داةي ُقْدراِتياا عالاى الت َّب اتُّلي ِبي َيايا ْن اْحتيماالي ُوُفوري شافاقاتيهاا وا ِي مي احلييِي واماا فيي

. يي ي اْرتافيُ  ِبياا ذاكاْرانا يِي
 الضَّراري الديي

نَّ الَّذيي ياُكوُن اِْلا  ( ي اْعِي إذاا ب الاغا السيي مي ياارا ليْلُغالا ُِ واالا خي ُه اِْلاُب واالا ُب أاحاقَّ بيِي كا )ق اْوُل ْبٍ  ماثاالا أاخاذا سا
ْبٍ  أاْو مثاااٍن. واعيْندا  ُم ِفي سا عيييي َُياريَُّ اْلُغالا

. واعيْندا الشَّافي مي ذاليكا مْحادا واإيْسحااقا َُياريَُّ أا  ي ات اواقَُّف عالاى اْختييااري اْلُغالا
ْبٍ ، فاإيذاا اْختاارا أاحاُدمهُاا ، فاإيْن عاادا وااْختا  ِفي سا ُر ف الاُِ ذاليكا ِي مُثَّ اْختاارا اآْلخا ا واسالَّما إلاْي ِي هاكاذا ارا اِْلاوَُّل أُعييدا إلاْي
ا  : واهاذا ا. قاالا ِفي اْلُمْغِي ْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  أابادا ْعُتوُه الا َُياريَُّ وا  َلم ، وااْلما ْن السَّلافي .مي  ياُكوُن عيْندا اِْلُميي

َّ )ق اوْ  انَّ النَّبي ُِ ِلي ِي واسالَّما  -ُل ُ عالاْي َّ خاريَّا( أاْخراجا اِْلاْرب اعاُة عاْن أايبي  -ُالَّى اَّللَّ ِي  - ُهرايْ راةا أانَّ النَّبي ُ عالاْي  ُالَّى اَّللَّ
ِي » -واسالَّما  ِي واأُميي ماا بانْيا أابيي ُا « . خاريَّا ُغالا ْميذييُّ: حادييٌث حاساٌن   يٌح.حي قاالا الرتيي

ا أانَُِّ خاريَّا غُ  ُلها ُي ا ايبي ُهرايْ راةا ق اْبلا أاْن يُ ْرواى احلْادييُث حا ِي قيصٌَّة ِلي ماا ِفي وااقيعاٍة رُفيعاْت واِليايبي دااُود واالنَّساائييُّ فيي الا
ِي مُثَّ ُروييا احلْادييُث، والاْفظاُِ  يي »إلاْي ِي واسالَّما  لَّىُا  -مسايْعُت اْمراأاةا جااءاْت إَلا النَّبي ُ عالاْي ُه  -اَّللَّ واأاانا قااعيٌد عيْندا

ْن بيْئري أايبي عين اباةا واقادْ  ِي واقاْد ساقااِني مي ْب ي يُرييُد أاْن ياْذهابا ابي ، ف اقاالا ف اقاالاْت: ايا راُسولا اَّللَّي إنَّ َاْوجي  ن افاعاِي
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ِي واسالَّما  -راُسوُل اَّللَّي  ِي، ف اقاالا َاْوُجهاا: ماْن حُيااقُّ -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي ِي ِفي والاديي  ف اقاالا راُسوُل : اْستاهيماا عالاْي
ِي واسالَّما  -اَّللَّي  ، فا -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي ْئتا ا أابُوكا واهاذيهي أُمُّكا فاُخْذ بييادي أايييهيماا شي ِي فااْنطالاقاْت : هاذا أاخاذا بييادي أُميي
ْلماْعَنا عالاى عادامي التَّْخييريي واُهوا ظااهيٌر.وااْستادالَّ « بيِي   اْلُمصانييُف ابي

ِي واسالَّما  -واأاجاابا عاْن احلْادييثي بيواْجهانْيي: أاحاُدمهُاا أانَُِّ  ُ عالاْي ْختييااري اِْلاْنظاري عالاى  -ُالَّى اَّللَّ داعاا أاْن يُ وافَّقا الي
قي  ."  ماا راوااُه أابُو دااُود ِفي الطَّالا  (1)واالنَّساائييُّ ِفي اْلفاراائيضي

ا ُشرْ  .65 ، واكاذا ي الرييمااكي اْلب اْنجي والاَبا ُب احلْادَّ كا ْن اْلُمبااحي الا يُوجي انَّ السُّْكرا مي ُب اْلُمْكراهي "واشاريباُِ طاْوعاا( ِلي
يالا  ُِ السُّْكُر( حتاْصي ُب احلْادَّ )واالا حُيادُّ حاَّتَّ ي اُزولا عاْن ْنزي  الا يُوجي ْقُصودي االي  جااري.ليما

                             Q ٌُِْكين ْن قارييٍب، واالتَّْميييُز بانْيا الرَّواائيحي  ِي أانَُِّ قاالا مي ٍب، واأاْورادا عالاْي  ليْلُمْستاديليي احلْادُّ واجابا بيالا ُموجي
ْحتيمااُل واُهناا عاْكٌ .  ف اُقطي ا االي

ْحتيماالا ِفي قاالا اْلُموارييُد:  با النييهااياةي ِبيانَّ االي ُااحي ِي، يُرييُد بيِي  يهي  ن اْف ي الرَّواائيحي ق اْبلا واتاكالَّفا ب اْعُضُهْم ِفي ت اْوجي
: واليقاائيٍل أاْن ي اُقولا إذاا كاانا  ْستيْقصااءي. قاالا ِي االي لي عالاى واْج ْستيْدالا لي واالتَّْميييزي ب اْعدا االي ْستيْدالا تَّْميييُز حياُْصُل ال االي

اُل ِفي الرَّائي  ْحتيما ِي اْلماْذُكوري ِفي هاذيهي الصُّوراةي ي اْرتافيُ  االي لي فاإيذاا اْستادالَّ عالاى اْلواْج ْستيْدالا الي باغيي أاْن حُيادَّ حا ابي ةي ف اي ان ْ
ينائيٍذ  ُِ أانَّ التَّْميييزا لي ومَلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد  حي ُِ، وا ، وانُقيلا أاْيضاا عاْن ْن يُ عااييُن ِي ما ِي ِبيانَّ ماْن عاايانا الشُّْربا ي اْب نُظيرا فيي

ْستيْدالا  ُُوراةي االي اياةي أاثْ باتا التَّْميييزا ِفي  ُب اِلْيدا ُااحي ٍل واختاْمينٍي، وا ُُوراةي عالاى ياقينٍي الا عالاى اْستيْدالا لي الا ِفي 
 اْلعييااني اه .

االي  ْشكااُل سحي يا اْْلي
ِي ف اباقي ُل الا يُ ناافيي ْستيْدالا ُِ  ِي. واالا َياْفاى أانَّ اْلُمراادا ُمعااي اناةُ الشُّْربي وااالي ْوُن انَّ اْلماْشُروبا جااَا كا ِلي

سْ  ْوُن اْلُمصانييفي جاعالا التَّْميييزا يُفييُدُه االي لرَّائيحاةي فاكا الاةا تيدْ غارْيا اْلْاْمري ف اُيْستادالُّ عالاى أانَُِّ مخاٌْر ابي ل الا يُ نااِفي حا الا
ِي  ، مُثَّ الا شاكَّ أانَّ كاْونا الشَّْيءي ُُمْتاماالا الا يُ نااِفي أاْن ُيْستادالَّ عالاْي ، أاْي عييااني الشُّْربي اْيُث بي  اْلعييااني قاراائينا سحي

مي االي  ْحتيماالي واعادا َاماةا بانْيا االي ٍة ماا، فاالا ُمالا ُم بيِي ما ا ُشب ْها ِي حُيْكا لي عالاْي ل ْستيْدالا ْستيْدالا اَا أاْن ي اثْ ُبتا االي ، باْل جا
را أانَُِّ َُيْكيُن التَّ  ْيُث ذاكا ْحتيماالا حا ُِ أانَُِّ قاطا ا االي حُّ ق اْوُل ْحتيماالي فاالا ياصي ْن االي ْميييُز ما ا ثُ ُبوتي ضاْرٍب مي

ِي  ْنظُورا إلاْي ، واالا شاكَّ أانَّ اْلما لي ْستيْدالا الي عانْيي ثُ ُبوُت طارييقي  ابي ُ  الثَّاِني وااْلماْقُصودا ِفي اْلماْوضي  الدَّْرءي، أامَّا اْلماْوضي
ُِ أانَُِّ لاْو ث اباتا احلْادُّ لاكاانا ما ا  ُم احلْاديي بيُوُجودي الرَّائيحاةي واالت َّقايُّؤي فاظااهيٌر، واطارييُق انَّ شُ  واُهوا عادا ِي ِلي ب ْهاةي عادامي

هاا فاإينَّ فييهاا ما ا الدَّلييلي ُشب ْهاةا قاوييَّةا فاالا ي اثْ ُبُت احلْا  الرَّائيحاةا  لاٌة واإيْن اْستادالَّ عالاي ْ ا، واأامَّا ِفي اْلماْوضي ي ُُمْتاما دُّ ماعاها
قْ را  مي الت َّقااُدمي ليقاُبولي اْلب ايييناةي وااْْلي عاا، واالا َُيْكيُن ااِْلاوَّلي فاالا شاكَّ أانَّ ِفي إثْ بااتي اْشرتياا ي عادا ري داْرءاا كاثيرياا وااسي

ا، فاحا  ْن غارْييها ةي اْلْاْمري مي ْيييزي راائيحا ْعتيبااري إْمكااني متا ْرءي إالَّ ابي ا الطَّرييقي اْلكاائيني ليلدَّ ْعتيبااري التَّْميييزي إثْ بااُت هاذا كاما ابي
لي واإيْن كاانا مالْ  ْستيْدالا ْجتيهاادي ِفي االي الي يلي ابي ةي الن َّْفيي ليي اتاماكَّنا ميْن حتاْصي ا الطَّرييقي اْلوااسي ي ليلدَّْرءي،  ُزوماا ليُشب ْها هاذا

قْ رااُر ماْعُموالا هبييما  ٍة لاكاانا الشَّهااداُة وااْْلي ِي ميْن ُشب ْها انَُِّ لاْو َلْا يُ ْعتارباْ التَّْميييُز ما ا ماا فيي ثيرياٍة ُمتاأا ِلي ناٍة كا راٍة ا ِفي أاَْمي خيي
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ْن احْلُُدودي. ٍة ف ايُ قااُم بيذاليكا ماا الا حُيْصاى مي  بيالا راائيحا

عي  يٌح ِفي ماْوضي ُاحي ، فاظاهارا أانَّ ُكالا  ْحتيماالي ُِ ما ا الشُّب ْهاةي وااالي نيا اْشرتاا ا ذاليكا واضاحاْت طارييُق ْرءُ احلْاديي واحي ِي فادا
ٍة، إْذ الا َُيْكيُن التَّْمييي ِفي جُمارَّدي الرَّائيحاةي وااْلقاْيءي  الي واراداْت الشَّهااداُة بيالا راائيحا ْحتيما ُِ ليالي ْحتيماالي )ق اْوُل ُز إالَّ ما ا االي

ا إبييمْجااعي اِْلائي  ْنزيجااري( واهاذا ْقُصودي االي يالا ليما ُِ السُّْكُر حتاْصي انَّ مَّةي اِْلا واالا حُيادُّ( السَّْكرااُن )حاَّتَّ ي اُزولا عاْن ْرب اعاةي، ِلي
ُبوباةا اْلعاْقلي واغالاباةا الطَّرابي واالشَّرْحي َُيافييُف اِْلاَلاا، حاَّتَّ ُحكييا َلي أانَّ ب اْعضا اْلُمتاصاابينيا   اْستاْدعاْوا إْنسااانا غاي ْ

ا إالَّ  ِي الا يُقيلُُّهما ٌة بيرُْكب ات اْي ٌ  ثاقييلاٌة لازيجا ِي بيِي أاْخالا ُكْلفاٍة واماشاقٍَّة، ف الامَّا غالابا عالاى عاْقليِي ادَّعاى  بي ليياْضحاُكوا عالاْي
يٍح واإيالَّ فاضاْ  هاذيهي اْلْاْمراةا عا  َيحاا لاْي ا بيصاحي ُِاا ريينا  ُ ب اْعُض احلْااضي اما، ف اقاالا لِا ْقدا لاى رُْكباتيك، فاأاْقداما اْلُقوَّةا وااْْلي

لاْت ماا ُهنااكا   (1)." واواضاعاهاا حاَّتَّ أاكا
66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q ِي هاذا ُاداقا عالاْي : واُكلُّ ماا  . قاالا ا ت اقادَّما ِفي أاوَّلي اْلبُ ُيوعي ْكتيساابي كاما ي بيطارييقي االي ا احلْادُّ ف اُهوا الرتَّااضي
ٍِ.ب اْيٌ  ميْن ُكليي  رااٌء ميْن ُكليي واْج  واْجٍِ واشي

ْلب اْي ي ِفي ق اْوليِي وااْلمُ  ٍد أانَّ اْلُمراادا ابي انَُِّ الا َياْفاى عالاى أاحا ِي خالاٌل، أامَّا أاوَّالا فاْلي ٍِ قا أاُقوُل: فيي ْن ُكليي واْج اياضاُة ب اْيٌ  مي
ٍِ ُهوا اْلب اْيُ  اْلُمقاابيُل ليلشيي  رااٌء ميْن ُكليي واْج ، واأانَّ اْلُمراادا ابي واشي ُف اْلباائي ي ُْ ْزبُوُر ُهوا رااءي واُهوا وا رااءي ِفي ق اْوليِي اْلما لشيي

ْلما  ْذُكوُر: أاْعِي ُمباادالاةُ اْلماالي ابي ٌُْف ليْلُمْشرتايي، وااحلْادُّ اْلما رااءُ اْلُمقاابيلُ ليْلب اْي ي واُهوا وا ِي الرتَّااضيي االشيي لي عالاى واْج
ْن اْْليجيا بيطاري  ْكتيساابي إَّنَّاا ُهوا حادُّ اْلب اْي ي الَّذيي ُهوا عاْقٌد شاْرعييٌّ واُهوا اْلماْجُموُع اْلُمراكَُّب مي ابي وااْلقاُبولي يقي االي

ن اُهماا، فاذاليكا ِبياْعزيٍل عاْن ق اْوليِي ليُوُجودي حاديي ُكليي واا لي ب اي ْ ُي ْرتيباا ي الشَّْرعيييي احلْاا
نيياا حي ما ا االي ُهماا. واأامَّا َثا ن ْ ٍد مي

ٍِ ب اعْ  رااٌء ميْن ُكليي واْج ا احلْادُّ ف اُهوا ب اْيٌ  ميْن ُكليي واْجٍِ واشي ِي هاذا ُاداقا عالاْي ُِ واُكلُّ ماا  انَّ ق اْولا ا فاْلي دا أاْن جاعالا هاذا
ي أاْن  رااءي ي اْقتاضي ْن اْلب اْي ي واالشيي ٍد مي ا ليُكليي وااحي ْضطيراارييَّةي ب اي ْعاا ميْن ُكليي ياُكونا ُكلُّ اْلبييااعااتي اْلغا احلْادَّ حادا رْيي االي

ِي كاماا ت اقادَّما ِفي أا  ا احلْاديي عالاْي ْدقي هاذا ُي ا عاْن  ن ْها ٍِ، إْذ الا َياُْلو شاْيٌء مي رااءا ميْن ُكليي واْج ْ لي اْلبُ ُيوعي وَّ واْجٍِ واشي ومَلم
ءي بيواْجٍِ آخارا عالاى ق اْوليِي واُهوا ُمباادالاُة اْلماالي قاطُّ. وااعْ  ي مُقْل ِبِه أمحمد   ْلماالي عالاى واْجِي رتااضا ب اْعُض اْلُفضاالا  ابي

ُء اْلُمقااب ا  يا ابا
ِي ناظاٌر، فاإينَّ اْلبااءا ِفي ق اْوليِي ِبيااٍل هي ْيُث قاالا فيي ْكتيساابي حا ي بيطارييقي االي لاةي وااْلعيواضي فاالا الرتَّااضي

ءا اْلُمقااب الاةي وااْلعيواضي الا تُ نااِفي ت انااوُ ي ا  انَّ ابا ا سااقيٌط؛ ِلي رااءا انْ ت اهاى. أاقُوُل: هاذا  احلْاديي اْلماْذُكوري لا ت انااواُل احلْادُّ الشيي
لانْيي بي  ْن اْلبادا ٍد مي رااءا، فاإينَّ اْلُمقااب الاةا وااْلُمعااواضاةا ي اتاحاقَّقااني ِفي ُكليي وااحي يا حادييُث الا الشيي

 ت افااُوٍت، واإيَّنَّاا باقي
ُب اْلعينااياةي: واجياُوَُ أاْن يُ قاالا اْلب ا  ُااحي ِي. مُثَّ قاالا  ُم فيي يُء اْلكاالا ُ  ِفي احلْاقييقاةي يْ ُدُخولي اْلبااءي عالاى الثَّماني واساياجي

يلي مي  ُييالا بيِي إَلا حتاْصي ِي ُمت اوا رااءُ عيبااراةٌ عيبااراٌة عاْن إْخرااجي ميْلكي ُييالا ْلكي غارْييهي، واالشيي يلي ميْلكي غارْييهي ُمت اوا  عاْن حتاْصي
ُااديٌق عالاى اْلُمقااياضاةي انْ ت اهاى. مهُاا  ِي، واكيالا ِي إبييْخرااجي ميْلكي  إلاْي

ا ُهوا الصَّوااُب، واإيْن كاانا ُمْقتاضاى حتاْرييريهي أاْن ياُكونا ضاعييفاا عينْ  مهُاا دا أاُقوُل: هاذا ُه، إالَّ أانَّ اْلُمراادا بيقاْوليِي واكيالا
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ت اقاُض بيساائيري اْلبييااعا  ُااديقااني عالاى باداَلاْ اْلُمقااياضاةي ماعاا فاالا يُ ن ْ ا  ُما ْدقا ُااديٌق عالاى اْلُمقااياضاةي أاهنَّ ُي ، فاإينَّ  اتي
ا ُُمْتاصٌّ  ْزبُوري ِفي ساائيريها ْلماْعَنا اْلما رااءي فييهاا ُمُْ  اْلب اْي ي ابي ْدقا الشيي ُي ْلعاةي وا لسيي ُ ب اْعُض ابي لثَّماني ف اياْسُقُط ماا قاالِا تاصٌّ ابي

ُااديٌق عالاى اْلُمقااياضاةي باْل عالاى مجايي ي اْلبييااعااتي فافيي ت اْقرييريهي  مهُاا  ءي عالاى ق اْوليِي واكيالا  ُقُصوٌر انْ ت اهاى اْلُفضاالا
ب َّْر.  ف اتادا

رااءُ يُْطلاقااني عالاى عاْقٍد شاْرعييٍي يُ رادُّ عالاى جماُْموعي ماالا مُثَّ قاا ُب اْلعينااياةي: فااْلب اْيُ  واالشيي ُااحي ُ  لا  ْعتيبااراْيني ي ات اعانيَّ نْيي ابي
 ".ُِ قي لاْفٍظ َياُصُّ ُهماا إبييْطالا ن ْ  (1)ُكلٌّ مي

67.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". . . . . 

                             Q رااءي لشيي ْلب اْي ي عاْن اْلواكييلي ابي ي َُّز اْلباائيُ  عاْن اْلُمْشرتايي وااْلواكييُل ابي ِي، وابيذاليكا ي اتاما ِي عالاْي  انْ ت اهاى. أاُقوُل: وافيي
رااءي  ُِ أانَّ ماْعَنا اْلب اْي ي واماْعَنا الشيي لا ُي ا انَّ حا لذَّاتي واُمت اغااييرا خالاٌل؛ ِلي اني ابي دا ا ُمتَّحي ُهما ن ْ ُ ُكلٌّ مي ْعتيبااري ي ات اعانيَّ الي اني ابي

رااءي، ف اياْمتا  رااءي ِفي الشيي ِي واُهوا لاْفُظ اْلب اْي ي ِفي اْلب اْي ي والاْفُظ الشيي قي لاْفٍظ َياُصُُِّ عالاْي اَُ بيِي اْلباائيُ  عاْن اْلُمْشرتايي إبييْطالا
ُ قاْد ت اقارَّرا ِفي ُكُتبي اللُّغاةي أانَّ لاْفظا اْلب اْي ي والافْ لاكينَُِّ لايْ  انَِّ يٍح. أامَّا أاوَّالا فاْلي ادي يُْطلاُق   ا بيصاحي ْن اِْلاْضدا رااءي مي ظا الشيي

ُارَُّحوا بيِي ِفي أاوَّلي كيتاابي الْ  رااءي، وا ْن ماْعن اياْي اْلب اْي ي واالشيي ا عالاى ُكلٍي مي ُهما ن ْ ُِ أاْيضاا ب ُ ُكلٌّ مي ُارَّحا ن اْفسا ُيوعي حاَّتَّ 
حاا. ُْطيالا ادي لُغاةا واا  ُهنااكا ِبيانَّ لاْفظا اْلب اْي ي ميْن اِْلاْضدا

عا الشَّْيءا إذاا شارااُه أاْو اْشرتاااُه، واإيذاا كاانا كاذاليكا فاكاْيفا ي ات اياسَُّر اْختيصااُص أاحادي  : يُ قااُل ابا للَّْفظانْيي اواقاالا
ْعن ايانْيي إبيي الْ  ْيني اْلما ُ أاحادي هاذا ْزبُوراْيني، واكاْيفا يُ تاصاوَُّر ت اعانيُّ ْعن ايانْيي اْلما قي أاحادي ذايْنيك ماْذُكوراْيني ِبياحادي اْلما ْطالا

قاُة عالاى ُكلٍي ميْن ماعْ  ادي ياصيحُّ إْطالا ِي، واالا شاكَّ أانَّ ماا ُهوا ميْن اِْلاْضدا ِي، عالاى أانَّ احتيياادا ماْعن اياْي ن ا اللَّْفظانْيي عالاْي ي اْي
َّا  لذَّاتي ِي رااءي ابي ْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  اْلب اْي ي واالشيي ٌِ سادي  َلم ُِ واْج انَّ اْلب اْي ا كاماا ميْن الثييقااتي واالا يُ راى لا نيياا فاْلي يٌد. واأامَّا َثا

عاقيُد أاْيضا  ْْليجياابي وااْلقاُبولي ي ان ْ ، وا ي ان ْعاقيُد ابي ا ت اقارَّرا ِفي اْلبُ ُيوعي لت َّعااطيي كاما ُق ا ابي ُُوراةي الت َّعااطيي الا ي اْلزاُم إْطالا ِفي 
قي لاْفٍظ َياُصُُِّ عالايْ  ا إبييْطالا ُهما ن ْ ُ ُكلٌّ مي ُهماا، فاكاْيفا ياتيمُّ ق اْولُُِ ي ات اعانيَّ ن ْ ي َُّز اْلباائيُ  لاْفٍظ عالاى شاْيٍء مي ِي وابيذاليكا ي اتاما

ا ُكلٌّ مي  عانْ  انَُِّ لاْو ت اعانيَّ ليثاا فاْلي رااءي. واأامَّا َثا لشيي ْلب اْي ي عاْن اْلواكييلي ابي ُِ وااْمتااَا اْلُمْشرتايي وااْلواكييُل ابي ا بيلاْفٍظ َياُصُّ ُهما ن ْ
عاا وامي  ْيني ب اي ْ ْن أاحادي اْلُمت اعااقيدا رااءا أاْلب اتَّةا ف الاْم ياصيحَّ اْلقاْوُل ْن ابيِي اْلباائيُ  عاْن اْلُمْشرتايي لاكاانا الصَّاديُر مي آْلخاري شي

رااءٌ  ينائيٍذ إمَّا ب اْيٌ  واإيمَّا شي يا حي
ٍِ، باْل هي رااءٌ ميْن ُكليي واْج الا غارْيُ. اللَُّهمَّ إالَّ  ِبيانَّ اْلُمقااياضاةا ب اْيٌ  ميْن ُكليي واْجٍِ واشي

ُهما أاْن حُيْمالا اْلُمرااُد بيكاْوهنياا ب اي ْعا  ن ْ ٍد مي ُااحلياٌة ليُكليي وااحي رااءا ميْن ُكليي واْجٍِ عالاى أاهنَّاا  ُُُدوري اْلعاْقدي، ا واشي ا ق اْبلا 
ُِ ت اعاسٌُّف. ا لاكينَّ ُهما ن ْ ٌد مي ُ وااحي ُُُدوريهي ف اي ات اعانيَّ  واأامَّا ب اْعدا 

اهُ  راُه ُسُقوُ  ب اْعضي ماا قييلا ها ُْلُ مُثَّ إنَُِّ ف ارٌْع عالاى ماا ذاكا حَّ اِْلا حَّ اْلفارُْع ناا. والامَّا َلْا ياصي ا عاراْفتِ َلْا ياصي  كاما
ُْلي كاماا الا َياْفاى. حَّةي اِْلا ُي حَّةا اْلفارْعي ف ارُْع  ُي انَّ   أاْيضاا؛ ِلي

ُافا إ وااْعلاْم أانَّ هااُهناا أاْسئيلاةا واأاْجويباةا ياْستاْدعيي باْسطُهاا حتاْقييقا اْلماقاامي ف ان اُقوُل: ْن قييلا ميْن اْلُمحاالي أاْن يُو
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ْن كُ  ٍة، ف الاْو قُ ْلناا ِبيانَّ ب اْي ا اْلُمقااياضاةي ب اْيٌ  مي دا الاٍة وااحي دييهاا ِفي حا فاٍة وابيضي ُد بيصي رااءٌ ميْن  الشَّْيءُ اْلوااحي ليي واْجٍِ واشي
ا اْلُمحااُل. قُ ْلنا  ٍة، والاْي ا  ا إَّنَّاا ي اْلزاُم اْلُمحااُل لاْو كاانا ذاليكا جبيي ُكليي واْجٍِ ِفي ذاليكا اْلواْقتي لازيما هاذا دا ٍة وااحي ها

لنييْسباةي إَلا  رااٌء ميْن ُكليي واْجٍِ ابي ِي واشي لنييْسباةي إَلا غاراضي ن اْفسي بيِي،  كاذاليكا فاإينَُِّ ب اْيٌ  ميْن ُكليي واْجٍِ ابي ُااحي غاراضي 
انَّ  ا؛ ِلي ُهماا ِبياْوَلا  واإيَّنَّاا قُ ْلناا هاكاذا ن ْ ٍد مي ْن مابييٍ  وامثااٍن، والاْي ا ُكلُّ وااحي ُ مي ْن اآْلخاري ِفي أاْن جُيْعالا اْلب اْي ا الا بُدَّ لِا  مي

ُقااب الاةي اآْلخاري  ُقااب الاةي اآْلخاري وامثااناا ِبي ا مابييعاا ِبي ُهما ن ْ ٍد مي قييلا: الا ُنسالييُم  فاإينْ  .ُهوا مابييعاا أاْو مثااناا، فاُجعيلا ُكلُّ وااحي
ُهماا ليتاحاقُّقي إْلصااقي  ن ْ ٍد مي انَُِّ الا بُدَّ ميْن إْدخاالي اْلبااءي ِفي وااحي اا؛ ِلي

ْلُمْبدالي واماا  عاداما اِْلاْولاوييَّةي ِفي أاحاديمهي اْلبادالي ابي
ا ُعريفا أانَّ اْلبا  نييَّةي ليما ُ ليلثَّما ِي اْلبااُء ي ات اعانيَّ ْونيِي مابييعاا اءا تاْصحاُب اِْلامْثاانا فا داخالا عالاْي ُر ليكا ُ اآْلخا ينائيٍذ ي ات اعانيَّ حي

ِي ابي  لاْت عالاْي ُ ماا داخا نييَّةي إذاا كاانا ذاليكا لسحيييااليِي. قُ ْلناا: قاْد ذاكارا ِفي أاواائيلي كيتاابي اْلبُ ُيوعي أانَّ اْلبااءا إَّنَّاا تُ عانييي ثَّما
ْن اْلما  نيريا ُمت ا الشَّْيُء مي نيريي، فاإينَّ الدَّرااهيما واالدَّانا ْن غارْيي الدَّرااهيمي واالدَّانا ْوَُواناتي مي تي أاْو اْلما نييَّةي كييالا عايييناٌة ليلثَّما

بييعييَّةي سا  اٌء داخالاْت عالاي ْهاا اْلبااُء أاْو َلاْ وا ساوااٌء داخالاْت عالاي ْهاا اْلبااُء أاْو َلْا تاْدُخْل، وااْلُعُروُض اْلُمعاي َّناُة ُمت اعايييناٌة ليْلما
فاٍة، فاإيْن داخالاتْ  ُُوفاٌة بيصي يا ماْو

ُت إذاا كااناْت غارْيا ُمعاي َّناٍة واهي ْوَُوانا ُت وااْلما لاي ْهاا اْلبااُء عا  تاْدُخْل. أامَّا اْلماكييالا
ا الْ  ا إذاا قاالا اْشرتااْيت هاذا نييَّةي، كاما ُ ليلثَّما ٍة، واأامَّا إت ات اعانيَّ يييدا ْنطاٍة جا ا حي هاا اْلبااُء فاالا عاْبدا بيكاذا ذاا َلْا تاْدُخْل عالاي ْ

يا تُ ن ابييُئ عاْن اْلُمسااوااةي يُ قاا
ماناا هااُهناا ِفي ب اْي ي اْلُمقااياضاةي واهي ُ ِلااا أاْيضاا. مُثَّ إنَّ كاالا : أاْي لُ ت ات اعانيَّ  مهُاا ق اْيضااني

، فاكا  ني بييعييَّةي واالا ليلثَّما ُمسااويايا ا ليْلما ُهما ن ْ ٌد مي ُ وااحي لانْيي ُمت اعاي َّناا فاالا ي ات اعانيَّ ٍد انا كيالا اْلبادا نييَّةي فاليذاليكا ُجعيلا ُكلُّ وااحي
اا. لاْت اْلبااُء ِفي أاحاديمهي ُهماا مابييعاا وامثااناا، واإيْن داخا ن ْ  مي

ٍِ فاميْن أاييي واجْ فاإيْن قييلا: إذاا كاانا ب اْيُ  اْلُمقاا ْن ُكليي واْج ٍِ واب اي ْعاا مي رااءا ميْن ُكليي واْج نييفاةا ياضاةي شي ٍِ راجَّحا أابُو حا
ْلب اْي ي بيعاْرٍض ما ا ا عا اْلواكييُل ابي ُه إذاا ابا ِي حاَّتَّ نافيدا اْلب اْيُ  عالاى اآْلميري عيْندا شي  قُ ْلناا: جاانيبا اْلب اْي ي فيي ْلغاَْبي اْلفااحي

لسَّلامي ميْن كيتاابي الْ  بي اْلواكاالاةي ابي ْبُسو ي ِفي ابا الا ِبياا ذاكارا ِفي اْلما انيبا اْلب اْي ي اْستيْدالا بُ ُيوعي ميْن أانَّ راجَّحا ُهوا جا
رااءي ِفي اْلب اْي ي بيعاراٍض، أاالا يُ راى أانَّ أاحادا اْلُمضا  انيبي الشيي ريبانْيي لاْو اْشرتااى بيغارْيي اجاانيبا اْلب اْي ي يارتااجَُّح عالاى جا

ئاا ميْن ماالي اْلُمضااراباةي ت اواقَّ  ي ْ بيِي شا ُااحي عا بيغارْيي إْذني  ِي، والاْو ابا بيِي كاانا ُمْشرتايايا لين اْفسي ُااحي اَاةي إْذني  فا عالاى إجا
ُااحي  اَا  ُِ بيعاراٍض ي ات اواقَُّف أاْيضاا، حاَّتَّ لاْو أاجا عا بيِي  فاإيْن ابا ُِ كاانا تا ُااحي ُِ عالاى اْلُمضااراباةي ف اعارافْ ناا أانَّ ُب صارُُّف

ا ِفي النييهااياةي واميْعرااجي الدييرااياةي."  ِي، كاذا  (1)جاانيبا اْلب اْي ي يارتااجَُّح فيي
ةي ذيْكُر الذُُّكوراةي وااِْلُنُو  .68 : ُيْشرتااُ  ما ا ب ايااني اْلقييما ُِ أابُو اللَّْيثي  ةي.ثا "واقاالا اْلفاقيي

                             Q َّْختيبااُر مُث ُْفي ف اعالاْيك االي ْلوا انَّ اْلعانْيا الا تُ ْعراُف ابي ْن ق اْوليِي ِلي الييَّةا مي ْزبُوراةا حا ْختييااُر )واقاالا اْْلُْملاةا اْلما  االي
: ُيْشرتااُ  ما ا ب ايااني اْلقييماةي ذيْكُر ال ُِ أابُو اللَّْيثي ي  ذُُّكوراةي وااِْلُنُوثاةي( قاالا اْلفاقيي ُب اْلكااِفي ن اْقالا عاْن اْلقااضي ُااحي

ِي فاأانْ  رياةي: واإيْن كاانا اْلعانْيُ غاائيباا واادَّعاى أانَُِّ ِفي يادي اْلُمدَّعاى عالاْي بي الذَّخي ُااحي ا فاْخري الديييني وا كارا أاْن بانيَّ
فاتاُِ ُتْسما  ُي تاُِ وا ْ اْلقييماةا اْلُمدَّعيي قييما ُِ، واإيْن َلاْ يُ بانييي ا واالا أاْدريي  ُ  داْعوااهُ واتُ ْقباُل ب اييين اُت ِيي عانْيا كاذا واقاالا غاصابا مي
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ا  ُ  داْعوااُه؛ ِلي ُ ُتْسما ُتُِ ذُكيرا ِفي عاامَّةي اْلُكُتبي أانَِّ اليٌك أاْم قاائيٌم واالا أاْدريي كاْم كااناْت قييما ُ ها ْنساانا ُرِبَّاا الا نَّ اْْلي أانَِّ
ةي لاتاضارَّرا بيِي اه .  ي اْعريُف قييماةا مااليِي، ف الاْو ُكلييفا ب اياانا اْلقييما

: إذاا كااناْت اْلماسْ  مي اْلب اْزداويييي ْسالا ماامي فاْخري اْْلي باا النييهااياةي وااْلكيفااياةي ن اْقالا عاْن اْْلي ُااحي لاُة ُُمْت الافاا فييهاا أا واقاالا 
ا ي ا  ُ  داْعوااُه ِلي ْ ُتْسما ُِ واَلْا يُ بانييي فا اْلُمدَّعييا ب اياانا اْلقييماةي، واإيذاا كالَّفا

ي أاْن يُكاليي باغيي ليْلقااضي ْنساانا قاْد الا ن ْ نَّ اْْلي
ةي ف اقاْد أاضارَّ بيِي، إْذ ي ات اعاذَُّر عالايْ  ُِ ب اياانا اْلقييما لَّفا ةا مااليِي، ف الاْو كا : واإيذاا ِي ي اْعريُف قييما ِي، مُثَّ قاالا ُُوُل إَلا حاقيي  اْلُو

مااُم الزَّيْ لاعي  لطَّرييقي اِْلاْوَلا اه . واقاالا اْْلي ْن اْلُمدَّعيي ساقاطا عاْن الشُُّهودي ابي ةي مي ْنزي يُّ ساقاطا ب ايااُن اْلقييما  ِفي شارْحي اْلكا
: فاإيذاا ساقاطا ب ا  ُهودي أاْيضاا، باْل أاْوَلا يااُن اْلقييماةي عاْن اْلُمدَّعيي ساقاطا عاْن الشُّ ب اْعدا ن اْقلي ماا ذُكيرا ِفي اْلكااِفي

: أاُقوُل فا  ُب الدُّراري وااْلُغراري ب اْعدا ن اْقلي ماا ِفي اْلكااِفي ُااحي ُِااراساتيِي اه . واقاالا  ُْم أابْ عاُد عاْن  اهنَّ حَّةي ِلي ُي ُة  ائيدا
، وااْلْارْبُ عالاى الدَّْعواى ما ا هاذيهي اْلْاهاالاةي  شاةي ت اواجُُِّ اْليامينيي عالاى اْلْاْصمي إذاا أاْنكارا اْلب ايااني إذاا أاق ارَّ أاْو ناكالا  اْلفااحي

، احلْاْمُد َّلليَّي  ا التَّْحقييقي ما اْلكااِفي الا ياُكوُن كاافيياا إالَّ هبياذا  ْوفييقي انْ ت اهاى.لاى الت َّ عا  عاْن اْليامينيي ف اْليُ تاأامَّْل، فاإينَّ كاالا

ُُواري داْعواى اْلماْجُهولي دايْ ناا كاانا أا  اٍر ِفي مجايي ي  ْن اْلفاائيداةي جا ِي أانَّ ماا ذاكاراُه مي ناا، ف اي اْقتاضيي وْ أاُقوُل: يُ رادُّ عالاْي  عاي ْ
ُارَُّحوا ِبيانَّ ميْن شاراائيطي  ُْم  حَّةا داْعواى اْلماْجُهولي ُمْطلاقاا ما ا أاهنَّ حَّةي الدَّْعوا ُي ى كاْونا اْلُمدَّعاى ماْعُلوماا غارْيا ُي

ةي إَّنَّاا واراداْت ِفي داْعواى اْلعانْيي اْلغا  حَّةي داْعواى اْلعانْيي ما ا جاهاالاةي اْلقييما ُي  ئيباةي ف اقاْط.اجماُْهوٍل، واأانَّ ريوااياةا 

ُُواري دا واَُيْكيُن أاْن يُ قاالا ِفي داْفعيِي إنَّ جُمارَّدا جاراايا  ةي اْلماْذُكوراةي ِفي مجايي ي  ي ني اْلفاائيدا ْعواى اْلماْجُهولي الا ي اْقتاضي
ٍة  ياٍة ِلااا غارْيي فاائيدا ْن عيلٍَّة ُمْقتاضي حَّةا داْعواى اْلماْجُهولي ُمْطلاقاا، باْل الا بُدَّ ليصيحَّةي الدَّْعواى مي رتااتييباٍة عالاي ْهاا، مُ ُي

ُُوراةي داْعواى اْلعانْيي اْلغاائيباةي واقاْد ب اي َُّنوا حتاا  ياةي ليصيحَّةي الدَّْعواى ِفي  ْنساانا  قُّقا اْلعيلَّةي اْلُمْقتاضي يا أانَّ اْْلي
اْلماْجُهولاةي، واهي

يا ب ايااُن اْلفاائيدا 
ةي لاتاضارَّرا بيِي. واباقي ةا مااليِي، ف الاْو ُكلييفا ب اياانا اْلقييما ُب الدُّراري ةي ُرِبَّاا الا ي اْعريُف قييما ُااحي ا   فييهاا ف اب اي َّن اها

حَّةي الدَّعْ  ياٌة ليصي ُُواري داْعواى اْلماْجُهولي إْذ َلْا ي اتاحاقَّْق فييهاا عيلٌَّة ُمْقتاضي في ساائيري  واى فاالا يُفييُد وااْلغاراري، ِبييالا
ينائيذٍ  ةي اْلماْذُكوراةي فييهاا، والاكيْن ياريُد حي نا اْلفاائيدا ْثلا تيْلكا الْ  جاراايا : إنَّ مي عيلَّةي اْلماْذُكوراةي ي اتاحاقَُّق ِفي غارْيي أاْن يُ قاالا

، كاماا إذاا كاانا ليُموارييثي راُجٍل ُديُوٌن ِفي ذيمامي النَّاْس وا  ُُواري داْعواى اْلماْجُهولي َلاْ ي اْعريْف تيْلكا الصُّوراةي أاْيضاا ميْن 
يُو  ْن ا تيْلكا الدُّ ا أاْو َلاْ ي اْعريْف أاحادامهُاا، ف الاْو ُكلييفا ذاليكا اْلوااريُث ِفي اْلوااريُث جي داْعواى تيْلكا الدُّيُوني  ني واالا قاْدراها

ْنسااُن ُرِبَّاا الا ي اْعريُف قاْدرا ماالي مُ  ا لاتاضارَّرا بيِي، إْذ اْْلي هاا أاْو قاْدريها ْنسي ْديُوني بيب ايااني جي ُِ وارييثيِي واالا عالاى اْلما ْنسا جي
، ف اي ان ْ  ْونيِي ِفي ذيمامي النَّاسي ا عيْندا كا باغيي أاْن تاصيحَّ عيْندا كاْوني ذاليكا اْلماالي ِفي يادي ُموارييثيِي فاْضالا عاْن أاْن ي اْعريف اُهما

حَّةي داْعواى اِْلاْعيااني اْلغا  ُي ْثُل ماا قييلا ِفي  يُوني اْلماْجُهولاةي مي ْثلي تيْلكا الدُّ َّا اداْعواى مي ْ ئيباةي اْلماْجُهولاةي ما ا أانَُِّ ِي َلم
 ي مُقْل ِبِه أمحمد .

لطَّري  ُر ميْن ق اْوِلييْم: واإيذاا ساقاطا ب ايااُن اْلقييماةي عاْن اْلُمدَّعيي ساقاطا عاْن الشُُّهودي ابي يقي اِْلاْوَلا أانَّ مُثَّ أاُقوُل: الظَّاهي
ةي اْلُمدَّعاى واتُ ْقبالُ الشَّهااداةُ ِفي داْعواى اْلعانْيي اْلغاائيباةي ُتْسما  الاةي قييما ةي اْلماْشُهودي ُ  الدَّْعواى ما ا جاها  ما ا جاهاالاةي قييما
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يا ب اْعدا أاْن مساي ا هاذيهي الدَّْعواى واقابيلا هاذيهي الشَّهااداةا َلْا حياْ  ا، فاإينَّ اْلقااضي دا
ُِ ُمْشكيٌل جي ُكْم ليْلُمدَّعيي بيِي، لاكينَّ

ُاْدري كيتاابي الدَّْعواى حا عا  ُارَُّحوا بيِي ِفي  ا  ُِْكيٍن كاما ْلماْجُهولي غارْيُ  ِي، وااْلقاضااءُ ابي  (1)ْيُث." لاى اْلُمدَّعاى عالاْي
ِي. .69 ُِ عالاْي انَّ الشَّرْعا قاصارا تاصارُّفا  "ِلي

 ُِ ُاحَّ إيقْ راارُُه ِفي الث ُُّلثي كاانا لا ْيني مُثَّ وامُثَّ التَّصارُُّف ِفي ثُ ُلثي اْلبااقي إيالَّ أاانَّ ن اُقوُل: لامَّا  انَُِّ الث ُُّلُث ب اْعدا الدَّ ي ِلي
. ا عالاى اْلُكليي  حاَّتَّ َياْيتي

 

ا  ْنُِ واباطالا إيقْ راارُُه، فاإيْن أاق ارَّ ِلي ُبُِ مي ِي ث اباتا ناسا : ُهوا اْب ٍي مُثَّ قاالا اْجنابي
 ت ازاوَّجاهاا َلاْ ي اْبُطْل نابييٍَّة مُثَّ جْ قاالا )واماْن أاق ارَّ ِلي

ُ أاق ارَّ  ا أانَِّ حُّ واالا كاذاليكا الي  إيقْ راارُهُ ِلااا( واواْجُِ اْلفاْرقي أانَّ داْعواةا النَّسابي تاْستانيُد إيَلا واْقتي اْلُعُلوقي ف ات ابانيَّ بْنيِي فاالا ياصي
ُر عالاى َامااني الت َّزاوُّ  اهنَّاا ت اْقتاصي يَُّة ِلي اْجنابييٍَّة.الزَّْوجي يا إيقْ راارُُه ِلي

 جي ف اباقي

                             Q أاْي: تا ، )ُِ انَّ الشَّرْعا قاصارا تاصارُّفا ِي؛ )ِلي مي ِفي ماْبُسوطي ْسالا ْيُخ اْْلي ا ذاكارا شا ، كاما صارُّفي ب اْعضي النَّاسي
ِي( ، أاْي: عالاى الث ُُّلثي وات اعالَّقا  . )عالاْي ا لا اْلمارييضي لث ُُّلثانْيي حاقُّ اْلواراثاةي؛ واِلياذا اميي ي مااليِي َلاْ يُ ن افَّْذ إيالَّ ِفي ابي ْو تارباَّعا جبي

ا قااُلوا. ، كاذا ُفُذ إيالَّ ِفي الث ُُّلثي قْ رااُر واجابا أاْن الا ي ان ْ ا اْْلي ، فاكاذا  الث ُُّلثي

: الشَّرُْع إيَّنَّاا قاصارا  ُ الَّذيي َلاْ ياُكْن مي  أاُقوُل: ليقاائيٍل أاْن ي اُقولا لييَّةي ُدونا ُمْطلاقي عالاى الث ُُّلثي تاصارُّفِا ُْ نا احلْاواائيجي اِْلا
ُ ِفي حناْوي مثااني اِْلاْغذيياةي وااِْلاْدويياةي إيالَّ ِفي ميْقدا  ُفُذ تاصارُّفِا ، واإيالَّ لازيما أاْن الا ي ان ْ ، حمد  ومَلمْ ي مُقْل ِبِه أم ري الث ُُّلثي االتَّصارُّفي

لييَّةي، ف الاْم جياْري اْلقييااُس اْلماْذُكورُ  ُْ ْيني مينا احلْاواائيجي اِْلا لدَّْيني، ِفي  واقاْد ت اقارَّرا فييماا مارَّ أانَّ قاضااءا الدَّ قْ رااري ابي  اْْلي
لييَّ  ُْ ْيني مينا احلْاواائيجي اِْلا ْستيْحسااني أاْيضاا ُدونا ةي عالاى ُموجا اللَُّهمَّ إيالَّ أاْن يادَّعيي أانَّ كاْونا قاضااءي الدَّ بي االي

نْتيفااءي الت ُّْهما  ( الي ُاحَّ إيقْ راارُُه ِفي الث ُُّلثي ا  : )لاما ْستيْحسااني ِي االي . )إيالَّ أاانَّ ن اُقوُل( ِفي واْج ةي عاْن إيقْ رااريهي ِفي اْلقييااسي
انَّ  ذاليكا اْلقاْدري ليعادامي تُ عالييقي اْلواراثاةي بيِي، )كاانا  ُِ التَّصارُُّف ِفي ثُ ْلثي اْلبااقيي؛ ِلي ْيني( ، واالث ُُّلُث لا ُِ الث ُُّلُث ب اْعدا الدَّ

ا  . )مُثَّ وامُثَّ حاَّتَّ َياْيتي قْ رااُر ِفي الث ُُّلثي الثَّاِني ُفُذ اْْلي ا ِفي ب اْعدا الدَّْيني ُماالُّ التَّصارُّفي قاْطعاا ف اي ان ْ ( ، كاذا  عالاى اْلُكليي
يضا  .اْْلي  احي واعاامَّةي اْلُمْعتاربيااتي

ْزبُوري، أامَّا عالاى ا ِي اْلما تْ ياانا عالاى اْلُكليي غارْيُ ُمتاصاوٍَّر ِفي اْلواْج ِي شاْيٌء، واُهوا أانَّ اْْلي ْْلُْزءي الَّذيي لْ أاُقوُل: فيي قاْولي ابي
ا  ا ُهوا ماْذهاُب اْلُمتاكالييمينيا فاظااهاٌر؛ ِلي زَّأُ، كاما ا  نَّ الت َّْثلييثا إيذاا انْ ت اهاى إيَلا الا ي اتاجا ن ْها ثاةي أاْجزااٍء فاُأْخريجا مي ثاالا

يا اْْلُْزآني اْمت انا ا ب اْعدا ذاليكا إيْخرااُج الث ُُّلثي ميْن ذاْينيكا اْْلُْزأاْيني اْلبااقييانْيي ليعادامي 
اني التَّجازُّؤي ِفي  أاحاُدهاا، واباقي إيْمكا
ُهماا. ن ْ  شاْيٍء مي

انَّ الث ُّ واأامَّ  ؛ ِلي اءي فاكاذاليكا ةي إيَلا غارْيي النييهااياةي، كاماا ُهوا ماْذهاُب احْلُكاما ُلثا ِفي ُكليي ا عالاى اْلقاْولي إبييْمكااني اْلقيْسما
. الا يُ قااُل: ُغااي اراةي اْْلُْزءي ليْلُكليي ُل أاْن ياُكونا عانْيا اْلُكليي ليْلقاْط ي ِبي تْ يااُن عالاى قارييٍب مينا مُ  ماْرت اباٍة الا حُيْتاما رااُدُهُم اْْلي

انَّ اْلُمدَّعيي جاوااَا اْْلي  ينائيٍذ الا ياتيمُّ الت َّْقرييُب؛ ِلي اانَّ ن اُقوُل: فاحي ٍي، اْلُكليي الا عالاى اْلُكليي حاقييقاةا؛ ِلي اْجنابي
قْ رااري ِلي

                                         
 8/160فتح القدير للكمال ابن اِلمام، الكمال بن اِلمام  (1)



73 

 

ب َّْر، وان اْقضُ  ي واإيْن أاحاا ا بيُكليي مااليِي حاقييقاةا، تادا امي يَّةي جبي ُي ْلوا ِي اْلماْذُكوري واابي ِي داْيٌن؛ اْلواْج  ي مااليِي إيذاا َلاْ ياُكْن عالاْي
ُِ حا  انَّ اْلمارييضا لا ْزبُوري فييهاا؛ ِلي ني الطَّرييقي اْلما  التَّصارُّفي ِفي ثُ ْلثي قُّ فاإيهنَّاا الا َتاُوَُ عيْندا حتااقُّقي اْلواراثاةي ما ا جاراايا

ُِ التَّصارُُّف ِفي ثُ ْلثي مااليِي  ُِ ِفي ثُ ْلثي مااليِي كاانا لا ُاحَّ تاصارُُّف اَاةي اْلواراثاةي، ف الامَّا  اْلبااقيي ليماا أانَّ مجايي ا  بيُدوني إيجا
ُِ ِفي  ي َُّت ُي ُب أاْن ت ان ُْفذا وا اءي ف اياجي بْتيدا أانَُِّ ُهوا ميْن االي ثُ ْلثيِي أاْيضاا مُثَّ وامُثَّ إيَلا أاْن  مااليِي ب اْعدا الث ُُّلثي اْلْااريجي ُجعيلا كا

. ا عالاى اْلُكليي  َياْيتي

ْيٍن انْ ت اقالا ُماالُّ التَّصا  ، ف الامَّا أاق ارَّ بيدا يُب ِبيانَّ الث ُُّلثا ب اْعدا الدَّْيني ُماالُّ تاصارُّفي اْلمارييضي رُّفي إيَلا ثُ ْلثي ماا واأُجي
ُه، والاْي ا الث ُُّلُث ب اْعدا الْ  يَّةا، واإيَّنَّاا ُماا ب اْعدا ُي يَّةي بيشاْيٍء ُُمالَّ تاصارُّفي اْلمارييضي وا ُي يَّةي ثُ ْلُث اْلماْجُموعي وا ُي لُّ اْلوا

 الا غارْيا فااْفرتااقاا.

 

: ُهوا  ِي ِبيااٍل، )مُثَّ قاالا ٍي( ِفي ماراضي اْجنابي
( ، أاْي: اْلُقُدورييُّ ِفي ُُمْتاصاريهي: )واماْن أاق ارَّ ِلي ُِ( ا )قاالا ْن ُبُِ مي ِي ث اباتا ناسا ْب

اْجنابييٍَّة مُثَّ  . )فاإيْن أاق ارَّ ِلي الي ْلما ُِ مينا اْلُمقيريي، )واباطالا إيقْ راارُُه( ابي  ت ازاوَّجاهاا َلْا ي اْبُطْل ، أاْي: ث اباتا ناساُب اْلُمقاريي لا
ْيُث باطا  يَّةي؛ حا ُي في اِلْيباةي وااْلوا َُف اُر: با إيقْ راارُُه ِلااا( ، ِبييالا اهنَّاا وااريثاٌة لاتاا ِلااا أاْيضاا. واقاالا  قْ رااُر ِلااا أاْيضاا؛ ِلي طالا اْْلي

راُه اْلُمصانييُف بيقاْوليِي  ، والاناا ماا ذاكا يا اْلُمْعتارباُ ِفي اْلباابي
، فاحاصالاتي الت ُّْهماُة واهي ُِ عيْندا اْلماْوتي ( لا ُِ اْلفاْرقي : )واواْج

ا أانَُِّ أاق ارَّ الي ، أاْي: بانْيا  : اْلماْسأالاتانْيي )أانَّ داْعواةا النَّسابي تاْستانيُد إيَلا واْقتي اْلُعُلوقي ف ات ابانيَّ حُّ( ، ي اْعِي بْنيِي فاالا ياصي
ا بيذاليكا أانَّ إيقْ راارا اْلما  ا إيَلا واْقتي اْلُعُلوقي ف ات ابانيَّ يضي واقا ا ليوااريثيِي واذاليكا ري أانَّ النَّسابا إيذاا ث اباتا ث اباتا ُمْستانيدا

طيٌل.  ابا

يَّةا إيذاا ث اب اتا  : أانَّ الزَّْوجي ( ، ي اْعِي ُر عالاى َامااني الت َّزاوُّجي اهنَّاا ت اْقتاصي يَُّة؛ ِلي راةا عالاى )واالا كاذاليكا الزَّْوجي ْت ث اب اتاْت ُمْقتاصي
اْجنابييَّةٍ  يا إيقْ راارُُه ِلي

ا َامااني اْلعاْقدي، )ف اباقي يَّةي؛ ِلي ُي في اِلْيباةي وااْلوا يا ( ، ف اياصيحُّ ِبييالا
ْلييٌك ب اْعدا اْلماْوتي واهي يَّةا متا ُي نَّ اْلوا

ينائيٍذ، وااِلْيباُة."   (1)وااريثاٌة حي
ا اْلُمضااريُب فاالا  .70 ْليُكُهما ني َيا ُه إيْبضااٌع، وااْلفيْعالا اٌع واب اْعدا ْف ا ق اْبلا اْلعامالي إييدا ا، إيالَّ  "أانَّ الدَّ ُن هبييما ياْضما

ا إيذاا كاانا  ا لاْو خالاطاُِ بيغارْييهي، واهاذا ُِ شاريكاةا ِفي اْلماالي ف اياْضماُن كاما تي اْلُمضااراباُة أانَُِّ إيذاا رابيحا ف اقاْد أاثْ باتا لا
ُِ اِْلاوَُّل، واإيْن عاميلا الثَّاِني  ُن ةا الا ياْضما دا اناْت فااسي يحاةا، فاإيْن كا ريٌ ُاحي انَُِّ أاجي ْثليِي فاالا ت اثْ ُبُت  ِلي ُِ أاْجُر مي ِي والا  فيي

ُة بيِي.  الشَّريكا

ا. واقييلا ي ان ْباغيي أاْن الا ياْضمانا الثَّاِني عينْ  ُن اِْلاوَُّل واَلْا ياْذُكري الثَّاِني نييفاةا مُثَّ ذاكارا ِفي اْلكيتاابي ياْضما  -دا أايبي حا
 ُ ُ اَّللَّ ِا . واقييلا رابُّ اْلماالي ابي واعيْندا  -رامحي فيهيْم ِفي ُموديعي اْلُموداعي ْلْييااري إيْن شااءا ضامَّنا مهُاا ياْضماُن بينااءا عالاى اْختيالا

مْجااعي  ْْلي ا ابي  اِْلاوَّلا واإيْن شااءا ضامَّنا الثَّاِني

                             Q ِي قاْطعاا، واإيَّنَّاا : ن اعاْم إينَّ ُمضااراباةا اْلماضااريبي لامَّ واميْن ن اْفسي ثْ نااني ا االي ُهما ن ْ ا اقْ تاضاتي اْلُمضااراباةا اْلُمراكَُّب مي
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اري احْلُْكمي ِفي ها  ُِ لاْي ا ِبيادا ْن جماُْموعيهيماا أاْمٌر ُمراكٌَّب ِفي اْلعاْقلي لاكينَّ اَا أانَّ حياُْصلا مي ا ذا اِْلُوَلا جا ، كاما ا اْلباابي
.الا َياْ   فاى عالاى ذاويي اِْلاْلباابي

: ت اوْكييٌل، كاماا ِفي  ُر أاْن ي اُقولا ِي سحاٌْث، واالظَّاهي ءي: فيي ُه إيْبضااٌع( . قاالا ب اْعُض اْلُفضاالا ُِ: واب اْعدا ْنزي )ق اْوُل  شارْحي اْلكا
، اه . ماةي الزَّيْ لاعيييي ْلعاالا

 لي

ُِ فاإينَّ  ِي هااُهناا ِبيانَُِّ إيْبضااٌع إيَّنَّاا ُهوا الدَّ  أاُقوُل: لاْي ا اِْلاْمُر، كاماا فاهيما ْفُ  الا عاْقدا اْلُمضااراباةي: اْلماْحُكوما عالاْي
ُِ، فاإينَُِّ  ْفُ  ن اْفُس ئيُم الت َّوْكييلا إيَّنَّاا ُهوا عاْقُد اْلُمضااراباةي الا الدَّ ْبضااعا واُيالا ئيُم اْْلي  واالَّذيي يُ نااِفي اْْلي اعا ق اْبلا إيَّنَّاا ُيالا يدا

اْجلي اْلُمواكييلي إيَلا غا  انَّ الت َّوْكييلا ت اْفوييُض التَّصارُّفي ِلي ُه الا الت َّوْكييُل؛ ِلي ْبضااعا ب اْعدا ا اْلماْعَنا اْلعامالي وااْْلي رْييهي، واهاذا
في عاْقدي اْلُمضااراباةي، كاماا الا َياْفاى. ُِ، ِبييالا ْف ي ن اْفُس  الا حياُْصُل مينا الدَّ

ُِ ِبيانَُِّ ت اوْكييٌل  ْف ي ن اْفسا ماةي الزَّيْ لاعيييي ف الاْم حياُْكْم عالاى الدَّ ْلعاالَّ
ْنزي لي ِا فا واأامَّا ماا ِفي شارْحي اْلكا ِي: واواجَّ إينَُِّ قاالا فيي

ا  ُب الضَّماانا، واِلياذا نييفاةا أانَّ اْلعاْقدا اْلُمجارَّدا الا يُوجي ُجارَّدي ب اْي ي ماالي الا يُ اْلماْروييَّ عاْن أايبي حا ُّ ِبي ُن اْلُفُضوَلي ضاميي
انَّ  ؛ ِلي لتَّصارُّفي اٌع واُهوا َُيُْلُك ذاليكا واالا ابي ُ إييدا انَِّ ؛ ِلي اْجلي التَّصارُّفي لتَّْسلييمي ِلي ِي عالاى ماا ب اي َّنَّا ُِ اْلغارْيي واالا ابي  واكييٌل فيي

 ميْن ق اْبُل، اه .

ما ِفي واالا َياْفاى أانَّ الْ  ُِ ت اوْكييٌل. واالا كاالا ْف ا ن اْفسا انَّ الدَّ ن ْهاا أانَّ اْلُمضااريبا واكييٌل؛ ِلي  أانَّ اْلُمضااريبا ماْفُهوما مي
ْف ي ف اقاْط  ُْكمي الدَّ  ُقْل ِبِه أمحمد .ف ملمْم ي م واكييٌل سحياكامي عاْقدي اْلُمضااراباةي، واأامَّا أانَُِّ واكييٌل سحي

ُِ: واهاذا  ٌة( . قاالا ِفي النييهااياةي واميْعرااُج الدييرااياةي: أاْي: الضَّمااُن عا )ق اْوُل يحا ُاحي لاْيهيماا عيْندا ا إيذاا كااناتي اْلُمضااراباُة 
ٌة. واقاالا ِفي الْ  يحا ُاحي ا إيذاا كااناتي اْلُمضااراباُة  في الَّذيي ذاكاْرانا فييما ْختيالا نااياةي واشارْحي عي الرييْبحي أاوي اْلعامالي عالاى االي

لرييْبحي أاوي اْلعامالي عالاى ماا ذاكاْرانا إيذاا ، أاْي: ُوُجوُب الضَّمااني عالاى اِْلاوَّلي أاْو عالاْيهيماا ابي يي ِي اناتي اْلُمضااراباُة كا   اْلعاْي
يحاةا.  ُاحي

ا هااُهناا ُوُجو  ِي هبياذا ُل أاْن ياُكونا اْلُمشااُر إيلاْي ا، أا أاُقوُل: الا حُيْتاما ْي: عالاى اْلُمضااريبي اِْلاوَّلي ُب الضَّمااني عالاْيهيما
انَّ اْلماْذُكورا ِفي  ٌ؛ ِلي ِي بيِي ُهناا ُهوا الضَّمااُن عالاى اِْلاوَّلي ُمت اعانييي ْوُن اْلُمشااري إيلاْي ، باْل كا اٌن  واالثَّاِني اْلكيتاابي ُهوا ضاما

ُْر مينا  يْ اِْلاوَُّل الا غارْيا. واَلْا َيا حُّ أانَّ جياْعالا  اْلُمصانَّفي إيَلا اآْلني شاْيٌء ُيْشعيُر بيضامااني الثَّاِني أاْيضاا فاكا فا ياصي
اُهناا إيشااراةا إيَلا الضَّمااني عالاْيهيماا. واشاْأُن اْسمي اْْليشااراةي أاْن ُيشاارا بيِي إيَلا اْلماْحسُ  ا ها سي اْلُمشااهادي و كاليماةا هاذا

َّ  أاْو ماا ُهوا  ا َلْا تاُشمُّ ِبياْنزيلاةي اْلماْحُسوسي اْلُمشااهادي عالاى ماا ُعريفا ِفي ُماالييِي. واُوُجوُب الضَّمااني عالاى الثَّاِني ِي
ُِ قاطُّ إيَلا اآْلني فاْضالا عاْن أاْن جياْعالا ِبياْنزيلاةي اْلماْحُسوسي اْلُمشااهادي، عالاى أانَّ اْلُمصانَّفا ها  تا ُهناا بيصادادي اراائيحا

ْل ُيضامَُّن أاْيضاا أا  ، واأامَّا أانَّ الثَّاِني ها ْم الا ف ايُ ب ايييُنُِ ب اْعدا ب ايااني ماا ذُكيرا ِفي اْلكيتاابي ميْن ضامااني اِْلاوَّلي ليرابيي اْلماالي
 ".  (1)ُمفاصَّالا
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ْسقااطااتي اْلماْحضاةي ا .71 ْْلي لشُُّرو ي َياْتاصُّ ابي قي وااْلعاتااقي فاالا ي ات اعادَّاهاا.لَّيتي حُيْلاُف هبيا "واالت َّْعلييُق ابي الطَّالا  ا كا

 

يااتيِي واليواراثاتيِي ميْن ب اْعديهي( ليماا راوايْ ناا. واماْعنااهُ  ُ حاالا حا : )وااْلُعْمراى جاائيزاٌة ليْلُمعامَّري لِا ُ ُعُمراُه. أا قاالا ْن جياْعالا دااريهي لِا
ا راوايْ ناا واقاْد ب اي َّنَّا أانَّ اِلْيبا واإيذاا مااتا تُ رادُّ عا  حُّ التَّْملييُك، واي اْبُطُل الشَّْرُ  ليما ِي ف اياصي لشُُّرو ي لاْي ةا الا ت اْبُطُل ابي

: جاائيزاةٌ  ُ. واقاالا أابُو يُوُسفا ا اَّللَّ اُهما نييفاةا واُُمامٍَّد رامحي طيلاٌة عيْندا أايبي حا داةي )واالرُّْقَبا ابا ُِ دااريي ؛  (اْلفااسي انَّ ق اْولا ِلي
ُماا  اْلُعْمراى. واِلا ٌد كا ُِ رُْقَبا شاْرٌ  فااسي ْلييٌك. واق اْوُل ِي الصَّ  -أانَُِّ »لاك متا ُم عالاْي ُة واالسَّالا اَا اْلُعْمراى وارادَّ  -الا أاجا

، وا « الرُّْقَبا  ْن اْلُمرااق اباةي كاأانَُِّ يُ رااقيُب ماْوتاُِ، واهاذاا اللَّْفُظ مي واِليانَّ ماْعَنا الرُّْقَبا عيْندامهُاا إْن ميتَّ ق اب ْلاكا ف اُهوا لاكا
انَُِّ ي اتاضامَُّن إْطالا  حَّ تاُكوُن عاارييَّةا عيْندامهُاا؛ ِلي ْلْاطاري ف اباطالا. واإيذاا َلاْ تاصي نْتيفااعي بيِي.ت اْعلييُق التَّْملييكي ابي  قا االي

                             Q ِي.اِْلاقْ وا ِي، فاأاْشُكُر اَّللَّا ت اعااَلا واأات اواكَُّل عالاْي َّا َلْا أُْسباْق إلاْي  الي ِي

 

ُب الْ  ُااحي ْسقااطااتي اْلماْحضاةي الَّيتي حُيْلاُف هبياا( قاالا  ْْلي لشُُّرو ي َياْتاصُّ ابي ُِ: واالت َّْعلييُق ابي ا إشااراٌة )ق اْوُل عينااياةي: هاذا
ْن اْْليسْ  ب ْ إَلا أانَّ مي ، وااْْلي ْأُذوني واعاْزلي اْلواكييلي ْيني قااطااتي اْلماْحضاةي ماا الا حُيْلاُف هبياا كااحلْاْجري عالاى اْلما رااءي عاْن الدَّ

ب ْ  ٌر، إْذ قاْد مارَّ آنيفاا أانَّ اْْلي ْبٌط ظااهي ن ْهاا خا ْيني مي بْ رااءي عاْن الدَّ ن ْهاا اه . أاُقوُل: ِفي ق اْوليِي: وااْْلي ٍِ  اءا را مي ْن واْج ْلييٌك مي متا
ا عا  أانَُِّ غافالا عاْن ق اْيدي اْلماْحضاةي، واهاذا ْسقااطااتي اْلماْحضاةي فاكا يٌب إْسقااٌ  ميْن واْجٍِ. فاكاْيفا ياُكوُن ميْن اْْلي جي

.ُِ ْن  مي

 

 ُِ ْلييٌك واق اْوُل ُِ دااريي لاك متا انَّ ق اْولا ُِ: واقاالا أابُو يُوُسفا جاائيزاٌة؛ ِلي ُب رُْقَبا  )ق اْوُل ُااحي اْلُعْمراى( قاالا  ٌد كا  شاْرٌ  فااسي
ُِ رُقْ  باةا واق اْوُل ُِ دااريي لاك هي انَّ ق اْولا : واعيْندا أايبي يُوُسفا جاائيزاٌة؛ ِلي ا اْلماقاامي ٌد؛ اْلعينااياةي ِفي شارْحي هاذا َبا شاْرٌ  فااسي

ْلْاطاري إْن كاانا الرُّْقَبا ماأْ  انَُِّ ت اْعلييٌق ابي ْن اْلُمرااق اباةي، واإيْن كاانا ماْأُخوذاا ميْن اْْلي ِلي ْرقاابي فاكاأانَُِّ قاالا راق اباُة ُخوذاا مي
اْلُعْمراى. انْ ت اهاى.  دااريي لاك فاصاارا كا

دا كاْوني الرُّْقَبا ماْأُخوذاا نْ أاُقوُل: ِفي الصُّوراةي الثَّانيياةي سحاٌْث، إْذ عالاى ت اْقدييري أاْن ياُكونا ماْعَنا ق اْوليِي دااريي لاكا رُْقَبا عي 
اْن يُ قاالا  ٌد إْذ الا فاساادا؛ ِلا ُِ رُْقَبا شاْرٌ  فااسي ُِ: واق اْوُل راق اباُة دااريي لاكا  ميْن الرَّق اباةي راق اباُة دااريي لاكا الا ي اثْ ُبُت ق اْوُل

اْلُعْمراى كاماا ُِ: فاصاارا كا ا ت اراى واالا ياتيمُّ ق اْوُل ُِ: واِليا  ِفي شاْيٍء كاما نَّ ماْعَنا الرُّْقَبا عيْندامهُاا إْن ميتَّ الا َياْفاى )ق اْوُل
رُي إَلا أانَّ أاابا يُوُسفا قاالا  ُب اْلعينااياةي: ُيشي ُااحي ( قاالا  ْن اْلُمرااق اباةي إَلْا َيهاا الا ق اب ْلاكا ف اُهوا لاك، وااللَّْفُظ مي اواا  جبي

ريٍ  ريي باْل بيت اْفسي ا الت َّْفسي . واقييلا عا  هبياذا ا ذاكاْرانا ْن الرَّق اباةي كاما ا مي ، واُهوا أاْن جياْعالاها ْن آخارا ِي إنَّ اْشتيقااقا الرُّْقَبا مي لاْي
َّا  اُع الشَّْيءي ِفي اللُّغاةي ب اْعدا اْستيْقرااريهاا." َلمْ ي مُقْل بِِه أمحمد  الرَّق اباةي ِي  (1)، واإيْبدا
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72. ( : قاةي قاالا ُ تا "فاْصٌل ِفي الصَّدا انَِّ ( ؛ ِلي ْلقاْبضي حُّ إالَّ ابي قاُة كااِلْيباةي الا تاصي رباٌُّع كااِلْيباةي )فاالا َتاُوَُ ِفي واالصَّدا
انَّ اْلماْقُصودا ُهوا الث َّ  قاةي( ؛ ِلي ا ب اي َّنَّا ِفي اِلْيباةي )واالا ُرُجوعا ِفي الصَّدا ةا( ليما ُل اْلقيْسما . وااُب واقاْد حاصالا ُمشااٍع حياْتامي

. واكاذا  يي الث َّواابا قاةي عالاى اْلغاِي لصَّدا ُد ابي انَُِّ قاْد ي اْقصي ؛ ِلي ٍي اْستيْحسااانا ا إذاا تاصادَّقا عالاى غاِي إذاا واهابا  اواكاذا
ْقُصودا الث َّوااُب واقاْد حاصالا. انَّ اْلما  اْلفاقيريا؛ ِلي

                             Q ُماْند ُِ اْجلي ماا عاْن ُِ.ِلي ُم ُْستاْحساٍن. إَلا ُهناا كاالا ٌة لاْي ا ِبي  وحا

ا َيهاا الا هبياذا اواا رُي بيقاْوليِي اْلماْذُكوري إَلا أانَّ أاابا يُوُسفا قاالا جبي ريي باْل ا أاُقوُل: الا شاكَّ أانَّ اْلُمصانييفا ُيشي لت َّْفسي
رٍي آخارا  . والاكيْن لاْي ا ُمرااُدُه بيت اْفسي رٍي آخارا ْزبُوُر واهُ  بيت اْفسي راُه الشَّاريُح اْلما ْن الرَّق اباةي حاَّتَّ ماا ذاكا وا أاْن جياْعالاهاا مي

َّا  ْن الرَّق اباةي ِي ِي أانَّ اْشتيقااقا الرُّْقَبا مي ِا عالاْي ُب اْلكااِفي ، با َلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  ي اتَّجي ُااحي ِي  ِا عالاْي ْل ُمرااُدُه بيذاليكا ماا ن ابَّ
ريي الرُّْقَبا ما ا اتييفاا وامُجُْهورُ  ٌ  إَلا ت اْفسي ن اُهْم رااجي في ب اي ْ ْختيالا ُل االي ُي ا ْن اْلُمرااق اباةي. الشُّرَّاحي بيقاْوِلييْم: واحا ْم أاهنَّاا مي قيهي

ْلييٌك ليْلحاالي ما ا انْتيظااري اْلوااهيبي ِفي الرُّجُ  ا اللَّْفظا عالاى أانَُِّ متا ، فاالتَّْملييُك جاائيٌز و فاحامالا أابُو يُوُسفا هاذا عي
انَّ ماْعَنا الرُّقْ  ؛ ِلي : اْلُمرااق اباُة ِفي ن اْف ي التَّْملييكي طيٌل كاماا ِفي اْلُعْمراى واقااالا اُر واانْتيظااُر الرُُّجوعي ابا َبا هاذيهي الدَّ

ريانا ماْواتا كاأانَُِّ ي اُقوُل: أُرااقيُب ماْوتاكا واتُ رااقيُب ماْويتي فاإي  خي ، ْن ميتَّ ق اب ْلاك فاهي آلي ي فاهييا َلي
يا لاكا واإيْن ميتَّ ق اْبلي
طيٌل. انْ ت اهاى ق اْوِلُُ  ُِ واذاا ابا لا اليكي ق اب ْ ْلْاطاري، واُهوا ماْوُت اْلما اءا ابي ا ت اْعلييقا التَّْملييكي ابْتيدا  ْم.فاكاانا هاذا

ُااحي  راُه  ُْالا ماا ذاكا ِي أا ُِ عالاْي ا الا ي اتَّجي ْن الرَّق اباةي ُب اْلعينااياةي بيقاْوليِي: واقييلا عالايْ ف اعالاى هاذا ِي إنَّ اْشتيقااقا الرُّْقَبا مي
َّا  ا اْلماقاامي  َلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد  ِي با غااياةي اْلب ايااني قاالا ِفي هاذا ُااحي : واعيْنديي ق اْوُل أايبي إَلْا كاماا الا َياْفاى. مُثَّ إنَّ 

ُاحُّ، إْذ غا  ْن فاساادي الشَّْر ي فاسا يُوُسفا أا ٌد، واالا ي اْلزاُم مي انَّ اياُة ماا ِفي اْلباابي أاْن يُ قاالا الشَّْرُ  فااسي اُد اِلْيباةي؛ ِلي
انَّ اِلْيباةا إَّنَّا  ِي ناظاٌر؛ ِلي داةي كاماا ِفي اْلُعْمراى انْ ت اهاى. أاُقوُل: فيي لشُُّرو ي اْلفااسي لشُُّرو ي ا الا ت ا اِلْيباةا الا ت اْبُطُل ابي ْبُطُل ابي

اْن الا  اءا، واأامَّا إذاا مانا ا ذاليكا فاالا جمااالا ِلا ْناْ  الشَّْرُ  ثُ ُبوتا التَّْملييكي ابْتيدا ةي إذاا َلْا َيا دا  ت اْبُطلا اِلْيباُة بيِي اْلفااسي
، وافييماا  ِي ليضاُروراةي اْمتينااعي حتااقُّقي اِلْيباةي بيُدوني حتااقُّقي التَّْملييكي اءا عالاى حناُْن فيي ْناُ  الرُّْقَبا ثُ ُبوُت التَّْملييكي ابْتيدا  َيا

ُاحَّ الْ  : وا ْيُث قاالا ُب اْلكااِفي حا ُااحي راُه  ا ماا ذاكا ُِ آنيفاا وايُ ؤايييُد هاذا هاا كاماا حتااقَّْقُت اا إايَّ
رييمهي ُعْمراى ليْلُمعامَّري ت اْفسي

يااتيِي واليواراثاتيِي مي  ُِ حاالا حا طيلٌ لا بييٌ  ف اُهوا ابا  (1) عيْندا ُُمامٍَّد." ْن ب اْعديهي، والاْو قاالا دااريي لاكا رُْقَبا أاْو حا
انَّ سارْيا كُ  .73 ُِ ِبيُْجراةي ُكليي ماْرحالاٍة( ؛ ِلي لاٍة ")واماْن اْستاْأجارا باعيرياا إَلا ماكَّةا فاليْلجامَّالي أاْن يُطااليبا ليي ماْرحا

ُب اِْلاْجُر إالَّ ب اْعدا اْنقيضااءي اْلُمدَّةي واانْتيهااءي السَّ ماْقُصوٌد. واكاانا أا  : الا جياي نييفاةا ي اُقوُل أاوَّالا فاري واُهوا ق اْوُل بُو حا
ناافي ي ِفي اْلُمدَّةي فاالا ي ات اواََُّع اِْلاْجُر عالاى أاْجزاائيهاا، كا  ِي مُجْلاةُ اْلما ْعُقودا عالاْي انَّ اْلما ؛ ِلي ِي ا إذا ما َُف ارا ْعُقوُد عالاْي ا كاانا اْلما

ي اْستيْحقااقا اِْلاْجري سااعاةا فاسااعاةا ليتاحا  ِي أانَّ اْلقييااسا ي اْقتاضي ُِ اْلقاْولي اْلماْرُجوعي إلاْي قي اْلُمسااوااةي، قُّ اْلعامالا. واواْج
ي إَلا أاْن الا ي ات افارَّغا   رَُّر بيِي،ليغارْييهي ف اي اتاضا إالَّ أانَّ اْلُمطاالاباةا ِفي ُكليي سااعاٍة تُ ْفضي

                             Q ا ما ا أانَّ اْلُمصا ْن اْلُقُيودي اْلُمْقتاصاري عاْن ذيْكريها نْتيفااعي ياُدلُّ عالاى أانَّ اْلغاْصبا أاْيضاا مي نييفا ذاكارا عاْن االي
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انَّ الْ  ُِ: ِلي ا ت اراى. )ق اْوُل ُارااحاةا كاما ناافي ي ِفي ُُوراةا اْلغاْصبي  ِي مُجْلاةُ اْلما ْعُقودا عالاْي اْلُمدَّةي فاالا ي ات اواََُّع اِْلاْجُر عالاى  ما
انَّ  : ِلي ا اْلماقاامي ُب اْلعينااياةي ِفي شارْحي هاذا ُااحي ِي اْلعامالا( قاالا  ْعُقوُد عالاْي ا إذاا كاانا اْلما ِي  أاْجزاائيهاا كاما اْلماْعُقودا عالاْي

نا  انَّ أاْجزااءا مُجْلاةُ اْلما هاا؛ ِلي اِْلاْعوااضي ُمْنطابيقاٌة  افي ي ِفي اْلُمدَّةي، واماا ُهوا مُجْلاةٌ ِفي اْلُمدَّةي الا تاُكوُن ُمْسلاماةا ِفي ب اْعضي
ئاا كاماا ِفي  ي ْ ن ْفاعاةي شا ُر ق اْبلا اْستييفااءي مُجْلاةي اْلما قُّ اْلُمؤاجيي بيي ي فاإينَُِّ ماا َلْا ُيسالييْم ا عالاى أاْجزااءي الزَّمااني فاالا ياْستاحي ْلما

ِي ُهوا اْلعامالا، كااْلْييااطاةي فاإي  ْعُقوُد عالاْي ا إذاا كاانا اْلما ُاارا كاما قُّ ق اْبضا الثَّماني وا ُِ الا ياْستاحي  اْلْايَّا ا الا نَّ مجاييعا
ْن اِْلُْجراةي ق اْبلا اْلفارااغي كاماا ساياْأيتي  ئاا مي ي ْ قُّ شا  . اه .ياْستاحي

قُّ ق اْبضا الثَّماني ساْهٌو ظا  ُِ الا ياْستاحي بيي ي فاإينَُِّ ماا َلْا ُيسالييْم مجاييعا ٌر، إْذ قاْد مارَّ ِفي أاُقوُل: ِفي ق اْوليِي كاماا ِفي اْلما اهي
، واإي  ْلعاٌة بيثاماٍن قييلا ليْلُمْشرتايي اْدفاْ  الثَّمانا أاوَّالا ْلعاٍة أاْو مثااٌن بيثاماٍن قييلا ذا اْلبُ ُيوعي أانَُِّ إذاا بيي ا سي ْلعاٌة بيسي ا بيي ا سي

، واِفي الصُّ  بيي ي قُّ ق اْبضا الثَّماني ق اْبلا تاْسلييمي اْلما ا ماعاا، فافيي الصُّوراةي اِْلُوَلا ياْستاحي ُماا سالييما وراتانْيي اِْلُْخرايانْيي ِلا
لانْيي ماعاا، واأامَّا أانْ  قُّ ق اْبضا اْلبادا قَّ ق اْبضا الثَّماني إالَّ ب اْعدا تاْسليي ياْستاحي بيي ي فاميمَّا الا ياْستاحي  ،َلمْ ي مُقْل بِِه أمحمد  مي اْلما

بيي ي فاإينَُِّ الا ي ات اواََُّع ُوُجوُب تا  ْيُث قاالا كاماا ِفي اْلما ُب اْلكااِفي حا ُااحي راُه  بيي ي واالصَّوااُب هااُهناا ماا ذاكا ْسلييمي اْلما
ُِ حاقُّ." عالاى تاْسلي   (1)يمي الثَّماني باْل لا

ُ الا ُيْسكي  .74 قي )إالَّ أانَِّ ُ أاْن ي اْعمالا ُكلَّ شاْيٍء( ليْْليْطالا ُ الا ي ات افااواُت فاصاحَّ اْلعاْقُد )والِا اداا واالا "واأانَِّ ُن حادَّ
ُن  انَُِّ يُوهي ِي ضاراراا ظااهيراا( ؛ ِلي انَّ فيي ؛ ِلي لاةا.اْلبينااءا ف اي ات اقايَُّد الْ قاصَّاراا واالا طاحَّاانا  عاْقُد ِبياا وارااءاهاا داالا

                             Q ِي. وا واى ماا يُوهيُن اْلبينااءا ليتاحاقُّقي الضَّراري الظَّاهيري فيي قي سي ْطالا ا اْْلي ن ْهاا ِلياذا الا ُمناافااةا ي اْعمالا ُكلَّ شاْيٍء مي
ُِ أاْن ي ا بانْيا اْلقاْولي بيصاْرفي  ْعمالا ُكلَّ شاْيٍء ميْن اْلُعْرفي ُمْطلاقا اْلعامالي إَلا أاْعماالي السُّْكَنا وابانْيا اْلقاْولي ِبيانَّ لا

ِي فاالا غُ  مي الت َّفااُوتي فيي ناافيِي واعادا ُْ ِي واأا قي عامالي السُّْكَنا ناظاراا إَلا أانْ وااعي ْطالا ِي ِفي باارا عالايْ أاْعماالي السُّْكَنا ْليي
راُه اْلُمصانييُف واغارْيُُه.  الت َّْعلييلي الَّذيي ذاكا

ُِ ُمْستاأْ  قُّ ُل أانَّ ُكلَّ عاماٍل الا ياُضرُّ اْلبينااءا ياْستاحي ُْ انَُِّ لاْو كاانا اِْلا ُر الدُّوري، وااحلْاواانييتي جي واأامَّا شاْطرُُه الثَّاِني فاْلي
ريي  ُْطلاقي اْلعاْقدي بيُدوني اْلماصي قَّ اِبي ْلعامالا الَّذيي لاْي ا ميْن  إَلا أانَّ اْلُمت اعاارافا فييهاا ُهوا السُّْكَنا لازيما أاْن ياْستاحي

ْن ي السُّْكَنا أاْيضاا  ُارَُّحوا ِفي عاامَّةي اْلُمْعتارباااتي ِبيانَُِّ ومَلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد  جي ْلُعْرفي إَلا عامالي  ، باْل  ماْصُروٌف ابي
ا اْستيْحسااٌن. واِفي اْلقي السُّْكَنا  حُّ اْلعاْقُد ميْن غارْيي ب ايااٍن، واقااُلوا: إنَّ هاذا حُّ؛ ، واُهوا الا ي ات افااواُت ف اياصي يااسي الا ياصي

نْتيفااعي ي ات انااواُل عامالا السُّْكَنا واغارْياُه ف اي ات افااواُت فاالا ياُكوُن بُدٌّ مينْ  ، وااالي انَّ ُمْطلاقا اْلعامالي ْلب ايااني ليْلجاهاالاةي ا ِلي
ُ الا ي ات افااواُت فاصاحَّ  ُِ: واأانَِّ يي ليلزييرااعاةي. )ق اْوُل ياةي إَلا النييزااعي كاماا ِفي اْستيْئجااري اِْلارااضي ُب ا اْلُمْفضي ُااحي ْلعاْقُد( قاالا 

ا جاوااٌب عامَّا عاساى أاْن يُ قاالا سالَّْمناا أانَّ السُّكْ   ت ات افااواُت السُّكَّاُن فاالا َنا ُمت اعااراٌف، والاكيْن قادْ اْلعينااياةي: هاذا
ُم ِفي عادامي ُوجُ  ، إْذ اْلكاالا ْلماقاامي ا السُّؤاالي ابي ءي: الا ميسااسا ِلياذا وبي ب ايااني ماا بُدَّ ميْن ب اياانيِي. واقاالا ب اْعُض اْلُفضاالا

ُا يُ ْعماُل فييهاا الا ِفي ب ايااني ماْن ياْسُكُن انْ ت اها  مي  بي اْلعينااياةي واقا ا ساْهواا ى. أاُقوُل: لاعالَّ لاْفظا السُّكَّاني ِفي كاالا احي
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ٌر. واأامَّا عالاى ماا واقا ا  ْلماقاامي ظااهي ينائيٍذ ميسااُس السُّؤاالي ابي ، فاحي ْن لاْفظي السُّْكَنا ِفي النُّساخي  ميْن اْلكااتيبي باداالا مي
ُل فييهاا، لاكيْن قاْد ت ات افااواُت السُّْكَنا بيت افااُوتي السُّكَّاني ِفي اْلعامالي فاالا بُدَّ مينْ اْلماْشُهوراةي فااْلُمرااُد   ب ايااني ماا يُ ْعما

ب اباا ليت افااُوتي ن اْف ي اْلعامالي الَّذيي ُهوا السُّْكَنا اْكت افاى بي  تي ذيْكري ت افااوُ والامَّا كاانا ت افااُوُت السُّكَّاني ِفي اْلعامالي سا
ِا اْلْاواابي أانَّ السُّْكَنا الا ت ا  ُِ: ي اْعِي واْج ُِ: واواْجُه ِي ق اْوُل ُد إلاْي فااواُت، واماا الا ت ا السُّكَّاني قاْصراا ليْلماساافاةي، وايُ ْرشي

ُد اْلعاْقدا ف اياصيحُّ. انْ ت اهاى.  ي ات افااواُت الا ياْشتاميُل عالاى ماا يُ ْفسي

ْيُث قاالا إنَّ السُّْكَنا الا  ب َّْر ت اْرشُ حا ُّ:  ت ات افااواُت، واَلاْ ي اُقْل إنَّ السُّكَّانا الا ي ات افااواتُونا، تادا ِي ْد. واقاالا الشَّاريُح اْلعاْي
ا جاواابٌ  : هاذا ا قاالا ُب اْلعينااياةي واِلياذا ُااحي ُاحَّحاُِ  ا  ُ الا ي ات افااواُت، واهاكاذا انَِّ : واِلي ى عامَّا عاسا  واِفي ب اْعضي النُّساخي

ُا  انَّ  يٍح. أامَّا أاوَّالا فاْلي ُِ لاْي ا بيصاحي ُم . أاُقوُل: كاالا لَّْمناا أانَّ السُّْكَنا ُمت اعااراٌف إَلْا با اْلعينااياةي َلْا اأاْن يُ قاالا سا حي
بي  ُااحي انَّ جاْعلا  نيياا فاْلي ْح تيْلكا النُّْسخاةا باْل َلْا ي ات اعارَّْض ِلااا قاطُّ. واأامَّا َثا ا ا ُيْصحي ْلعينااياةي ق اْولا اْلُمصانييفي هاذا

ا إْذ ُمْقتاضاى هاذيهي النُّْسخاةي أانْ  ها انَُِّ باْل َياْابا ُكونا ق اْوُل يا  جاوااابا عاْن ُسؤااٍل ُمقادٍَّر الا ياُدلُّ عالاى ُنْسخاٍة، واِلي
، وااالَّذيي ياُكوُن جاوااابا  ا دالييالا آخارا ُمْستاقيالا ُِ عاْن ُسؤااٍل ُمقادٍَّر إَّنَّاا يا  اْلُمصانييفي هاذا لا ُكوُن ميْن ُمتامييمااتي ماا ق اب ْ

، واإيْن أاراادا أانَّ اْلماْذُكورا ِفي  ا جاوااٌب عامَّا عاساى أاْن يُ قاالا إَلْا ا قاالا هاذا ُِ: واِلياذا ْفظي اْلعينااياةي لا  ف الاْم ياصيحَّ ق اْوُل
دي الشَّرْحي عيبااراُة هاذيهي النُّ  ا راأا بيصادا ْذُكوُر فييما يْ نااُه ميْن ُنساخي اْلعينااياةي ْسخاةي الا غارْيُ ف الاْي ا كاذاليكا أاْيضاا، باْل اْلما

. مي  عيبااراُة واأانَُِّ بيُدوني الالَّ

انَُِّ يُوهيُن اْلبينااءا ف اي ات اقايَُّد اْلعاْقُد ِبياا وارااءا  ِي ضاراراا ظااهيراا؛ ِلي انَّ فيي ُِ: ِلي : ها )ق اْوُل لاةا( أاُقوُل: ليقاائيٍل أاْن ي اُقولا ا داالا
 ". مي أانَّ أاْعماالا ا اْلكاالا ْن هاذا ُر مي  (1)الظَّاهي

ُجا  .75 ُه ت اْرتافيُ  اْلْاهاالاُة، والاْو اُْحتييجا إَلا اْْليجياابي ِبي نْتيفااعي واعيْندا ُب "وااْْليجااراُة تُ ْعقاُد ليالي رَّدي التَّْسلييمي جياي
 ْجراْيني ليلت َّي اقُّني بيِي.أاقالُّ اِْلا 

                             Q لتَّْسلي ، واإيْن واجابا ِفي الصُّوراةي اْلماْذُكوراةي ابي ُِ. أاُقوُل: َُيْكيُن أاْن جُياابا عاْنُِ ِبيانَّ اِْلاْجرا ُم ْن غارْيي كاالا يمي مي
ُجارَّدي التَّْسلييمي  ُب ِبي ْط ي اْلماساافاةي اْلُمعاي َّناةي ِفي ذاليكا واالتَّْخليياةي، باْل الا بُدَّ ِفي ُوُجوبيِي ميْن قا  عاماٍل إالَّ أانَُِّ الا جياي

ا  ُر واأاْمساكاها ُارَُّحوا ِبيانَُِّ إذاا اْستاْأجارا داابَّةا إَلا اْلُكوفاةي فاسالَّماهاا اْلُمؤاجيي ُْم  ادا حاَّتَّ ااْلعاْقدي، فاإيهنَّ ُر بيب اْغدا  ْلُمْستاْأجي
ُِ إَلا اْلُكوفاةي ف الا  ِي، واإيْن سااق اهاا ماعا رُي فييهاا إَلا اْلُكوفاةي فاالا أاْجرا عالاْي ُِ اْلماسي ٌة َُيْكيُن باْت ماضاْت ُمدَّ ب ْهاا واجا ْم ي ارْكا

 اِْلُْجراُة. انْ ت اهاى.

في ماا هاالا فافيي ماْسأالاةي التَّْخييريي بانْيا ماسااف اتانْيي ُُمْتاليفاتانْيي ت اْرتافيُ  اْلْا  ْن ت اْينيك اْلماسااف اتانْيي، ِبييالا ُة بيقاْط ي ماساافاٍة مي
ُجارَّدي التَّْسلييمي جيايُب أاقالُّ اِْلاْجرا  ُِ: والاْو اُْحتييجا إَلا اْْليجياابي ِبي ا )ق اْوُل ليهيما ُْ ِي عالاى أا ْيني ليلت َّي اقُّني بيِي( ي اْعِي حناُْن فيي

، ِبياْن ُيسالييما اْلعانْيا اْلُمْستاأْ والاْو اُْحتييجا إَلا إ ُجارَّدي التَّْخليياةي واالتَّْسلييمي ري، واَلاْ جياابي اِْلاْجري ِبي جاراةا إَلا اْلُمْستاْأجي
ْيني مُسييياا ِفي اْلعاْقدي ليلت َّ  ُب أاقالُّ اِْلاْجراْيني اللَّذا فاعاُة جياي ن ْ تافيْ  بيِي قاطُّ حاَّتَّ تُ ْعلاما اْلما قُّني بيِي. أاُقوُل: ليقاائيٍل أاْن ي ا ي ان ْ
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ْونيِي  بي اْْليجااراةي بينااءا عالاى كا ِْلاقاليي ِفي داْف ي اْلْاهاالاةي اْلوااقيعاةي ِفي ابا اَا اِْلاْخُذ ابي : لاْو جا ت اي اقييناا لاصاحَّْت مُ  ي اُقولا
فاعاٍة مُ  ن ْ ٍ أاْو ليما ٍل ُمعانيَّ ا إذاا مساَّى ليعاما اراُة فييما ْط عاي َّناٍة أاْجراْيني ُمت اغااييراْيني عالا اْْليجا : خي ى سابييلي اْلبادالي كاأاْن قاالا

ٍم أاْو بينيْصفي ديْرهامٍ  ا اْلب اْيتي بيديْرها : اُْسُكْن ِفي هاذا ٍم، أاْو قاالا ٍم أاْم بينيْصفي ديْرها ا الث َّْوبا بيديْرها جابا أاقالُّ وا  هاذا
ْيني مساَّامهُا  ْ ي مُقْل بِِه أمحمد  ا اِْلاْجراْيني اللَّذا ُ اْلُموافيي  ومَلم ، واااَّللَّ ْف ي  ُق.ف اتاأامَّْل ِفي الدَّ

 

ُب إجااراةي اْلعاْبدي[  ]ابا

حْلُريي شاراعا ِفي  اٍم ت ات اعالَُّق ابي ُب النييهااياةي: لامَّا ف اراغا ميْن ب ايااني أاْحكا ُااحي ُب إجااراةي اْلعاْبدي( قاالا  يااني أاْحكااٍم ب ا  )ابا
ْلعاْبدي، إْذ اْلعاْبُد ُمْنحاطُّ الدَّراجاةي عاْن احْلُريي فااحْناطَّ ذيْكرُُه عاْن ذيْكري احْلُريي ليذاليكا ان ْ ت ا  ت اهاى. وااقْ ت افاى أاث اراُه  ت اعالَُّق ابي

: لامَّا كااناتْ  ُب غااياةي اْلب ايااني ُااحي ا اْلواْجِي. واقاالا  ْن الشُّرَّاحي ِفي ذيْكري هاذا ثيرٌي مي ْن أانْ وااعي إ كا اراُة الرَّقييقي ن اْوعاا مي جا
انَّ  ٍة، واأاخَّرا ذيْكراهاا؛ ِلي دا ٍب عالاى حي ٌَُّة ت ات اعالَُّق بيِي ذاكاراهاا ِفي ابا ا لرَّقييقي ماساائيُل خا اْلْيْن ا ُمقادٌَّم  اْْليجااراةي واابي

ِي اْلُمناا ْن واْج حا َلي مي ا ماا الا ، واقاالا هاذا  اْلعاْبدا ُمْنحاطُّ الدَّراجاةي ساباةي، واماا قييلا ِفي ب اْعضي الشُُّروحي إنَّ عالاى الن َّْوعي
اياةي ذاكارا ق اْبلا ها  با اِلْيدا ُااحي انَّ  ِي ناظاٌر؛ ِلي ا اْستيْئجاارا الدُّوري ذا عاْن احْلُريي فااحْناطَّ ذيْكرُُه عاْن ذيْكري احْلُريي ليذاليكا فافيي

ْلماساائيلي اْلماْذكُ وااحلْاواانييتي وااحلْامَّ  ِي ابي ُي ْختيصاا ، واذاكارا ُهناا اْستيْئجاارا الرَّقييقي الي ، امي واالدَّواابيي ا اْلباابي وراةي ِفي هاذا
ْدماةي واغارْيي  ُْلي بيباابي إجااراةي الرَّقييقي ليْلخي مي ا، واظا ها وات اْرجاما اْلباابا بيباابي إجااراةي اْلعاْبدي كاماا ت اْرجاما ِفي اِْلا اهيُر كاالا
ُْالا فا  ُِ أا ياةا لا انَُِّ الا ويالا ُِ أانَّ اْلعاْبدا ُمْنحاطُّ الدَّراجاةي عاْن احْلُريي؛ ِلي ْن ُم مي ا الشَّاريحي يُ ْفها ُِ ِفي الا هاذا حُّ تاصارُُّف  ياصي

ا ُمسالٌَّم، والاكيْن لاْو كاانا ُمرااُد اْلُمصا  ، واهاذا ا َلْا ي ابْ شاْيٍء إالَّ إبييْذني اْلماْوَلا ْستيْئجااري نييفي هاذا ْأ أاوَّلا اْلباابي ابي دا
ُاالاةا واالا نييااباةا، باْل ُهوا ُماا  ُْالا ِفي عاْقدي اْْليجااراةي الا أا ُِ تاصارٌُّف أا ْن ْد مي انَُِّ َلاْ يُوجا ، واماْوقيُ  اْلعاْبدي؛ ِلي لُّ التَّصارُّفي

ابَّةي واحناْوي  ا أانَّ غاراضا اْلُمصانييفي َلْا ياُكْن إالَّ ت اْنويي عاْقدي اْْليجااراةي كاالدَّ ، ف اُعليما هبياذا ، إَلا ُهناا  ذاليكا ُ  اْلماساائيلي
.ُِ ُم  كاالا

 ". انَّ جُمارَّدا كاْوني ُِ ناظاٌر؛ ِلي حا لا ِي الَّذيي الا  (1)أاُقوُل: ِفي اْلواْج
ا عالاى اْلقييماةي فااْفرتااقاا. .76 يحا ُاحي " 

انَّ ِفي اْلكيتااباةي ماْعَنا اْلُمعااواضاةي.قاالا )واإيذاا ق ا  ( ِلي ا عاتاقا  باضاها

في ماا ، ِبييالا ْلعيْتقي ُد اْلعيواضانْيي إَلا اْلماْوَلا سالَّما اْلعيواضا اآْلخارا ليْلعاْبدي واذاليكا ابي ُالا أاحا ذاا كاانا اْلعاْبُد إ فاإيذاا وا
ا  ْيُث َلْا َتاُْز اْلكيتااباُة ِلي ْن ق اْبُل. نَّ اْلُمْسليما لاْي ا ميْن أاْهلي اْلتيزاامي اْلْاْمري، والاْو أادَّاهاا عا ُمْسليماا حا تاقا واقاْد ب اي َّنَّاُه مي

ُ أاْعلاُم.  واااَّللَّ

                             Q ْانَّ قييااسا ال ٌد، ِلي ُِ الشَّافيعييُّ قييااٌس فااسي ا ي اْعِي ماا قاالا اباةي عالاى اْلب اْي ي إمَّا أاْن ياُكونا ميْن كيتا والاناا أانَّ هاذا
انَّ اْلب اْي ا ُمعااواضاُة مااٍل ِبيااٍل، واا نْتيهااُء وااِْلاوَُّل الا ياصيحُّ ِلي ْيُث االي اُؤهاا أاْو ميْن حا ْيُث ابْتيدا كيتااباُة ُمعااواضاُة لْ حا
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اهنَّاا ِفي ُمقااب الاةي فاكيي احلْا  اهنَّا مااٍل بيغارْيي مااٍل ِلي اءي، واكاذاليكا الثَّاِني ِلي بْتيدا نْتيهااءي ُمعااواضاةا ْجري ِفي االي ا واإيْن كااناْت ِفي االي
نْتيهااءي، واِفي  ِا النييكااحا ِفي االي ِي فاأاْشبا ْلُك فيي ٍِ ياْسُقُط اْلمي أانَّ ماْبَنا ُكلٍي  مااٍل ِبيااٍل واُهوا الرَّق اباُة لاكيْن عالاى واْج

ُهما  ن ْ .مي لنييكااحي اُر كااٍف ِفي إحلْااقيهاا ابي ا اْلميْقدا  ا عالاى اْلُمسااُمااةي، واهاذا

ُِ. أاُقولُ  ُم داةي اْستيْظهااٍر. انْ ت اهاى كاالا ٌّ عالاى اْلُممااكاساةي ليزيايا ِي انَُِّ ماْب في اْلب اْي ي ِلي ُِ ِبييالا ِي ناظاٌر. أامَّا أاوَّالا  :واق اْوُل فيي
ُ جاعالا  انَِّ : فا  فاْلي ْيُث قاالا قيي الثَّاِني حا ِا النييكااحا ُمت افارييعاا عالاى الشيي نْتيهااءي، ق اْولا اْلُمصانييفي فاأاْشبا ِا النييكااحا ِفي االي أاْشبا

ْهُر بيغارْيي مااٍل واُهوا ما  اءي ُمعااواضاةا مااٍل واُهوا اْلما بْتيدا انَّ كاْونا النييكااحي ِفي االي ٌر ُمقارٌَّر ن ْ والاْي ا بيتاامٍي ِلي فاعاةُ اْلُبْض ي ظااهي
ُهْم ِفي ُمايلييِي.  عيْندا

َّا  ٍر واِي نْتيهااءي ُمعااواضاةا مااٍل ِبيااٍل ف اغارْيُ ظااهي ُِ ِفي االي ْوُن جي  د  َلْم ي مُقْل بِِه أمحم أامَّا كا واى اتا ميْن الشُّرَّاحي هااُهناا سي
ا قاا ُما يي فاإيهنَّ ِي انَّ ما الشَّرييعاةي وااْلعاْي ِا النييكااحا ِلي ناافي ا اْلُبْض ي مااٌل عيْندا الدُُّخولي الا ِفي ت اْعلييلي ق اْولي اْلُمصانييفي فاأاْشبا

ِا النييكااحا  ا ُمت افارييعاا إمَّ  ف اياُكوُن ُمعااواضاةا مااٍل ِبيااٍل انْ ت اهاى، فاكاانا حاقُّ اْلماقاامي أاْن جُيْعالا ق اْوُل اْلُمصانييفي فاأاْشبا
. قَّنْيي قيي اِْلاوَّلي ف اقاْط أاْو عالاى جماُْموعي الشيي  عالاى الشيي

ا."  : واهاذا انَُِّ قاالا نيياا فاْلي  (1)واأامَّا َثا
عااياةا إَّنَّاا َتايبُ  .77 انَّ السيي عااياةا عالاى اْلعاْبدي ِلي راا، واالا سي راا كاانا أاْو ُمْعسي ُِ ُموسي نا ُِ أاْن ُيضاميي جي  ليلتَّْخريي"ف الا

ُهماا، ن ْ ٌد مي  إَلا احْلُريييَّةي أاْو ليت اعالُّقي حاقيي اْلغارْيي واَلاْ يُوجاْد وااحي

                             Q ُا غارْي ، واهاذا ْعتااُق بيُدوني الت َّلافُّظي ِي عاْكُ  ذاليكا واُهوا أاْن ي اثْ ُبتا اْْلي ُُ أاْلب اتَّةا، واإيَّنَّاا يُ ناافيي وراةي  ُمتاحاقييٍق ِفي 
يي ف الاْم ياتيمَّ التَّْمثييُل واالا الت َّْقرييُب.  إْعتااقي الصَّبي

ْعتا  ِي أتاامٌُّل، فاإينَّ الَّذيي ي اُهمُّناا ثُ ُبوُت اْْلي : فيي ْيُث قاالا ا حا ِا ِلياذا ءي ت ان ابَّ ْمني واكاأانَّ ب اْعضا اْلُفضاالا اقي الا ِفي ضي
ُُوراةي إالتَّكالُّمي كاماا إذاا واريثا  ِي أاْيضاا خالاٌل، فاإينَّ الثَّابيتا ِفي  ْن واريثا اْلقارييبا إَّنَّاا اْلقارييبا اه . أاُقوُل: لاكيْن فيي

مُ  ، وااْلكاالا ءي ُمفاصَّالا ُارَُّحوا بيِي قااطيباةا، واقاْد مارَّ ِفي كيتاابي اْلواالا ا  ْعتااقي كاما اُهناا ِفي ا ُهوا اْلعيْتُق ُدونا اْْلي ْعتااقي ها ْْلي
 ُدونا جُمارَّدي اْلعيْتقي كاماا الا َياْفاى، فاالا ياتيمُّ التَّْمثييُل بيتيْلكا الصُّوراةي أاْيضاا واالا الت َّْقرييُب.

في فيي ْتالا ُْالا ِفي اْلْاواابي هااُهناا فاإينَّ كاْونا ثُ ُبوتي اْْلي ْنفيكااكي أا ِي ِفي مُثَّ أاُقوُل: الا فاائيداةا حليادييثي االي ماا حناُْن فيي
اُر اْلُوُرودي السُّؤاالا اْلماْذُكورا الا ُماا  ، ف اياُكوُن مادا ْنكاارا ْمني الت َّلافُّظي أاْمٌر ُمقارٌَّر الا ي اْقباُل اْْلي ئاا اضي ي ْ لاةا، واالا جُيْديي شا

ُُوراٍة ُأْخراى. في عاْن الت َّلافُّظي ِفي  ْتالا  ِفي داْفعيِي اْنفيكااُك اْْلي

يَّةي اْلُمْكراهي ليآْللييَّةي ِفي حاقيي الت َّ فااحلْا  حي ُاالا مي  ْن عادا : الا ي اْلزامُ مي يَّتيِي قُّ عيْنديي ِفي اْلْاواابي أاْن يُ قاالا حي ُاالا مُ  لافُّظي عادا
يَّتيِي ِلااا ِفي حاقيي  حي ُاالا ما  انَّ عادا ُف، ِلي ْتالا ْمنيِي واُهوا اْْلي لت َّلافُّظي ليعيلَّةي اْمتينااعي التَّكالُّمي ا ِلااا ِفي حاقيي ماا ث اباتا ِفي ضي

، فاإينَّ اْلُمْكريها َيُْ  في ْتالا ْن اْْلي ْمنيِي مي يا غارْيُ ُمتاحاقييقاٍة ِفي حاقيي ماا ث اباتا ِفي ضي
ُِ أاْن َياُْخذا بيليسااني اْلغارْيي، واهي كيُن

ُا  ُِ كاماا  ُِ عالاى اْلماالي ف ايُ ْتليفا ُِ أا اْلُمْكراها وايُ ْلقييا ُِ ف الا راا( رَُّحوا بيِي فييماا مارَّ )ق اْوُل راا كاانا أاْو ُمْعسي ُِ ُموسي نا ْن ُيضاميي
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با  ا ِفي اْلكااِفي واغارْييهي. فاإيْن قييلا: ي ان ْ ْعسااري. كاذا ْلياسااري وااْْلي ٍف فاالا َياْتاليُف ابي انَُِّ ضامااُن إْتالا غيي أاْن الا ُيضامَّنا ِلي
ا  .اْلُمْكريُه ِلي فا ُف بيعيواٍض كاالا إْتالا ْتالا ُء، وااْْلي  نَُِّ أاتْ لافا بيعيواٍض حاصالا ليْلُمْكراهي واُهوا اْلواالا

ا لاْو أُْكريها عالاى أا  ، كاما فا إذاا كاانا اْلعيواُض مااالا فا بيعيواٍض إَّنَّاا ياُكوُن كاالا إْتالا ْتالا يبا ِبيانَّ اْْلي ْكلي طاعاامي أُجي
ااْلغارْيي فاأا  ُ حاصالا ليْلُمْكراهي عيواٌض، أاْو كاانا ِفي ُحْكمي اْلما انَِّ ُ الا ضاماانا عالاى اْلُمْكريهي ِلي لي كاماا ِفي ماناافي ي كالا فاإينَِّ

ا  ُء لاْي ا كاذاليكا ِلي ، وااْلواالا ُِ تُ عادُّ مااالا عيْندا الدُُّخولي انَّ ماناافيعا ا ُمْكراهاا، ِلي ، اْلُبْض ي إذاا أاتْ لافاها نَُِّ ِبياْنزيلاةي النَّسابي
. ا ِفي الشُُّروحي ، كاذا نااني ءي إذاا راجاعاا الا ياْضما ْي اْلواالا  أاالا ت اراى أانَّ شااهيدا

ِي فاإينَّ اْلُمْكراها  ُِ ف اعاتاقا عالاْي ْن ٍم مي رااءي ذيي راحي ا اْلْاوااُب ُيْشكيُل ِبياا لاْو أُْكريها عالاى شي ُ  ُهنااكا  ي ارْ الا أاُقوُل: هاذا جي
ِي ِفي الْ  ، ناصَّ عالاْي مي لاةُ الرَّحي ُي ُ عيواٌض ُهوا  ُ حاصالا لِا ، واالا ياْذهاُب بيقييماةي اْلعاْبدي عالاى اْلُمْكريهي بينااءا عالاى أانَِّ ائي ي بادا

ٌر، وا  ءي، أامَّا حاقييقاةا فاظااهي اْلواالا مي لاْيساْت ِبيااٍل كا لاةا الرَّحي ُي انَُِّ أامَّا ُحكْ عالاْيكا أانَّ  ا فاْلي كاماا   َلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد  ما
عااياةا  انَّ السيي عااياةا عالاى اْلعاْبدي ِلي ُِ واالا سي َّنَّاا َتايُب ليلتَّْخرييجي إقااُلوا ِفي ماناافي ي اْلُبْض ي عيْندا الدُُّخولي ف اتاأامَّْل )ق اْوُل

في اْلمارييضي إذاا أاْعتا إَلا احْلُريييَّةي أاْو ليت اعالُّقي حاقيي الْ  ُهماا( ِبييالا ن ْ ٌد مي ." غارْيي واَلاْ يُوجاْد وااحي  (1)قا
ُم لُغاةا  .78 ْعالا ْذُن: اْْلي ْأُذوني اْْلي  "كيتااُب اْلما

                             Q زا اْلُمْشرتايي عا انَُِّ عاجا : ِلي ا اْلماحاليي ُب اْلعينااياةي ِفي ت اْقرييري هاذا ُااحي  إيفااءي الثَّماني، وااْلعاْجُز عاْن نْ قاالا 
ن اُهماا أانَُِّ  ُ  ب اي ْ ، وااْلْاامي بيي ي ُب حاقَّ اْلفاْسخي قييااساا عالاى اْلعاْجزي عاْن إيفااءي اْلما ْقُد ُمعااواضاٍة، عا إيفااءي الثَّماني يُوجي

يَّتيِي اْلُمسااوااُة اه .  واميْن قاضي

ءي ق اْولا  ِي سحاْ وارادَّ ب اْعُض اْلُفضاالا : فيي ْيُث قاالا ا أانَُِّ عاْقُد ُمعااواضاٍة، حا ن اُهما ُ  ب اي ْ ٌث، باْل اْلعيلَُّة اْلْااميعاُة ُِ: وااْلْاامي
انَُِّ عاْقُد ُمعااواضاٍة. . . إَلاْ  ا ِلي ُِ: واهاذا ، واق اْوُل يا اْلعاْجُز عاْن التَّْسلييمي

 هي

، ف اْليُ تاأامَّْل ا حَّةي اْلقييااسي ُي انَّ جُمارَّدا اْلعاْجزي عا ليب ايااني  ْن التَّْسلييمي الا ياكااُد أاْن ه . أاُقوُل: لاْي ا ذااكا بيسادييٍد، ِلي
حاظاةي كاْوني اْلعاْقدي عاْقدا  ا ُهناا بيُدوني ُمالا حَّةي اْلقييااسي ها ُي اميعاةا ِفي  حَّةي جا ُي عااواضاٍة، مُ ياُكونا عيلَّةا جااميعاةا ِفي 

با اْلعاْجُز عاْن التَّْسلييمي حاقَّ اْلفاْسخي ِفي غارْيي عاْقدي اْلُمعااواضاةي أاْيضاا، واإيالَّ لازيما أا  ، َلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد  وم ْن يُوجي
ُِ ليب ايااني  ْوُن اْلب اْي ي عاْقدا ُمعااواضاٍة، واُهوا اْلواْج اُر ِفي حتااقُّقي اْلعيلَّةي اْلْااميعاةي هاا ُهناا كا حَّةا اْلقييااسي ْلُمصا افااْلمادا ُي نييفي 

انَُِّ عاْقُد ُمعااواضاٍة. ا ِلي  هاا ُهناا بيقاْوليِي: واهاذا

يَّتيِي الْ  ن اُهماا أانَُِّ عاْقُد ُمعااواضاٍة واميْن قاضي يَّتيِي اْلُمسااوااُة وااْلقاْوُل ِبيانَّ اْلْاامي ا ب اي ْ َّا ت افارَّدا بيِي مُ واميْن قاضي سااوااة لاْي ا ِي
بُ  ُا  ُااحي بي اْلكااِفي وا ا ُهناا كاصااحي ُة الثييقااتي ها ليما بي ميْعرااجي اْلعينااياةي، باْل أاْطب اقاْت عالاى التَّْصرييحي بيِي كا احي

ُ أاْعلاُم. ماامي الزَّيْ لاعييُّ واغارْييهيْم، واااَّللَّ  الدييرااياةي وااْْلي

 

] ْأُذوني  ]كيتااُب اْلما
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ْأُذوني ب ا  ي ساْبقا احلْاْجري،إيرااُد كيتاابي اْلما ْذُن ي اْقتاضي ُر اْلُمنااساباةي، إْذ اْْلي ف الامَّا ت ارات َّباا ُوُجوداا  ْعدا كيتاابي احلْاْجري ظااهي
ُم لُغاةا( أاُقوُل: َلْا أارا قاطُّ ِفي ُكُتبي ا ْعالا ْذُن اْْلي ُِ اْْلي اوالاةي بانْيا لُّغاةي اْلمُ لت ارات َّباا أاْيضاا ذيْكراا واماا ليلت َّنااُسبي )ق اْوُل تادا
، مي ْعالا ْوُن اِْلاذااني ِبياْعَنا اْْلي ْذُكوُر فييهاا كا ، واإيَّنَّاا اْلما مي ْعالا ْذني ِبياْعَنا اْْلي ُم ف ا  الثييقااتي جماييءا اْْلي ْعالا ْذُن اْْلي ُِ اْْلي قاْوُل

ُ  ُكُتبا اللُّغاةي. ْن يُ رااجي ُر ذاليكا ليما  لُغاةا ُماالُّ ناظاٍر ياْظها

عْ ن اعا  ْْلي ْذني لُغاةا ابي رُي ماْعَنا اْْلي ِي ت اْفسي ْن اْلماشااييخي ِفي ُكُتبي اْلفيْق ثيرٍي مي مي كا راُه ْم قاْد واقا ا ِفي كاالا ا ذاكا مي كاما الا
ُِ ِفي الشَّ  ْذني ميْن أاذينا لا ُوا عاْن ماْعَنا اْْلي ريي ف اعاربَّ ُِ،  يْ اْلُمصانييُف، والاعالَُّهْم تاسااُماُوا ِفي الت َّْفسي حا : أاْي أاابا ءي إْذانا

ِي  َيااءي إلاْي ، واالا َياُْلو عاْن ن اْوعي اْْلي مي ْعالا ْن اْْلي ُِ عااداةا مي َيُم ُارَّحا بيِي ِفي اْلقااُموُس ِبياا ُيالا ا  ُب ما  كاما ُااحي ا ذاكاراُه 
ْذني لُغاةا وا  اُهناا: حُيْتااُج إَلا ب ايااني اْْلي ْيُث قاالا ها : أامَّا لُ النييهااياةي حا ْذُن ِفي الشَّْيءي راْفُ  اْلمااني ي شاْرعاا، مُثَّ قاالا غاةا فااْْلي

ُ ِفي الشَّْيءي إْذانا اه . مُثَّ  ُِ ميْن أاذينا لِا را عاْن قيِي فييماا ُحجي ٌم إبييْطالا ُِ واإيْعالا ْن اْلُمْست اب ْعادي إليماْن ُهوا ُماُْجوٌر عاْن نَّ مي
راُه اْْلي  ْنُِ هااُهناا ماا ذاكا ُم، وامي ْعالا ْذُن ِفي اللُّغاةي اْْلي ْيُث قاالا ِفي الت َّْبيينيي: وااْْلي ُم مااُم الزَّيْ لاعييُّ حا ْعالا  اِْلاذااُن واُهوا اْْلي
 بيُدُخولي اْلواْقتي اه .

ْيُث قاالا ِفي فاْصلي شاراائيطي الرُّْكني ميْن كيتاابي  ائي ي حا ُب اْلبادا ُااحي راُه  ا ماا ذاكا ْذنا ُهوا ا واكاذا انَّ اْْلي : ِلي ْأُذوني ْلما
ُم، قاالا اَّللَُّ ت اعااَلا }واأاذااٌن مينا اَّللَّي واراُسوليِي{ ]التوبة:  ْعالا راُه احتييااُد 3اْْلي ارا ماا ذاكا ٌم اه . فاإينَّ مادا [ أاْي إْعالا

اا عالاى ما  ا ِبياْعَنا أاحاديمهي ْيُث اْستاْشهادا ْذني وااِْلاذااني حا ريي ْعَنا آخارا والاْي ا كاذاليكا قاطْ اْْلي عاا، وااِْلاْظهاُر ِفي ت اْفسي
ْذُن ف ا  : أامَّا اْْلي ْيُث قاالا ِي حا ْر َااداُه ِفي ماْبُسوطي مي ُخوااها ْسالا ْيُخ اْْلي ْذني لُغاةا ماا ذاكاراُه شا ُق." هُ ماْعَنا اْْلي ْطالا وا اْْلي

(1) 
عاُِ  .79 ْيني فاليْلُغرامااءي أاْن ي اُردُّوا اْلب ا "قاالا )والاْو كاانا اْلماْوَلا ابا لدَّ ْن راُجٍل واأاْعلاماُِ ابي ْي ا( ليت اعالُّقي حاقييهيْم واُهوا مي

مٌّ ُمؤاخَّرٌ  ٌة، فااِْلاوَُّل اتا ا فاائيدا ُهما ن ْ ٍد مي ْن راق اباتيِي، واِفي ُكليي وااحي ْستييفااءي مي ْستيْسعااءي وااالي قيٌص  حاقُّ االي واالثَّاِني انا
لْ مُ  ُِ إذاا َلْا ياصي ُْم أاْن ي اُردُّوُه. قااُلوا: أتاْوييُل ا كاانا ِلا ْلب اْي ي ت اُفوُت هاذيهي اْلْيرياُة فاليهاذا ْم الثَّماُن، فاإيْن عاجٌَّل، واابي  إلاْيهي

ْم. ْم إلاْيهي ُُولي حاقييهي ُْم أاْن ي اُردُّوُه ليُو ةا ِفي اْلب اْي ي لاْي ا ِلا ُالا واالا ُُمااابا  وا

                             Q ُُهْم اْلم يا شاْيٌء واُهوا أانَّ حاقَُّهْم كاانا ِفي ب اْي ي اْلعاْبدي وااْلماْوَلا قاْد رافا ا عان ْ
: والاكيْن باقي ُب قاالا ْؤناةا فاالا جياي

ةا بيغارْيي إْذني اْلُغرامااءي. وا  عا الرتَّيكا ييي إذاا ابا ُي ِي الضَّمااُن، كااْلوا يُب عاْن ذالي عالاْي ْر ِفي ُأجي كا ِبياْن حاقَُّهْم َلْا ي اْنحاصي
ٌر ِفي ب اْي ي الرتَّيكاةي فاافْ  ، واحاقُّ اْلُغرامااءي ُمْنحاصي ْلب اْي ي ْستيْسعااُء واقاْد فااتا ابي ُْم االي ُِ. أاُقوُل: اْلب اْي ي باْل ِلا ُم رتااقاا اه  كاالا

ْذُكوُر عالاى ُِ السُّؤااُل اْلما انَّ واْضعاهاا فييماا إذاا كاانا مثااُن ا الا ي اتَّجي ؛ ِلي ُْالا تيِي، ماْسأالاتيناا هاذيهي أا ْلعاْبدي أاقالَّ ميْن قييما
تيِي أاْو ُمسااويايا ِلااا فاالا ي اثْ ُبُت ليْلُغرامااءي اْلْييااُر بانْيا اِْلا  ُِ أاْكث ارا ميْن قييما ثي الْ واأامَّا إذاا كاانا مثااُن ماْذُكوراةي ْشيااءي الثَّالا

اَاُة اْلب اْي ي واأاْخُذ الثَّماني ليعادامي اْلفاائيداةي ِفي ا ُْم إْذ ذااكا إجا ُ ِلا ُارَّحا لِفي هاذيهي اْلماْسأالاةي. باْل ي ات اعانيَّ تَّْضمينيي، واقاْد 
ا اْلْييا  : واهاذا ْيُث قاالا ُج الشَّرييعاةي حا ُهْم اتا ن ْ ثيرٌي ميْن الثييقااتي مي  انا الثَّماُن أاقالَّ ميْن اْلقييماةي.اُر إذاا كا بيذاليكا كا
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ْيُث قاالا ب اْعدا ذيْكري  ُب اْلغااياةي حا ُااحي ُهْم  ن ْ ُْم اه . وامي ياارا ِلا امي اْلماْسأالاةي متاا  أامَّا إذاا كاانا أاْكث ارا أاْو ُمسااويايا فاالا خي
ُ لاْفُظ ُُمامٍَّد ِفي اْلْاامي ي الصَّغيريي  تيِي، فا واب ايااني أانَِّ عاُِ ِبياقاليي ميْن قييما ا إذاا ابا تيِي أاْو ِبياْكث ارا ميْن : هاذا عاُِ بيقييما أامَّا إذاا ابا

ْم اه . تيِي واق اباضا واُهوا ِفي ياديهي فاالا فاائيداةا ِفي التَّْضمينيي والاكيْن ياْدفاُ  الثَّمانا إلاْيهي  قييما

ُِ اْلماْوَلا بيِي أاقالَّ ميْن قي فاإيذاا كااناْت ماْسأالاتُ ناا هاذيهي في  عا ِْ أاْن يُ قاالا يماا إذاا كاانا مثااُن اْلعاْبدي الَّذيي ابا تيِي َلْا ي اتَّجي يما
ا  ِي الضَّمااُن؛ ِلي ُب عالاْي ُهْم اْلُمْؤناةا فاالا جياي قَُّهْم  إنَّ حاقَُّهْم كاانا ِفي ب اْي ي اْلعاْبدي وااْلماْوَلا قاْد رافا ا عان ْ كاانا ِفي نَّ حا

ِي الضَّ  ن ْهاا ف اقاْد قاصَّرا وات اعادَّى ف اواجابا عالاْي ُِ ِبياقالَّ مي عا تيِي وااْلماْوَلا قاْد ابا  مااُن قاْطعاا.ب اْي ي اْلعاْبدي بيقييما

ُِ أانَّ سابابا ُوُجوبي الضَّمااني عالاى الْ  لا ُي ا انَّ حا ُِ حاقَّ ما مُثَّ أاُقوُل: ِفي اْلْاواابي اْلماْذُكوري ناظاٌر؛ ِلي ْوَلا ت اْفوييُت
لتَّ  ا أاْن جيايبا عالاى اْلماْوَلا ضامااُن الدُّيُوني ابي ، واُمْقتاضاى هاذا ْستيْسعااءي اْلُغرامااءا بيب اْيعيِي اْلعاْبدا ماامي ُدونا ضامااني االي

ُْم أاْن ياْستاْسُعوا اْلعاْبدا ِفي مجاي  ُْم كاانا ِلا اهنَّ تيِي ف اقاْط، واقاْد ي ي ُديُوني قييماةي اْلعاْبدي ف اقاْط؛ ِلي اري قييما ُْم الا ِفي ميْقدا ِي ِلا
باغيي أاْن ياْضمانا اْلباائيُ  وااْلُمْشرتاي  ْلُكليييَّةي ف اي ان ْ ْستيْسعااءي ابي ْلب اْي ي واالت َّْغيييبي حاقُّ االي ُه واُهوا فااتا ابي ي مجايي ا ماا ف اوَّاتا

، مجاييُ  ماا َُيْكيُن اْستييفااُؤُه ابي  ْن الدُّيُوني ْستيْسعااءي مي ْ ي مُقْل بِِه أمحمد  الي ا  ،ومَلم واإيَّنَّاا الَّذيي قااُلوا بيِي أاْن جيايبا عالاْيهيما
ب َّْر. اري قييماةي اْلعاْبدي الا غارْيا ف اتادا ْقدا  ضامااُن مي

 

ُا  ْم الثَّماُن، فاإيْن وا ْل إلاْيهي ُِ إذاا َلْا ياصي ُِ قااُلوا أتاْوييُل ةا ِفي الْ )ق اْولا ُُولي لا واالا ُُمااابا ُْم أاْن ي اُردُّوُه ليُو ب اْي ي لاْي ا ِلا
ُب."  ُااحي ْم( قاالا  ْم إلاْيهي  (1)حاقييهي

انَُِّ الا ب اقااءا ِلااا، واِلياهنَّاا الا متُااثيُل اِْلاْعياانا ليُسْرعاةي ف اناائيهاا واب ا  .80 فُ هاا؛ ِلي ،"غاْصبُ هاا واإيْتالا  قااءي اِْلاْعيااني

                             Q ْف اياُجوَُ ِفي اْْليجااراةي أاْن َتايبا اِْلُْجراُة عالاى ال ، حَّةي اْْليجياابي وااْلقاُبولي ُي ن ْفاعاةي ِفي حاقيي  ري اْلما ُمْستاْأجي
ُُدوثيهاا ِفي ياديهي إذاا واقا ا  ِي سحي ناافي ي الَّيتي حاصالاْت عالاى ميْلكي ُقااب الاةي اْلما ْعتيبااري إقااماةي اْلعانْيي الَّيتي ا ِبي ِي ابي لرتَّااضيي عالاْي

، ِبيي  لنَّصيي ْستيْحسااني ابي بي االي فاعاةي عالاى ُموجي ن ْ فاعاةي ماقااما اْلما ن ْ ري واساباٌب ليُوُجودي اْلما ْلُك اْلُمؤاجيي يا مي
في هي الا

ُ غارْيُ جاائيٍز قييااساا وااْستيْحسااانا فا  ِي ماا َُيااليُف اْلقي اْلغاْصبي فاإينَِّ ُِ: واِلياهنَّاا الا متُااثيُل الا يُ ْرتاكاُب فيي ب َّْر )ق اْوُل يااسا ف اتادا
لييُل إَّنَّاا ياُدلُّ  ا الدَّ : هاذا ( أاُقوُل: ليقاائيٍل أاْن ي اُقولا لاى أانَّ ماناافي ا عا اِْلاْعياانا ليُسْرعاةي ف اناائيهاا واب اقااءي اِْلاْعيااني

ُماا الا ُتْضماُن ابي اْلماْغُصوبي  ن اُهماا، واالا ياُدلُّ عالاى أاهنَّ اث الاةي ب اي ْ مي اْلُمما ِْلاْعيااني ليعادا ُن ابي ناافي ي اْلُممااثيلاةي الا ُتْضما ْلما
ُْالا فاالا ياتيمُّ الت َّْقرييُب. ُم ماْضُمونييَّتيهاا أا  ِلااا وااْلُمدَّعاى عادا

ْزبُوري ت اقارُُّر عا  ِي اْلما ا الدَّلييلا عالاى اْلواْج ُِ ِبيانَّ ماْبَنا ت اْقرييري اْلُمصانييفي هاذا مي ماْضُمونييَّتيهاا واَُيْكيُن اْلْاوااُب عاْن دا
ْحتيماالي ليظُُهوريهي، يُ ْرشي  ا االي ُ َلاْ ي ات اعارَّْض لين اْفيي هاذا ، فاكاأانَِّ مْجااعي ْْلي ناافي ي ابي ْلما بي اْلكااِفي دُ ابي ُااحي  إَلا ذاليكا ت اْقرييُر 

ُااراْت ما  اهنَّاا لاْو  : والائيْن سالَّْمناا تاصاوُّرا غاْصبيهاا فاالا َُيْكيُن تاضامُّنُ هاا؛ ِلي ْيُث قاالا ا الدَّلييلا حا ْضُموناةا عالاى هاذا
طيٌل  ناافي ي واُهوا ابا ْلما ُيبي فاإيمَّا أاْن ُتْضمانا ابي اهنَّاا الا ، أاْو ابي ي مُقْل بِِه أمحمد   ومَلمْ اْلغاا طيٌل أاْيضاا؛ ِلي ِْلاْعيااني واُهوا ابا
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. وابانْيا ماا ي ا  ناافي ا أاْعرااٌض الا ت اب ْقاى واقْ تانْيي وااْلعانْيُ ت اب ْقاى أاْوقاااتا انَّ اْلما قاى واماا الا ي اب ْقاى ب ْ متُااثيُل اِْلاْعياانا؛ ِلي
ِي  ت افااُوٌت عاظييٌم، واضاماانُ  ُد إلاْي ، وايُ ْرشي مْجااعي لنَّصيي وااْْلي اث الاةي ابي ٌّ عالاى اْلُمما ِي بي  اْلُعْدوااني ماْب ُااحي أاْيضاا ت اْقرييُر 

بي الا َياْلُ  ُي ناافي ا لاْو كااناْت ماْضُموناةا عالاى اْلغاا : واِليانَّ اْلما ْيُث قاالا تاُكونا  و إمَّا أانْ غااياةي اْلب ايااني ذاليكا الدَّلييلا حا
نيريي فاالا جياُوَُ  الدَّرااهيمي واالدَّانا ، أاْو بيغارْييهاا ميْن اِْلاْعيااني كا ناافي ي ْن اْلما ْن تاُكونا ماْضُموناةا أا  ماْضُموناةا ِبياْمثااِلياا مي

، واالا جياُوَُ أاْن تاُكونا ما  انَُِّ الا قاائيلا بيذاليكا ناافيُ ؛ ِلي يا اْلما
ِْلاْمثاالي واهي اث الاةي، ْضمُ ابي مي اْلُمما ِْلاْعيااني ليعادا وناةا ابي

ِي ِبييْثلي ماا اْعتاداى عالاْيُكمْ  اث الاةُ شاْرٌ  ِفي ضامااني اْلُعْدوااني بيقاْوليِي ت اعااَلا }فااْعتاُدوا عالاْي [ 194{ ]البقرة: وااْلُمما
ُب اْلعينااياةي: وااْعرُتيضا ِبياا إذاا أاتْ لافا ما  ُااحي ِي اْلفاسااُد فاإينَُِّ يا اه . قاالا  لدَّرااهيمي الَّيتي ت اب ْقاى، ا ُيْسريُع إلاْي ُِ ابي ُن ْضما

يُّ  ُي ْيُث اْلفانااُء وااْلب اقااُء غارْيُ ُمْعتاربااٍة، واِبياا إذاا اْستاْأجارا اْلوا اث الاةا ميْن حا ِي فادالَّ عالاى أانَّ اْلُمما  ليْلياتييمي ماا حياْتااُج إلاْي
نا إَلا  بيدارااهيمي  انَّ اْلُقْرابا ؛ ِلي اَا ا لاماا جا يحا ُاحي ْرمُتْ  ماالي اْلياتييمي الا  اْلياتييمي فاإينَُِّ جاائيٌز الا ُمااالاةا، والاْو كاانا ماا ذاكا

ِي اِْلاْحساني. ْلواْج  جياُوَُ إالَّ ابي

اث الاةا اْلُمْعتاربااةا  ِي اِْلاوَّلي ِبيانَّ اْلُمما يبا عاْن اْلواْج ٍق واابا  واأُجي يا ماا تاُكوُن بانْيا ابا
ٍق واأابْ قاى فاكاانا هي ٍق الا بانْيا ابا

ٌ  إَلا أاهنَّاا تُ ْعتارباُ بانْيا جاْوهاراْيني الا بانْيا جاْوهاٍر واعاراٍض، أاالا ي ا  ا رااجي راى أانَّ ب اْي ا الثييياابي السُّؤااُل غارْيا وااريٍد، واهاذا
لدَّرااهيمي جاائيٌز واإينْ  رااءا الثيييا   ابي ابي بيدارااهيمي اْلياتييمي كاانا أاحاُدمهُاا ي اب ْلاى ُدونا اآْلخاري، واعاْن الثَّاِني ِبياا ذاكاْرانا أانَّ شي

ِْلاْحساني ِفي ماالي اْليا  نا ابي ، فادالَّ عالاى أانَّ اْلُقْرابا ا ذاكاْرانا ييي ما ا ُوُجودي الت َّفااُوتي كاما ُي ْلوا
ُهوا ماا الا يمي تي جاائيٌز لي

ْن اْلْاواابانْيي شاْيٌء. أامَّا ِفي  ُِ. أاُقوُل: فييماا ذاكاراهُ ِفي ُكلٍي مي ُم باا ِفي التَّصارُّفااتي اه  كاالا انَّ ت اْنوييراُه  يُ عادُّ عاي ْ ؛ فاْلي اِْلاوَّلي
لدَّرااهيمي جاائيٌز واإيْن كاانا أا  ُدمهُاا ي اب ْلاى دُ بيقاْوليِي أاالا ي اراى أانَّ ب اْي ا الثييياابي ابي انَّ حا يٍح؛ ِلي ونا اآْلخاري لاْي ا بيصاحي

َي ذاليكا ِفي ضامااني اْلُعْدوااني  واا لانْيي ِفي اْلب اْي ي الا ياُدلُّ عالاى جا ْن الت َّفااُوتي بانْيا اْلبادا انَّ ليْلعاْقدي جاوااَا ن اْوٍع مي ؛ ِلي
ْن ا ثيرٍي مي ْثيرياا ِفي َتاْوييزي كا ا قااُلوا: جياُوَُ ب اْيُ  عاْبدٍ واالرييضاا أتا ، واعاْن هاذا ُُلوٍف واالا جياُوَُ ذاليكا لت َّفااُوتي ُتُِ أاْلٌف ِبي  قييما

لْ  ٍر واعاراٍض جياُوَُ أاْيضاا ابي ا إذاا الت َّفااُوُت ِفي ضامااني اْلُعْدوااني قاْطعاا، أاالا ي اراى أانَّ الت َّفااُوتا بانْيا جاْوها عاْقدي كاما
اث الاةا اْلُمْعتاربااةا ِفي ضامااني اْلُعْدوااني الا ت ُ اْستاْأجا  فاعاةا دااٍر ماثاالا بيدارااهيما ُمعاي َّناٍة ما ا أانَّ اْلُمما ٍر را مان ْ تاصاوَُّر بانْيا جاْوها

ُارَّحاا بيِي. ا   واعاراٍض كاما

رااءي الثييياابي بيدارااهيمي الْ  انَّ جاوااَا شي ؛ فاْلي ييي الا ياُدلُّ واأامَّا ِفي الثَّاِني ُي ْلوا
ييي ليْلياتييمي ياتييمي لي ُي َي اْستيْئجااري اْلوا  عالاى جاواا

ٍر واُهوا ت افااُوٌت غارْيُ فا  انَّ الت َّفااُوتا ِفي اِْلاوَّلي بانْيا جاْوهاٍر واجاْوها ِي؛ ِلي ِي بيداراامهيي ٍش، واالت َّفااُوُت ِفي ماا حياْتااُج إلاْي احي
ييي ِفي مااالثَّاِني بانْيا جاوْ  ُي وااَا تاصارُّفي اْلوا ٌش، واالا شاكَّ أانَّ جا ٍر واعاراٍض واُهوا ت افااُوٌت فااحي لت َّفااُوتي ها لي اْلياتييمي ابي

، أاالا ي اراى أانَّ الت َّفااُوتا اْلفاا شي لت َّفااُوتي اْلفااحي َي تاصارُّفيِي ابي واا شي الا ياُدلُّ عالاى جا شا الَّذي اْلغارْيي اْلفااحي ي بانْيا حي
شي الَّ  اث الاةا اْلُمْعتاربااةا ِفي ضامااني اْلُعْدوااني ُدونا الت َّفااُوتي اْلغارْيي اْلفااحي ْناُ  اْلُمما ذيي بانْيا جاْوهاٍر جاْوهاٍر واعاراٍض َيا

 ". ٍر، فاليما الا جياُوَُ أاْن ياُكونا اِْلاْمُر ِفي تاصارُّفي  (1)واجاْوها
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ُِ ي اتاأاتَّى في  .81 انَُِّ الا ُشْفعاةا "واق اْوُل ِي ِلي ي ْن دااٍر ماْهراا أاْو ماا ُيضااهي ْقصاا مي ِي يماا إذاا جاعالا شي ُه إالَّ فيي  عيْندا
ا بيعاْقدي اْْليجااراةي ضاُرورييٌّ فاالا ياْظها  ،  ِفي حاقيي الشُّْفعاةي رُ واحناُْن ن اُقوُل: إنَّ ت اقاوُّما ماناافي ي اْلُبْض ي ِفي النييكااحي واغارْييها
ةا ماا ي اُقوُم ماقااما غارْييهي ِفي اْلماْعَنا اْلْااصيي اْلما  انَّ اْلقييما ا الدَُّم وااْلعيْتُق غارْيُ ُمت اقاوييٍم ِلي ُلوبي واالا ي اتاحاقَُّق طْ واكاذا

انَُِّ  ارا ماْهراا ِلي ا إذاا ت ازاوَّجاهاا بيغارْيي ماْهٍر مُثَّ ف اراضا ِلااا الدَّ ْونيِي ِبيا  فييهيماا، واعالاى هاذا ْنزيلاةي اْلماْفُروضي ِفي اْلعاْقدي ِفي كا
انَُِّ ُمباادالاُة مااٍل ِبياالٍ  ْلُمسامَّى ِلي ْثلي أاْو ابي ا ِبياْهري اْلمي عاها في ماا إذاا ابا ، ِبييالا ْلُبْض ي والاْو ت ازاوَّجاهاا عالاى  ،ُمقاابيالا ابي

ِي أاْلفاا فاالا  : َتاي دااٍر عالاى أاْن ت اُردَّ عالاْي نييفاةا واقااالا اري عيْندا أايبي حا انَُِّ ُشْفعاةا ِفي مجايي ي الدَّ صَّةي اِْلاْلفي ِلي ُب ِفي حي
ِي.  ُمباادالاٌة ماالييٌَّة ِفي حاقيي

ا ي ان ْعاقيُد بيلاْفظي النييكااحي واالا ي اْفُسُد بيشاْر ي النييكا  بيٌ  واِلياذا ِي اتا ِي، واالا ُشْفعاةا ِفي ا واُهوا ي اُقوُل ماْعَنا اْلب اْي ي فيي حي فيي
الييَّةي اْلماْقُصوداةي  ، واِليانَّ الشُّْفعاةا ُشريعاْت ِفي اْلُمباادالاةي اْلما ا ِفي الت َّبا ي ُْلي فاكاذا  اِْلا

                             Q ْةي اِْلاْعوااضي الَّيتي ُجعيلات ُم ِفي قييما اري ناظاٌر، إْذ اْلكاالا دَّاري ِفي الصُّواري اْلماْذُكوراةي الا ِفي باداالا ليل واقييماةُ الدَّ
ُة دامي  عيييي قييما

ُب عيْندا الشَّافي ُُوراةي الصُّْلحي ُهوا داُم اْلعاْمدي، فااْلوااجي اري، وااْلعيواُض ِفي  اْلعاْمدي عالاى  قييماةي ن اْف ي الدَّ
اري الا يُ قااُل: لامَّا ُجعيلا  ُة الدَّ ِي الا قييما ُِ قييما َاْعمي ُت ُااراْت قييما اري  اانَّ ن اُقوُل: داُم اْلعاْمدي عيواضاا ميْن الدَّ اري ِلي ةا الدَّ

ةا ليآْلخاري لاكاانا قييماةُ اِْلاْعوااضي اْلماذْ  ريا قييماةُ أاحادي اْلعيواضانْيي قييما ا اْلقاْدُر أاْن تاصي ُكوراةي ِفي الصُّوراةي لاْو اقْ تاضاى هاذا
ْزبُوراةي كُ  اري اْلما ْن الدَّ ُهماا عيواضاا مي ن ْ اري ليكاْوني ُكلٍي مي ةا الدَّ ا قييما فيِي ِفي د  ومَلمْ ي مُقْل ِبِه أمحم لييها ، باْل واقا ا التَّْصرييُح ِبييالا

مْجاالي ماا ق ُ  ِا ْليي ا ت ان ابَّ ءي لامَّ ما ِفي لْ ساائيري الصُّواري ِفي ن اْف ي اْلعينااياةي أاْيضاا، مُثَّ إنَّ ب اْعضا اْلُفضاالا : كاأانَّ اْلكاالا ناا قاالا
اري وااْلعاْبدي ف اتاأامَّْل. ةي الدَّ  قييماةي اِْلاْعوااضي الا ِفي قييما

ةي، فاإينَّ اْلعاْبدا ماْأُخوٌذ ِفي  لدَّاري ِفي اْلُمؤااخاذا داتيِي اْلعاْبدا واإيحلْااقيِي ابي َيايا ْب ِفي   جاانيبي اِْلاْعوااضي اه  أاُقوُل: َلْا ُيصي
مي ِفي قييماةي اِْلاْعوااضي الا يُ نااِفي  ْوُن اْلكاالا ، فاكا ُِ عيبااراُة اْلكيتاابي ُح عاْن اْعتيباارا قييماةي  اْلُمقاابيلاةي ليلدَّاري كاماا يُ ْفصي

. ن اعاْم اْلعيواُض إْعتااُق اْلعاْبدي الا ن اْفُ  اْلعاْبدي، لاكيْن ماْن جياْ  ْعتااقي ُُوراةي اْْلي ْعتااقا ُمت اقاوييماا الا بُدَّ عا اْلعاْبدي ِفي  ُل اْْلي
ليِي، واأامَّا التَّْحقييُق ميْن قي  ُْ ُم ُهناا عالاى أا ُِ ميْن اْلماصيريي إَلا قييماةي اْلعاْبدي ِفي ت اْقويَييِي، وااْلكاالا يُء ميْن با لا ليناا فاساياجي

 ب اْعدُ 

ا الدَُّم وااْلعيْتُق غارْيُ ُمت اقاوييٍم(  ُِ واكاذا  (1)قاالا ِفي اْلعينااياةي:." )ق اْوُل
انَّ  .82 ( ِلي ُن الرَّاشُّ ُابيي اْلمااءي فاساقاطا الا ياْضما ُن )والاْو ت اعامَّدا اْلُمُرورا ِفي ماْوضي ي  ُب "عااداةا الا ياْضما ُااحي  ُِ

عاا ليْلُمُروري الا  ُد ماْوضي انَُِّ جياي ا إذاا راشَّ ب اْعضا الطَّرييقي ِلي ِي، فاإيذاا ت اعامَّدا اْلُمُرورا عالاى أاث ارا عيلٍَّة. واقييلا: هاذا اءي فيي  ليْلما
ا  ِي بيذاليكا َلاْ ياُكْن عالاى الرَّاشيي شاْيٌء، واإيْن راشَّ مجايي ا الطَّرييقي ياْضماُن ِلي ُابيي اْلمااءي ما ا عيْلمي ُ ُمْضطارٌّ ماْوضي ي  نَِّ

يعاُِ ِفي اْلُمُروري؛ واكاذاليكا احْلُْكُم ِفي اْلْاشاباةي  ُِ )والاْو راشَّ فينااءا  اْلماْوُضوعاةي ِفي الطَّرييقي ِفي أاْخذيهاا مجاي أاْو ب اْعضا
بيِي فاضاماانُ  ُااحي  حاانُوٍت إبييْذني 
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                             Qِي الثَّاليثي ِفي جاواابي ا ُِ أاْن ياُكونا الضَّمااُن ِفي اْلواْج ْن ُر مي ْستيْحسااني عالاى اآْلميري الي عالاى اآْلميري، واالظَّاهي
ِي اِْلاوَّلي أاْيضاا إذاا كاانا السُّقُ  ي أاْولاوييَّةا كاْوني الضَّمااني ِفي اْلواْج ِا ي اْقتاضي اءا ما ا أانَّ اْلفيْق ْم ميْن و ابْتيدا ُ  ب اْعدا ف ارااغيهي

ِي ما  انَّ اْلفاعالاةا كاانُوا فيي اءا، ِلي ْلكيي أاْو َلي حاقُّ ذاليكا اْلفيْعلي ْغُروريينا بيقاْولي اآْلميري: إنَُِّ مي اْلعامالي عالاى اآْلميري ابْتيدا
ا ت ا  ن اُهماا ِفي ساائيري اِْلُُموري كاما ااكي ب اي ْ ْشرتي ِي الثَّاليثي ِفي اْلُغُروري ما ا االي في اْلواْج ، ِبييالا ى. مُثَّ أاُقوُل: را ميْن اْلقاديميي

ْن الت َّْفصي ت اْقرييُر اْلُمصانييفي هاذيهي اْلما  ُقولي عاْن شاْيخي ْسأالاةا وات اْعلييُلهاا الا يُ واافيُق ماا ذاكاراُه الشُّرَّاُح ُهناا مي ن ْ يلي اْلما
ا. دا ُه جي ، باْل َياْابا مي ْسالا  اْْلي

ْن  ْم مي ُر السُُّقوُ  اقاالا اْلُمصانييُف: جاعالا اْلماْسأالاةا عالاى واْجهانْيي: أاحاُدمهُاا السُُّقوُ  ق اْبلا ف ارااغيهي ، وااآْلخا ْلعامالي
ري ُمْطلاقاا. واقاالا ِفي ت اْعلييلي اِْلاوَّ  ُْكمي اآْلخا اا ُُمااليفاا حلي ُِ، واجاعالا ُحْكما أاحاديمهي ْن ْم مي : إنَّ الت َّلافا كاانا لي ب اْعدا ف ارااغيهي

ٍل ِفي عاْقديهي ف الاْم يُ تاسالَّْم ْم اْلكافَّاراُة، وااْلقاْتلُ بيفيْعليهيْم، واإينَّ فيْعلاُهْم انْ قالابا ق اْتالا حاَّتَّ واجابا عالاْيهي   غارْيُ دااخي
ي أاْن ياُكونا الضَّ  ا الت َّْعلييلا ي اْقتاضي اري فااقْ تاصارا عالاْيهيْم. واالا َياْفاى أانَّ هاذا مااُن عالاْيهيْم، واأاْن فيْعُلُهْم إَلا رابيي الدَّ

ُعوا بيِي عالاى اآْلمي  ْم ميْن اْلعامالي ُمْطلاقاا: أاْي ِفي اْلوا الا ي اْرجي ُُوراةي السُُّقو ي ق اْبلا ف ارااغيهي ِي اِْلاوَّلي أاْيضاا ميْن ري ِفي  ْج
 ُِ ُر ِبيانَّ لا مي واُهوا ماا إذاا أاْخربااُهْم اآْلمي ْسالا ا الشُّرَّاُح ن اْقالا عاْن شاْيخي اْْلي انَّ قاا ِفي ذاليكا حا اْلُوُجوهي الَّيتي ذاكاراها ، ِلي
ِي باْل اقْ تاصارا عالا  ٍل ِفي عاْقدي اآْلميري واَلْا ي اتاسالَّْم إلاْي ُاارا غارْيا دااخي ُْم يْ فيْعلاُهْم لامَّا انْ قالابا ق اْتالا وا هيْم كاانا إْخباارُُه ِلا

ُ قاْطعاا، ي ات ابانيَّ ُْم بيذاليكا سا ُم إْخبااريهي ِلا ، واعادا ُِ حاقاا ِفي ذاليكا ُُوراةي السُُّقو ي ق اْبلا واي اقْ  ِبيانَّ لا ي أاْن الا ياتيمَّ ِفي  تاضي
لضَّمااني عالاى اآْلميري قييااساا وااْستيْحسااانا ِفي  ُروُه ليُرُجوعيهيْم ابي ْن اْلعامالي الت َّْعلييُل الَّذيي ذاكا ِي اِْلاوَّلي اْلفارااغي مي  اْلواْج

انَّ ميْن اْلُوُجوهي الَّيتي ذاكاُروهاا ساوااٌء ساقا  ُه بيقاْوِلييْم ِلي ْن اْلعامالي أاْو ب اْعدا  الضَّماانا واجابا عالاى طا ق اْبلا اْلفارااغي مي
ُُورا  ْم، فاإينَّ فيْعلاُهْم لامَّا انْ قالابا ق اْتالا ِفي  ُِ أاْن ي اْرجي ا بيِي عالاْيهي ةي السُُّقو ي ق اْبلا اْلعااميلي ِبياْمري اآْلميري فاكاانا لا

ْم مي  انا وُ ف ارااغيهي ا عاْن عاْقديهي ف الاْم ياُكْن ِبياْمري اآْلميري، فاماا كا اْمري اآْلميري خااريجا ُاارا ُُمااليفاا ِلي ُجوُب ْن اْلعامالي 
ي أاْيضاا أاْن الا ياتيمُّ ت اْنظيريُُهْم اْلواجْ  هيْم، واي اْقتاضي وَّلا ِبياا لاْو ِا اِْلا الضَّمااني عالاْيهيْم ِبياْمريهي باْل كاانا بيفيْعلي أانْ ُفسي

ابيحا  قيي أاْن ُيضاميينا الذَّ قَّْت ب اْعدا الذَّْبحي فاليْلُمْستاحي ُ مُثَّ اُْسُتحي ابيُح بيِي عالاى  اْستاْأجارا غارْياهُ ليياْذباحا شااةا لِا ُ  الذَّ واي اْرجي
، فاإيْن ف اعالا ا ُُوراةي السُُّقو ي ق اْبلا اْلفارااغي ميْن اْلعامالي ابيُح ُهنااكا َلاْ اآْلميري ِفي   ي ان ْقاليْب ماا ُهوا خااريٌج عاْن اْلعاْقدي لذَّ

ُِ حاقُّ الرُُّجوعي عالاى اآْلميري سحيُ  ابيُح كاانا لا ُل ِفي اْلعاْقدي، فاإيذاا ضامينا الذَّ ْكمي الت َّْغرييري، باْل واقا ا عالاى ماا ُهوا الدَّاخي
ُُوراةي السُّقُ  ِي ِفي  في ماا حناُْن فيي  و ي ق اْبلا اْلفارااغي ميْن اْلعامالي كاماا عاراْفت آنيفاا.ِبييالا

، فاإينَّ  ن ُْقولي ا اْلما ءي قاالا ُهناا: الا يُ قااُل ف ارَّقا بانْيا ماا ذاكارا ِفي اْلكيتاابي واهاذا ماا ذاكارا ِفي  مُثَّ إنَّ ب اْعضا اْلُفضاالا
ا َتايُب  ُِ اْلُمبااشاراُة واِلياذا ُل ْم بيفاساادي اِْلاْمري ِفي اْلكافَّاراُة، فاالا ف اْرقا بانْيا عيْلمي اْلعامالاةي واعا اْلكيتاابي ُماْما دامي عيْلميهي

اانَّ ن اُقولُ  . ِلي لتَّْسبييبي ُه ف اياُكوُن ابي ، واالا تُ تاصاوَُّر اْلُمبااشاراُة ب اْعدا : إْشرااُع اْلْانااحي ُوُجوبي الضَّمااني ق اْبلا اْلفارااغي
با اْلعينا ُمْطلاقاا ُمبا  ُااحي يُء ميْن الشَّاريحي أاْيضاا: ي اْعِي  ْبحي الشَّاةي، واساياجي ِا بيذا ا ُشبيي ُِ اشاراٌة فاليهاذا اياةي. أاُقوُل: جاوااُب

ُُوراةي السُُّقو ي ب اْعدا الْ  ٌد ِبيانَّ إْشرااعا اْلْانااحي ُمبااشاراٌة ليْلقاْتلي ِفي  ،  فا لاْي ا بيسادييٍد، إْذ َلْا ي اُقْل أاحا ْن اْلعامالي رااغي مي
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ْن اآْلميري  ْن اْلفاعالاةي أاْو مي ْن أاْن ياُكونا ُمبااشاراةا مي ُه فاالا َياُْلو مي ُِ ب اْعدا ف الاْو كاانا ُمبااشاراةا  ،كاْيفا والاْو كاانا ُمبااشاراةا لا
اُن وااْلكافَّاراةُ قاْطعاا كاماا ِفي  ْم الضَّما ْم ب اْعداهُ شاْيٌء  السُُّقو ي ق اْبلا الْ ميْن اْلفاعالاةي لاواجابا عالاْيهي ْب عالاْيهي ، واَلاْ جياي فارااغي

، والاْو كاانا  ا ذُكيرا ِفي اْلكيتاابي اري اْستيْحسااانا كاما ا باْل واجابا الضَّمااُن عالاى اآْلميري واُهوا رابُّ الدَّ ُهما ن ْ بااشاراةا مُ  مي
ِي اْلكافَّاراةُ  ُُوراةي السُُّقو ي ، واالتَّْشبييُِ بي ومَلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  الا ُمااالاةا  ميْن اآْلميري لاواجابا عالاْي ْبحي الشَّاةي إَّنَّاا واقا ا ِفي  ذا

ْن الشَّاريحي أاْيضاا الا بُدَّ واأاْن حُيْمالا  يُء مي ُه، وااالَّذيي ساياجي ُُوراةي السُُّقو ي ب اْعدا لاى كاْوني عا  ق اْبلا اْلفارااغي الا ِفي 
 اعي اْلْانااح ُمبااشاراةا ِفي الصُّوراةي اِْلُوَلا الا ِفي الصُّوراةي الثَّانيياةي.إْشرا 

ُُوراةي  ْوُن إْشرااعي اْلْانااحي ُمبااشاراةا ُمْطلاقاا ليفيْعٍل ماا واإيْن َلْا ياُكْن ُمبااشاراةا ليْلقاْتلي ِفي  لسُُّقو ي ب اْعدا اْلفارااغي اواأامَّا كا
راُه كاماا الا َياْفاى )ق اْوُلُِ فابيماْعزيٍل عامَّ  ُم واغارْيي ُمفييٍد ِفي داْف ي السُّؤاالي الَّذيي ذاكا ِي اْلكاالا  والاْو ت اعامَّدا اْلُمُرورا ِفي ا فيي

 ".) اءي فاساقاطا الا ياْضماُن الرَّاشُّ ُابيي اْلما  (1)ماْوضي ي 
83.  ُِ نااي اتا انَّ جي ( ِلي : الا َتاُوَُ اْجليهاا."واقاالا أابُو يُوُسفا ْمتينااُع ِلي قيياٌة وااالي  ابا

ني اْلميريااثي  ن اْف ي بُْطالا هنياا ي اُعوُد إلاْيهيْم كا انَّ ن اْف ا بُْطالا ْمتينااعا حلياقيي اْلواراثاةي ِلي ُماا أانَّ االي ُْم الا ي اْرضاْوهنااا واِلا ، واِلياهنَّ
ْم. قاالا ) احاديهي ُم عالا  -واالا َتاُوَُ ليوااريثيِي( ليقاْوليِي ليْلقااتيلي كاماا الا ي اْرضاْوهنااا ِلي ُة واالسَّالا ِي الصَّالا إنَّ اَّللَّا ت اعااَلا » -ْي

يَّةا ليوااريثٍ  ُي ُِ، أاالا الا وا انَُِّ ي اتاأاذَّى اْلب اْعُض إبيييثااري « أاْعطاى ُكلَّ ذيي حاقٍي حاقَّ اْلب اْعضي فافيي َتاْوييزيهي قاطييعاُة  واِلي
مي وا  ُِ وااريَثا أاْو غارْيا وااريٍث واْقتا اْلما الرَّحي ْوُن حلْادييثي الَّذيي راوايْ نااُه، وايُ ْعتارباُ كا ْيٌف ابي انَُِّ حا يَّةي ِلي ُي ْوتي الا واْقتا اْلوا

. ُِ ي اثْ ُبُت ب اْعدا اْلماْوتي ، واُحْكُم ْلييٌك ُمضااٌف إَلا ماا ب اْعدا اْلماْوتي انَُِّ متا  ِلي

                             Q ْا حُيْراُم اْلميريااثا لاتامَّ دالييُلُِ اْلعاْقلييُّ بيالا اح ُِ كاما ُ لاْو َلاْ ياْذُكْر ق اْولا ِي أانَِّ ِي فاإينَّ اْستيْعجاالا واياُدلُّ عالاْي تييااٍج إلاْي
ْرمااناُِ عاْن ا ُ ت اعااَلا ُجْرٌم عاظييٌم ياْستاْدعيي حي يَّةي ما اْلقااتيلي ماا أاخَّراُه اَّللَّ ُي ْرمااناُِ ْلوا  ا قاْط ي النَّظاري عاْن اْستيْدعاائيِي حي

اُت اْلُمت اعالييقا  ُْالا واتاْسُقُط اْلكاليما ْذُكوُر أا ا اْلماْعَنا الا يُ ت اواهَُّم الرَّدُّ اْلما ا  عاْن اْلميريااثي واعالاى هاذا افيرييها اذا ُة بيِي سحي
 كاماا الا َياْفاى.

ا أا  ُما ُِ واِلا ني ا)ق اْوُل ن اْف ي بُْطالا هنياا ي اُعود إلاْيهيْم كا انَّ ن اْف ا بُْطالا ْمتينااعا حلياقيي اْلواراثاةي ِلي ( أاُقوُل: أاراى نَّ االي ْلميريااثي
ْطالا  ٍر عالاى اْْلي ْمتينااعا حلياقيي اْلواراثاةي لاْي ا بيظااهي ُِ إنَّ االي ا، فاإينَّ ق اْولا دا ا ضاعييفاا جي ، إْذ قاْد ت اقارَّرا فييماا قي دالييلاُهماا هاذا

ا اْلقاْدري  يَُّة هبياذا ُي اَاْت اْلوا ا جا ْم بيقاْدري الث ُُّلثي واِلياذا قييهي ْ ت اعالُّقا حا ْزهاا لي  مارَّ أانَّ الشَّرْعا َلْا ي اْعتاربي ْْلاجاانيبي واإيْن َلْا جيُي
يَُّة بيشا  ُي ِي َلْا َُتاْز اْلوا اَاةي اْلواراثا اْلواراثاُة، وافييماا حناُْن فيي ْمتينااُع ْيٍء ليْلقااتيلي بيُدوني إجا ةي فاكاْيفا يُ تاصاوَُّر أاْن ياُكونا االي

هنياا ي اُعوُد إلاْيهي  انَّ ن اْف ا بُْطالا ْم. مُثَّ إنَّ ت اْعلييلا ذاليكا بيقاْوليِي ِلي ني اْلميريااثي ِفي قاْدري الث ُُّلثي أاْيضاا حلياقييهي ن اْف ي بُْطالا ْم كا
يَّةي حليا لايْ  ُي ْمتينااعي ِفي اْلوا ْم لاْو اقْ تاضاى كاْونا االي هنياا إلاْيهي انَّ جُمارَّدا عاْودي ن اْف ي بُْطالا ْوناُِ ِفي  ا بيتاامٍي، ِلي قْ تاضاى كا قييهيْم الا

ْم، ف الازيما أاْن جياُوَا إْرُث اْلقااتيلي أاْيضاا إبييجااَاِتييْم عيْندا  ْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  ا مهُا اْْليْرثي أاْيضاا حلياقييهي . قاالا ِفي اْلعينااياةي: ومَلم
يَّةي ُدونا ا ُي ُاحَّْت ِفي اْلوا ْيُث  اَاْت اْلواراثاةُ حا ن اهاا وابانْيا اْلميريااثي إذاا أاجا يبا لْ فاإيْن قييلا: ماا اْلفاْرُق ب اي ْ . أُجي ميريااثي
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اَاةا تاصارٌُّف ميْن اْلعاْبدي ف اتُ ْعما  يَُّة ميْن جي ِبيانَّ اْْليجا ُي ةي اْلعاْبدي وااْلوا ها ِي، ُل فييماا كاانا ميْن جي هاةي اْلعاْبدي ف اتُ ْعماُل فيي
ِي تاصارُُّف اْلعابْ  ِي فاالا يُ ْعماُل فيي ُُْن ا ليْلعاْبدي فيي هاةي الشَّرْعي الا  في اْلميريااثي فاإينَُِّ ميْن جي  دي انْ ت اهاى.ِبييالا

انَّ  ِي ناظاٌر، ِلي يَّةي وااْلميريااثي حاَّتَّ ياتيمَّ اْلفارْ  أاُقوُل: فيي ُي ما ُهناا لاْي ا ِفي ن اْف ي اْلوا ْن اْلكاالا ن اُهماا ِبيانَّ أاحادامهُاا مي ُق ب اي ْ
يَّ  ُي ْرماانا اْلقااتيلي عاْن اْلوا ُم ُهناا ِفي أانَّ حي ، باْل إَّنَّاا اْلكاالا ةي الشَّرْعي ها هاةي اْلعاْبدي وااآْلخارا ميْن جي ْرماانيِي عاْن ةي كا جي حي
ْرماانيِي عاْن اْلميريااثي ِفي   يَّةي واحي ُي ْرماانيِي عاْن اْلوا ، واالا شاكَّ أانَُِّ الا ف اْرقا بانْيا حي هاةي كا اْلميريااثي أاْو الا ا ميْن جي ْوهنييما

 ُُ هاةي اْلعاْبدي ناظاراا إَلا  ْوهنياا ميْن جي بيهيماا واُهوا اْلقاْتُل عاْن اْلعاْبدي، فاماا ُدوري سابا الشَّرْعي ناظاراا إَلا دالييليهيماا، واِفي كا
اا ُدونا اآْلخاري، وابيعيباا

ْن اْلعاْبدي ِفي اْرتيفااعي أاحاديمهي يا تاصارٌُّف مي
اَاُة الَّيتي هي ٍة أُْخراى إنَّ را ماْعَنا أاْن تُ ْعمالا اْْليجا

ةي الشَّرْعي بيُدوني  ها ُِ كاانا اْلميريااثا واإيْن كاانا ميْن جي ْرماانا اْلقااتيلي عاْن ْيُث  ُُْن ي اْلعاْبدي إالَّ أانَّ حي هاةي اْلعاْبدي حا ميْن جي
ْقُتولي فاليما الا َتاُوَُ أاْن تُ ْعمالا اْْليجا  ْن اْلما ا ماانيعاا عاْن ميريااثيِي مي ُِ هاذا شارا اْلقاْتلا، فاكاانا فيْعُل ا اابا َاُة ِفي راْف ي هاذا

تيِي وابيُصْنعيِي.اْلمااني ي الَّذي  ها  ي كاانا ميْن جي

حلْادييثي الَّذيي راوا  ُِ ابي ُب اْلعينااياةي: ق اْوُل ُااحي حلْادييثي الَّذيي راوايْ نااُه( قاالا  ْيٌف ابي انَُِّ حا ُِ واِلي نااُه إشااراٌة إَلا ي ْ )ق اْوُل
ديهي ِفي  ْن الشَّاريحي  اْلعاطييَّةي انْ ت اهاىماا ت اقادَّما ِفي كيتاابي اِلْيباةي فييماْن خاصَّصا ب اْعضا أاْوالا ٌر مي ْبٌط ظااهي ا خا . أاُقوُل: هاذا

ْزبُوري إْذ َلْا ي ات اقادَّْم ميْن اْلُمصانييفي ِفي كيتاابي اِلْيباةي ذيْكُر حادييٍث ِفي حاقيي ماْن خاصَّصا ب اْعضا أاوْ  ديهي ِفي اْلما الا
ُِ مثاَّةا  ْن ْم مي اُهناا.ذيْكُر تيْلكا اْلماْسأالاةي قاطُّ فاكاْيفا تُ تاصاوَُّر احلْا  اْلعاطييَّةي، باْل َلْا ي ات اقادَّ ِي هبياا ها  واالاُة عالاْي

راهُ  حلْادييثي الَّذيي راوايْ نااُه ُهوا اْْليشااراُة إَلا ماا ذاكا ا اْلكيتاابي ِفي  واالصَّوااُب أانَّ ُمراادا اْلُمصانييفي ُهناا بيقاْوليِي ابي  هاذا
يَّةي مينْ »ْن قارييٍب بيقاْوليِي واقاْد جااءا ِفي احلْادييثي فييماا ماضاى عا  ُي باائيري احلْاْيُف ِفي اْلوا داةي." «  أاْكرباي اْلكا لزييايا وافاسَُّروهُ ابي

(1) 
يَّةا لاُِ  .84 ُي انَّ اْلوا قيِي، واالا ياْدُخُل عيْندامهُاا ِلي ْطالا ُه ْليي ِي اْلعاْبُد السَّاكيُن عيْندا ُه واُهوا وا  "واياْدُخُل فيي يَّةٌ ليماْوالا ُي

 غارْيُ سااكيٍن. .

 

ا ُروييا  ْن اْمراأاتيِي( ليما ٍم ُماْراٍم مي يَُّة ليُكليي ذيي راحي ُي هااريهي فااْلوا ُْ ا ُاى ِلي َّ »قاالا )واماْن أاْو ُة  -أانَّ النَّبي ِي الصَّالا عالاْي
ُم  ُافييَّةا أاْعتاقا ُكلَّ  -واالسَّالا ن ْهاا إْكرااماا ِلاا لامَّا ت ازاوَّجا  ٍم ُماْراٍم مي ْن ذيي راحي ُْهاارا « اماْن مالاكا مي واكاانُوا ُيسامُّونا أا

يي  ُم  -النَّبي ُة واالسَّالا ِي الصَّالا رُي اْختييااُر ُُمامٍَّد واأايبي ُعب اْيداةا، وا -عالاْي ا الت َّْفسي ٍم . واهاذا ِي ُكلُّ ذيي راحي ا ياْدُخُل فيي كاذا
هااٌر. والاْو مااتا  ُماْراٍم مينْ  ُْ انَّ اْلُكلَّ أا ُِ ِلي ْن ٍم ُماْراٍم مي ِي واَاْوجاةي ابْنيِي واَاْوجاةي ُكليي ذيي راحي ةي أابيي ي َاْوجا ُي  اْلُمو

ِي  ْرأاُة ِفي نيكااحي  وااْلما

                             Q َّي، إال ُي َّْن ياْسُكُن ُماالَّةا اْلُمو اُهناافييماا مارَّ بيقاْوليِي ِي ُِ ها عاْن اْلماشااييخي ريوااياةٌ أُْخراى،   أاْن ياُكونا ماا ن اقالا
ْفهُ  ريينا: اْلما ْن ق اْولي لاكينَّ أُْسُلوبا حتاْرييريهي َياْىبا ذاليكا كاماا الا َياْفاى عالاى اْلفاطيني. واقاالا ب اْعُض اْلُمتاأاخيي وُم مي
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َّْن ياْسُكُن ُماالَّةا الْ  يَّةا اْلُمصانييفي ِي ُي ْم اْلوا ااُك السُّْكَنا ِفي اْستيْحقااقيهي ْ اْشرتي ي إَلا ُي ا أاْو غارْياُهْم.  ُمو كا عيْندامهُاا ُمالَّ
في  الا يصي خي لييلي ختاْصي ا بيدا كا ُم اْشرتياا ي السُّْكَنا عيْندامهُاا إْن كاانُوا ُمالَّ ُِ عاْن اْلماشااييخي عادا َّا ن اقالا ْلعاْبدي واِي هيماا ابي

ْلعاْبدي السَّاكيني إَّنَّا السَّ  فيهيماا ابي الا يصا خي انَّ ختاْصي ا بيتاامٍي ِلي ُِ. أاُقوُل: لاْي ا هاذا ُم ا ياُكوُن دالييالا اكيني ف اتاأامَّْل اه  كاالا
في ِفي احْلُريي اْلغارْيي السَّاكيني  مي اْلْيالا في ِفي احْلُريي السَّاكيني، الا عالاى عادا مي اْلْيالا كاا حاَّتَّ إعالاى عادا ذاا كاانُوا ُمالَّ
كاا، مُثَّ إنَّ ت اْعلييلا ق اْوِلييماا ِفي اْلعاْبدي  ُم اْشرتياا ي السُّْكَنا عيْندامهُاا إْن كاانُوا ُمالَّ ُِ عادا ْن انَّ  يُ ْفهاما مي السَّاكيني بيقاْوليِي ِلي

هُ واُهوا غارْيُ سااكيٍن ِبياْنزي  يَّةٌ ليماْوالا ُي ُ وا يَّةا لِا ُي يَّةا لاةي الصَّرييحي ِفي اْشرتياا ي السُّ اْلوا ُي ْكَنا عيْندامهُاا ِفي اْستيْحقااقيهيماا اْلوا
اري، فا  ا فاإينَُِّ قاالا واُهوا غارْيُ سااكيٍن واَلْا ي اُقْل واُهوا غارْيُ مااليٍك ليلدَّ كا لَّ قاْطعاا عالاى أانَّ دا واإيْن كاانُوا أاْحرااراا واُمالَّ

ُِ ِفي احلْا عاداما ُدُخولي  ُاى لا ُه الَّذيي ُهوا اْلُمو مي حتااقُّقي ُسْكَنا ماْوالا ا إَّنَّاا اْلعاْبدي السَّاكيني عيْندامهُاا ليعادا قييقاةي، واهاذا
اا باا ي عادامي اْشرتي ْستين ْ يَّةا فاالا ماْعَنا الي ُي ْم اْلوا ْشرتياا ي السُّْكَنا عيْندامهُاا ِفي اْستيْحقااقيهي السُّْكَنا عيْندامهُاا إْن    ي ياتيمُّ ابي

ُِ ذاليكا اْلب اْعُض. ا ف اعالا فييَّةي اْلماْذُكوراةي كاما ْن اْلْيالا ا مي كا  كاانُوا ُمالَّ

ريينا: واليقاائيٍل  ُه واُهوا غارْيُ سااكيٍن( قاالا ب اْعُض اْلُمتاأاخيي يٌَّة ليماْوالا ُي ُِ وا يَّةا لا ُي انَّ اْلوا ُِ ِلي : لا أا )ق اْوُل ُِ أاراادا ْن ي اُقولا عالَّ
يَّةي ف اُيْحماُل عالاى أانَُِّ لاْو أُْعتيقا ق اْبلا ماْوتي  ُي قاا ليْلوا ُِ واُمْستاحي ُاى لا ِي ُمو ُاارا بيُدُخوليِي كاْونا ن اْفسي ي  ُي  اْلُمو

يَّةي، إْذ اْلعيرْباُة ليواْقتي اْلما  ُي ا واْقتا اْلوا ُِ عاْبدا ْوُن ُِ، واالا ياُضرُُّه كا قاا لا ، وْ ُمْستاحي يٍي
ن اُهماا غارْيُ حاقييقي ُف ب اي ْ تي فااْلْيالا

ُه فاُسْكنااُه كااٍف  ْوالا ُِ ليما ْليُك انَّ اْلعاْبدا واماا َيا ُه ِلي يَُّة باْدءاا ليْلعاْبدي مُثَّ ليماْوالا ُي يَّةا ِفي واأاْيضاا اْلوا ُي  اْستيْحقااقيِي اْلوا
ُِ. أاُقوُل: ُكلٌّ  ُم ا فا ف اتاأامَّْل إَلا ُهناا كاالا ُهما ن ْ يٍح. أامَّا اِْلاوَُّل مي ُاحي ِي غارْيُ  مي قَّْي كاالا انَّ اْلعيرْباةا إذاا كااناْت ميْن شي ْلي

ا واْقتا ا ا فييماْن كاانا عاْبدا ن اُهما ْذُكوُر ب اي ْ ُف اْلما يَّةي كاانا اْلْيالا ُي ماْوتي لْ ليواْقتي اْلماْوتي ُدونا واْقتي إجياابي اْلوا
ُف ِفي  ا واْقتا اْْليجياابي مُثَّ أُْعتيقا ق ا واكاانا اْلْيالا ْبلا اْلماْوتي فاصاارا  ذاليكا حاقييقيياا الا ُمااالاةا. واأامَّا الَّذيي كاانا عاْبدا

ُاارا ُحراا ِفي اْلواْقتي ا انَُِّ لامَّا  في اْلماْذُكوري قاْطعاا، ِلي ُِ اْلعيرْباُة ذي لَّ ُحراا واْقتا اْلماْوتي فاخااريٌج عاْن ُمااليي اْلْيالا ي لا
ُاارا ميْن قابييلي ساائيري اِْلاْحرااري بيالا ت افااُوٍت، فا  ي  ُي يَّةي عاامَّةا واُهوا واْقُت ماْوتي اْلُمو ُي امي اْلوا الا ياْصُلُح ِفي أاْحكا

ُم عالا  ِي بيالا راْيٍب فاكاْيفا حُيْماُل اْلكاالا في فييماا حناُْن فيي انَُِّ الا شاكَّ أاْن يْ أاْن ياُكونا ُماالُّ اْلْيالا ِي. واأامَّا الثَّاِني فاْلي
ْلييكاا ُمضاافاا إَلا اْلماْوتي ف اياْمليُكُِ اْلعا  يَّةي ليْلعاْبدي أاْن َيُالَّكا شاْيءٌ ليْلعاْبدي متا ُي اءا عيْندا اْلماْوتي لاْي ا ماْعَنا اْلوا ْبُد ابْتيدا

ْلُك ميْن ذاليكا اْلعابْ  تاقيُل اْلمي ْلييُك شاْيٍء ليماْوَلا مُثَّ ي ان ْ ا متا نيياا، باْل ماْعنااها ُه َثا ا ُهوا احلْااُل ِفي دي إَلا ماْوالا  اْلعاْبدي كاما
ُارَُّحوا بيِي، واإيالَّ ي اْلزاُم أاْن ياُكونا اْلعاْبُد أاْهالا ليْلميْلكي لين ا  اءا فْ ساائيري التَّْملييكااتي ليْلعاْبدي عالاى ماا  ِي ابْتيدا ْ سي ي مُقْل ومَلم

ُه، فاالا بِِه أمحمد   ْلييكاا ليماْوالا ُه واكاانا التَّْملييُك متا يَّةا ليماْوالا ُي يَُّة ليْلعاْبدي وا ُي  ماْعَنا ليقاْولي ذاليكا ، فاإيذاْن كااناْت اْلوا
يَّةا أتاامَّْل ت اْرُشدْ  ُي  اْلب اْعضي فاُسْكنااُه كااٍف ِفي اْستيْحقااقيِي اْلوا

 

يَّةا )ق اوْ  ُي ُب النييهااياةي:." اْلوا ُااحي هااريهي( قاالا  ُْ ا ُاى ِلي ُِ واماْن أاْو  (1)ُل
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تي اْلباعييداةي )محاُْلُهْم( أاْي ا .85 ن ْهاا( أاْي التَّْأوييالا ُد بيِي اْلُعْرُف )وامي ا ياْشها ُِ كاما ْن حلْانافييَّةي ماا "فاإينَّ نيكااحاهاا مي
 ُِ ِي واسالَّما  -عاْن ُ عالاْي : أا  -ُالَّى اَّللَّ يااما مي »نَُِّ قاالا يااما ليماْن َلاْ يُ ب ايييْت الصيي ُي عالاى اْلقاضااءي واالنَّْذري « ْن اللَّْيلي الا 

ْيُخناا احلْا  ا اللَّْفظي أاْوراداُه شا ا احلْادييُث هبياذا ٍ مُثَّ هاذا ( أاْي الَّذيي َلاْ يُ قايَّْد بيواْقٍت ُمعانيَّ ثي افيُظ بيساناديهي ِفي سحاْ اْلُمْطلاقي
ُِ النَّساائييُّ واأا  : حادييٌث حاساٌن، أاْخراجا بي واقاالا ْستيثْ نااءي ميْن ختاْرييجي أاحاادييثي ُُمْتاصاري اْبني احلْااجي بُو دااُود االي

ْميذييُّ واالنَّساائييُّ اْلماْوُقوفا اه   ُهْم الرتيي ن ْ ِي واراجَّحا اْْلُْمُهوُر وامي راُه اْبُن ُمُْ وااْخُتليفا ِفي راْفعيِي واواْقفي تاصاراا مُثَّ لامَّا ذاكا
ُِ ِبياْلفااظي غارْييهي  ليكا باْل سااقا ْيُخناا كاذا ا اللَّْفظي َلاْ َُيْريْجُِ شا ثي اْلُمؤاوَّلي هبياذا بي ِفي مابااحي ُِ احلْااجي : واأاْخراجا لا  مُثَّ قاالا

ُِ ما  ا ميْن حادييثي عاائيشاةا لاكينَّ ُّ شااهيدا اراُقْطِي ْسنااُد عالاى ريوااياةي " فا الدَّ ْن ريوااياةي ْعُلوٌل انْ قالابا اْْلي ُِ مي إينَُِّ " أاْخراجا
ُ بيلاْفظي اْلُمفاضَّلي ْبني فاضاالاةا عاْن حياَْيا ْبني أايُّوبا ف اقاالا عاْن حياَْيا ْبني ساعييٍد عاْن عاْمراةا عاْن عاائيشاةا وا  ماْن »سااقِا

يااما  يااما لاُِ َلْا يُ ب ايييْت الصيي ُي ْن اللَّْيلي فاالا  ا أاقْ راُب إَلا لاْفظي اْلُمصانييفي قا « مي ُّ: ُكلُُّهْم ثيقااٌت واهاذا اراُقْطِي الا الدَّ
ٌر  ا ظااهي ا اه  ف اهاذا دا بَّانا جي ُِ اْبُن حي َلْا ي اراْوُه   أانَُِّ ِفي قُ ْلت: لاكينَّ الرَّاوييا عاْن اْلُمفاضَّلي عاْبُد اَّللَّي ْبُن عابَّاٍد ضاعَّفا

ا ُهوا اْلُمواافيُق ليماا ِفي ن اْف ي اِْلاْمري فاإينَّ اْلعاْبدا  للَّْفظي اْلماْذُكوري النَّساائييُّ واأابُو دااُود واهاذا لضَّعييفا رااجا ا ُسنانا اابي
ُِ ال ا اللَّْفظي ن اعاْم أاْخراجا يي الَّذيي قاالا نَّساائي أايبي دااُود واالنَّساائيييي ف الاْم ي اراُه فييهيماا هبياذا اراُقْطِي ن ْهاا لاْفُظ الدَّ يُّ ِبياْلفااٍظ مي

اليِي حياَْيا ْبُن أايُّوبا ف اقاْد قاالا  ْن ريجا ْيُث ياُكوُن مي ْيُخناا: إنَُِّ أاقْ راُب إَلا لاْفظي اْلُمصانييفي مُثَّ حا ِي:  شا النَّساائييُّ فيي
.، ْلقاويييي  لاْي ا ابي

َييي: الا حُيْتاجُّ بيِي،.واقاالا أابُو حاامتيٍ    الرَّا

 ُ راُه أابُو اْلفارْجي ِفي الضُّعافااءي وااْلمارْتُوكينيا واااَّللَّ ، واذاكا  أاْعلامُ  -ت اعااَلا  -واقاالا أامْحاُد: سايييُئ احلْيْفظي

ُِ بيعااريٍض  يصي اْلُعُمومي ِبياا ُوُجوُب ِي ميْن ختاْصي ا فيي ا ليما ديٍر )وا واإيَّنَّاا ب اُعدا هاذا تي اْلباعييداةي انا ْن التَّْأوييالا محاُْلُهْم( أاْي وامي
{ ]اِلنفال:  ُِ [ ميْن ق اْولِ ت اعااَلا }وااْعلاُموا أاَّنَّاا غانيْمُتْم ميْن شاْيٍء فاأانَّ َّلليَّي مخُُ 41محاُْلُهْم }واليذيي اْلُقْرىبا سا
{ ]اِلنفال:  ٍم واباِي [ )عالاى 41واليلرَُّسولي واليذيي اْلُقْرىبا ْن باِي هااشي ْن ذيي اْلُقْرىبا مي ُهْم( أاْي مي ن ْ  اْلُفقارااءي مي

تي  ةي أاْي حااجا ( بيفاْتحي اْلُمْعجاما ْف ي إلاْيهيْم )سادُّ خالَّةي اْلُمْحتااجي ْن الدَّ ْقُصودا( مي انَّ اْلما ، واالا خالَّةا ما ا ِي اْلُمطَّليبي )ِلي
يي واإيَّنَّاا ب اُعدا ليت ا  ِي واسالَّما  -ْعطييلي لاْفظي اْلُعُمومي )ما ا ظُُهوري أانَّ اْلقارااباةا( الَّيتي ليراُسولي اَّللَّي اْلغاِي  -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي

يي  لنَّبي
ْستيْحقااقي ما ا اْلغيَنا تاْشرييفاا لي ب اباا ليالي ِي واسالَّما ُالَّى اَّللَُّ  -)قاْد َُتْعاُل سا ( كاإيماامي واعادَّ ب اْعُضُهمْ  - عالاْي

قااُت{ ]التوبة:  اليكييَّةي ق اْولِ ت اعااَلا }إيَّنَّاا الصَّدا ( 60احلْارامانْيي )محاْلا( احلْانافييَّةي وااْلما [ اآْلياةا عالاى ب ايااني اْلماْصريفي
ْستيْحقااُق حا  ُِ ف اقاْط الا االي ْن ٌد مي ٍد، واوااحي ْنٍف وااحي ُي  جيايبا الصَّْرُف إَلا مجايي ي َّتَّ ِلااا حاَّتَّ جياُوَا الصَّْرُف إَلا 

مي ظااهيراا ِفي اْلميْلكييَّةي. ةي أاْيضاا ليكاْوني الالَّ تي اْلباعييدا ناافي ميْن التَّْأوييالا ُْ  اِْلا

ْن غارْيي ُمرااعااةي ت اْرتييبيهاا ف اقاالا )واأاْنتا ت اْعلاُم أاْن ب ُ  دا التَّْأوييلي الا ي اْقداُح ِفي عْ مُثَّ أاخاذا اْلُمصانَُّف ِفي اْلْاواابي عان ْهاا مي
ا عالا  حا ريا بيِي رااجي ( ليلتَّْأوييلي عالاى ذاليكا الظَّاهيري ليياصي حي ( الدَّلييلي )اْلُمراجيي ا احْلُْكمي باْل ي اْفتاقيُر إَلا ِي، واإيذاا متااهَّدا هاذا ْي

قااُت{  رُي( واُهوا ب اْعدا محاْلي }إيَّنَّاا الصَّدا [ عالاى ب ايااني اْلماْصريفي ِلااا )فاُدفي ا ِبيانَّ 60]التوبة: )فاأامَّا اِْلاخي
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ُهْم إذاا أاْعطاْوُهْم واساخا  ْم )اْلُمْعطانْيا واريضااُهْم عان ْ ْم( أاْي طاْعنيهيْم واعاْيبيهي ، واُهوا رادٌّ لاْمزيهي يااقا طاُهْم إذاا ُمنيُعوا السيي
ْن ق اْوليِي }إيَّنَّا  قااُت{ ]التوبة: ياُدلُّ أانَّ اْلماْقُصودا( مي ُْم( 60ا الصَّدا ْف ي واهامي أاهنَّ [ اآْلياةا )ب ايااُن اْلماصااريفي ليدا

بي واغارْييهي واا ْبني احلْااجي ا ُمواافيٌق الي ( وات اْقرييرُُه هاكاذا ْن ي : ِْلا أاْي اْلُمْعطينيا )َياْتااُرونا ِفي اْلعاطااءي وااْلما ْوَلا أاْن يُ قاالا
ِي واسالَّما  -زيهيْم راُسولا اَّللَّي واُهوا رادُّ لامْ  ُِ إذاا أاْعطا  -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي ْم واريضااُهْم عاْن ْم إذاا َلْا يُ ْعطيهي اُهْم واساخاطيهي

{ ]التوبة:  قااتي ُهْم ماْن ي اْلميُزكا ِفي الصَّدا ن ْ انَّ النَّصَّ }وامي ُّ 58ِلي ا اْلغازااَلي افيعينيا هبياذا ْن الدَّ ْ مُثَّ مي ا [ إَلا  )واُردَّ( هاذا
مي )أاْيضاا ميْن اْلميْلكي فاالا ُيْصراُف( ( أاْي ظااهيرا الالَّ يااقا )الا يُ نااِفي الظَّاهيرا ْفُ  )ِبيانَُِّ( أاْي السيي ُِ( ا الدَّ يااُق )عاْن لسيي

ا ذاكاراُه اآْلميدييُّ. ُماا مجاييعاا كاما ا الظَّاهيري ف اْلياُكْن ِلا  أاْي عاْن هاذا

قااُت{ ]التوبة: قاالا  ( أاْي ُعُمومي 60اْلُمصانييُف: )واالا َياْفاى أانَّ ظااهيراُه( أاْي }إيَّنَّاا الصَّدا ْن اْلُعُمومي [ اآْلياةا )مي
قُّهاا مجاييُ  اْلُفقارااءي واماْن شاا قاٍة ياْستاحي ُادا قااتي واُعُمومي اْلُفقارااءي وااْلبااقيي ِبياْعَنا أانَّ ُكلَّ  تاٍف اتييفااقاا( كا را الصَّدا ُهْم )ُمن ْ

الشَّافيعييَُّة اْلُعُموما فييهيْم )عالاى  )واليت اعاذُّريهي( أاْي اْلُعُمومي اْلماْذُكوري )محااُلوُه( أايْ  َلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  ليت اعاذُّريهي واماْن مثاَّةا 
انيياةي إذاا كاانا اْلُمفاريي  ْنٍف( ميْن الثَّما ُي ثاٍة ميْن ُكليي  ( أاْي محاُْلُهْم ُق ليلزَّكااةي غارْيا اْلمااليكي واواكييلي ثاالا ُدوا )واُهوا ِي واُوجي

 ". ( ِفي ا )بينااءا عالاى أانَّ ماْعَنا اْلْاْم ي  (1)هاذا
اُء ميْن مثاانيهاا وابيِي قاالا اْبُن سي  .86 رييينا "قاالا يُوضاُ  عاْن اْلُمْشرتايي قاْدُر ماا ياضاُ  ذاليكا اْلعاْيُب أاْو الدَّ

عيييي إْن كااناْت ث اييي 
ا رادَّهاا واالا ي اُردُّ با واالزُّْهرييُّ واالث َّْورييُّ واإيْسحااُق واي اْعُقوُب واالن ُّْعمااُن، وانُقيلا عاْن مااليٍك واالشَّافي
ْن مثاانيهاا عينْ  ْقتيضااُض مي ا االي ئاا، واإيْن كااناْت بيْكراا رادَّهاا واماا ن اقاصاها ي ْ ُ  ِبياا دا ماعاهاا شا  مااليٍك واَلْا ي اُردَّهاا باْل ي اْرجي

َُ الرَّديي وابا  عيييي جاواا
عيييي واقاالا السُّْبكييُّ إنَّ ماْذهابا الشَّافي

ْن الثَّماني عيْندا الشَّافي ا اْلعاْيُب مي ْذُل اِْلاْرشي وااْلب اقااُء ن اقاصاها
يُح جُيا  ْمسااكي واالرُُّجوعي ِبياْرشي اواأاْخُذ اِْلاْرشي فاإيْن تاشااحَّا فاالصَّحي .اُب ماْن ياْدُعو إَلا اْْلي  ْلعاْيبي اْلقاديميي

ابُ ناا واي اُردُّهاا بيالا  ُْحا ا قاالا أا ما اماةا عاْن أامْحادا ِفي الث َّيييبي ريوااي اتانْيي الا ي اُردُّهاا كا ا قاالا شا  واحاكاى اْبُن ُقدا ْيٍء كاما
يحي واُهوا ماْن الا ياْدُخُل ِفي نيْسبا مااليٌك واالشَّافيعييُّ واأاهنَّا  ُة )واُمقاامسااُة اْلْاديي( الصَّحي يحا تيِي إَلا اْلمايييتي أُنْ ثاى ا الصَّحي

ْخواةا فاالا يُ قاالُ  ُِ اْْلي ْجُب يا ُمْست اْوفااٌة ِفي عيْلمي اْلماواارييثي )واحا
ا هي اٍب كاما اب اواْيني أاْو ِلي ْخواةا( ِلي ( أاْي سحييْرماانيِي  )اْْلي

تييفااقي اْلقاْولانْيي عالاى أانَّ ليْلجاديي حاظاا  ِي الي ٍ  عالاْي ليٌث راافيٌ  ليُمْجما انَُِّ ق اْوٌل َثا راُه اْبُن مي اْلْاديي هبييْم؛ ِلي ْن اْلميريااثي ذاكا
ثاالي أاْيضاا ناظاٌر فاإينَّ  ا اْلمي ْيُخناا احلْاافيُظ واِفي هاذا بي أاْيضاا قاالا شا ثاةا ماْشُهوراٌة عاْن الصَّحااباةي اِْلاق ْ  احلْااجي واالا الثَّالا

ْم، مُثَّ را  ديييقي واُعمارا واُعْثماانا وااْبني عابَّاٍس وااْبني الزُّبارْيي واغارْييهي ُْم عاْن أايبي باْكٍر الصيي ُِ ِلا جا ا ب اْعُضُهْم إَلا حاْجُب
رْ  ييي ْبني أايبي طااليبٍ اْلُمقاامسااةي واُهوا ق اْوُل اِْلاْكثاري واجااءا حي

بيٍت واعالي ُِ عاْن َاْيدي ْبني َثا  واعاْبدي الرَّمْحاني ْبني ُغْنٍم، مُثَّ مااُن
ني الثَّ  ُهْم عالاى بُْطالا اليثي الَّذيي ُهوا راجا ا َاْيٌد واعالييٌّ إَلا اْلُمقاامسااةي قُ ْلت اللَُّهمَّ إالَّ أاْن ي اثْ ُبتا إمْجااُع ماْن ب اْعدا

ُ  بينااءا عا احلْيرْ  ِي فاالا ُيْسما ٍ  عالاْي ليثاا راافيعاا ليُمْجما ُهْم ياُكوُن َثا قا مااُن فااْلقاْوُل بيِي ب اْعدا ماْن ب اْعدا حي مْجااعا الالَّ لاى أانَّ اْْلي
( حليامْ  ْلواْض ي ا )ابي ُة احلْااميلي اْلُمت اواىفَّ عان ْهاا( َاْوُجها فا السَّابيقا )واعيدَّ ا ُهوا ق اْوُل عاامَّةي أاْهلي لي ي اْرفاُ  اْلْيالا هاا كاما
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ييي أاْرب اعاةي أاْشُهٍر واعاْشٍر   لانْيي( ميْن اْلواْض ي واُمضي ْم )أاْو أابْ عادي اِْلاجا اباةي واغارْييهي ْن الصَّحا يٍي كا اْلعيْلمي مي
ا ُروييا عاْن عالي ما

راُه اْبُن اْلُمْنذيري واغارْيُُه )الا يُ قا  ِْلاْشُهري ف ا وااْبني عابَّاٍس ذاكا ليٌث راافيٌ  اُل( ت ان ْقاضيي عيدَِّتُاا )ابي انَُِّ ق اْوٌل َثا قاْط( ؛ ِلي
امي وااْلربااصي وااْلْابيي واالْ  ْن اْْلُُنوني وااْْلُذا ( مي ْلُعُيوبي ( ليلنييكااحي )ابي في اْلفاْسخي ِي )ِبييالا ٍ  عالاْي ُعنَّةي وااْلقاْرني واالرَّْتقي ليُمْجما

( ب ا واعادامي اْلفا  يا
ٍة واأاب اواْيني أاْو َاْوٍج( واأاب اواْيني )ليْْلُميي ثُ ُلُث اْلُكليي أاْو ثُ ُلُث ماا باقي  ْعدا ف اْرضي الزَّْوجانْيي.ْسخي هبياا )واَاْوجا

ثاُة فييهاا ماْشُهوراٌة عاْن الصَّحااباةي  ( واكاْيفا الا وااِْلاقْ وااُل الثَّالا يُل ِفي اْلُعُيوبي لت َّْفرييقي وا  )جياُوَُ الت َّْفصي االَّذيينا قااُلوا ابي
فييَّاتي  ْيُخناا احلْاافيُظ واقاْد واقا ا كاماا ُهوا ماْعُروٌف ِفي اْلْيالا ا ذاكارا شا  )وابانْيا الزَّْوجي اْخت الاُفوا فييماا يُ ْفساُخ بيِي كاما

ْيني  ْن هاذا يلا ِفي ُكلٍي مي ت اْعلاُم فاإينَّ الت َّْفصي ُُوراٍة ق اْوالا َلْا ي اْرفاْ  جُمْماعاا عا  واالزَّْوجاةي( كاماا سا انَُِّ واافاقا ِفي ُكليي  ِي؛ ِلي لاْي
يي قااُلوا )جياُ  ليٍث )واطاائيفاٌة( كاالظَّاهيرييَّةي واب اْعضي احلْانافييَّةي عالاى ماا ذاكارا اْبُن ب اْرهااٍن وااْبُن السَّْمعااِني اُث َثا ( إْحدا وَُ

ِي أاْو َلْا نا اْلُمْجميُعونا عالاى ق اْولانْيي الصَّحااباةا أاْو غارْياُهْم واساوااٌء رافا ا الثَّاليُث جمُْ )ُمْطلاقاا( أاْي ساوااٌء كاا ماعاا عالاْي
ْن غارْيي ظُُهوري إمْجااعيهيْم عالاْيهي  ياُكوُن ماانيعاا ا فاالا ما ي اْرفاْ ، واأامَّا جُمارَُّد ن اْقلي ق اْولانْيي عاْن أاْهلي عاْصٍر ميْن اِْلاْعصااري مي

ْن هاذيهي اِْلاقْ واالي ف اقاالا )اآْلميدييُّ( إَّنَّاا جياُو  ُر ن اْفُي ب ايااني ُكلٍي مي ا ُهوا الظَّاهي ليٍث كاما اُث َُ ميْن إْحدااثي َثا ْحدا  اْْلي
( أاْي  ِي )واُهوا انَُِّ )َلْا َُيااليْف جُمْماعاا( عالاْي ِي ِلي الا إذاا َلْا ي اْرفاْ  جُمْماعاا عالاْي ِي )اْلماانيُ ( ميْن خي ُف اْلُمْجما ي عالاْي

ْن اْلقاْولانْيي ) ( مي ينائيٍذ )واافاقا ُكالا ْد )باْل( الثَّاليُث حي ْرٌق ليْْليمْجااعي واَلْا يُوجا انَُِّ خا ؛ ِلي ْحدااثي  شاْيٍء( ف اياُجوَُ ِفي اْْلي
ْجتيهااُد وااْرتي  َي واُهوا االي ي ليْلجاواا مْجااعي ليُوُجودي اْلُمْقتاضي ْرُق اْْلي ُِ واُهوا خا ْن ْن فااُع اْلمااني ي مي ْوُن ُكلٍي مي  فاإيْن قييلا كا

يلي فاالا ي اتاحاقَُّق الت َّفْ  ُلوا إمْجااٌع عالاى عادامي الت َّْفصي انَّ الطَّائيفاتانْيي أامْجاُعوا عالاى ق اْوٍل واَلْا يُ فاصيي ْذُكوُر؛ ِلي يُل اْلما صي
ْنُ  كاماا أاشاارا إلايْ اْلُمخاالافاةا ليْْليمْجا  ليٍث فااْلْاوااُب اْلما اٍث َثا ُُواري إْحدا ْن  ُُوراٍة مي َيماٌة ليُكليي  ْوُن اعي الا ِي بيقاْوليِي )واكا

يلي )اْلقاْوُل بيِي( أا  مْجااعُ عالاى عادامي الت َّْفصي ( أاْي اْْلي ُْنوعٌ باْل ُهوا ِي )ِا يلي جُمْماعاا( عالاْي يلي  بيعا يْ عادامي الت َّْفصي دامي الت َّْفصي
يلي ق اْوالا بيعادامي  ( لاْو كاانا السُُّكوُت عاْن الت َّْفصي ُِ )واإيالَّ ُتوا عاْن ُْم َلْا ي اُقوُلوُه باْل ساكا ِي )اْمت انا ا اْلقاْوُل وااْلفاْرُض أاهنَّ

مُ  ٍد فييهاا )إْذ كاانا عادا احا ْن احلْاوااديثي الَّيتي الا ق اْولا ِلي طيٌل اْلقاْولي ق اْوالا  فييماا حياُْدُث( مي َيُم ابا ( ليْلقاْولي واالالَّ ْلعادامي  ابي
ْ ي مُقْل بِِه أمحمد  واميْن مثاَّ  لشَّْيءي أا  َلم ْن الا ُحْكما ِفي الثَّاِني ُدونا وااْلفاْرُق بانْيا اْلقاْولي بيعادامي الشَّْيءي واعادامي اْلقاْولي ابي
.  اِْلاوَّلي

اطائيِي( أاْي الت َّْفصي  )والاناا( عالاى اْلُمْختااري  يُل كاانا ما ا اْلعيْلمي ِبي اَا الت َّْفصي انَُِّ( أاْي واُهوا اِْلاوَُّل )لاْو جا يلي )ِلي
يلا الا عاْن دالييٍل."   (1)الت َّْفصي

ٍف ف الْ  .87 الا ْجتيهااديهي عالاى ماا ِفي ذاليكا ميْن خي ِي احْلُْكُم ابي ي اْلُمْجتاهيدي اْلُمفاوَّضي إلاْي ُ ي ُ "اْلقااضي ُِ واااَّللَّ ِْ لا ت ان ابَّ
ثاةي  ْن أاْقساامي اْلْاْهلي الثَّالا ا ُهوا اْلْاْهُل الرَّابيُ  ميْن اْلقيْسمي اِْلاوَّلي مي  ُسْبحااناُِ أاْعلاُم واهاذا

 

ْهٌل ياْصُلُح ُشب ْهاةا( دارااءاةا ليْلحاديي، ثاةي )جا ْن أاْقساامي اْلْاْهلي الثَّالا ( مي اا وا  اْلقيْسُم )الثَّاِني اْلكافَّاراةي واُعْذراا ِفي غارْييمهي
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ْجتيهااُد ) يٍح ِبياْن َلاْ َُيااليْف( االي ُاحي ا )كااْلْاْهلي ِفي ماْوضي ي اْجتيهااٍد  ثااُل هاذا ( أاْي ما واكاانا اِْلاْوَلا ذيْكرُُه مي ا ذاكارا
مْجااعا، واكاانا  ، أاْو السُّنَّةا اْلماْشُهوراةا، أاْو اْْلي ِي خافااٌء، واقا اْلكيتاابا ِي ِفي ماناا ي احْلُْكمي فيي ْد اْخت الافا اْلُعلامااُء فيي

ُالَّى اْلعاْصرا بيِي( أاْي بيُوُضوٍء )مُثَّ ذاكا  ُ عالاى ُوُضوٍء )مُثَّ  ُالَّى الظُّْهرا بيالا ُوُضوٍء( ظااانا أانَِّ ْن  ُالَّى )كاما  ُ ( أانَِّ را
اهْ الظُّْهرا بيالا ُوُضوٍء )ف اقاضاى الظُّ  ْغريبا ياُظنُّ جاوااَا اْلعاْصري( جبي ُالَّى اْلما ْتييبي ْهرا ف اقاْط مُثَّ  ليِي بيُوُجوبي الرتَّ

يحي )ِفي  ْجتيهاادي( الصَّحي ُِ جاوااَا اْلعاْصري )ِفي ماْوضي ي االي انَُِّ( أاْي ظانَّ ةا اْلماْغريبي )ِلي ُاالا ( أادااُؤُه  ْرتييبي ت ا  )جااَا
انَّ  ( ؛ ِلي ٌف بانْيا  اْلفاواائيتي الا ِي خي ا واقا ا فيي فُ ُهْم ِفي ماناا ي احْلُْكمي بيُوُجوبيِي فييهاا ن اْوعا خافااٍء واِلياذا الا اءي مُثَّ خي  اْلُعلاما

َي الْ  فااداةي ظانيي جاواا ُااحلياا ْليي َّا ذُكيرا فاكاانا دالييالا شاْرعيياا  ِي ُُماالافاٌة ليشاْيٍء ِي ري، فاإيْن كااناْت ِفي صْ عا ُمْعتارباٌ لاْي ا فيي
ا اْلْاْهُل ُعْذراا ِفي جا  ِي قاضااُء اْلعاْصري فاكاانا هاذا َي اْلماْغريبي الا احلْاقييقاةي إَّنَّاا أُدييياْت ق اْبلا الظُّْهري حاَّتَّ كاانا عالاْي واا

 اْلعاْصري.

ِي فاكااناْت ما وااْلفاْرُق أانَّ فاساادا الظُّْهري بيرتاْكي اْلُوُضوءي فاسااٌد قاوييٌّ جمُْ  ٌ  عالاْي ا ما ُر أاث اُر اْلفاساادي فييما ةا بيياقينٍي ف اياْظها رْتُوكا
ِي ف ا  ْتييبي ضاعييٌف ُُمْت الاٌف فيي ْلْاْهلي وافاسااُد اْلعاْصري بيرتاْكي الرتَّ ْر ابي ةا بيياقينٍي يُ ؤادَّى ب اْعداهاا واَلْا يُ ْعذا لاْم تاُكْن مارْتُوكا

ِي ف الاْم ي ات اعادَّ ُحْكمُ  لسُّنَّةي ِفي مارْتُوكي ْتييبي ث اباتا ابي انَّ ُوُجوبا الرتَّ ٍة ُأْخراى؛ ِلي ُاالا بيياقينٍي عيْلماا واعاماالا واكاانا  ُِ إَلا 
ْتييبي عالاى ماْن ي اْعلاُم فاأامَّا ماْن الا ي اْعلاُم بيِي ف ا  ُب ُمرااعااُة الرتَّ ٍد ي اُقوُل: إَّنَّاا جياي َيايا ؛ يْ لا احلْاساُن ْبُن  ِي ذاليكا  ا عالاْي
َُف اُر ي اُقوُل: إذاا كا  ُِ ِفي حاقيي ماْن الا ي اْعلاُم بيِي واكاانا  ِي فاالا ي اثْ ُبُت ُحْكُم ُ ضاعييٌف ِفي ن اْفسي انَِّ ُه أانَّ ذاليكا ِلي انا عيْندا

يبا  ِي ف اْرُض اْلواْقتي واأُجي ي ليْلفاائيتاةي ف اياْجزيي ِي ف اُهوا ِفي ماْعَنا النَّاسي ا قاْد ظاهارا عيْنداُه ِبيا  جُيْزيي ُ إْن كاانا الرَُّجُل جُمْتاهيدا نَِّ
ينائيٍذ ماْعذُ  ياا، فاإينَُِّ حي سي انا انا ا إْن كا ٍب ف اُهوا دالييٌل شاْرعييٌّ، واكاذا ْتييبي غارْيُ وااجي ٌر غارْيُ ُُمااطاٍب و أانَّ ُمرااعااةا الرتَّ

ا ٍد، فاإينَّ جُما  ِبيادااءي الثَّانيياةي ق اْبلا أاْن ياْذُكراها في ماا إذاا كاانا ذااكيراا، واُهوا غارْيُ جُمْتاهي يٍل شاْرعييٍي ِبييالا
لي رَّدا ظانييِي لاْي ا بيدا

ِي عا  ِي بيقاْوليِي: )واكاقاْتلي أاحادي اْلوالييَّنْيي( قااتيُل ُموالييي ثااُل اِْلاوَّلي ماا أاشاارا إلاْي ا ُعْدوااانا فاالا يُ ْعتارباُ وامي  )ب اْعدا عاْفوي( ْمدا
( ُِ ا عالاى ظانيي أانَّ اْلقاوادا لا يي )اآْلخاري( جااهيالا بيعاْفويهي، أاْو بيُسُقو ي اْلقاوادي بيعاْفويهي ُمْعتاميدا ُِ( ؛ الا اْلواَلي ْن  يُ ْقتاصُّ مي

ْن أاْهلي  اءي( مي ْجتيهاادي )ليقاْولي ب اْعضي اْلُعلاما ا جاْهٌل ِفي ماْوضي ي االي انَّ هاذا مي اْلمادييناةي  ِلي  عالاى ماا ِفي الت َّْهذييبي )بيعادا
ُدُهْم كاانا ليْلبااقينيا الْ  ِي( أاْي اْلقيصااصي الثَّابيتي ليْلواراثاةي )بيعاْفوي أاحاديهيْم( حاَّتَّ لاْو عافاا أاحا ا إذاا َلْا ُسُقوطي قاْتُل هاذا

، أاوْ  ا اْلقاْولي مْجااُع ساابيقاا عالاى هاذا ْد اْْلي فيِي واإي  يُوجا قاا إْن ث اباتا عامَّْن يُ ْعتادُّ ِبييالا حي ا ُُمااليٌف الا ُر أانَّ هاذا الَّ فاالظَّاهي
اا ْستييفااءي ب اْعدا عاْفوي أاحاديمهي ياةا االي ي أانَّ ليُكلٍي ويالا ْجتيهاادا، واإيْن كاانا ي اْقتاضي انَّ االي ؛ ِلي   ي مُقْل ِبِه أمحمد  َلمْ  ليْْليمْجااعي

ا اْلْاْهُل ُشب ْهاةا ِفي ميْن اْلُفقا  ينائيٍذ، فاإيَّنَّاا ياُكوُن هاذا ا واحي يحا ُاحي ْجتيهااُد  إْسقاا ي اْلقاوادي؛  هااءي فاالا ياُكوُن ذاليكا االي
انَُِّ عاليما ُوُجوبا اْلقيصااصي واماا ْشتيبااهي أامَّا عالاى الت َّْقدييري اِْلاوَّلي فاْلي انَُِّ جاْهٌل ِفي ماْوضي ي االي ُر ث ا  ِلي باتا فاالظَّاهي

. لشُّبُ هااتي ُر ياُكوُن ُشب ْهاةا ِفي داْرءي ماا ي اْنداريُئ ابي  ب اقااُؤُه، واالظَّاهي

ِي واسُ  فيٍذ عالاْي ِي غارْيُ انا انَّ الظَّاهيرا أانَّ تاصارُّفا غارْييهي ِفي حاقيي ، ُقوُ  اْلقاوادي ليماْعَنا خا واأامَّا عالاى الت َّْقدييري الثَّاِني فاْلي يٍي
في

ريُ ِبياْنزيلاةي الظَّا ُِ ف اياصي ِي ُحْكٌم قاْد ُيْشت ابا ِا عالاْي ( واُهوا أانَّ اْلقاوادا الا ي اْقبالُ التَّجازُّؤا فااْشت ابا هيري ِفي إيرااثي الشُّب ْهاةي )فاصاارا
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ْعتي  ( ، واقاْد ياْسُقُط اْلقاواُد ابي ةا تاْدراأُ اْلقيصااصا ْذُكوُر )ُشب ْها ُِ  بااري الظَّ اْلْاْهُل اْلما ا لاْو راماى إَلا شاْخٍص ظانَّ نيي كاما
ُِ عامْ  انَّ فيْعلا ُِ الدييياُة ِفي مااليِي؛ ِلي ةي لازيما لشُّب ْها ن ْهاا دٌ كاافيراا، فاإيذاا ُهوا ُمْسليٌم، واإيذاا ساقاطا اْلقاواُد ابي ُِ مي  واحُيْساُب لا

ِي واجابا  انَّ بيعاْفوي شارييكي ريُ  نيْصُف الدييياةي؛ ِلي ْقُتولي ف اياصي ُِ نيْصُف الدييياةي عالاى اْلما لنييْصفي لا ُاا ابي  نيْصُف الدييياةي قيصاا
ِي  امي ْقدا ُب اْلقاواُد ْليي ا جياي ُِ عاْمدا ْلعاْفوي مُثَّ ق ات الا يا أامَّا لاْو عاليما ُسُقو ا اْلقاوادي ابي

لاى اْلقاْتلي ما ا اْلعيْلمي عا وايُ ؤادييي ماا باقي
حْلُْرما  ِي اْلقيصااُص ليُسُقو ي اْلقاوادي ابي ابي َُف اُر عالاْي ثاةي واقاالا  ائيناا الثَّالا ُِ عيْندا ُعلاما ا ُكلُّ ْلعاْفوي عاليما بيِي، أاْو الا ةي مُثَّ هاذا

ْن ُوُجوبي اْلقاوادي ب اْعدا  انَّ جُمارَّدا الظَّنيي غارْيُ ماانيٍ  مي ؛ ِلي ُِ، أاْو الا ِي ُحْكُم ِا عالاْي ا لاْو ق اتالا ما  اْشت ابا ُِ كاما ب اُب ا ت اقارَّرا سا
ا ت اقادَّما. ُِ فييما ياا، واقاْد اْنطاواى دافْ ُع ُِ حا ُِ مُثَّ جااءا والييُّ  راُجالا عالاى ظانيي أانَُِّ ق اتالا والييَّ

 ". ( ِفي مي ْثُل )اْلُمْحتاجي ( مي  (1))وا
ك قاالا السُّْبكييي: )واعيْنديي أانِ  .88

 ( .َل يقل بِِه أحد"لذالي

اُه ]اْلقطَّان[ من  ابناا، واحاكا ُْحا ماام أابُو اْْلطاب من أائيمَّة أا قلت: لاْي ا اِْلامر كاذاليك، فقد اْختااراُه اْلي
ُُوليييينيا، فاالا واجِ ْلنكاره سحثا.  الشَّافيعييَّة عان بعض اِْلُ

طَّائيفاتانْيي َل شااذ عيْند كل من ال قلت: واحْيتامل أان يكون لكل من اْلُمْعتازلاة واِلشعرية، والكنِ ضاعييف
نَّاِفي يْشتاهر، واُهوا أوَل من الن َّْفي، فاإين النَّاقيل من الطَّائيفاتانْيي قد يكون ثيقاة من اِْلائيمَّة، ف اُهوا مقدم على ال

هللا أعلم. ا نفي ُماُْصور، أاو تتبعنا فالم جند نقال بيِي، وا  فييماا يْظهر، واالا يُ قاال: هاذا

{ لتعارض اِْلاديلَّة. ْلواْقفي  }واقيل: ابي

اْلقااضيي{ أيب يعلى.  }واعان اْلُمْعتازلاة كا

. ْلفيْعلي د يت اعانيَّ ابي ب وااحي : أاهنم قااُلوا: اْلوااجي  ي اْعِي

د }معيني{ عيْند هللا، }وايْسقط بيغارْييهي{ إيذا فعلِ اْلمُ  ب وااحي لف، كا } ]واقاالا بعض اْلُمْعتازلاة[ { : اْلوااجي
 (2)وايكون نفال أسقط فرضا.." 

اد بذلك،  .89 ْعتيدا اف السالفة الا َيْنا  من االي اباة ابِلُو "واِلدلة السَّابيقاة تتناوِلم، واختصاص الصَّحا
رين، واملهاجرون ما ا اْلعْشراة، واالا ق اْوِلم ما ا اْْلُلافااء  واإيالَّ لزم أان الا يقبل اِْلاْنصاار ما ا خالف اْلُمهااجي

 ومَل يقل ِبِه أحد.اِْلاْرب اعاة، وهلم جرا؛ لظُُهور الت َّفااُوت والتفاضل، 

ُِ اختياران؛ ِلاهنم شاهدوا  ي أاْيضا، فال واعان أامْحد: يكون إيمْجااعاا، اْختااراُه اْْلالل واحللواِن، وااْختااراُه القااضي
 .اْلعلمااء؛ والذاليك قدم تفسريهمالت َّْنزييل فهم أعلم ابلتأويل، والتابعون ماعاهم كالعامة ما ا 

                                         
 3/325التقرير والتحبري علي حترير الكمال بن اِلمام، ابن أمري حاج  (1)
 2/892التحبري شرح التحرير، املرداوي  (2)
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ِ بقوِلياا: )أارااك كا َجرت لفروج واأْنكرت عاائيشاة على أيب سالماة ملا خاالف اْبن عابَّاس ِفي عدَّة اْلُمتاوىفَّ عان ْهاا، و
يح باني الديكة( ، والاو كاانا ق اْوِلم ُمْعتاربا ملا أنكرتِ.."   (1)ياصي

ا ِفي " جاامعِ " راة قاالا إينَِّ جُممل والاو أثبت احلْاقييقاة الشَّْرعييَّة، ونفاه"الشَّْرعييَّة: كااْبن عقيل، واات .90
 اْلكابيري واجعل للشرعي.

يم اِْلاديلَّة من " اْلوااضيح "، واِفي " اْلوااضيح " أاْيضا ِفي آخر اْلُعُموم جُممل قبل  ُِ اْبن عقيل ِفي ت اْقسي واقاالا
 اْلب اياان، ُمفاسير بعده.

 لا بعض الشَّافيعييَّة: ِلاما، أاي: يعم اْلماْعنيني الشَّْرعييي واللغوي ف اُهوا عاام.واقاا

، مثَّ   ، قاالِا ِفي " التَّْمهييد ".ِه أحدَل يقل بِ قاالا اْبن ُمْفليح: فاإين قيل: يعم اْلماْعنيني قيل ظااهر ِفي الشَّْرعييي

 إينَِّ عاام، وأبطلِ ِبيانَُِّ َل يرد بيِي. انْتهى. واقاالا ِفي " اْلوااضيح " عان بعض الشَّافيعييَّة

ثْ باات، واماا ِفي ماْعنااُه كاِلمر."  ي واآلمدي: ُهوا ِفي اْْلي  (2)واقاالا اْلغازاَلي
ْفُعول وااحلْاال، والظرف  .91 ا معَن احْلْصر، واساوااء ِفي اْلما ْلعبااداة واالستعانة، واهاذا "أاي: َنصك ابي

لنييسْ  ُااحب " اْلمثل السائر "، واأْنكرُه عالا وااْلْاربا ابي أ، حناْو: متيمي أاان، وابِي ُرح  تادا ُااحب باةي إيَلا اْلُمب ْ ِي  ْي
 :  َل يقل بِِه أحد." اْلفلك "، واقاالا

ُْحااب الشَّافيعيي على تْعيني لافْ  ابناا، واأا ُْحا م البيانيني طافح بيِي، وابِي اْحتج أا يب فاكاالا ظيي وإنكاره عاجي
ِي واسالَّم ا  -لتَّْكبيري واالتَّْسلييم بقولِ ا ُ عالاْي ا التَّْكبي -ُالَّى اَّللَّ  ري وحتليلها التَّْسلييم " كاماا تقدم.: " حتاْريَيها

يَّان.."  ب واأابُو حا ْختيصااص{ ، قاالِا البيانيون، واخاالفُهم ِفي ذاليك اْبن احلْااجي  (3)ق اْولِ: }واُهوا يُفييد االي
ْنُسوخ كالقبلة أاو الرَّد ملا كاانُوا "فاظهر أا  .92 ْلبادالي أاعم من حكم آخر ضد اْلما ن امُلرااد الشَّافيعيي ابي

ْنُسوخ ِفي اْْلُْملاة حاَّتَّ الا  ْنُسوخ كاملناجاة، فاملدار على ثُ ُبوت حكم شاْرعيي ِفي اْلما ِي قبل شرع اْلما  يرْتُكوا عالاْي
ِي قبل ذاليك، فالم يُ غاادر الرب  مهال إيَلا أامر آخر والاو أانِ إيَلا  عباده مهال، فالصور  - ت اعااَلا  -ماا كاانا عالاْي

 أارب :

ِي إيالَّ بعض اْلُمْعتازلاة، والظاهرية. اهاا: اْلْاوااَ بيالا بدل، واالا َُياالف فيي  إيْحدا

ة: اْلُوُقوع بيالا بدل أُال، وايصري ذاليك بيالا حكم أُال، بل يْبقى َا قبل ُوُرود الشَّرْع،  كاِلفعال  واالثَّاِني
َه،  ا ما ا جاواا ُِ.َل يقل ِبِه أحدواهاذا ثااال لا ِي شاْيء من الشَّرْع يكون مي  ، واالا حفظ فيي

با كاملناجاة، واُهوا الَّذيي أارااداهُ  حاة ماا كاانا وااجي  واالثَّاليثاة: ُوُقوعِ بيبادال، إيمَّا إبحداث أامر كالكعبة، أاو إيابا
م القااضيي أيب بكالشَّا يَّة كاالا َّا أاراادا من اْلبادال إيالَّ ذاليك، واُهوا قاضي ر أاْيضا، فيعيي بقولِ السَّابيق فاالا يفهم ِي
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ُه. ا ق ارَّْرانا  واُهوا احْلق كاما

ُِ، واهيي ْن ْسأالاة ما  واالرَّابيعاة: ُوُقوعِ بيبادال متجدد أُل كالكعبة بعد بايت اْلُمقاديس، يكون شرطا الا بُد مي
م الشَّافيعيي.."  ل كاالا اْلُوُقوع الَّيتي فييهاا اْْلالف، وااْْلُْمُهور على عدم اْشرتياا  مثل ذاليك، والاْي ا ذاليك ُما

(1) 
"واستدابرها م  الساتر، وقط  املتيمم الصالة إذا رأى املاء ؛ خروجا من خالف من أوجب  .93

 اْلمي .

 احمللل خروجا من خالف من حرمِ.وكراهة احليل ِف ابب الراب. ونكاح 

 وكراهة ُالة املنفرد خلف الصف، خروجا من خالف من أبطلها.

 وكذا كراهة مفارقة اْلمام بال عذر، واالقتداء ِف خالل الصالة ؛ خروجا من خالف من َل جيز ذلك.

 تنبيِ:

ضل من الوتر أف ملراعاة اْلالف شرو : أحدها: أن ال يوق  مراعاتِ ِف خالف آخر، ومن مث كان فصل
ل. لِ، وَل يراع خالف أيب حنيفة ِلن من العلماء من ال جييز الُو  ُو

الثاِن: أن ال َيالف سنة َثبتة ؛ ومن مث سن رف  اليدين ِف الصالة، وَل يبال برأي من قال إببطالِ 
 الصالة من احلنفية ؛ ِلنِ َثبت عن النب ُلى هللا عليِ وسلم من رواية حنو مخسني ُحابيا.

الثالث: أن يقوى مدركِ ؛ سحيث ال يعد هفوة. ومن مث كان الصوم ِف السفر أفضل ملن قوي عليِ ؛ وَل 
 يبال بقول داود: إنِ ال يصح.

ان.  وقد قال إمام احلرمني ِف هذه املسألة: إن احملققني ال يقيمون ْلالف أهل الظاهر و

 تنبيِ:

كون حيث الف فقال: اِلولوية واِلفضلية، إَّنا تشكك بعض احملققني على قولنا ِبفضلية اْلروج من اْل
سنة َثبتة. وإذا اختلفت اِلمة على قولني: قول ابحلل ؛ وقول ابلتحرمي، واحتا  املستربئ لدينِ، وجرى 
على الرتك ؛ حذرا من ورطات احلرمة ال يكون فعلِ ذلك سنة ؛ ِلن القول ِبن هذا الفعل يتعلق بِ 

تحرمي. ، واِلئمة كما ترى بني قائل ابْلابحة، وقائل ابلَل يقل به أحدك، الثواب من غري عقاب على الرت 
 فمن أين اِلفضلية 

ِ ليست لثبوت سنة خاُة فيِ، بل لعموم االحتيا  واالسترباء للدين،  وأجاب ابن السبكي: ِبن أفضليت
، واعتماده موهو مطلوب شرعا مطلقا، فكان القول ِبن اْلروج من اْلالف أفضل، َثبتا من حيث العمو 

 (2)من الورع املطلوب شرعا.." 
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ن ْهُ  ومَل يقل ِبِه أحد"الشَّْرعييي ِفي شاْيء من التقيدات قبل ُوُرود اْلُمقايد،  .94 ُم مي ماا، أما الشَّافيعييَّة فاإيهنَّ
ُِ ثُ ُبوت احلكم قبل واإين كاانا  ُهوره بعد، واأما ظُ  جْيعاُلونا الت َّْقيييد ب ايااان ِفي مجايي  ُور النزاع واالتفاق وايْلزم

كم اْلُمقاي ِي أاشاارا بقولِ )فاإين اْلُمطلق ُمرااد سحي تييفااق، واإيلاْي ُُوراة االي د إيذا واجب احلْانافييَّة فقد وافقوا اْْلصم ِفي 
ان اْلب اياان يْقصد بيِي حكم اْلُمبني، واقد يُ قاال ُمرااد الْ  جيب ابلتقييد مُ احْلمل( للمطلق على اْلُمقايد )اتييفااقاا( ِلي

ل النزاع، فامحل اْلويفااق خاارج املبحث فاالا ينبو عان احلْانافييَّة، وااْلْاوااب رد على الشَّافيعييَّة فاالا يض ر النبو ُما
ُهم ف اتاأمل )وإلزامهم( أاي الشَّافيعييَّة للحنفية )كاون اْلُمطلق اْلُمتاأاخر نسخا( للمقيد على ت اْقديير كاون  عان ْ

ُِ كاذاليك اْلعاكْ اْلُمتا  ق السَّابيق واي اْرفاع ْطالا ا يُ نااِفي اْْلي ق كاما حي ان الت َّْقيييد الالَّ خا للمطلق، ِلي سي ُْم أاخر انا  ، واأاهنَّ
ل ب اياان امُلرااد ابمل ِي تاْصريحياا من احلْانافييَّة، واعرف( من قواعدهم )اجياهبم ُو طلق( الا ي اُقوُلونا بيِي )الا أعلم فيي

يُلاة املُ  ق مراادا )كاقاْوِلييم ِفي ختاْصي ْطالا ا إيذا َل يكن اْْلي ُْل ُمذوفة، وايصيح اْلعاْك ، واهاذا لاة اْلوا ص رااد، ُو
ِي )وا  ل اْلُمخاصيص بيِي إيذا َل يرد اْلُعُموم بيِي )بذلك اْلواْجِ( اْلُمت اقاديم ب اياانِ فالريْج  إيلاْي جياييء اْلعاام( جيب ُو

ِي( أاي ِفي أتاْ  ل اْلب اياان )افيي ري اْلُمقايد )ماا قدْمنااهُ من وجوب إرادِتم مثل قاول أيب احْلُسانْي من( ُو ْلمجاَل  خي
ينائيٍذ )جُممال أاو التفصيلي، والناا أان نلتزمِ( عيْندهم أاي كاون  ق ُمقاييد وايصري( اْلُمطلق حي ْطالا كاهاذا اْْلي

خا اْلُمقايد )على قي  يد )عيْندهم( يااس نسخ اْلعاام اْلُمتاأاخر اْلْااص اْلُمت اقاديم( على اْلُمقا اْلُمطلق اْلُمتاأاخر اناسي
ِي( أاي ِفي نسخ اْلُمطلق اْلُمتاأاخر اْلُمقايد )نسخ اْلقصر على اْلُمقايد، أاو  أاي احلْانافييَّة )وامعَن النيسخ فيي

ْيُث  (   -تاْحريير راق اباة{ }ف ا  -قاالا ت اعااَلا ُمتلفي السَّباب كإطالق الرَّق اباة ِفي كافَّاراة الظييهاار( حا )وتقييدها ِفي
ْيُث قاالا ت اعااَلا  ي حيمل( اْلُمطلق على اْلُمقايد )ف اعان الشَّافيعي  -}ف اتاْحريير راق اباة ُمؤمناة{  -كافَّاراة )اْلقاْتل( حا

ُْحاابِ( أا  ( الشَّافيعيي ي الشَّافيعيي ي ا فايجب كاوهناا ُمؤمناة ِفي الظييهاار كاماا ِفي اْلقاْتل )فاأْكثر أا ُقوُلونا )ي اْعِي
يح عيْندهم وااْختااراُه ا اامي ( باينهماا واُهوا الصَّحي ِي اْلُمقايد قييااسا )جبي ِي اْلُمطلق ِبياا ورد فيي ْبن محل ماا ورد فيي

ا ُحْرماة سببهما: واُهوا الظييهاار وااْلقاْتل )وااحلْانافييَّ  ب واُهوا ِفي هاذا ِ( أاي وجود جاام  يصلح مْبَن ة َينعوناحلْااجي
يح )النْتيفااء شار  اْلقيااس عدم ُمعاارضاة ُمْقتاضى ناص( عطف ب اياان لشر  اْلقيااس، واذاليكا  ُاحي لقياس 
ان اْلُمطلق ناص يدل على إيْجزااء اْلُمقايد واغاريه، وااْلقييااس ي اْقتاضيي عدم إيْجزااء اْلغارْي )واب اْعضهْم( أاي  ِلي

دة  الشَّافيعييَّة نقل عان الشَّافيعيي أانِ حيمل اْلُمطلق على اْلُمقايد )ُمطلقاا( من غري اْشرتياا  جاام  باينهماا )لوح
ا القاوْ  ( أاي هاذا قي واالت َّْقيييد )بل يُ فاسر بعضِ ب اْعضاا، واُهوا ْطالا ْْلي م هللا ت اعااَلا فاالا َْيتالف( ابي ل )أاْضعاف( كاالا

ْيُث اْلعارابيَّة: واهييمن اِلول )إيذ ( الستنبا  اِْلاْحكاام وافهم امُلرااد )ِفي مقتضيات اْلعباراات( من حا  ا ناظرانا
َل اْلقاائيم، فاإين تيْلكا اْلوحداة سحياسب ذا  م اِل قي واالت َّْقيييد قطعا الا ِفي وحدة اْلكاالا ْطالا ْْلي ات الا خْتتالف ابي

خْ  ف سحياسب." الصيفة: واُهوا الا تنااِفي االي  (1)تيالا
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ْلكاذيبي واحناْوه على ماا ذكر )جاار( ناظيريه )ِفي   .95 با )وااْْلالف( اْلْااريي ِفي اْستيحاالاة اتصافِ ابي "ذاها
( أاي يا

 كل نقيصة( مثَّ ُور كيفيتِ بقولِ )أقدرتِ( ت اعااَلا )عالاي ْهاا( أاي على تيْلكا النقيصة )مسلوبة أم هي
ل الريْف  على اْلربية بي  النقيصة )هباا( أاي بقدرتِ )مشمولة( فاْلملتان م اْلنشائيتان ِفي ُما ت اْقديير اْلكاالا

ُِ، ِبيان يُ قاال: أقدرتِ إيَلا آخي  ْعتيباار السُّؤاال الَّذيي ياق  جاوااب كل من املتخالفني عان ره تاْصويير اْْلالف ابي
مي فعل تيْلكا النقيص يَّة واملعتزلة على اِلول( أاي ة )وااحلْانافي )وااْلقط  ِبيانَُِّ الا يفعل( أاي وااحلْاال اْلقط  بيعادا

ِي فرعوا( أاي على أان قدرتِ )اْمتنااع ْستيحاالاة تعلق قدرتِ ابحملال )واعاليي  على أان قدرتِ عالاي ْهاا مسلوبة الي
نافييَّة ملا تاْكلييف ماا الا يُطااق، و( اْمتنااع )ت اْعذييب الطائ ( . قاالا امُلصانيف ِفي املسايرة: وااْعلام أان احلْا 

ِي تاْكلييف ماا الا يُطااق، فهم لتعذيب احملسن الَّذيي استغرق عمره ِفي الطَّاعاة ُُماالفا ِلوى  استحالوا عالاْي
ب التنزيهات: إيْذ التَّْسويياة باني الْ  ُه أمن  ِبياْعَن أانِ يتعاَل عان ذاليك ف اُهوا من ابا يء نافسِ ِفي رضاا ماْوالا ُمسي

ْيُث قاالا  واحملسن غري ئيق ابحلكمة ِفي نظر ساائير اْلُعُقول، واقد ناص ت اعااَلا على قبحِ حا }أم حسب  -الا
اِتم سااءا ماا  ُلوا الصَّاحلياات ساوااء ُمياهم ِو الَّذين اجرتحوا السَّيييئاات أان جنعلهم كاالَّذيين آمُنوا واعمي

ا ِفي التجويز عالايْ  -حيكمون{  ِي فاجعلِ سايييئاا، هاذا  غري أانِ عيْند ِي واعادامِ، أما اْلُوُقوع فمقطوع بيعادامي
فِ انْتهى )واذكرانا ِفي املسايرة( بط الا فيِي واعند احلْانافييَّة واغاريهم لذاليك، ولقبح خي رييق اِلشاعرة للوعد ِبييالا

( واُهوا أاهنَّاا هباا مشمولة، وااْلقط  ِبيانَُِّ الا  دخل ِفي الت َّْنزييِ( . قاالا ِفي ي اْفعالهاا اْختيياارا )أا اْْليشااراة )أان الثَّاِني
ْلُقْدراةي على الظُّلم والسفِ  ف ت اعااَلا ابي ناا، واالا يُُو ة من ماشااَيي ُااحب اْلُعْمدا : ي اْعِي  املسايرة، مثَّ قاالا

ت اْلُقْدراة واعند اْلُمْعتازلاة يقدر واالا  ان اْلمحاال الا يْدخل حتا الا شكي أان سلب يفعل انْتهى وا  وااْلكذب، ِلي
ْمتينااع عان متعلقها فمذهب اِلشاعرة أليق واالا  اْلُقْدراة عامَّا ذكر ُهوا ماْذهاب اْلُمْعتازلاة، واأما ثُ ُبوِتاا مثَّ االي

ب التنزيهات فيسرب اْلعقل ِفي أان أاي اْلفاْصلانْيي أبلغ ِفي الت َّْنزي  ْمتينااع عان ْهاا من ابا ِ عان اْلفاْحشااء يشكي أان االي
ْمتينااع لعدم اْلُقْدراة فايجب القاْول إبيي  ُِ ُُمْتااراا ِفي الشق اِلول، أاو االي ْمتينااع عان ِي ما ا االي ْدخاال أهوا اْلُقْدراة عالاْي

ْمتينااع ُُمْتااراا ِفي الشق اِلول، واقاول ْمتينااع لعدم اْلُقْدراة ما ا  ِاْلقاْولانْيي ِفي الت َّْنزييِ انْتهى. فافيي ق اْولِ ما ا االي أاو االي
ب التنزيهات إيْشعاار ِبيان اِلول أادخل ِفي الت َّْنزييِ: إيْذ  ْمتينااع عان ْهاا من ابا ماا سبق من ق اْولِ: واالا شكي أان االي

ر، وااِْلول ِفي املسايرة كالت َّْنزييِ فييماا لاْي ا ابختياري غري ظااهر، وايُ ؤاييد ماا ذكرانا ت اْقديمي ذاليك الشق ِفي الذي 
ِي إيشااراة إيَلا أان ماا سانذكرُُه  ا والاو شااءا هللا قاالا قاائيل( فيي ا اْلكتاب، ُخذ )هاذا ن ِفي هاذا قبلِ   يقل ِبِه أحدَلَثا

ثاة )لاْفظيي، ف اقاْول اِلشاعرة ُهوا أانِ( أاي الشَّْأن )الا حيييل  ( أاي النزاع باني اْلفرق الثَّالا ْلعقل( أاي جيَو ا)ُهوا
 (1)ما ا قط  النيظر عان اِْلاديلَّة اْلارجية )كاون من اتيصف ابِللوهية(." 

ي ْ  .96 : }واماا أاكالا السَُّبُ  إالَّ ماا ذاكَّ ْثلا ق اْولِ ت اعااَلا اةي. ف اياُكوُن مي  1ُتْم{ "إضاافاةي اْلماْصداري بيناصيي النُّحا
ا دا ا وااحي  .2ف اياُكوُن ُحْكُمُهما
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الفي ماا ق ُ واإيذاا   ٍح" ياُدلُّ عالاى خي لييٍل رااجي ِي، إالَّ ليدا ُل "عالاى ب اقاائيِي ُدونا ناْسخي ْلناا، كاانا اِلاْمُر كاذاليكا ف اُيْحما
ُه. ُل بيِي وايرُْتاُك ماا ذاكاْرانا ِي، ف ايُ ْعما  أانَّ اللَّْفظا حُيْماُل عالاْي

ْن ُمتاكالييمٍ  ِي ماثاالا  "واحُيْماُل" اللَّْفُظ الصَّاديُر مي اْلفاقيي ُِ ُعْرٌف "عالاى ُعْرفي ُمتاكالييٍم" كا ُ  إَلا لا ُعْرفيِي 3. فاإينَُِّ ي اْرجي
بي الْ   3ِفي  ْن أاْرابا ُر وااللُّغاوييُّ، واحناُْوُهْم مي ُّ وااْلُمحادييُث وااْلُمفاسيي ُُوَلي ا اُِل اتيِي واكاذا ِي واُمْصطالاحا .كاالمي  ُعُلومي

ُِ ماْدُلوٌل شاْرعييٌّ واكاذاليكا إذاا مسُي  ْيٌء لا .  واماْدُلوٌل لُغاوييٌّ. فاإينَُِّ حُيْماُل عالاى ماْدُلوليِي الشَّْرعي  4 ا ميْن الشَّاريعي شا ييي
ُاالةا بيغارْيي طاُهوٍر"   ُ ِي واسالَّما: "ال ي اْقباُل اَّللَّ ُ عالاْي ُالَّى اَّللَّ ، َنا اللُّغا . فاإينَُِّ لاْو محُيلا عالاى اْلماعْ 5كاقاْوليِي   -ويييي

ُ ت اعااَلا ُدعااءا بيغارْيي طاُهوٍر، -واُهوا الدُّعااءُ  ْ ي مُقْل بِ ، لازيما أاْن ال ي اْقبالا اَّللَّ ُِ عالاى الصَّالةي ِه أمحمد  ومَلم ُب محاُْل . ف اياجي
ُاةُ  يا اْلعيبااداُة اْلماْخُصو

. واهي ُ ت اعااَلا أا 6اْلماْعُهوداةي ِفي الشَّرْعي  ْعلاُم.، واااَّللَّ

__________ 

 من املائدة. 3اآلية  1

 .114-112انظر شرح تنقيح الفصول ص 2
 ِف ش: عرف. 3

 ِف ش: لفظي. 4

أخرجِ مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعاا. واملراد ابلطهور املصدر  5
، سنن 14/ 1سنن أيب داود  ،204/ 1وهو التطهري اِلعم من الوضوء والغسل. "انظر ُحيح مسلم 

 ".415/ 6، فيض القدير 100/ 1، سنن ابن ماجة 23/ 1، حتفة اِلحوذي 75/ 1النسائي 

وما بعدها، شرح تنقيح  139، ختريج الفروع على اِلُول للزجناِن ص61انظر التمهيد لْلسنوي ص 6
َي ص114، 112الفصول ص  (1).." 6، اللم  للشريا

كا ن اْعُبُد{ وااحلْااُل واالظَّْرُف وااْلْارباُ "واساوااٌء ِفي  .97 ا ت اقادَّما ِفي }إايَّ ْفُعوُل، كاما لنييْسباةي إَلا اْلماْعُمولي اْلما  ابي
بُ  ُااحي ُارَّحا  أي، حناُْو متاييمييٌّ أاانا وابيِي  تادا  .2اْلماثالي السَّائيري  1اْلُمب ْ

بُ  ُااحي ائيري، واقاالا  3واأاْنكاراُه   .4َلمْ ي مُقْل بِِه أمحمد  : اْلفالاكي الدَّ
ابُ ناا ُْحا يٌب، فاكاالُم اْلب اياانيييينيا طاافيٌح بيِي، وابيِي اْحتاجَّ أا عيييي  5واإيْنكاارُُه عاجي

ُْحااُب الشَّافي عالاى ت اْعيينيي  6واأا
ِي واسالَّما: "حتاْري  ُالَّى اَّللَُّ عالاْي ، بيقاْوليِي  ا التَّْسلييُم" واُهوا يُفييُد َيُ لاْفظاْي التَّْكبيريي واالتَّْسلييمي هاا التَّْكبيرُي، واحتاْلييُلها

ُِ اْلب اياانييُّونا.  االْختيصااصا قاالا

: إنَّ ت اواهُّ  بي ِفي شارْحي اْلُمفاصَّلي يَّانا، ف اقاالا اْبُن احلْااجي ، واأابُو حا بي ما النَّاسي واخاالافاُهْم ِفي ذاليكا اْبُن احلْااجي
ُهْم بيناْحوي }باْل ليذاليكا واهاٌم،   اَّللَّا  7وامتااسُّكا

__________ 
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هو ضياء الدين، نصر هللا بن ُممد بن ُممد بن عبد الكرمي بن اِلثري الشيباِن اْلزري، أبو الفتح،  1
الكاتب البليغ. قال ابن العماد: "انتهت إليِ كتابة اْلنشاء والرتسل". اشتغل ابلفنون املختلفة، ولكن 

نف فيها تصانيف مشهورة منها "املثل السائر ِف أدب الكاتب والشاعر" غلبت عليِ العل وم اِلدبية، ُو
ه ، "انظر  637و "اْلام  الكبري ِف ُناعة املنظوم من الكالم واملنثور" و "والرسائل البديعة" توِف سنة 

ِ ِف طبقات الشافعية لْلسنوي  يات ، وف2/315، بغية الوعاة 5/187، شذرات الذهب 1/133ترمجت
 ".5/25اِلعيان 

 وما بعدها. 2/38املثل السائر ِف أدب الكاتب والشاعر  2

هو عبد احلميد بن هبة هللا بن ُممد بن أيب احلديد املدائِ املعتزَل، عز الدين، أبو حامد، أحد غالة  3
لياا نظاراا، من  دالشيعة، كان أديباا متضلعاا ِف فنون اِلدب متقناا لعلوم اللسان، شاعراا جميداا، متكلماا ج

كتبِ "شرح هنج البالغة" و "الفلك الدائر على املثل السائر" و "احلواشي على املفصل". توِف سنة 
، ذيل مرآة 2/259، فوات الوفيات 13/199ه  وقيل غري ذلك. "انظر ترمجتِ ِف البداية والنهاية 655
 ".5/20، روضات اْلنات للخوانساري 1/62الزمان 

 .250على املثل السائر صالفلك الدائر  4
 .1/385، كشاف القناع 1/505، الشرح الكبري على املقن  1/505املغِ البن قدامة  5
َي  6  .3/289، اجملموع للنووي 3/18، شرح السنة للبغوي 1/77املهذب للشريا
 (1)ِف ش: بل هم.."  7
َثا مُثَّ أاْسلاما ِفي أاثْ نا "الا اْعتيباارا بينييَّةي اْلكاافيري إالَّ إذاا قاصادا السَّفارا ثا  .98 ُر بينااءا عالاى الا اءي اْلُمدَّةي فاإينَُِّ ي اْقصي

.  قاْصديهي السَّابيقي

                             Q تيِي ِفي اِْلاذْكااري. واقاْد خاراجا عاْن ذاليكا ماْسأالاةٌ ذاكاُروها ُاالا ي أاوَّلا  بي ا ِفي اْلباْحري: أانَّ اْلماْسُبوقا ي اْقضي  ابا
ةي اْلعييدي إذاا قااما إَلا اْلقاضااءي فاإينَُِّ ي اْقرا  ُاالا ْن  ْسُبوُق بيراْكعاٍة مي ْيُث قااُلوا: اْلما ْيني حا ةي اْلعييدا انَُِّ لاْو ُاالا ُ ِلي أُ مُثَّ يُكاربيي

 ، رُي ُموااليياا بانْيا التَّْكبيريااتي لتَّْكبيريااتي ياصي أا ابي يطي واِفي شارْحي اْلْاامي ي الصَّغيريي  د  حم ومَلْم ي مُقْل ِبِه أم بادا ْن اْلُمحي مي
تيِي عيْندامهُاا، واعيْندا ُُمامٍَّد أاوَِّلُاا، واتا  ُاالا ُر  ماامي آخي : اْلماْسُبوُق ماا ُيصالييي ما ا اْْلي ييي في ليلتُُّمْراتاشي ُر مثااراُة اْلْيالا ْظها

ُ لاْو أاْدراكا را  ، فاإينَِّ ْستيْفتااحي ماامي فاإينَُِّ ياْست اْفتيُح عيْندا ُُمامٍَّد ِفي االي ُ  -ْكعاةا ما ا اْْلي ُِ اَّللَّ ا ماامي  -رامحي ا أاْدراكا ما ا اْْلي فييما
ا تاْظهاُر ِفي  ُِ، واُهوا ق اْوُل اْبني ماْسُعوٍد. واكاذا فاا لا الا ا، والاْو قااما إَلا اْلقاضااءي ياْست اْفتيُح خي ُما فاا ِلا الا اْلعييدي  تاْكبيريااتي  خي
ني راْأيا اْبني ماْسُعوٍد، مُثَّ  ُِ ي اراايا ةي اْلعييدي واُهوا واإيمااُم ُاالا ماامي ميْن   قااما إَلا اْلقاضااءي فاإينَُِّ لاْو أاْدراكا راْكعاةا ما ا اْْلي

ُ أاوَّالا مُثَّ ي ا  ُ. واعيْندامهُاا يُكاربيي  ْقراأُ.فاعيْندا ُُمامٍَّد ي اْقراأُ أاوَّالا مُثَّ ُيكاربيي

تيِي عيْندا ُُمامٍَّد إالَّ ِفي حاقيي اْلقيرااءاةي وا  ُاالا ُر  ْسُبوُق ماا ي اْقضيي آخي بي اْلعييدي. اْلما ، واذاكارا اواذاكارا باْكٌر ِفي ابا ْلُقُنوتي
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تيِي ِفي حاقيي اْلُقُنوتي واِفي حاقيي اْلقاعْ  ُاالا ي أاوَُّل  تيِي واِفي حاقيي اْلقيرااءاةي دا أابُو ذارٍي واات َّفاُقوا أانَّ ماا ي اْقضي ُاالا ُر  ةي آخي
ي اْلفااحتياةا واالسُّوراةا. واذاكارا اْلْاالَّ  ُّ عاْن ُُمامٍَّد ي اْقراأُ اْلفااحتياةا أاوَِّلُاا حاَّتَّ لاْو ُسبيقا بيراْكعاٍة أاْو راْكعاتانْيي ق اراأا فييماا ي اْقضي يبي

تيِي عيْنداهُ  ُاالا را  ُ ي اْقضيي آخي انَِّ مااما رااكيعاا ِفي الثَّاليثاةي عيْندا  . واِفي الت َّفاارييقي الا ي اْقُنُت فييماا ي اْقضيي واإيْن أاْدراكا ِلي اْْلي
ا راها ُُولي واعيْندا ُُمامٍَّد آخي ري اِْلُ تيِي ِفي ظااهي ُاالا ي أاوَّلا  : اْلماْسُبوقي ي اْقضي  نْ ت اهاى. وااْعلامْ ا ُُمامٍَّد أاْيضاا. واِفي النَّْظمي
ُاحَّ. وايُْكراُه حتاْريَيا  مي ب اْعدا قُ ُعوديهي قاْدرا التَّشاهُّدي، والاْو قااما  ا إالَّ ِفي ماوااضي ا أانَّ اْلماْسُبوقا الا ي اُقوُم ق اْبلا السَّالا

ن ْهاا . وامي ماامي ما اْْلي ، لاْو انْ تاظارا ساالا ٍة اْلماْسحي ٌح متاااما ُمدَّ ن ْهاا: إذاا خاافا واُهوا مااسي ْسُبوُق ِفي : لا مي ْو خاافا اْلما
ن ْهاا: لاْو خاافا الْ  ْيني وااْلفاْجري. وامي ن ْهاا: لاْو خاافا ُخُروجا اْلواْقتي ِفي اْلعييدا . وامي ماْعُذوُر اْْلُُمعاةي ُخُروجا اْلواْقتي

ن ْهاا: لاْو خاافا  تاديراُه احلْاداُث. وامي ن ْهاا: لاْو خاافا أاْن ي اب ْ . وامي ُرَّ  ُخُروجا اْلواْقتي ِي، كاماا ِفي أاْن َيا ْي  النَّاُس بانْيا يادا
. قيي مي ُِ ِفي السَّالا ب اعا ماامي وااتا مي اْْلي ُِ واف اراغا ق اْبلا ساالا حُّ قييااُم ْيُث الا ياصي يا لاْو قااما حا

، باقي ُِ اْلفاْتحي ُت ُاالا لا: ت اْفُسُد 
ُِ واإيْن كاانا اْقتي  ُت ُاالا ا ليُوُقوعي وااْلفات ْواى أاْن الا ت اْفُسدا  دا اُؤُه ب اْعدا اْلُمفااراقاةي ُمْفسي ت اعامُّدي دا ، فاصاارا كا ِي ب اْعدا اْلفارااغي

 احلْاداثي ِفي هاذيهي احلْاالاةي 

 

ا حياْتااُج." 16) ِي: هاذا . قييلا عالاْي افيري إالَّ إذاا قاصادا السَّفارا إَلْا ُِ: الا اْعتيباارا بينييَّةي اْلكا  (1)( ق اْوُل
 ماة اْلكيتااب["]ُمقادَّ  .99

يمي   بيْسمي اَّللَّي الرَّمْحاني الرَّحي

                             Q عالاى سايييديانا ُُمامٍَّد واآليِي أامْجاعينيا قاالا الشَّاريُح )بي ُ ُالَّى اَّللَّ ْسمي اَّللَّي الرَّمْحاني احلْاْمُد َّلليَّي رابيي اْلعاالامينيا وا
( اْلبااُء ليلْ  يمي ا اْختا الرَّحي ْستيعااناةي كاما ا ُهوا ُُمْتااُر الزَُّماْشاريييي واالت َّْفتااَااِني أاْو االي باساةي كاما ي اْلب اْيضااوييُّ ُمالا اراُه اْلقااضي

َّا ثانْيي واِي ْن الت َّعااُرضي بانْيا احلْادا ِي ياريُد ماا أاْوراُدوُه مي لاٌة ليْلفيْعلي اْلُمقادَّري واعالاْي ُي يا 
ابُوا بيِي أانَّ الزَّماانا الَّذيي أا  أاْو هي جا

ِي  َّا الا ي اْفُضُل عامَّا واقا ا فيي ُوُه ِفي ُمقااراناةي احلْاالي ليُوُقوعي ماْضُموني عااميليهاا جاعاُلوُه أاعامَّ ِي ُِ  اْعتاربا واماا ي اْفُضُل عاْن
ا اْلماعْ  اءي ِفي ف اياُجوَُ أاْن ياُكونا الت َّلابُّسااني ِفي َامااٍن هبياذا بْتيدا ْن غارْيي لُُزومي  َنا واأاْمكانا ُوُقوُع االي حاالي الت َّلابُّسانْيي مي

ْلكيتااباةي واا للييسااني أاْو ابي ْلْينااني أاْو ابي ُ جياُوَُ أاْن ياُكونا أاحاُدمهُاا ابي اءاْيني واأانَِّ بْتيدا اُف ي االي ن ْهاا أاْو ياُكوُن آْل تادا خارا مي خاُر ِبي
ْلْي  ياةي اْلُمطاوَّلي واِفي كي ماعاا ابي ْلباالي قاالا اللَّْيثييُّ ِفي حااشي ئانْيي ماعاا ابي َي إْخطااري الشَّي ْ ا ناظاٌر.نااني ْلياواا  لاْيهيما

انَّ ماْعَنا اْلُعُمومي الَّذيي اْعتاربااُه النُّحااُة ِفي ُمقااراناةي احلْاالي ليْلعااميلي أانَُِّ  الا جياُوَُ أاْن ياُكونا أاَْمااٌن  أامَّا ِفي اِْلاوَّلي فاْلي
اءا َاْيٌد راا  هاا الا بيتامااميهاا كاماا ِفي جا ُِ بيب اْعضي لاٌة عاْن أاَْمااٍن عااميلاٍة حاَّتَّ تاُكونا ُمقااران اتُ هاا لا ُي باا فاإينَُِّ جياُوَُ أاْن كي فاا

قييا  ِي واابا ا إلاْي ُِْتادا يءي  ُه.ياُكونا الرُُّكوُب ق اْبلا اْلماجي  ا ب اْعدا

يءي  ْن الرُُّكوبي ُمقااريانا ليْلماجي َُ أاْن الا ياُكونا شاْيءٌ مي ا وا  ف ملمْم ي مُقْل ِبِه أمحمد  واأامَّا جاواا ياةي واالتَّْحمييدي أاي ُُّهما ِفي التَّْسمي
اءي الَّذيي لاْي ا ليزاماانيِي اْنقي  بْتيدا ُِ ُمقااريانا ليالي ْن را الا ياُكوُن شاْيٌء مي ُلوٌم أانَّ الت َّلابُّ ا ِبياْمٍر الا ي اتاحاقَُّق سااٌم، واماعْ أُخيي
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اءا لازيما وُ  بْتيدا لتَّْحمييدي ذاليكا االي ياةي واالت َّلابُّ ي ابي لتَّْسمي افيعانْيي.بيُدوني حتااقُّقي ذاليكا اِْلاْمري ف الاْو قاارانا ابي اءاْيني ُمتادا  ُقوعُ ابْتيدا

ا  ُهماا ُحُصوُل اْلُيْمني واأامَّا ِفي الثَّاِني فاْلي ن ْ ْرُجوُّ مي ياةا واالتَّْحمييدا اْلُمْعتادَّ هبييماا اْلما  وااْلربااكاةي ماا ياُكوُن عاْن نَّ التَّْسمي
ْثُل التَّ  ئانْيي ماعاا مي ي ْ ُ الت َّواجُُِّ التَّامُّ إَلا شا مٍي وااْلقاْلُب الا ي ات اياسَُّر لِا ٍِ اتا ٍر وات اواجُّ يا ق اْلٍب حااضي ديراا ْسمي يدي إالَّ انا ةي واالتَّْحمي

ْلُكليييَّةي عاْن اْلعاواائيقي اْلباشارييَّةي اه .  ليْْلافْ راادي اْلُمتاجارييديينا ابي

يُم اْلربااكاةي فا  ْطُلوُب ت اْعمي ُاْدري اْلفيْعلي وااْلما لاةي إَّنَّاا ُهوا ِفي  ْلباْسمالاةي وااحلْاْمدا ْن مثاَّ مُثَّ إنَّ اْلباْدءا ابي حا ت اْقدييُر مي ُرجيي
ُُْحبا  ِي  ُة ساائيرا أاْجزااءي اْلفيْعلي ف ات اْقدييُر أُؤالييُف ُمْقتاٍض بيلاْفظي ُاا ليت اُعمَّ اْلربااكا ا ةا التَّْألييفي ليماا تارباَّكا بيِي اْلُمت اعالييقي خا

رييهي أانَّ الت َّْقدييرا بي  سااويي أُؤالييُف ماثاالا بيسابابي أانَّ اَّللَّا جاعالا أابْ تاديُئ يُ  لاكيْن قاْد ذاكارا الشَّْيُخ اْبُن عارافاةا ِفي ت اْفسي
لاُة ليماا بُديئا بيِي ماْصُحوبا اْلربااكاةي عالاى مجايي ي اْلفيْعلي  لاُة أاْو احلْاْمدا ا اللَّْفظا الَّذيي ُهوا اْلباْسما انَّ ُمْقتاضاى  ؛هاذا ِلي

ِي احلْاضُّ عالا  اءي حياْصُ احلْادييثي ذاليكا إْذ فيي انَّ واْضعاُِ ِفي اْلبيدا ؛ ِلي اءي واماا ذااكا إالَّ بْتيدا ْقُصوُد ى االي ا اْلماْعَنا اْلما ُل هاذا
 اه .

 ".  (1)واقاْد أاْورادا ساميي ُهناا إْشكااالا
ُِ اْلُمصانييُف. .100 لا َُ إضاافاتيِي إَلا الضَّميريي " ُكْم " اْست اْعما يُح جاواا  "واالصَّحي

 

ُاْحبيِي(  ناا بيسا )وا يي واُهوا كاماا ساياْأيتي ماْن اْجتاما ا ُمْؤمي بيِي ِبياْعَنا الصَّحاايبي ُالَّى  -يييديانا ُُمامٍَّد ُهوا اْسُم مجاٍْ  ليصااحي
ِي واسالَّما  ُ عالاْي قيي ا  -اَّللَّ ُة ابا ْم ليتاْشمالا الصَّالا هي  ُهْم.واعاطافا الصَّْحبا عالاى اآْللي الشَّاميلي ليب اْعضي

 

 ماا( ماْصدارييٌَّة ظاْرفييٌَّة )قااماْت الطُُّروُس( أاْي الصُُّحُف مجاُْ  طيْرٍس بيكاْسري الطَّاءي )واالسُّطُوُر()

                             Q ُهماا كي ن ْ ْدييدي إشااراةا إَلا أانَّ مُخُ ا اْْلُُم ي الا َياْرُُج عاْن اِْلاْمراْيني واأانَّ ِفي ُكلٍي مي  اياةا.فا الرتَّ

ُه ميْن ق اْوِلييْم الا ُيضااُف إالَّ  ُِ واكاأانَُِّ أاخاذا فاا ليماْن مان اعا الا ِي( أاْي خي َُ إضاافاتي يُح جاواا ُِ: واالصَّحي  إَلا ذيي )ق اْوُل
يا شُ 

ْسُم الظَّاهيُر واهي ُح عاْن الشَّرافي االي ِي ن اْوُع خافااٍء وااْلُمْفصي ا أانَّ الضَّميريا فيي هاةٌ ضاعييفاةٌ إْذ الضَّميرُي  ب ْ شاراٍف ليما
ا عالاى ُ ماعاها الُِ ُ اْلماْشُرو ي اْستيْعما باةي لِا ْلقارييناةي اْلُمصااحي ْن اْلْافااءي ي اُزوُل ابي ِي مي عيِي واماا فيي نَّ اْلْافااءا إْن ساليما أا  كاماْرجي

ي َّ  ا فافيي ضاميريي اْلغاائيبي أامَّا اْلْيطااُب ف اقاْد ُتدَّعاى أاْوضاحي ْشرتي ُِ عاْن اْلعيْلمي ليالي ِي وات اْعيينيي ضاميريي اْلْيطاابي ُت اكي فيي
.  واليذاليكا كاانا أاْعرافا اْلماعااريفي

 

ُِ ذالي  انَّ اْسما اْلْاْم ي قاْد ياُكوُن لا ِي؛ ِلي ْن لاْفظي دي مي ُِ: ُهوا اْسُم مجاٍْ ( الا ُيْشكيُل بيُوُجودي اْلوااحي  كاراْكٍب كا )ق اْوُل
ياةي وارااكي  ياغي اْْلُُموعي واِفي حااشي ُي انَّ ف اْعالا لاْي ا ميْن  ُِ مجاْعاا؛ ِلي . واَلْا جياْعاْل  دده أاف اْنديي ٍب واإيْن كاانا اْلغااليُب الا

ِا ليقاْوليِي ِفي ُِ عالاى شارْحي تاْصرييفي اْلغازييييي أانَّ أامْسااءا اْْلُُموعي مساااعييٌَّة وااْعرتااضا بيذاليكا عالاى السَّيييدي ِبيانَّ   الا واْج
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ٍَُّة " ِبيانَُِّ  : " إنَّ اْلْاوااصَّ اْسُم مجاٍْ  ْلياا ْفتااحي بيِي( مي  َلْم ي مُقْل بِِه أمحمد  شارْحي اْلمي ُِ: ليصااحي ْن أاْهلي اللُّغاةي )ق اْوُل
ْْليضاافاةي ِفي اْلُمْفرادي ت اب اعاا ليلتَّْصرييحي هبياا ِفي اْسمي مجاْ  ُّ  عيِي إْذ اْلمُ ُارَّحا ابي ٌب ُماُْصوٌص واُهوا الصَّحاايبي ُااحي رااُد ُهناا 

. يي ا أاشاارا إَلا ذاليكا بيقاْوليِي ِبياْعَنا الصَّحاايبي  كاما

. ( أاْي ِفي كيتاابي السُّنَّةي واُهوا اْلكيتااُب الثَّاِني ُِ: واُهوا كاماا ساياْأيتي  )ق اْوُل

ٍد  ُحامَّ ُِ: ِبي ِي واسالَّما ُالَّى اَّللَُّ  -)ق اْوُل نا - عالاْي ُِ ُكلُّ ماْن اْجتاما ا بيِي ُمْؤمي ا فاخاراجا ماْن اْجتاما ا بيِي كاافيراا مُثَّ ( ت انااَاعا
ا واَلاْ يازيْد ِفي  حا ُْطيالا ُاحاابيياا ا ُهماا  ن ْ ٌد مي ناا بيغارْيي نابييييناا فاالا ُيسامَّى وااحي وامااتا   الت َّْعرييفي آمانا واماْن اْجتاما ا ُمْؤمي
ا، واالت َّْعرييُف ليماْن حتاا  َيااني شاْرٌ  ليداواامي الصُّْحباةي الا ليتاحاقُّقيها انَّ اْلماْوتا عالاى اْْلي ؛ ِلي ُِ الصُّْحباُة قَّ عالاى ذاليكا قاْت لا

 ُمْطلاقاا.

ُِ ليتاْشمالا الصَّ  ْم( أاْي ليب اْعضي الصَّْحبي واق اْوُل هي ُِ: الشَّاميلي ليب اْعضي ُة ابا )ق اْوُل يا الصَّْحبي واُهوا الا
قي قيي اُهْم أاْي ابا

ٍل كاأايبي باْكٍر واُعمارا  ا  -الصَّحااباةُ الَّذيينا لاْيُسوا ِبي ُهما ُ عان ْ يا اَّللَّ نْيا الصَّْحبي وااآْللي ُعُموٌم واُخُصوٌص ف ابا  -راضي
ريي اآْللي  ٌّ عالاى ماا أاْسلافاُِ ِفي ت اْفسي ِي ا ماْب تيي  واْجهييٌّ واهاذا الي را ابي ِْلاْوَلا واياُكوُن واإيالَّ ف الاْو ُفسيي اباةُ ابي لاْت الصَّحا بااعي داخا

. ْم واتاُكوُن النييْسباُة اْلُعُموما وااْْلُُصوصا اْلُمْطلاقا يٍم اْهتيمااماا بيشارافيهي يصاا ب اْعدا ت اْعمي  ذيْكرُُهْم ختاْصي

 

 ُِ داْت )ق اْوُل ُِ: ماا قااماْت( أاْي ُوجي يٌح إْذ ال)ق اْوُل ُاحي ْن عاْطفي اْْلُْزءي عالاى اْلُكليي  يفاُة : واالسُّطُوُر( مي طييْرُس الصَّحي
انَّ الطييْرسا اْلواراُق واالسُّطُ  ٌش؛ ِلي ا قييلا: إنَُِّ غالاٌط فااحي ُِ اْلْاْوهارييُّ واغارْيُُه فاما يا اْلكيتااُب قاالا

ِي و واهي را حاالٌَّة فيي
لطُُّروسي اْلواراُق بيالا ُسطُورٍ  وااحلْاالُّ لاْي ا ُجْزءا  ُل أاْن يُ راادا ابي ٌش. ن اعاْم حياْتامي بي  اْلماحاليي غالاٌط فااحي جماااَاا ميْن ابا

. مي ْسالا ْيُخ اْْلي ُِ شا . قاالا قي اْلُكليي عالاى ُجْزئيِي فاالا ياُكوُن ذاليكا ميْن عاْطفي اْْلُْزءي عالاى اْلُكليي  إْطالا

ا ُهوا ما أاُقوُل: أامَّا أا  ياا كاما ْطماُح ناظاري نَّ السُّطُورا ُجْزءٌ ميْن ماْفُهومي الصُُّحفي فاُمسالٌَّم والاكيْن لاْيساْت ُجْزءاا خااريجي
ييي واأانَّ اْلعاْطفا عا 

ااْلُمْعرتايضي ف اْليُ ْنظاْر واقاالا اْلكامااُل محاالا الشَّاريُح الصُُّحفا عالاى اْلماْعَنا احلْاقييقي ها ْن قابييلي  لاي ْ مي
يااُرهاا واِفي ت ارْكييبي الْ  ُِ ذاليكا تاكالٌُّف قاالا واُعُيوُن اِْلاْلفااظي خي يُه ماْْتي اْستيعااراٌة." عاْطفي اْْلُْزءي عالاى اْلُكليي وات اْوجي

(1) 
ْن الرُُّسلي  .101 ٍد مي احا  "أاْي اْلب اْعثاةي ِلي

                             Q ُُولي أاْي اْلعاقاائيدي وا  واانْتيفااُء احْلُْكمي ُر أانَُِّ الا ف اْرقا ِفي ذاليكا بانْيا اِْلُ ، مُثَّ الظَّاهي ُب إَلْا اْلُفُروعي فاالا جياي
ُد ق اْولانْيي وانُقيلا عاْن أاْكثاري أاْهلي السُّنَّةي وااْلْا  ا أاحا يُدُه واالا غارْيُُه ق اْبلا إْرساالي الرُُّسلي واهاذا  مااعاةي.ت اْوحي

ْونيِي اْستيْقرااراا عااما )ق ا  هااُب التَّْصرييُح بيِي عالاى أانَُِّ ُمت اعالييُق اْلْارباي ما ا كا ُِ: ماْوُجوٌد( قاالا الشيي ا ِفي اْلمازْجي الَّذيي ْوُل
ٍب اه . ا غارْيُ ُمنااسي دا ماا وااحي ُ اْلماْجُموعا كاالا  ُيصارييي

مي ِبيانَّ كاْونا الْ  ُْنوٌع قاْطعا وارادَُّه اْبُن اْلقااسي ا حاقييقاةا ِا دا ماا وااحي ُ اْلماْجُموعا كاالا مي مازْجي ُيصارييي اْلكاالا ُُه كا ُِ ُيصارييي ْوُن ا واكا

                                         
 1/25حاشية العطار على شرح اْلالل احمللي على مج  اْلوام ، حسن العطار  (1)



104 

 

ااٌض، مُثَّ إنَّ ُمت اعالييقا اْلْارباي لامَّا كاانا حياْتاميُل أانَُِّ  ِي اْعرتي ُِ عالاْي دي لاْو ساليما الا ي ات اواجَّ ف اُيفييُد انْتيفااءا  ادَُّة اْلُوُجودي ما اْلوااحي
ُِ ُحُصوُل ن افْ  َّا الا يُفييُد ذاليكا باْل حُيْتاماُل ماعا  ي احْلُْكمي ق اْبلا ُوُجودي ن اْف ي احْلُْكمي ق اْبلا الشَّرْعي أاْو ماادَُّة غارْييهي ِي

ْعُلومي اْحتااجا الشَّاريُح إَلا ب ايا  اْلما ِي ُُماالافاُة انيِي حاَّتَّ ي ُ الشَّرْعي كاماا ُهوا راْأُي اْلُمْعتازيلاةي كا ْقُصوُد واالا ي اْلزاُم عالاْي ْعلاما اْلما
ٍم الا يُ نااِفي ذيْكراُه ِفي كاالا  ْذفيِي ِفي كاالا اانَّ ن اُقوُل ُوُجوبا حا ُِ؛ ِلي ْذُف ُب حا ٍم آخارا عيْندا ق اْوِلييْم السُُّكوُن اْلعاامُّ جياي

ْحتييااجي إَلا ب اياانيِي واَلْا جياْعالْ  حْلُْكمي وايُ قادَُّر اْلْارباُ  االي انَُِّ لاْو ت اعالَّقا بيِي  الشَّاريُح الظَّْرفا ُمت اعالييقاا ابي ؛ ِلي ب اْعدا الظَّْرفي
ْلُمضاافي ما ا أانَّ اْلماْعُروفا ِفي لاْفظي ُحْكما بينااُؤهُ  ينائيٍذ شابييهاا ابي ْونيِي حي اْسُم   عالاى أانَُِّ لاكاانا ماْنُصوابا ُمن اوَّانا ليكا

ْلمُ  ِي ابي ادييُّونا ناْصبا التَّْشبيي ِي ن اعاْم جاوََّا اْلب اْغدا ا عالاى اْلفاْتحي فاالا ت اْنويينا فيي ٌّ ماعاها ِي ضاافي ما ا إْسقاا ي ت اْنويينيِي الا ماْب
ا مان اْعت اه . ا أاْعطاْيت واالا ُمْعطييا ليما ِي حناُْو الا مااني ا ليما  واُخرييجا عالاْي

ِي أانَّ حاْذفا اْلْارباي قارييناٌة عالاى ت اْقدييري أاُقوُل  ُِ، مُثَّ إنَّ ُمت اعالييقا اْلْارباي إَلْا ياريُد عالاْي هي كاْوانا عااماا والاْو أاراادا إنَّ ق اْولا
ْذفيِي ِفي  ُِ ُوُجوبا حا ينائيٍذ واق اْوُل يصا لاذاكاراُه إْذ الا ماْعَنا حلياْذفيِي حي ٍم إَلْا داْعواى الا دالييلا   اْلُمصانييُف التَّْخصي كاالا

ْم بيُوُجوبيِي ف اهاذا  باا ما ا تاْصريحييهي يٌص عالاي ْهاا ما ا أانَُِّ ي اْلزاُم عالاى ذاليكا أاْيضاا أاْن الا ياُكونا احلْاْذُف وااجي ْ ا ختاْصي َلم
 أتاامَّْل. ي مُقْل ِبِه أمحمد  

ْن الرُّ  ٍد مي احا ُِ: أاْي اْلب اْعثاةي ِلي امي اْلماْشُروعا )ق اْوُل ْلب اْعثاةي ُدونا اِْلاْحكا ( فاسَّرا الشَّرْعا ابي ِي أاْن ُسلي انَُِّ ي اْلزاُم عالاْي ةي؛ ِلي
ا أاْمٌر ماْعُلوٌم الا  ائيداةا ِفي ذيْكريهي فا ياُكونا ماْعَنا ق اْولي اْلُمصانييفي واالا ُحْكما ق اْبلا الشَّرْعي واالا ُحْكما ق اْبلا احْلُْكمي واهاذا

ُالاوااُت اَّللَّي واسا وا  َّا قييلا مجاييُ  الرُُّسلي واُهوا ماا ق اْبلا آداما عالاى اْلْاميي ي 
ُر تاْصوييري اْلماْسأالاةي ِي ُِ وايُ واافيُق ظااهي ُم الا

ُلُغُِ الدَّْعواُة واإيَّنَّاا قُ ْلناا إنَّ مانْ  بي ماْن ت اب ْ ِي ِفي ابا ن ْهااجي يميييي ِفي مي
ُهْم عااقيالا ذاا راْأٍي واناظاٍر كا   ذاليكا ق اْولا احلْالي ن ْ انا مي

انَُِّ واإيْن َلْا ياُكْن مساي ا داْعواةا نابييييناا ُُمامٍَّد  ِي واسالَّما  -إالَّ أانَُِّ الا ي اْعتاقيُد دييناا ف اُهوا كاافيٌر؛ ِلي فاالا  -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي
ْن اِْلانْ  ٍد مي ُِ شاكَّ أانَُِّ مساي ا داْعواةا أاحا لا ِي واسالَّما ُالَّى اَّللَُّ عالا  -بييااءي الَّذيينا كاانُوا ق اب ْ يْم واتاطاوُّلي  -ْي

ثْ راِتي عالاى كا
الاُفوُهْم  دي الَّذيينا آماُنوا هبييْم واات َّب اُعوُهْم وااالَّذيينا كافاُروا هبييْم واخا ُلُغ عالاى إينَّ اْلْارباا قاْد ي اب ْ فا أاَْمااني داْعواِتييْم واُوُفوري عادا

اناْت إَلا اَّللَّي فارتااكا أا  ُلُغ عالاى ليسااني اْلُمواافيقي واإيذاا مساي ا آياةا داْعواٍة كا ا ي اب ْ  ياْستاديلَّ بيعاْقليِي نْ ليسااٍن اْلُمخااليفي كاما
لي واالنَّظاري كاانا بيذاليكا ُمْعريضاا عاْن  ْستيْدالا ْن أاْهلي االي حَّتيهاا واُهوا مي ُي واةي فاكافاُر واإيْن أاْمكانا أاْن ياُكونا الدَّعْ عالاى 

ٍي ُعريفا أانَّ ِفي اْلعااَلاي ماْن يُ ْثبيُت إِلااا واماا ي اراى أانَّ ذاليكا  يٍن واالا داْعواةي نابي
ْ  قاطُّ بيدي ُكوُن فاإيْن كاانا يا َلْا ياْسما

َياانا  في ي اْعِي ِفي أانَّ اْْلي ْختيالا ُجارَّدي اْلعاْقلي أاْو الا بُدَّ  فاأاْمرُُه عالاى االي ُب ِبي ماامي الن َّْقلي اه .هاْل جياي   ميْن اْنضي

ٍد ميْن الرُُّسلي واإيْن َلاْ ياكُ  َياانا ب اْعدا ُوُجودي داْعواةي أاحا ٍد اْْلي ُارييٌح ِفي ثُ ُبوتي تاْكلييفي ُكليي أاحا ا  ِي، نْ واهاذا  راُسوالا إلاْي
ُه الن َّواوييُّ ِفي شارْ واِفي ت اْعذييبي أاْهلي اْلفارْتا  ا ماا اْعتامادا يدي واهاذا َيااني واالت َّْوحي حي ُمْسليٍم قاالا إنَّ ماْن مااتا ةي بيرتاْكي اْْلي

ا ُمؤاا ني ف اُهوا ِفي النَّاري والاْي ا ِفي هاذا ْن عيبااداةي اِْلاْوَثا ِي اْلعاراُب مي اناْت عالاْي ٌة ق ابْ خا ِفي اْلفارْتاةي عالاى ماا كا لا بُ ُلوغي ذا
ُهْم داْعواُة إبْ رااهييما واغارْييهي  اناْت ب الاغات ْ ءي كا ْم الصَّالا  -الدَّْعواةي فاإينَّ هاُؤالا ُم عالاْيهي  اه . -ُة واالسَّالا

ْن اْلُوُجوهي  ٍِ مي ُهْم بيواْج ن ْ ٍد مي لاغا ب اْعُضُهْم ِفي اْعتيمااديهي حاَّتَّ قاالا فاماْن ب الاغاْتُِ داْعواُة أاحا ا ف ا  واابا قاصَّرا ِفي اْلباْحثي عان ْها
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ْن النَّاسي ِفي جناااةي أاْهلي اْلفارْتاةي اه . ثيرٍي مي قٌّ ليْلعيقاابي فاالا ت اْغرتاَّ بيقاْولي كا  ف اُهوا كاافيٌر ُمْستاحي

ْن ا ُُولي واالشَّافيعييَُّة مي مي وااِْلُ ْن أاْهلي اْلكاالا ِي اِْلاشااعيراُة مي بُونا ْلفُ لاكينَّ الَّذيي عالاْي قاهااءي أانَّ أاْهلا اْلفارْتاةي الا يُ عاذَّ
ُاحَّ ت اْعذييُب مجاااعاٍة ميْن أاْهلي اْلفارْتاةي.  واقاْد 

ِبيانَُِّ جياُوَُ ت اعْ  يبا ِبيانَّ أاحاادييث اُهْم آحااٌد الا تُ عااريُض اْلقاْط ا بيعادامي ت اْعذييبي أاْهلي اْلفارْتاةي وا ُاحَّ واأُجي ذييُب ماْن 
ُِ ت اعااَلا واراُسوليِي ناظيرُي ماا قييلا ِفي كُ ت ا  ُْقتاضاى ذاليكا عيْلُم اْمٍر َياْتاصُّ بيِي ِبي ُهْم ِلي ن ْ ُِ مي ُِ ْعذييُب مي الَّذيي ق ات الا ْفري اْلُغالا

ُر  ُم  -اْلْاضي ِي السَّالا ءي اْلماْذُكوريينا ِفي اِْلاحاادييثي ماْقُصورٌ  -عالاْي ِبيانَّ ت اْعذييبا هاُؤالا  (1)لاى ماْن غاريَّا." عا  وا
ِي ليقاْولي  .102 نييفاةا ِفي ق اْوليِي بيُوُجوبي إمْتاامي ايبي حا فاا ِلي الا ُ خي ْنُِ تُريكا لِا ا فُعيلا مي ِي ت اعااَلا }واال تُ ْبطيُلوا "اْلُمْبطيلي ليما

الاُكْم{ ]ُممد:  ْنُِ 33أاْعما ةي واالصَّْومي مي ادييثي قاضااُؤمهُاا واعُ  [ حاَّتَّ جيايبا بيرتاْكي إمْتاامي الصَّالا وريضا ِفي الصَّْومي سحي
 الصَّائيُم اْلُمتاطاوييعُ »

                             Qَيماٌة ليْلُمدَّعيي انَّ اْلُكرْباى الا ُِ سم واياريُد عالاى اْلقييااسي أاْيضاا لُُزوُم اْلُمصااداراةي ِلي ا قاالا إْذ ق اْولُناا  ف اقاْط كاما
ْنُدوُب  .اْلما ُِ جاائيٌز واقاْد ُجعيلا ُكرْباى اْلقييااسي ُِ أانَّ ت ارْكا ِي ي اْلزاُم لشُُّروعي فيي ُب ابي  الا جياي

. ْنُدوبي ُه ليْلما ُِ ُهناا وافييماا ب اْعدا ْن فاُة الرتَّْكي واضاميرُي مي ُي ُِ: اْلُمْبطيُل(   )ق اْوُل

نييفاةا( أاْي ِفي ق اْوليِي بيوُ  ايبي حا فاا ِلي الا ُِ: خي ا الْ )ق اْوُل ِي اْعرتااضا عالاى هاذا ُّ ف اقاالا الا َياُْلو ماا ُجوبي إمْتاامي قاْولي اْلُكورااِني
باا. لشُُّروعي وااجي قيياا عالاى حاقييقاةي الن َّْفلي أاْو اْلقاْلبي ابي ِي ميْن اْلفيْعلي إمَّا أاْن ياُكونا ابا  شاراعا فيي

ُد شا  طيلٌ إمْجااعاا إْذ الا يُوجا ُِ وا واالثَّاِني ابا ُِ ن اْفالا واب اْعُض لشُُّروعي ْيءٌ ِفي الشَّرييعاةي ياُكوُن ب اْعُض باا واأاْيضاا لاْو كاانا ابي اجي
ا  بي الا ث اوااُب الن َّْفلي واهاذا ِي ث اوااُب اْلوااجي باا لارتااتَّبا عالاْي رُي وااجي  اه . ْل ِبِه أمحمد  َلمْ ي مقُ ياصي

طيٌل إ ُِ واالثَّاِني ابا مْجااُع واُهوا قاْطعا قاالا سم ق اْوُل ا اْْلي ُِ هاذا ْن أاْينا لا طيٌل أامَّا أاوَّالا فامي ْن أاْهلي ن اْقلي مْجااعاا ابا ا لاْي ا مي
نييفاةا وا  مْجااُع كاأايبي حا ِي اْْلي مْجااعي ما ا ُُماالافاةي ماْن ي ات اواقَُّف عالاْي حُّ داْعواى اْْلي مْجااعي واكاْيف ياصي داْعواى ت اقادُّمي اْْلي

َّْن يُ ْعتادُّ بيِي وا  ُارييٍح ِي يٍح  ُاحي ِي غارْيا ماْسُموعاٍة إالَّ بين اْقٍل  ِي ف اتاُكوُن ُحجَّةا عالاْي مْجااعي عالاْي عامَّْن يُ ْعتادُّ بيِي واماا اْْلي
ُ لاْي ا ميْن أاْهلي اْستيْقرااءي  انَِّ ِي ِلي لشَّرييعاةي حاَّتَّ جياْزيما ِبيانَُِّ لاْي ا فييهاا ا ذاكاراُه ِفي إثْ بااتي هاذيهي الدَّْعواى الا اْلتيفااتا إلاْي

.  ماا ذُكيرا

ُِ إمْتااُم ماا ياْشراُع  ِي انْ عاقادا ناْذرُُه والازيما انَّ ماْن ناذارا اْلفيْعلا الَّذيي ُيْشراُع فيي نيياا فاْلي ُِ الشُُّروُع في واأامَّا َثا ِي واإيْن َلْا ي اْلزاْم ي
ا ناظيرُي ما  ِي واهاذا ُِ واأاْيضا فيي نيِي واُهوا ميْن مُجْلاةي الشَّرييعاةي واأامَّا ق اْوُل مْجااعا عالاى بُْطالا َاماُة الَّيتي ا ادَّعاى اْْلي ا إَلْا فااْلُمالا

ا إنْ  ِي واهاذا ُب الشُُّروُع فيي ِي واماا الا جياي ُب الشُُّروُع فيي َي اْلفاْرقي بانْيا ماا جياي ُْنوعاٌة ْلياواا ا ِا ُب َلاْ  ادَّعااها  ي اُقْل اْلُموجي
ا  ُِ ف اهاذا بي ف اقاْوُل ِي ث اواابا اْلوااجي  جُمارَّدا داْعواى. حمد  َلمْ ي مُقْل ِبِه أم بيالا متاااٍم ِبيانَُِّ يُ ثااُب عالاْي

ْلُفُروضي ابي  ُاٌة ابي يبا عاْن اآْلياةي ِبيانَّ اِْلاْعماالا فييهاا ُماُْصو ( ُأجي ُِ: ليقاْوليِي ت اعااَلا ُِ )ق اْوُل حلْادييثي اآْليتي واغارْييهي )ق اْوُل
ُب ماْرُفوٌع. ( حاَّتَّ ِبياْعَنا فااءي الت َّْفريي ي ف اياجي  حاَّتَّ جيايبا
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( اْلُمعااراضاُة أاْن يُوريدا اْلْاْصُم ِفي ُمقااب الاةي دالييلي اْلُمْستاديليي دالييالا داا ُِ: واُعوريضا ِفي الصَّْومي  عالاى ناقييضي الا )ق اْوُل
 دَّعااُه.مُ 

ُر ليْلخاْصمي أاْن حياْميلا الصَّائيما عالاى ُمرييدي الصَّْومي  ُي ( قاالا النَّا ادييثي الصَّائيمي اْلُمتاطاوييعي ُِ: سحي ُة ِفي وا )ق اْوُل اْلفاائيدا
ُجارَّديهاا الا ي اْلزاُم هبياا شاْيٌء الا يُ قااُل  ينائيٍذ أانَّ النيييَّةا ِبي اانَّ ن اُقوُل ُهوا ف ا النَّصيي عالاى ذاليكا حي ياُكوُن الصَّائيُم جماااَاا ِلي

اَُ اِْلاوَُّل."  ِي وايارتااجَُّح اْلماجا  (1)أاْيضاا جماااٌَ ق اْبلا متااامي
ِي إْذ الا ُوُجودا  .103 ُب بيُوُجوبي ماْشُروطي ِي فاالا جياي ( كاغاْسلي ُجْزٍء ميْن الرَّْأسي ليغاْسلي اْلواْج ")أاْو عااديايا

، فاإينَُِّ لا ليماْشُروطي  في الشَّْرعيييي لطَّلابي ِبييالا ُدُه الشَّاريُع ابي ُِ ِي عاْقالا أاْو عااداةا بيُدونيِي فاالا ي اْقصي ْوالا اْعتيبااُر الشَّرْعي لا
ِي ِفي ا ْستيناادي اْلُمسابَّبي إلاْي ، واُهوا الي مااُم عاْن السَّبابي ُِ بيُدونيِي واساكاتا اْْلي دا ماْشُروُط االَّذيي ن افااُه لْ لاُوجي ُوُجودي كا
بي ِفي ُُمْتاصاريهي اْلكابيريي  ا أاْفصاحا بيِي اْبُن احلْااجي ُب كاما لطَّلابي فاالا جياي ُدُه الشَّاريُع ابي ماامي فاالا ي اْقصي   ُُمْتااراا ليقاْولي اْْلي

                             Q  فا ، ) ْن الرَّْأسي ُِ: كاغاْسلي ُجْزٍء مي  لرَّْأسي ُمت اعاذييٌر.إينَّ اْلغاْسلا إَلا حاديي اْلواْجِي ِبياوَّلي شاْعراٍة ميْن ا)ق اْوُل

. ُب بيواْجٍِ آخارا ( أاْي واإيَّنَّاا جياي ُب بيُوُجوبي إَلْا ُِ: فاالا جياي  )ق اْوُل

ُْالا  ٍب أا ي أانَُِّ غارْيُ وااجي ( ي اْقتاضي لطَّلابي ُدُه الشَّرُْع ابي ُِ: فاالا ي اْقصي  ا أانَّ النييزااعا ِفي ُوُجوبيِي بيُوُجوبي ما )ق اْوُل
ُدُه الشَّ  ِي، واقاْد يُ قااُل اْلماْعَنا فاالا ي اْقصي تييفااقي عالاى ُوُجوبيِي ِفي ن اْفسي ٍِ ماا ما ا االي بي أاْو بيواْج لطَّلابي اْلوااجي رُْع ابي

. ُه بيطالاٍب آخارا ِي فاالا يُ نااِفي أانَُِّ قاصادا  ليماْشُروطي

ِي )ق اْولُ  ااطي ْشرتي ُر أانَّ اْعتيبااراُه إْن كاانا ابي ُي ( أاْي طالابيِي واأاْورادا النَّا ُِ ُِ: فاإينَُِّ لاْوالا اْعتيبااُر الشَّرْعي لييلا ُوُجوُب  َلْا يُفيْد الدَّ
، واإيْن كاانا إبييجياابيِي بيُوُجوبي اْلواا بي الَّذيي ُهوا ماْطُلوُب الدَّلييلي انَّ جُمارَّدا جي بيُوُجوبي اْلوااجي بي مانا ا اللُُّزوما؛ ِلي

ِي بيُدونيِي اه . ِي كااٍف ِفي انْتيفااءي ُوُجودي ماْشُروطي ااطي  اْشرتي

ُي  ا ا الطَّلابي اْلْادييدي واحا ِي الا ِفي هاذا بي ِفي ن اْفسي ااطاُِ ليذاليكا اْلوااجي ُِ أانَّ واأاجاابا سم ِبيانَّ اْلُمراادا أانَّ اْشرتي ُل
اا ، واإيالَّ ف اُيْمكيُن وُ اْشرتي ْعتيبااري الشَّرْعي ِي لامَّا َلْا ياُكْن إالَّ ابي بي ِفي حاديي ن اْفسي ُُوراةي ذاليكا طاُِ ِفي ذاليكا اْلوااجي ُجوُد 

ةي إَلا قاْصديهي بيِي ليعادا  بي ليْلحااجا ُِ بيطالابي اْلوااجي ئيُق قاْصدا الشَّاريعي لا بي بيُدونيِي كاانا الالَّ ِي مي اْلوااجي ي  ماا ي اْقتاضي
بي بيُدوهنييماا كاانا ِفي طالابي  ُُوراةي اْلوااجي ، فاإينَُِّ لامَّا َلاْ َُيْكيْن ُوُجوُد  ييي وااْلعااديييي

في اْلعاْقلي اا ِي ِبييالا  غانييٌَّة عاْن قاْصديمهي
ا واُمْغٍن عانْ  ُما انَّ ت اواقُّفا ُوُجوديهي عالاْيهيماا ُمْقتاٍض ِلا ؛ ِلي لطَّلابي اا ف ا  ابي ُِ اه .قاْصديمهي  تاأامَّْل

ُِ بيطالا  ئيُق قاْصُد الشَّاريعي لا يُم الدَّلييلي ِبياْن يُ قاالا فاالالَّ قيي اِْلاوَّلي وات اْتمي ُِ اْختييااُر الشيي ُاُت .واُخالا بي  بي اْلوااجي

 :ُِ ِي الا عااداةا واالا عاْقالا )ق اْوُل ( إْذ الا تُوقاُف عالاْي دا ُِ: لاُوجي ( أاْي السَّبابُ )ق اْوُل االَّذيي ن افااُه( أاْي  واُهوا ُِ: كا  )ق اْوُل
 كاالشَّْر ي الَّذيي ن افاى ُوُجوباُِ بيُوُجوبي اْلماْشُرو ي واُهوا الشَّْرُ  اْلعاْقلييُّ واالشَّْرُ  اْلعاادييُّ.

ِْلاْمري  ُد ابي ُِ: فاالا جيايُب( أاْي بيُوُجوبي اْلُمسابييبي أاْي الا ي اْقصي ٌب الَّذيي ت اعالَّقا )ق اْوُل ْلُمسابَّبي واإيالَّ ف اُهوا وااجي  ابي
 قاْطعاا.
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ٌِ عالاى مي ت اْنبيي ا اْلكاالا راادااتي واِفي هاذا ت اهاى اْْلي ُن ْ ُِ: ِفي ُُمْتاصاريهي اْلكابيريي( واُهوا اْلُمسامَّى ِبي راديي ماا ق ارَّراهُ اْلُمصانييُف  )ق اْوُل
بي بيقاْوليِي شاراطاا الشَّْر ا الشَّْرعييَّ ِفي شارْحي اْلُمْختاصاري، فاإينَّ  ، واَاعاما أانَُِّ إَّنَّاا قاصادا ُِ ق ارَّرا أانَّ ُمراادا اْبني احلْااجي

ُِ عالاى اْختي  ما ، واإيْن محاالا كاالا ييي واالشَّْر ي اْلعااديييي الا عاْن السَّبابي
ااَا بيِي عاْن الشَّْر ي اْلعاْقلي ْحرتي  يااري ُوُجوبي االي

مْجااعي ا ِي اْلعاُضُد إيقااٌع لاُِ ِفي خاْرقي اْْلي ا جاراى عالاْي لَّذيي ن اقالاُِ ُهوا الشَّْر ي الشَّْرعيييي ُدونا السَّبابي أاْيضاا ي اْعِي كاما
. ْلُوُجوبي بيالا شاكٍي : فاإينَّ السَّبابا أاْوَلا ابي ٌد قاالا ُِ أاحا  فييماا ب اْعُد وافييماا الا ي اُقوُل

فا واقاْد  مي ُوُجوبي السَّبابي فااْندا يُح عادا  ا أاْن ياُكونا ُمرااُدُه ماا رادَُّه الشَّاريُح ِبيانَُِّ أاْفصاحا ِفي ُُمْتاصاريهي اْلكابيريي ت اْرجي
ُِ: أانَّ ذاليكا  ِي ِبيانَّ ذاليكا ق اْوُل إماامي داْفعي  ف اقاْد أاشاارا الشَّاريُح إَلا  َلْم ي مُقْل بِِه أمحمد  ذاكاراُه اْلُمصانييُف، واأامَّا ق اْوُل

 احلْارامانْيي.

ْن الشَّْر ي الشَّْرعيييي بيالا شاكٍي فادا  ْلُوُجوبي مي ُِ: ِفي شارْحي اْلُمْختاصاري أانَّ السَّبابا أاْوَلا ابي ُِ الشَّاريُح واأامَّا ق اْوُل ف اعا
ُم كاالشَّْر ي  ُه ِبيانَّ السَّبابا ي ان ْقاسي ، واأايَّدا ْن ي ْلما يٍي واعاادييٍي أا ابي

ُِ كاْوني ُكلٍي ميْن السَّبابي إَلا شاْرعييٍي واعاْقلي ْي واواْج
ُِ كاْوني السَّبابي الشَّ  ٍر ن اعاْم واْج ْلُوُجوبي ميْن الشَّْر ي الشَّْرعيييي غارْيُ ظااهي ييي وااْلعااديييي أاْوَلا ابي

رُُه اْلعاْقلي ْرعيييي أاْوَلا ظااهي
هاةي."   (1)ميْن جي

ماامي احلْارامانْيي "فاإي  .104 فاا ْليي الا ئيبي ِفي ُحُجوري اِْلاَْوااجي أاْي ت اْربيي اتُ ُهْم )خي ْوُن الرَّابا ا نَّ اْلغااليبا كا ( ِفي ن اْفييِي هاذا
ُِ )أاْو حااديثاٍة( ت ات اعالَُّق بيِي )أا  ْذُكوُر )ليُسؤااٍل( عاْن ِي( وْ الشَّْر ا ليماا ساياْأيتي ما ا داْفعيِي )أاْو( خاراجا اْلما ُْكمي ْهلي سحي  ليْلجا

.  ُدونا ُحْكمي اْلماْسُكوتي

 ُّ ا لاْو ُسئيلا النَّبي ِي واسالَّما  -كاما اةٌ  -ُالَّى اَّللَُّ عالاْي ةي َاكا ٍن غاناٌم هاْل ِفي اْلغانامي السَّائيما اْضراتيِي ليُفالا  أاْو قييلا سحي
ٌة أاْو خااطابا ماْن جاهيلا ُحْكما اْلغانامي ال ْعُلوفاةي ف اقاالا ِفي اْلغانامي السَّ ساائيما ةي ُدونا اْلما اٌة )أاْو غارْييهي( سَّائيما ةي َاكا ائيما

لذييْكري( كاُموااف اقاةي اْلوااقي ي كاماا ِفي ق ا  يصا ابي ي التَّْخصي َّا ي اْقتاضي ْذُكوُر ليغارْيي ماا ذاكارا )ِي ْولِ ت اعااَلا }ال أاْي خاراجا اْلما
نُ  ذي اْلُمْؤمي دييُّ واغارْيُُه 28ونا اْلكاافيريينا أاْولييااءا ميْن ُدوني اْلُمْؤمينينيا{ ]آل عمران: ي اتَّخي [ ن ازالاْت كاماا قاالا اْلوااحي

اهنَّاا ف اواائيُد ْذُكورااتي ما ِفي ق اْوٍم ميْن اْلُمْؤمينينيا واالاْوا اْلي اُهودا أاْي ُدونا اْلُمْؤمينينيا واإيَّنَّاا شاراطُوا ليْلماْفُهومي انْتيفااءا الْ  ِلي
ا ن افااُه ُُما  ُِ إماامي احلْارامانْيي ليما ي فا ا ت اْوجي را عان ْهاا وابيذاليكا اْندا ٌة خافييٌَّة فاُأخيي عيييي اظااهيراٌة واُهوا فاائيدا

 ليفاا ليلشَّافي

                             Q لي ٍد بيدا هااجي هبياذيهي  يلي ت اْعبيريي اْلُمصانييفي ِفي غارْيي اْلُمصانييفي واالشَّاريحي وامهُاا ِبياْعَنا وااحي ن ْ ماا ُهناا كاشارْحي اْلمي
ُوااف اقاةي اْلغااليبي ما ا كاْوهنييماا ِفي ب ا  راةا ِبي ْْلُُروجي ليْلغااليبي وااتا راةا ابي ماامي فاليذاليكا يا اْلعيبااراةي واعاربَّا الشَّاريُح اتا اني ُمااليي نيزااعي اْْلي

ااٍع ليشاْيٍء قاالا سم ُِ الشَّْيُخ جُمارَُّد اْخرتي ُُ  َلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  : إنَّ ماا قاالا ْن اِْلُ  وليييينيا مي

ُِ: }الاليتي ِفي ُحُجوريُكْم{ ]النساء:  ا عالاى ماعااَلي اِْلُُموري واأانَُِّ ي ا 23)ق اْوُل ِا ُسْبحااناُِ وات اعااَلا هبياذا باغيي [ ن ابَّ ن ْ
ن اُهماا ليقاْوليِي ليلرَُّجلي أاْن  ْجريهي واالا يُ فارييُق ب اي ْ تيِي ِفي حي ا بيْنتا َاْوجا ِي واسالَّما  -يُ رايبيي ُ عالاْي  ماْن ف ارَّقا بانْيا : »-ُالَّى اَّللَّ

بَّتيِي ي اْوما اْلقييااماةي  ُِ وابانْيا أاحي نا ُ ب اي ْ ٍة واوالاديهاا ف ارَّقا اَّللَّ  «وااليدا
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) ُِ: ليماا ساياْأيتي الافا إمااُم احلْارامانْيي  )ق اْوُل ِي إماامي احلْارامانْيي قاالا سم: فاإيْن قييلا َليا خا ي ْن ت اْوجي ا الشَّْر ي أاْي مي  ِفي هاذا
ي ي قُ ْلت ليظُُهوري اْلفاْرقي ِبيا  ُِ َُيْكيُن أاْن جياْرييا ِفي اْلْامي يها ُه ما ا أانَّ ت اْوجي ُِ واماا ب اْعدا لا يدا ِفي غارْيي نَّ الت َّْقيي ُدونا ماا ق اب ْ

ْمتينااني واكاماا ِفي  ُُوراةي قاْصدي االي ِي كاماا ِفي  ُُوراةي اْلْاْهلي أاْو ُُمْتااٌج إلاْي ِي كاماا ِفي  ا ُمْضطارٌّ إلاْي وراةي جاْهلي ُُ  هاذا
حْ  ، فاإينَُِّ ُُمْتااٌج إَلا الت َّْقيييدي ليالي ُْكمي اْلماْنطُوقي ُدونا اْلماْسُكوتي ا اْلُمخااطابي سحي َي عاْن اْلعاباثي أاْو ماا ُهوا ِفي رتي ا

ِي ِفي ُحكْ  هْباامي عالاى اْلُمخااطابي واإييقااعي ُِ أاْو عاْن اْْلي ، ُحْكمي اْلعاباثي واُهوا إْخبااُر اْلُمخااطابي ِبياا ي اْعلاُم مي الشَّكيي
ِي ِبياحا  يصي ، فاإينَُِّ الا ضاُروراةا دي اْلقيْسمانْيي واالا كا فاإينَُِّ لاْو أُْطليقا ت ارادٌُّد ِفي ُعُمومي احْلُْكمي واختاْصي ذاليكا ُموااف اقاُة اْلغااليبي

ا هبياا ِفي الت َّْقيييدي فاكاانا احلْاْمُل عالاى أانَّ اْلقاْيدا ليُموااف اقاةي اْلغاالي  ةا ُمقايَّدا ا ضاعييفاا واكاانا واالا حااجاةا واالا فاائيدا بي باعييدا
ُر عيْنداهُ  ا اْلماْذُكورا ف اْليُ تاأامَّلْ  اِْلاْظها  محاٌْل عالاى أانَُِّ لين اْفيي احْلُْكمي عامَّا عادا

ْلماْذكُ  اديثاٍة ت ات اعالَُّق ابي ُِ أاْو حااديثاٍة أاْي ليب ايااني ُحْكمي حا ُِ: ليُسؤااٍل( أاْي ْلياواابي ُسؤااٍل واق اْوُل وري واُتْضعيُف )ق اْوُل
ُِ عاْن ُمْقتاضا اْلماْفُهوما عاْن اْلماْنطُوقي ِفي  ُااريفانْيي لا لاةي كاانا السُّؤااُل وااحلْااديثاةُ ماثاالا  اهُ باْل ماانيعانْيي ميْن ُوُجوديهي  الدَّالا

ِي ُعُمو  ا فيي ِي باْل اُْعُتربي لاتي في اْلعااميي اْلوااريدي عالاي ْهاا الا ياْصريفاانيِي عاْن ُمْقتاضااُه ليُقوَّةي داالا ظي الا ُخُصوُص ُم اللَّفْ ِبييالا
 السَّبابي اه . َاكاريايَّ 

( أاْي ِفي ُكلٍي ميْن الصُّواري الثَّ  ُِ: ف اقاالا الافا ماا مارَّ )ق اْوُل ْن اْلُمخااطابي فاخا ( أاْي مي ُِ: أاْو ليْلجاْهلي ُِ: )ق اْوُل ثي )ق اْوُل الا
( إشااراٌة إَلا نُْكتاةي إفْ راادي الضَّميريي   ليغارْيي ماا ذاكارا

ْلماْفُهومي أاْن الا ياظْ )ق اْولُ  ِا بيِي عالاى أانَّ ضاابيطا اْلعامالي ابي ( ن ابَّ يصا إَلْا ي التَّْخصي َّا ي اْقتاضي يصي ُِ: ِي هارا ليتاْخصي
اِْلا  ٌة كا ُِ فاائيدا في ماا إذاا ظاهاراْت لا ٌة غارْيُ ن اْفيي احْلُْكمي عاْن اْلماْسُكوتي ِبييالا لذييْكري فاائيدا ْمثيلاةي الَّيتي اْلماْنطُوقي ابي

ْمراأاٍة تُ ْؤميُن ابيا  يمي واالتَّْأكييدي ليلن َّْهيي كاخارباٍ الا حيايلُّ الي يااقي اْلماْذُكوري ليلت َّْفخي ري أاْن ذاكاراهاا واكاانا بيسي َّللَّي وااْلي اْومي اآْلخي
ٍث فاالا حيايلُّ ذاليكا ليْلكاافيراةي أاْيضاا ْمتي  حتُيدَّ عالاى مايييٍت ف اْوقا ثاالا داةي االي { واكازيايا ماا طاريايا ْنُِ حلْا نااني كاقاْوليِي }ليتاْأُكُلوا مي

ْتانيُ  أاْكُل اْلقادييدي 14]النحل:   [ فاالا َيا

ُِ وابانْيا احلْااديثاةي أانَّ احلْااديثاةا يُ ْقصاُد فييهاا احْلُْكُم عا  نا ( اْلفاْرُق ب اي ْ ُِ: كاُموااف اقاةي اْلوااقي ي ُصوصي اْلماْخُصوصي ى خُ لا )ق اْوُل
اهنَّاا( أاْي اْلماْذُكورااتي )ق اْولُ  ُِ: ِلي ْقُصودا احْلُْكُم اْلعاامُّ )ق اْوُل ، فاإينَّ اْلما في ُموااف اقاةي اْلوااقي ي راٌة( ِبييالا ُِ: ف اواائيُد ظااهي

ٌة خافييٌَّة( ؛ ُِ: واُهوا فاائيدا ْقتيضااءي اْلماقاامي وااْلقاراائيني ِلااا )ق اْوُل انَّ اْستيفااداتا  الي لذييْكري الا ِلي يصا ابي طاةي أانَّ التَّْخصي ُِ بيوااسي
يصُ  ا التَّْخصي تاٍف ف ات اعانيَّ حْلُْكمي ُمن ْ يصي ابي ٍة واغارْيا التَّْخصي ْن فاائيدا ُِ مي  بُدَّ لا

عيييي 
ِي إماامي احلْارامانْيي( ليلشَّافي ي ُِ: ِفي ت اْوجي ُِ  -)ق اْوُل ُ عاْن يا اَّللَّ ُِ ا ِفي  -راضي ي فيُ  بيِي أاْيضاا ت اْوجي ُر ي اْندا ٌم آخا لرييساالاةي كاالا

ْحتيماالي  ٌة غارْيُ ن اْفيي احْلُْكمي بيطارييقي االي يصي اْلماْنطُوقي فاائيدا ُِ أانَُِّ إذاا ظاهارا ليتاْخصي ُل ُي ا ماامي واحا َلا اْلماْفُهومي إ اْْلي
ُم جُمْماالا حاَّتَّ الا يُ ْقضاى  رُي اْلكاالا .ف اياصي ُوااف اقاٍة أاْو ُُماالافاٍة اه . َاكاريايَّ ِي ِبي  فيي

ْن ب اْعضي الشُُّرو ي اْلماْذُكوراةي واُهوا أاْن."  ا ن افااُه( أاْي مي ُِ: ليما  (1))ق اْوُل
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، واذاكارا با  َلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  "ِبيانَُِّ  .105 بي فا اْبني احلْااجي الا ُِ اْلوا فاليذاليكا ت اراكا اْلُمصانييُف خي لا .دا  ْقفا

ْن مُجْلا  ( مي ْن أاْجلي ذاليكا )كاانا اْسُم اْلفااعيلي ، أاْي: مي ااُ  ماا ذاكارا ْن ُهناا، واُهوا اْشرتي ةي )واميْن مثاَّ( ، أاْي: مي
( حاالي )النُّطْ  ريي )الا ، أاْو ُجْزئيِي اِْلاخي ْلماْعَنا ( ابي ( قي اْلُمْشتاقيي )حاقييقاةا ِفي احلْاالي أاْي حاالي الت َّلابُّ ي يي فاا ليْلقارااِفي الا  خي

ْلماعْ  ْيُث قاالا ِفي ب ايااني ماْعَنا احلْاالي ِفي اْلُمْشتاقيي أاْن ياُكونا الت َّلابُُّ  ابي لثَّاِني حا ا ِفي ق اْوليِي ابي َنا حاالا النُّْطقي بيِي وابُِي
ُِ ِفي ُنُصوصي الزَّانيياةي، واالزَّاِني فااْجليُدوا ال ، واالسَّاريقاةا فا عالاى ذاليكا ُسؤااُل اْقطاُعوا فااقْ تُ ُلوا اْلُمْشريكينيا واحناْواهاا سَّاريقا

ُل  ُْ اُل النُّْطقي جماااَاا، وااِْلا ْلماْعَنا ب اْعدا نُ ُزوِلياا الَّذيي ُهوا حا ، عا أاهنَّاا إَّنَّاا ت ات انااواُل ماْن اتَّصافا ابي َي قاالا ا ُم اْلماجا دا
مْجااُع عالاى ت انااُوِليا  ُِ حاقييقاةا واأاجاابا ِبيانَّ اْلماْسأالاةا ِفي اْلُمْشتاقيي اْلماْحُكومي بيِي حناْ وااْْلي ُو َاْيٍد ضااريٌب فاإيْن كاانا ا لا

ِي   ُماُْكوماا عالاْي

                             Q ْن اِْلاْعرااضي السَّياالاةي كا ُ  أاْجزااُؤُه ِفي اْلُوُجودي مي ُ  التَّكالُّ واُهوا ماا الا َتاْتامي ، واُهوا ماا َتاْتامي مي ُدونا اِْلاوَّلي
َييي، وا  ، واُهوا اْلفاْخُر الرَّا بي اْلماْحُصولي باا ليصااحي ، وااْلُقُعودي لاْي ا ماْذها اْلقيياامي إيَّنَّاا واقا ا سحاْثاا أاْجزااُؤُه ِفي اْلُوُجودي كا

ْيُث قاالا ِفي اْلماْحُصولي َليا الا جياُوَُ عالاى ليسااني اْلْاْصمي واداف اعاُِ عالاى ليساانيِي أا   أاْن يُ قاالا ُحُصوُل اْلُمْشتاقيي ْيضاا حا
ُِْكينا احْلُُصولي فاأامَّا إذاا َلْا ياُكْن كاذاليكا فاالا قُ ْلت ُِ شاْرٌ  ِفي كاْوني اْلُمْشتاقيي حاقييقاةا إذاا كاانا  ْن ا َلْا إ مي نَّ أاحادا

.ي اُقْل بيِي ف اياُكوُن ابا   طيالا

 :ُِ .َلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  )ق اْوُل ُِ عالاى سابييلي جُماارااةي اْلْاْصمي  ( ، واإيَّنَّاا قاالا

.ُِ ْونيِي داف اعا ( أاْي ليكا ُِ: فاليذاليكا  )ق اْوُل

. ْن اْلُمصانييفي ( حااٌل مي فا الا ُِ: خي  )ق اْوُل

را اْلُمصا  ( ، أاْي: ذاكا ُِ اْلواْقفا لا ُِ: واذاكارا بادا اُه اآْلميدييُّ واتا )ق اْوُل كااياتيِي اْبُن نييُف اْلواْقفا بادالا ماا حاكا ُِ ِفي حي بيعا
ن ْها  ْح مي ثاةا واَلْا يُ راجيي اهيبا الثَّالا ُد اْلواْقُف مان ُْقوالا ن اعاْم حاكاى اآْلميدييُّ اْلماذا بي قييلا واالا يُوجا ُِ احلْااجي ئاا واتابيعا ي ْ ا شا

بي  ا إَلا اْلواْقفي اه . عالاى ذاليكا اْبُن احلْااجي لاٌة عالاى ماْيليهيما  واِفي ذاليكا داالا

( ت اْفرييٌ  عالاى اْشرتياا ي اْْلُْمُهوري اْلب اقااءا. ُِ:، واميْن مثاَّ إَلْا  كامااٌل )ق اْوُل

( ، واُهوا اْلب اقااُء. ُِ: ماا ذاكارا  )ق اْوُل

ْن اْسمي ا ( حااٌل مي ُِ: ميْن مُجْلاةي اْلُمْشتاقيي .)ق اْوُل  ْلفااعيلي

، وااْلُمرااُد الت َّلابُّ ُ  ، أاْو الا دا الت َّلابُُّ  حاالا النُّْطقي ( ، أاْي: ساوااٌء ُوجي ُِ: أاْي: حاالا الت َّلابُّ ي ا ا )ق اْوُل ُّ كاما ْلُعْرِفي
ُد احلْاالا ف الا  ْن ماكَّةا إَلا اْلمادييناةي ماثاالا واي اْقصي ي مي ، واُهوا يْ يُ قااُل ياْكُتُب اْلُقْرآنا واَياْشي را  ا اْلُمرااُد بيِي اآْلنا احلْااضي

ْن اْلمااضيي، واالْ  فاةي، باْل اْلُمرااُد بيِي أاْجزااءٌ مي سي ُح اْلفاالا ُْطيالا ا ا انَّ هاذا ْنقيسااما؛ ِلي ٌل مُ ماا الا ي اْقباُل االي ْست اْقبالي ُمتَّصي
، واإيْعرااضاا عا ب اْعُضهاا بيب اْعٍض الا ي اتاخالَُّل فاْصٌل يُ عادُّ ُعْرفاا ت ا  ُر رْكاا ليذاليكا اْلفيْعلي ُِ، فااْلُمتاكالييُم حاقييقاةا ماْن يُ بااشي ْن

ْوني  ُمُِ بيت ان افٍُّ ، أاْو ُسعااٍل قالييٍل َلاْ َياْرُْج عاْن كا ما ُمبااشاراةا ُعْرفييَّةا حاَّتَّ لاْو انْ قاطا ا كاالا ا ساائيُر اْلكاالا ِي ُمتاكالييماا، واكاذا
 احلْاالي واأافْ عااليِي. أاقْ واالي 
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 ُّ ُِ اْلقارااِفي ا، فاهيما انَّ هاذا ؛ ِلي مي اْلقاْومي ُِ ميْن كاالا ُِ: ِفي ق اْوليِي( اِْلاْوَلا أاْن ي اُقولا فييماا، فاهيما ميهيْم الا أانَُِّ )ق اْوُل  ميْن كاالا
ِي. اءا ميْن عيْندي ن اْفسي ُِ ابْتيدا  قاالا

ُِ: ِفي ُنُصوصي الزَّانييا  ُِ: ب اْعدا نُ ُزوِلياا الَّذيي ُهوا حاالا النُّ )ق اْوُل ( ، أاْي: الا حاالا نُ ُزوليِي ةي( اْْليضاافاةُ ب اياانييَّةٌ )ق اْوُل ْطقي
يي  لنُّْطقي نُْطُق النَّبي ، وااْلُمرااُد ابي ْن اللَّْوحي اْلماْحُفوظي ُ مي ِي  -لِا ُ عالاْي ا  -واسالَّما  ُالَّى اَّللَّ رْبييلا؛ ِلي اما الا نُْطُق جي نَّ أاْحكا

يي  راا عالاى نُْطقي النَّبي
ِي واسالَّ  -اْلُمكالَّفينيا إَّنَّاا تارتااتَُّب ظااهي ُ عالاْي ُْم.-ما ُالَّى اَّللَّ انَُِّ اْلُمب الييُغ ِلا  ؛ ِلي

ْلماْعَنا ب اعْ  ، أاْي: ت انااوالاْت ماْن اتَّصافا ابي ُِ: جماااَاا( ق اْيٌد ليت انااُولي النُُّصوصي انَّ دا )ق اْوُل  نُ ُزوِلياا جماااَاا الا حاقييقاةا؛ ِلي
ُِ حاقييقاةا. مْجااعا عالاى أاهنَّاا ت ات انااواُل ْلماْعَنا لاكيْن قاالا اْْلي تييصاافي ابي ٌق ق اْبلا االي ق اهاا إْطالا  إْطالا

مْجاا  ْن تاتيمَّةي السُّؤاالي وااْعرتااضا داْعواى اْْلي ( مي مْجااُع إَلْا ُِ: وااْْلي ُُوليييينيا عي بيقاْولي اْبني )ق اْوُل ْن اِْلُ بي واغارْييهي مي  احلْااجي
ْن  طااابا ليما ا الَّذيينا آماُنوا لاْي ا خي ا النَّاُس ايا أاي ُّها ُهْم، واإيَّنَّاا ب ا أانَّ ماا ُوضي ا ْلييطاابي اْلُمشااف اهاةي حناُْو ايا أاي ُّها ْعدا

ْن  لييٍل آخارا مي ُْم بيدا ُِ ِلا .ي اثْ ُبُت ُحْكُم  إمْجااٍع، أاْو قييااٍس، أاْو ناصٍي

ُْفي اْلما  ْدُق وا ُي نااطيقاةي واأامَّا  ِي ليقاْولي اْلما ا حاقٌّ الا شاكَّ فيي ِي( هاذا ُِ: فاإيْن كاانا ُماُْكوماا عالاْي ُضوعي عالاى وْ )ق اْوُل
ِي ماْفُهوُم الْ  ُاداقا عالاْي يناا، أاْي: ماا  ْلفي ذااتيِي فابياْلفيْعلي عيْندا اْبني سي ْوُضوعي ابي ْدُق ِفي ما ْعلي ساوااٌء كاانا ذاليكا الصيي

ُر. ُي ُِ النَّا ري، أاْو اْلُمْست اْقبالي قاالا  اْلمااضيي، أاْو احلْااضي

يْ  ُ  إَلا عاْقدا يَّةي ي اْرجي ْن أانَّ ماْفُهوما اْلقاضي نااطيقاُة مي راُه اْلما مي إَلا ماا ذاكا ا اْلكاالا ،  عا ني أاُقوُل: أاشاارا هبياذا ْقُد اْلماْوُضوعي
ُْفي اْلماْحُمولي  ، واُهوا اتييصااُف ذااتي اْلماْوُضوعي بيوا ِي واعاْقُد احلْاْملي في ُْ ، واُهوا اتييصااُف ذااتي اْلماْوُضوعي بيوا

يَّةي  َييي ِفي شارْحي الشَّْمسي  .وااِْلاوَُّل ت ارْكييٌب ت اْقيييدييٌّ، واالثَّاِني ت ارْكييٌب خارباييٌّ قاالا الرَّا
ْدُق."  ُي  (1)واأامَّا 

ثاةي. .106 قااتي الثَّالا ْطالا ْن اْْلي  "جُمااماعاُة اِْلُوَلا ليُكلٍي مي

 

ا ُوضي ا لا  فْ راادي )اللَّْفُظ اْلُمْست اْعماُل( فييما اَُ ِفي اْْلي قي واُهوا اْلماجا ْطالا ( اْلُمرااُد عيْندا اْْلي اَُ  لُغاةا أاْو ُعْرفاا ُِ )وااْلماجا
نيياا خا أاْو شاْرعاا  ُِ َثا ُِ أاوَّالا واماا ُوضي ا لا قاٍة( بانْيا ماا ُوضي ا لا ٍن( خاراجا احلْاقييقاُة )ليعاالا ُقوُل  )بيواْضٍ  َثا ن ْ راجا اْلعالاُم اْلما

ُِ أاوَّالا  اْلب اياانيييينيا ما ا قارييناٍة ماانيعاٍة عاْن إرااداةي ماا ُوضي ا لا  كافاْضٍل واماْن َاادا كا

                             Q.ليْلحااجاةي 

ْن الشَّ  رُي الشَّْرعيييي ِبياا َلْا ُيْست افاْد امْسُُِ إالَّ مي ( ، أاْي: ت اْفسي ُِ: واالا َياْفاى جُمااماعاُة اِْلاوَّلي رْعي ليُكلٍي ميْن )ق اْوُل
، وااْلُمبااحي  ْنُدوبي ، وااْلما بي ثاةي أاْي عالاى اْلوااجي قااتي الثَّالا ْطالا  عالاى الشَّْيءي أانَُِّ شاْرعييٌّ ؛ إْذ ياصيحُّ أاْن يُْطلاقا اْْلي

ٌب، أاْو ماْنُدوٌب، أا  ْن الشَّرْعي واأانَُِّ شاْرعييٌّ ِبياْعَنا أانَُِّ وااجي ُِ َلْا ُيْست افاْد إالَّ مي ْو ُمبااٌح واي ان ْفاريُد عان ْهاا ِبياْعَنا أانَّ امْسا
، واال ةي احلْاائيضي ماثاالا ُاالا َّا ذاكارا واامسُْ ِفي  ٍد ِي ُاُف بيوااحي ةُ ِفي اْلماْغُصوبي فاإيهنَّاا الا تُو ا ُمْست افااٌد ميْن الشَّرْعي صَّالا ها
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الا ِفي  ُْفا الصييحَّةي لاْي ا دااخي دا فاإينَّ وا يحا، وااْلفااسي  ماْفُهومي بينااءا عالاى أانَّ احلْاقاائيقا الشَّْرعييَّةا تاْشماُل الصَّحي
 يقاةي الشَّْرعييَّةي احلْاقي 

 

] اَُ  ]اْلماجا

َي نُقيلا إَلا اْلكاليماةي اْلْاائيزاةي ما  ُِ جُماوٌََّ ِبياْعَنا اْلْاواا ُل ُْ ٌر مييمييٌّ أا ( ُهوا ماْصدا ُِ: اْلماجااَُ لييَّ أاْو كا )ق اْوُل ُْ اهنااا اِْلا
ُِ: اْلُمرااُد عي  َي هبياا عالاى ماا ُهوا ماْشُهوٌر. )ق اْوُل ُْفي اْلُمجاوَّ ا اْلوا ( أاتاى هبياذا قي ْطالا انَّ  ْندا اْْلي ُهناا ُدونا احلْاقييقاةي ِلي

اَُ  ْسناادي فاأاشاارا الشَّاريُح إَلا أانَّ اْلُمعارَّفا ُهناا اْلماجا قي عي اْلُمصانييفا ساياْأيتي ي اُقوُل واقاْد ياُكوُن ِفي اْْلي ْطالا ْندا اْْلي
ُِ والامَّا َلْا ي ات اعارَّْض اْلُمصانييفُ الا ماا ياْشماُل اْلماجااَا ِفي اْْلي  ُل انَّ الت َّْعرييفا الا ياْشما ْسناادي  ْسناادي ِلي ليْلحاقييقاةي ِفي اْْلي

مي الت َّواهُّمي واأاْيضاا احلْاقييقاُة واإيْن انْ قاساماْت إَلا  ُمراكَّباٍة  ُمْفراداٍة وا أاْغنااُه ذاليكا عاْن أاْن يُ قايييدا بيِي فييماا ُهنااليكا ليعادا
َي ِفي اْْلي  ا ُِ تُ بااييُن حاقييقاةا اْلماجا فْ راادي فاإينَّ حاقييقاتا َي ِفي اْْلي ا في اْلماجا ٌة ِبييالا دا  ْسناادي.فاحاقييقاتُ هاا وااحي

ُِ واأا  اَا اْلُمراكَّبا ليُشُمولي اللَّْفظي لا فْ راادي( أاْي اْلكاليمااتي ف اياْشماُل اْلماجا ُِ: ِفي اْْلي اَا وْ )ق اْوُل ُر أانَّ اْلماجا ُي رادا النَّا
ُر اْلمييمييُّ  فْ راادي ُمرااٌد بيِي اْلماْصدا اَُ ِفي ق اْوليك اْلماجااَُ ِفي اْْلي ْي التَّجاوَُُّ ِفي أا اْلُمْطلاقا يُ رااُد بيِي اللَّْفُظ وااْلماجا

فْ راادي اه .  اْْلي

حَّةي ا ُي ُم  ا أاُقوُل ُُماصَُّل هاذيهي اْلُمنااقاشاةي عادا فْ راادي ِلي ِي محاْلا اْلُمت اباايينانْيي حلْاْملي ِفي ق اْوليِي واُهوا اْلماجااَُ ِفي اْْلي نَّ فيي
انَّ اْلماْوُضوعا ُمرااٌد بيِي اللَّْفُظ وااْلماْحُموُل احلْاداُث.  ِلي

ُر َليا الا جياُوَُ أاْن يُ راا ْلماْحُمولي اْلماْصدا فْ راادي حااٌل واِفي ليلظَّْرفييَّةي دا بيِي اللَّْفُظ وا وااْلْاوااُب ما ا أانَّ اْلُمراادا ابي ِفي اْْلي
ُ ِفي السَّ  باةي أاْو الظَّْرُف لاْغٌو ُمت اعالييٌق بيِي عالاى حناْوي ماا قييلا واُهوا اَّللَّ ْعتيباارييَّةي أاْو اْلُمصااحا وااتي واِفي اِْلاْرضي أانَُِّ ما االي

ْسمي الشَّرييفي  الي ْعُبودي والائيْن سالَّْمناا أانَّ اْلُمراادا بيِي اْلما ُمت اعالييٌق ابي ُر قادَّْرانا اْلُمضاافا أاْي واُهوا ليتاْأوييليِي ِبياْعَنا اْلما ْصدا
َُ بيِي. وَّ َي أاْي اللَّْفُظ اْلُمتاجا ا  جماااَُ اْلماجا

ُِ: اللَّْفُظ اْلُمْست اْعماُل( خاراجا ماا َلْا ُيْست اْعماْل ميْن اِْلا   ا واَلْا ُيْست اْعماْل عالاى ناساقي ْلفااظي اْلُمْهمالاةي واماا ُوضي )ق اْوُل
ُقوُل( بينااءا عالاى أانَّ الثَّاناوييَّةا ِفي الزَّماني ما ا أانَّ اْلُمراا ن ْ ُِ: خاراجا اْلعالاُم اْلما  الثَّاناوييَُّة ِفي الت َّْبعييدي دا ماا ت اقادَّما )ق اْوُل

ينائيٍذ فااْلعالاُم الْ  قاةي ق اْيٌد ليب ايااني اْلوا واحي ُِ ليعاالا ٍن واق اْوُل ن ُْقوُل خااريٌج بيقاْوليِي بيواْضٍ  َثا .ما  اقي ي

ةي اْلمُ  ْلكاليما اَا ابي ُْم عارَُّفوا اْلماجا اهنَّ مي اْلُمصانييفي ت اْلفييقاا واذاليكا ِلي ُر أانَّ ِفي كاالا ُي ت اْعمالاةي ِفي غارْيي ماا سْ واأاْورادا النَّا
عا  قاُة واقييلا اْلواْضُ  الثَّ ُوضي ِي اْلعاالا ْلواْج حُّ مُثَّ اْخت الاُفوا فاقييلا اْلُمرااُد ابي ٍِ ياصي ُِ عالاى واْج  اناوييُّ.ْت لا

ُ ي اْلزاُم اْلقاْوُل ِبياا  ِي أانَِّ واابي أانَّ اْلقاائيلا فااِْلاْحساُن ِفي اْلْا  ِه أمحمد  َلمْ ي مُقْل بِ واأاجاابا سم ِبيانَُِّ الا ضارارا ِفي ذاليكا وافيي
يا كا 

ْل هي ُف ها ن ْهاا اتييفااقاا واإيَّنَّاا اْلْيالا اهنَّاا الا بُدَّ مي قاةا ِلي ْلواْض ي الثَّاناويييي الا ي اْنفيي اْلعاالا فيياٌة عاْن اْلواْض ي الثَّاناويييي اابي
مي ال ا واُهوا التَّْحقييُق واُمفااُد كاالا ُِ ماعاها ْن ن ُْقولا وااسي أاْو الا بُدَّ مي َي.شَّاريحي أانَّ اْلعالاما اْلما ا  طاٌة بانْيا احلْاقييقاةي وااْلماجا

اَا ياْشرتايكااني ِفي اْمتي  امي ِبيانَّ احلْاقييقاةا وااْلماجا ُارَّحا اآْلميدييُّ ِفي اِْلاْحكا  ُّ نااعي اتييصاافي أامْسااءي واقاْد قاالا الت َّْفتااَااِني
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مي هبييماا كا   زاْيٍد واعاْمرٍو.اِْلاْعالا

ِي  ن ُْقولي إلاْي ُِ وااْلما ُقولي عاْن ن ْ قاةا ماْوُجوداٌة بانْيا اْلما ِي أانَّ اْلعاالا ُر فيي ُي ُِ: كافاْضٍل( قاالا النَّا  فاْضٍل فااِْلاْوَلا ِفي )ق اْوُل
قاةي جُمارَّداةا غارْيُ كا  ِي ناظاٌر فاإينَّ ُوُجودا اْلعاالا اْعفاٍر وافيي مي اٍف بالْ التَّْمثييُل جبي حاظاتيهاا كاماا ُهوا ُمفااُد الا ْن ُمالا  الا بُدَّ مي

 ُْ ْعفاٍر فاإينَُِّ ِفي اِْلا حاظاةي فاْضٍل عالاى أاانَّ الا ُنسالييُم عاداما ُوُجوديهاا ِفي جا يا غارْيُ ُمالا
لي الن َّْهُر الصَّغيرُي الت َّْعلييلي واهي

قاةا اْلُمشااهباا   ُة.ف اُيْمكيُن أانَّ اْلعاالا

ا  اْلب اياانيييينيا ِلي ُُولي كا اءي اِْلُ ْن ُعلاما ٌِ أاْي ماْن َاادا مي ُِ تاْشبيي ( اِْلاْحساُن أانَّ اْلب اياانيييينيا ُِ: كا ." )ق اْوُل ُُولي ما ِفي اِْلُ نَّ اْلكاالا
(1) 
ُِ الذَّمَّ. .107  "ِبياا ُيْشبي

 

( ِفي اْْلي  فاا ْعراابي وااحْلُْكمي )وااْلُمْهلاةي عالاى ا)احلْاادييا عاشارا مُثَّ حاْرُف عاْطٍف ليلتَّْشرييكي الا ْتييبي خي يحي واليلرتَّ لصَّحي
( ت اُقوُل جااءا َاْيٌد مُثَّ عاْمٌرو إذاا ت ارااخاى جماييءُ عاْمرٍو عاْن جماييءي َاْيٍد واخاالافا ب اْعُض النُّحا  اةي ِفي إفااداِتياا ليْلعابَّاديييي

ْتييبا كاماا خاالافا ب اْعضُ  اا كاقاْوليِي ت ا الرتَّ يئيهاا ليغارْييمهي لاقاُكْم ميْن ن اْفٍ  ُهْم ِفي إفااداِتياا اْلُمْهلاةا قااُلوا ليماجي عااَلا }خا
ا َاْوجاهاا{ ]الزمر:  ن ْها ٍة مُثَّ جاعالا مي دا ْلقيناا واكاقاْولي الشَّاعيري 6وااحي  [ وااْلْاْعُل ق اْبلا خا

يي حتاْتا اْلعاجااجي  ِي بييبي مُثَّ اْضطارابا  كاهازيي الرُّداْي  ... جاراى ِفي اِْلاانا

بييبيِي.  وااْضطيرااُب الرُّْمحي ي اْعُقُب جاْريا اِْلازيي ِفي أاانا

راةا يُ قاالُ  يبا ِبيانَُِّ ت اواسَّ ا فييهاا إبيييقااعيهاا ماْوقي ا اْلوااوي ِفي اِْلاوَّلي وااْلفااءي ِفي الثَّاِني وااتا لي واحناْويهي إهنَّاا ِفي اِْلاوَّ  واأُجي
. ْتييبي الذييْكريييي  ليلرتَّ

ُِ ِفي ق اْولي الْ  ي احْلُسانْيي عاْن ْأُخوذاٌة ميْن ق اْوليِي كاماا ِفي ف اتااواى اْلقااضي قاائيلي واق اْفت هاذيهي واأامَّا ُُماالافاُة اْلعابَّاديييي فاما
ديي با  دي أاْوالا ديي مُثَّ عالاى أاْوالا ُِ ُهوا واغارْيُُه فييماا لاْو أاتاى ْطناا ب اْعدا باْطٍن أانَُِّ ليْلجاْم ي كاماا قا الضَّي ْعاةا عالاى أاْوالا الا

ِي ِبياْعَنا ماا ت انااساُلوا أاْي ليلت َّْعمييمي واإيْن قاالا  ْلوااوي قاائيلينيا أانَّ باْطناا ب اْعدا باْطٍن فيي .بادالا مُثَّ ابي ْتييبي   اِْلاْكث اُر أانَُِّ ليلرتَّ

 

ُارييحٍ )الثَّ  ْسٍم  ارٌَّة الي ينائيٍذ إمَّا جا يا حي
نْتيهااءي اْلغااياةي غااليباا( واهي  اِني عاشارا حاَّتَّ الي

                             Q تاائيبي  واالا عاْيبا فييهيْم غارْيا أانَّ ُسُيوف اُهْم ... هبيينَّ فُ ُلوٌل ميْن قيرااعي اْلكا

ُِ أانَّ ُسُيوف اهُ  ْم وا أاْخراجا ق اْولا ْن ق اْوليِي واالا عاْيبا فييهي ذاليكا اْلماْعَنا الا حُيْتاماُل أاْن ْم هبيينَّ فُ ُلوٌل ُماْراجا اْلُمْست اْثَنا مي
ْن ي  انَُِّ إثْ را كاماالي الشَّجااعاةي إالَّ أانَُِّ نُ زييلا ماْنزيلاةا اْلعاْيبي ُمباالاغاةا ِفي ن اْفيي جي باا ِلي ُهْم فاكاأانَُِّ ْلعاْيبي عا ا ياُكونا عاي ْ ن ْ

ا ُُمااٌل واما  باا لاكينَّ هاذا ا الا ي اثْ ُبُت ي اُقوُل ُوُجوُد اْلعاْيبي فييهيْم عالاى ت اْقدييري أاْن ياُكونا ماا ُهوا ُماُْض الشَّجااعاةي عاي ْ
 ُِ ُِ ق اْوُل ثْ ُل  إالَّ عالاى ت اْقدييري اْلُمحاالي ياُكوُن ُُمااالا الا ُمااالاةا وامي
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بَّةي وااْلواطاني  واالا عاْيبا  ُم هبييْجرااني اِْلاحي  فييهيْم غارْيا أانَّ ُضُيوف اُهْم ... ُتالا

ْن قييلا فييهيمْ  ءي النَّاسا الا كاما ُ هاُؤالا ما اَّللَّ  ف اراحي

باا ُااحي ُادييقاا وا ُهْم  ن ْ ا أاْشتاهيي مي ْد ... كاما  ب الاْوُِتُْم ُمْذ ُكْنت طيْفالا ف الاْم أاجي

َلي واوالَّْيت هااريابا فاصاوَّْبت راأْيي  ُهْم ... واُشاَّْرت أاْذايا ن ْ  ي ِفي فيرااريي مي

هيمْ   واِفي ماْعنااُه ق اْوُل ب اْعضي

ْم ... َلْا يُ ْنزيُلوُه وادالُّوُه عالاى اْلْااني   ق اْوٌم إذاا حالَّ ضاْيٌف بانْيا أاْظُهريهي

ا  ٌ  ليْلُمْهلاةي كاما ( رااجي يحي ُِ: عالاى الصَّحي ُم الشَّاريحي الا ليلتَّْشرييكي فاإي )ق اْوُل ِي إْذ ُهوا ميْن يُفييُدُه كاالا فا فيي الا نَُِّ الا خي
داِتياا كاماا ِفي ق اْولِ ت اعااَلا }مُثَّ اتابا عالاْيهيْم{ ]التوبة:  َيمي اْلعاْطفي وااْلقاْوُل بيزيايا [ خااريٌج عاْن اْلعاْطفي 117لاواا

.  فاالا يُ قاابيُل التَّْشرييكا

ْن ن اْفٍ { ]اِلعراف: ق ا  لاقاُكْم مي ُِ }ُهوا الَّذيي خا لاقاُكْم 189ْوُل واةي فاإينَّ آياةا الزُّماري }خا ُف التييالا الا [ إَلْا خي
ا َاْوجاهاا{ ]الزمر:  ها ن ْ ٍة مُثَّ جاعالا مي دا [ والاْي ا فييهاا ُهوا الَّذيي واآياُة اِْلاْعراافي }ُهوا الَّذيي 6ميْن ن اْفٍ  وااحي

ٍة واجاعالا{ ]اِلعراف: خالا  دا ْن ن اْفٍ  وااحي ْلقيناا( أاْي ف اثُ 189قاُكْم مي ُِ: وااْلْاْعُل ق اْبلا خا ْلوااوي الا مُثَّ )ق اْوُل مَّ [ ابي
يي نيْسباةا إَلا ُردايْ ناةا  ِي ( أاْي الرُّْمحي الرُّداْي يي ِي ُِ: كاهازيي الرُّداْي ْتييبي )ق اْوُل راأاٍة كااناْت تُ قاوييُم الرييمااحا مْ اِفي اآْلياةي بيعاْك ي الرتَّ

تانْيي. يا ماا بانْيا اْلُعْقدا
بييُب مجاُْ  أُنْ ُبوباٍة واهي اُج اْلُغبااُر، وااِْلاانا اطيي هاْجٍر، وااْلعاجا  ِبي

. راةا يُ قااُل( أاْي ِفي اْلْاواابي ُِ: وااتا  )ق اْوُل

ْن ادَّ  فاا ليما الا ( أاْي خي ْأُخوذاٌة إَلْا ُِ: فاما .)ق اْوُل  عاى ت اْوهييما اْلُمصانييفي ِفي ذاليكا

. ُِ( أاْي عاْن اْلعابَّاديييي ُِ: عاْن  )ق اْوُل

ُِ: واغارْيُُه( واإيْن كاا ا ماُقوُل ق اْولي اْلعابَّاديييي )ق اْوُل ( أاْي ق اْوُل اْلقاائيلي واهاذا ُِ: أانَُِّ ليْلجاْم ي لييلي ق اْوليِي نا )ق اْوُل  قالييالا بيدا
ْلوااوي بادالا مُثَّ.واإيْن قاالا اِْلا  ِي ابي ِي( أاْي ِفي الرتَّْكييبي الَّذيي أاتاى فيي ُِ: فيي  ْكث اُر )ق اْوُل

ٌِ عالاى أانَّ اْلعابَّادييَّ ساوَّى ِي ت اْنبيي ْتييبي واما ا اْلْاْم ي فافيي ( أاْي ما ا الرتَّ ُِ: أاْي ليلت َّْعمييمي بانْيا اْلوااوي وامُثَّ ِفي  )ق اْوُل
ْ ي مُقْل ْعُضُهْم ِبيانَُِّ اْلماْذُكوري واعالاى راديي ق اْولي ماْن قاالا إنَّ باْطناا ب اْعدا باْطٍن ي اْقتاضيي اْلْاْم ا باْل رادَُّه ب ا  الرتَّْكييبي  َلم
 بِِه أمحمد .

ُل ماْوضي ا اْلوااوي كاماا ِفي ق اْولِ ت اعااَلا }مُثَّ  ائي ي أانَّ مُثَّ قاْد ُتْست اْعما  كاانا مينا الَّذيينا آماُنوا{ ]البلد: واِفي ُفُصولي اْلبادا
ْعتيبااري عالاى مجايي ي اِْلاْعماالي فاْضالا عاْن فاكيي الرَّق اباةي أاْو اْْليطْ 17 َياانا ُهوا السَّابيُق ِفي االي .[ فاإينَّ اْْلي  عاامي

 

نْتيهااءي ذيي اْلغااياةي أاْو اْْلي  نْتيهااءي اْلغااياةي( أاْي الي ُِ: الي باساٍة أايْ )ق اْوُل اْدىنا ُمالا  (1)." ضاافاةي ِلي
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( ِبياْعَنا عادامي الدييرااياةي ِبيا  .108 ُ حاقييقاةا "أايبي احلْاساني اِْلاْشعاريييي واماْن تابيعاُِ )فاقييلا( الن َّْفُي )ليْلواْقفي عاْت لِا ا ُوضي
اا )واقييلا( ليالي 

ْن أاْمٍر واِتاْدييٍد واغارْييمهي ُِ مي َّا واراداْت لا ُِ )وا ِي ااكي بانْيا ماا واراداْت لا يغاةي أافْ عالا( وااْلُمرااُد ْشرتي ُي ُف ِفي  اْلْيالا
ُِ عالاى اِْلاْمري ِبيُ  ياغيِي، فاالا تاُدلُّ عيْندا اِْلاْشعاريييي واماْن تابيعا ُي ْن  ِي إالَّ بيقارييناٍة  هبياا ُكلُّ ماا ياُدلُّ عالاى اِْلاْمري مي ُي ُصو

ُا  في أاْلزاْمُتك واأاماْرُتك.كاأاْن يُ قاالا   ليي لُُزوماا ِبييالا

( }أاقييُموا الصَّالةا{ ]اِلنعام:  تٍَّة واعيْشريينا ماْعَنا )ليْلُوُجوبي ( }فاكااتيُبوُهْم إيْن 72)واتاريُد( ليسي [ )واالنَّْدبي
حاةي( }ُكُلوا مينا الطَّيييبااتي 33عاليْمُتْم فييهيْم خارْياا{ ]النور:  ُلوا 51{ ]املؤمنون: [ )وااْْليابا [ )واالت َّْهدييدي( }اْعما

ُتْم{ ]فصلت:  ئ ْ ْيني ميْن 40ماا شي ْرشاادي( }وااْستاْشهيُدوا شاهييدا [ واياْصُدُق ما ا التَّْحريميي وااْلكارااهاةي )وااْْلي
ِي 282ريجااليُكْم{ ]البقرة:  ُة فيي  [ وااْلماْصلاحا

                             Q َّةي اه .اْلوااقيفيي 

لييٍل والاْي ا اْلعاْقُل إْذ الا  ُِ فابيدا ا ماا ُوضي ا لا ( قااُلوا لاْو ت اعانيَّ مي الدييرااياةي إَلْا ُِ: ِبياْعَنا عادا ُِ واالن َّْقُل ما  )ق اْوُل ْدخالا لا
خْ  ثينيا وااالي ُب اْستيوااءا طاب اقااتي اْلبااحي ِي قُ ْلناا الا ُنسالييُم احلْاْصرا باْل تي آحااداا الا يُفييُد اْلعيْلما وات اوااتُ راا يُوجي ُف يُ ناافيي الا

الَّةا عالاى ماْقُصوديهي  باُ  ماظاانَّ اْستيْعمااليِي وااِْلاماارااتي الدَّ ُعهاا ت ات ْ ْستيْقراائييَّة واماْرجي ا عي  اِْلاديلَُّة االي قي اه . كاذا ْطالا ْندا اْْلي
. ائي ي  ِفي ُفُصولي اْلبادا

ُِ: واغاريُْ  ْْليجياابي واالنَّْدبي واكاأانَّ ال)ق اْوُل قيي اْلماعااِني واخاصَّ ب اْعُضُهْم اْلواْقفا ابي ُْه مهُاا( أاْي ميْن ابا شَّاريحا َلْا ي اْعتاربي
فا عااماا.  فاجاعالا اْلْيالا

ِي ُهناا وافييماا َياْيتي اْلقاْوُل ِبيانَّ  مي ُِ( ُمفااُد كاالا ُِ: بانْيا ماا واراداْت لا ٌة بانْيا مجايي ي اْلماعااِني اآْلتيياةي الصيي  )ق اْوُل يغاةا ُمْشرتااكا
ِي كاماا ليْلُمصانييفي  ومَلمْ ي مُقْل بِِه أمحمد    ِفي شارْحي اْلُمْختاصاري واغااياُة فاإينَّ ميْن اْلماعااِني ماا َلاْ ي اُقْل أاحاٌد ِبياهنَّاا حاقييقاةٌ فيي

ٌة بانْيا  ما اِْلاْشعاريييي ِفي ُخُصوصي اْلُوجُ  ماا قييلا أاهنَّاا ُمْشرتااكا يبا اْلْاْمساةي اِْلُوَلا عالاى أانَّ كاالا وبي النَّْدُب واأُجي
ْشرتيا  الي لييلي ماا َياْيتي واق اْوُل سم لاعالَّ الشَّاريحا اطَّلا ا عالاى ق اْوٍل ابي ْن اْلعااميي اْلماْخُصوصي بيدا كي بانْيا اْلْاميي ي اِبيانَُِّ مي

 ماُ .الا ُيسْ 

ياغي  ُي ُِ أاْي ميْن  يغاٌة ختاُصُّ ُي  ُِ ْل لا ُِ فييماا ت اقادَّما ها ( أاشاارا بيِي إَلا أانَّ ق اْولا ُف إَلْا ُِ: وااْلْيالا  افْ عاْل الا ُمْطلاقاا )ق اْوُل
ِي قاْطعاا. يغاٌة تاُدلُّ عالاْي ُي  ُِ  واإيالَّ ف الا

ياغي اِْلاْمري ف اي ا  ُي ياغيِي( أاْي  ُي ُِ: ميْن  ُقْم وااْستاْخريْج ت انااواُل ذاليكا فيْعلا اِْلاْمري واإيْن َلْا ياُكْن عالاى اف ْ )ق اْوُل عاْل كا
انَُِّ اْلغاالي  فْ عاْل ِلي مي واإيَّنَّاا عاربَّا ابي لالَّ ِْ، وااْلُمضااريعا اْلماْقُرونا ابي ِي.بُ وااْنطاليْق، وااْسما اْلفيْعلي كاصا   اْستيْعمااالا فيي

ُِ: ِبييالا  يغاةي افْ عاْل فاإينَّ أاْلزامْ )ق اْوُل ُي ُف ِفي  ( ب ايااٌن ليُمْحرتااَي ق اْوليِي وااْلْيالا ا واماادَِّتياا في أاْلزاْمُتك إَلْا اْوهاريها ُتك تاُدلُّ جبي
يغاةي افْ عاْل فاليما عاربَّا اْلُمصانييفُ  ُي ُف ِفي ُخُصوصي  ْل ليْْلاْمري بي  واالا حتاْتااُج ليقارييناٍة إْن قُ ْلت إذاا كاانا اْلْيالا قاْوليِي ها

. يغاُة اْلعااميي  ُي

ُِ }أاقييُموا الصَّالةا{ ]اِلنعام:  ُِ ق اْوُل يبا ِبيانَُِّ تابي ا ِفي ت اْعبيرييهي اْلقاْوما واالا َياْفاى ضاْعُف [ إْن كاانا ِبياْعَنا 72واأُجي
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باةي  ةي اْلوااجي راائيطا واغارْييهاا كاانا أاْمراا واإيْن كاانا ِبياْعَنا رااُعوا ُحُقوق اهاا ميْن شا  دااويُموا عالاي ْهاا كاانا أاْمراا إبييقااماةي الصَّالا
ْنُدوباةي. باةي وااْلما ةي اْلوااجي  إبييقااماةي الصَّالا

{ ]املؤمنون:  ُل كاانا اِْلاْمُر ليْلُوُجوبي أاْو الْ 51ق اْولُُِ }ُكُلوا مينا الطَّيييبااتي ْست الاذَّاتي كاانا مُ [ إْن أُرييدا هبياا احلْاالا
حاةي.  ليْْليابا

ْن ا ياُكوُن ليلتَّْحريميي وااْلكارااهاةي  ، وااْلما ْن ي ْدقي أانَّ الت َّْهدييدا ليْلما ُِ الصيي ( واْج ُِ: واياْصُدُق إَلْا قاالا اْلُمصانييُف ِفي  ،)ق اْوُل
ا قييلا واعيْنديي أانَّ."  ن ْهااجي كاذا  (1)شارْحي اْلمي

109.  ُْ ن ْهاا )واميْن مثاَّ( أاْي ميْن ُهناا واُهوا أانَُِّ "سحياسابي اِْلا ( أاْي ف اْرٍد مي  ُكليييٌّ اُْستُ ْعميلا لي )اُْستُ ْعميلا ِفي ُجْزئييٍي
ُِ ق اْولِ ت اعااَلا  ثااُل ُُم  الَّذيينا } ِفي ُجْزئييٍي أاْي ميْن أاْجلي ذاليكا )كاانا جماااَاا قاْطعاا( ناظاراا حلياْيثييَّةي اْْلُْزئييَّةي مي قاالا ِلا

ِي الْ 173النَّاُس{ ]آل عمران:  ثيرٍي ِفي ت اْثبييطي ِي ماقااما كا ُمْؤمينينيا عاْن [ أاْي نُ عاْيُم ْبُن ماْسُعوٍد اِْلاْشجاعييُّ ليقيياامي
{ ]النساء:  ُْحاابيِي }أاْم حياُْسُدونا النَّاسا قااةي أايبي ُسْفياانا واأا ِي ُا  -[ أاْي راُسولا اَّللَّي 54ُمالا  لَّى اَّللَُّ عالاْي

ْن عابْ  -واسالَّما  يلاةي واقييلا النَّاُس ِفي اآْلياةي اِْلُوَلا واْفٌد مي ْن اْلْيصاالي اْلْامي دي اْلقاْي ي واِفي ْلياْمعيِي ماا ِفي النَّاسي مي
ْن  ُِ مي في ماا قادَّما الا  ُلولا اْلعااميي ُكليييٌَّة.أانَّ مادْ الثَّانيياةي اْلعاراُب واتاسامَّحا ِفي ق اْوليِي ُكليييٌّ عالاى خي

 

)ُِ  )وااِْلاوَُّل( أاْي اْلعاامُّ اْلماْخُصوُص )اِْلاْشبا

                             Q ْيييزي الن َّْفيي أاْو الشَّْر ي ماثاالا ف اي اْنداريُج حتا ِي ِفي حا ييي واالثَّاِني سحياسابي ُوُقوعي تا اْلواْض ي واْضعيِي الشَّْخصي
ٍة داالٍَّة عالاى أانَّ ُكلَّ لاْفٍظ ياُكوُن بيكا ال ُ قاْد ياُكوُن بيثُ ُبوتي قااعيدا ٌ ن َّْوعيييي واالثَّاليُث كاذاليكا فاإينَِّ ا ف اُهوا ُمت اعانييي ْيفييَّةي كاذا

ُِ فابيها  طاةي ت اعايُّنيِي لا ُِ بيوااسي ْن ُم مي ِي عالاى ماْعَنا ُماُْصوٍص يُ ْفها لاةي بين اْفسي ا ذا ليلدَّالا ياُغ اْلُعُمومي ُكلُّها ُي ْعتيبااري تاُكوُن  ا االي
ُِ السَّابيُق  ُِ ت اْعرييُف ُد لا ا ياْشها ْستيْعماالي كاما ا ُهوا اْلماْعَنا ها داالَّةا عالاى مجايي ي اِْلافْ راادي اْلُمْنداريجاةي حتاْت اهاا ِفي االي ذا

فْ راادييُّ فاإيذاا عاراضا ت ارْكييٌب كاجااءا عابييدي  ا ي كاانا احْلُْكُم ُمت اعالييقاا بيُكليي ف اْرٍد ف اْردٍ اْْلي تيِي إْذ ُهوا هبياذا دا  عالاى حي
ٌر واأامَّا ِفي اْلُمراكَّبي ا ا ِفي اْلُمراكَّبي اْلْاربايييي ظااهي يَّةا ُكليييَّةا مُثَّ إنَّ هاذا ْعتيبااري ياُكوُن قاضي اقْ تُ ُلوا اْلُمْشريكينيا ْْلي االي ْنشاائيييي كا

ُلُهْم ماثاالا ف اقا تاكُ  ْنشااُء ميْن اْلْارباي اْلُمْشريُكونا ماْطُلوٌب ق ات ْ ُِ اْْلي ْعتيبااري ماا تاضامَّنا ْوُل اْلُمصانييفي ساابيقاا وُن اْلُكليييَُّة ابي
ْعتيبااري  ا االي ُِ ُكليييٌَّة ناظاراا إَلا هاذا  واماْدُلوُل

ِي ُكليييَّةا واكا واليذاليكا قاالا الشَّاريُح ُهنااكا أاْي اْلعاا ْيُث احْلُْكُم عالاْي ْعتيبااري مُّ ِفي الرتَّْكييبي ميْن حا ِي ابي ْوُن اْلماْحُكومي عالاْي
يَّةا ُكليييَّةا وااْلماْحُصورااُت يا  ِي قاضي اْجلي ُوُقوعي ْ إَّنَّاا ُهوا ِلي ذاليكا وُن احْلُْكُم فييهاا كا كُ الرتَّْكييبي اْلْاربايييي ُكلَّ ف اْرٍد ف اْرٍد إَلا

ا قاالا الشَّاريُح ساابيقاا إنَّ ُمسا  ُِ جماُْموُع اِْلافْ راادي كاما ْن ا الا يُ نااِفي أانَُِّ ِفي حاديي ذااتيِي ُمرااٌد مي ٌد أاْو واهاذا مَّى اْلعااميي وااحي
ا بانْيا ق اْولي اْلُمصانييفي ساابيقاا داالا  ُر ُهنااكا أاهنَّاا لا ُهوا ُكلُّ اِْلافْ راادي فاظاهارا أانَُِّ الا ت انااِفي ُي ُِ النَّا ٌة ُمطاابيقاٌة واماا حاقَّقا

ْعتيبااري الرتَّْكييبي اْلْاربايييي واأانَُِّ ِفي قُ وَّةي قاضااايا بي  لاةا اْلُمطاابيقييَّةا ابي ري ماا ت اقادَّما تاضامُّنييٌَّة فاإينَّ الدَّالا دي أافْ رااديهي إَلا آخي عادا
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دٍ واالتَّضامُّنييَُّة ابي  يُعهاا الا ليُكليي وااحي ْيُث ُهوا مجاي ن ْهاا ب اْعُض ْعتيبااري أانَُِّ ماْوُضوٌع ْلياميي ي اِْلافْ راادي ميْن حا ن ْهاا واُكلٌّ مي  مي
ُر واإيذاا عالي  ُي ُِ النَّا ا واجَّها ُِ ف اياُكوُن اْلعاامُّ دااالا عالاى اْلفاْردي تاضامُّناا كاذا ُِ الا متاااُم ا ظاهارا لاك اْلماْوُضوعي لا ْمت هاذا
انَُِّ ي اْقتاضي  ُِ عاْن ظااهيريهي؛ ِلي ُاْرُف ُب  يٌّ اُْستُ ْعميلا ِفي ُجْزئييٍي جياي

ي أانَّ اْلعاامَّ ماْوُضوٌع أانَّ ق اْولا اْلُمصانييفي باْل ُهوا ُكليي
ُِ وابا إْذ لاْو كاانا كاذاليكا َلْا ي ا  ومَلْم ي مُقْل ِبِه أمحمد  ليْلحاقييقاةي اْلُكليييَّةي  نا اتيِي ْبقا ب اي ْ لنَّظاري ليذا نْيا اْلُمْطلاقي ف اْرٌق باْل ُهوا ابي

يَّ  ُِ قاضي ْن تاظيُم مي ِي ِفي ِفي ت ارْكييٍب ُجْزئييٍي ت ان ْ ِي ُماُْكوماا عالاْي لنَّظاري ليُوقُوعي ْعتيبااُر ميْن قابييلي اْلُكليي واابي ا االي ٌة ُكليييٌَّة واهاذا
اقْ تُ ُلوا اْلُمْشريكينيا إالَّ أاْن يُ ؤاوَّلا ِبياا سا ُمتاأاتٍي ِفي مجايي ي ماوا  باقا ف اقاْوُل اْلُمصانييفي باْل اريديهي فاإينَُِّ قاْد ياُكوُن طالاباا كا

ُِ أافْ رااداا ف اياُكوُن اْستيْعمااُل لاْفظي اْلُكليي  ْيُث إنَّ لا ييي ميْن حا
ْلُكليي ٌِ ابي ْ أاْي شابيي يٍي إَلا

ِي جماااَا اْستيعااراٍة  ييي ُهوا غارْيُ ُكليي فيي
ِي إشااراٌة إَلا ماا ساياْأيتي ميْن اْلُمسااُمااةي.  وافيي

مي الْ  ُاْرٌف ليكاالا ن ْهاا(  ُِ: أاْي ف اْرٍد مي . )ق اْوُل ( واأامَّا ب اْعدا إرااداةي اْْلُُصوصي فاالا ُْلي ُِ: سحياسابي اِْلا ُمصانييفي عاْن )ق اْوُل
انَّ  ِي اْلعاامُّ ظااهيريهي؛ ِلي ِي اْلُكليييُّ واماْعُلوٌم أانَّ اْلفاْردا الا ُيصادَُّق عالاْي  ليكاْوني ماْدُلوليِي مجايي ا اْْلُْزئييَّ ماا ُيصادَُّق عالاْي

ييي عالاى مادْ 
قا اْلُكليي ا أانَّ إْطالا ينائيٍذ ياُكوُن اْْلُْزئييُّ ُهناا جماااَاا عاْن اْلفاْردي كاما ولي اْلعااميي الَّذيي ُهوا ُكليييٌَّة لُ اِْلافْ راادي واحي

 جماااٌَ أاْيضاا.

ْيُث حتااقُُّق اْلكُ  ُِ الا ميْن حا ُُ ْيُث ُخُصو حاظاةي اْْلُْزئيييي ميْن حا الا ( أاْي ِبي ُِ: ناظاراا حلياْيثييَّةي إَلْا ِي فاإينَُِّ )ق اْوُل ييي فيي
ليي

ا الا ياصْ  ِي أانَّ هاذا ا قييلا وافيي ييي وااْْلُْزئيييي حاقييقات ُ حاقييقاٌة كاذا
ْلُكليي ُهماا ما ا أانَّ اْلُمراادا بيِي اْلُكليييَُّة ُلُح إالَّ لاْو أُرييدا ابي

ا اْلقاائيُل ا انَّ اْلُكليييَّةا يُ رااُد هبياا اِْلافْ رااُد واكاانا هاذا َي؛ ِلي اا ْحرتي ا االي ينائيٍذ الا حااجاةا إَلا هاذا ِي ماا شْ واحي ِا عالاْي شااعا ميْن ت ابا
ْلعااميي ُهناا ما ا أا  ْل ُهوا حاقييقاةٌ أاْو جماااٌَ إَلاْ ابي ْن أافْ رااديهي ها نَّك إذاا أتاامَّْلت واجاْدت أانَّ اْلعاامَّ إذاا اُْستُ ْعميلا ِفي ف اْرٍد مي

ُِ بينا  ُْم َيُاثييُلونا لا ُروُه ُُمااليفاا ليْلعااميي ُهناا فاإيهنَّ ْنسااني اْلعاامَّ الَّذيي ذاكا  اْلُمْست اْعمالي ِفي َاْيٍد ماثاالا واُهوا لاْي ا بيعاامٍي ْحوي اْْلي
ُِ أافْ رااٌد   يَُّة واإيَّنَّاا ُمرااُدُهْم اْلماْعَنا اْلعاامُّ أاْي اْلُكليييُّ الَّذيي لا ُِ اْلمااهي انَّ ماْدُلولا  إيْنسااٍن.كا ُهناا؛ ِلي

لي  ( أاْي فاليذا ِي إَلْا ُِ: ليقيياامي ْلعااميي ِلياذيهي اْلمازييَّةي الَّيتي انْ فارادا هبيا )ق اْوُل ُِ ابي  ا عاْن ساائيري اِْلافْ راادي.كا عاربَّا عاْن

ُِ سحياسابي الظَّاهيري ق اْبلا التَّْأوي  في ماا قادَّما الا ْونيِي مااراا عالاى خي ( أاْي حاالاةا كا في إَلْا الا ُِ: عالاى خي يلي كاانا )ق اْوُل
 ت انااُقضاا.

ُِ." )ق اوْ  ( واْج ُِ: واقاْد واتاسامَّحا إَلْا  (1)ُل
في ماا إذاا َلْا َياْريقااُه )واقييلا( مهُاا )خااريقااني مُ  .110 ِي أاْهُل اْلعاْصري ِبييالا الافاا ماا ات َّفاقا عالاْي ْطلاقاا( أاْي "ِبياْن خا

تييفااقا  فا عالاى ق اْولانْيي ياْست اْلزيمُ االي ْختيالا انَّ االي ا؛ ِلي يلي بانْيا ماْسأالاتانْيي عالاى اْمتينااعي اْلُعُدولي عا أابادا مُ الت َّْفصي ُهماا واعادا ن ْ
ِي. تييفااقا عالاى اْمتينااعي  ياْست اْلزيُم االي

ْزٍم أانَّ اِْلاخا الا ُيْسقيُط  ثااُل الثَّاليثي اْلْااريقي ماا حاكاى اْبُن حا ْستيْلزاامي فييهيماا. مي يبا ِبياْن ي االي دَّ، واقاْد ْلْا اواأُجي
ِْلا  ُِ ابي أاٍخ فاإيْسقااُط ُِ كا ْلْاديي واقييلا ُيشااريُك ِي عالاى ق اْولانْيي قييلا ياْسُقُط ابي اباُة فيي ا ات َّفاقا اْخت الافا الصَّحا خي خااريٌق ليما
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ثااُل الثَّاليثي غارْيي اْلْااريقي ماا قييلا  يباا وامي ُ ناصي ني ميْن أانَّ لِا ِي اْلقاْوالا ِي حياي عالاْي ا واعالاْي ياةي ساْهواا الا عاْمدا لُّ مارْتُوُك التَّْسمي
ِي الشَّافيعييُّ واقييلا حياْرُُم ُمْطلاقاا نييفاةا، واقاْد قييلا حيايلُّ ُمْطلاقاا واعالاْي  أابُو حا

                             Q  الَّذيي ات َّفاقا ) الافاا ماا ات َّفاقا إَلْا ُِ: ِبياْن خا ِي أاْهُل اْلعاْصري ِفي الْ  )ق اْوُل قاْولي الثَّاليثي ُهوا ت اْورييُث اْلْاديي عالاْي
في ماا إ ُِ ِبييالا امي واق اْوُل ْن ذيي اِْلاْرحا ْوُن اْلعامَّةي وااْلْاالاةي مي يا كا

يلي اْلعيلَُّة واهي ا َلْا َياْريقااُه أاْي ذا واِفي إْحدااثي الت َّْفصي
 ُْ ْن أا  ليِي ليعادامي ُوُجوديهي مي

ْلعيناايا  ا ابي قي الدَّوااُم واكاانا اِْلاْوَلا أاْن َياْيتي ْطالا ْْلي ا( أاشاارا إَلا أانَّ اْلُمراادا ابي ُِ: أاْي أابادا ةي فاإينَّ اْلماْعَنا اْلماْذُكورا )ق اْوُل
ُف اْلُمت ابااديري ميْن عيبااراةي اْلُمصانييفي اْلُمت ابااديُر خاراقااُه أاْم الا واالا  الا ُِ ) خي حَّةا لا ( ُي ْستيْلزاامي يبا ِبياْن ي االي ُِ: واُأجي ق اْوُل

ا اُتُّفيقا  ( أاْي ليما ثااُل الثَّاليثي اْلْااريقي ُِ: مي ِي )ق اْوُل لشَّْيءي لاْي ا ق اْوالا بيعادامي ما اْلقاْولي ابي انَّ عادا ِي واُهوا ت اْورييُث عا  ِلي لاْي
يباا ساوااٌء كاانا  ُِ ناصي يحي لي   اْلْاديي واأانَّ لا ُب الت َّْوضي ُااحي ُِ، واقاْد ماثَّلا  ن ْهاا أانَّ ُكلُّ اْلماالي أاْو نيْصُف ذاليكا ِبياْمثيلاٍة مي

عيييي اْلما ُّ انا 
ْرأاةي واعيْندا الشَّافي نييفاةا الا ما ُّ اْلما قيٌض عيْندا أايبي حا قيٌض الا اْْلُُروُج اْْلُُروجا ميْن غارْيي السَّبييلانْيي انا

مي فاُشمُ   اه . َلمْ ي مُقْل ِبِه أمحمد  وُل اْلُوُجودي أاْو ُُشُوُل اْلعادا

نييفا  ِي أابُو حا ُِ: واعالاْي ةي )ق اْوُل الا أاْو عالاى طارييقي اْلُمشااراكا يباا( إمَّا اْستيْقالا ُِ ناصي ُِ ميْن أانَّ لا ( وابيِي قاالا ب اْعُض ةا )ق اْوُل
ثااٌل ليُمجارَّ  ا مي  (1)دي اْلْااريقي واإيالَّ فاالا إمْجااعا ُهناا أاْيضاا اْلُمفاصَُّل ساابيٌق." اْلمااليكييَّةي واهاذا

ثْ راةي اِْلاديلَّةي )واماا( أاْي وااْلقييااُس الَّذيي ) .111 يحي بيكا ْجي في ِفي الرتَّ ٍد واقييلا الا كااْلْيالا ُِ "ليشاْيٍء وااحي ث اب اتاْت عيلَُّت
مْجااعي فاالنَّصيي اْلقاْطعييَّ  ْْلي مْجااعي اْلقاْطعيييي فاالنَّصيي اْلقاْطعي ابي ْْلي يي نْيي فاالظَّنيييَّنْيي( أاْي ابي يي فاالنَّصيي الظَِّيي مْجااعي الظَِّيي ييي فااْْلي

ري ماا ت اقادَّ  مْجااُع( إَلا آخي َيااءي فاالسَّرْبي فااْلُمنااساباةي فاالشَّباِي فاالدَّوارااني واقييلا النَّصُّ فااْْلي ما )واقييلا الدَّوارااُن )فااْْلي
ُِ، فاالنَّصُّ  لا ا ت اقادَّما فاُكلٌّ ميْن اْلماْعطُوفااتي ُدونا ماا ق اب ْ هاا( كاما لاهاا واماا ب اْعدا ْقباُل النَّْسخا ي ا  فااْلُمنااساباُة واماا ق اب ْ

انَّ ُحجيي  ؛ ِلي ٌل ليْْليمْجااعي ُْ مْجااعي واماْن عاكا ا قاالا النَّصُّ أا في اْْلي ُِ إَّنَّاا ث ا ِبييالا َيااءي عالاى ي َّتا اُن اْْلي ب اتاْت بيِي، واُرْجحا
ا السَّابيقاةي واُرْجحااُن السَّرْبي عالاى اْلُمنااسابا  ْن ت اعاارييفيها ٌح مي ْن إْبطاالي السَّرْبي وااْلُمنااساباةي عالاى الشَّباِي وااضي ِي مي ةي ِبياا فيي

انَُِّ يُفييُد ِي عالاى الدَّوارااني بيُقْربيِي ميْن اْلُمنااساباةي، واماْن راجَّحا الدَّوا ماا الا ياْصُلُح ليْلعيليييَّةي واالشَّبا  راانا عالاي ْهاا قاالا ِلي
ْن  يا مي

في اْلُمنااساباةي، واُرْجحااُن الدَّوارااني أاْو الشَّباِي عالاى ماا باقي ٌح ْلماسااليكي وا ااطييراادا اْلعيلَّةي وااْنعيكااساهاا ِبييالا اضي
 ميْن ت اعاارييفيهاا.

 

ا ُعليما فييهيماا ِفي ماْبحاثي الطَّْردي واِفي خاامتياةي  لاةي( ليما ( يُ راجَُّح )قييااُس اْلماْعَنا عالاى( قييااسي )الدَّالا  اْلقييااسي ميْن )وا
ِي ماثاالا  َيمي بي واالثَّاِني عالاى الا ِي إْن قُبيلا( أاْي اْلُمراكَُّب )واغارْيي اْلمُ  اْشتيماالي اِْلاوَّلي عالاى اْلماْعَنا اْلُمنااسي راكَّبي عالاْي

ُْلي )واعاكا ا اِْلُْستااُذ( أابُو إيْسحااقا ا في ِفي ق اُبوليِي اْلماْذُكوري ِفي ماْبحاثي ُحْكمي اِْلا ْلْيالا ِي ابي ي ليضاْعفي ْْلْسفارايييِي
تييفااقي اْلْاْصمانْيي عالاى ُحكْ  ف اراجَّحا اْلُمراكَّبا واقاْد قاالا بيِي عالاى غارْييهي  ييي ليُقوَّتيِي ابي

ُْفي احلْاقييقي ِي )وااْلوا ُْلي فيي مي اِْلا
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 ُّ ، وااْلُعْرِفي يي في اْلُعْرِفي انَّ احلْاقييقييَّ الا ي ات اواقَُّف عالاى شاْيٍء ِبييالا ( ؛ ِلي يي فاالشَّْرعيييي في فااْلُعْرِفي ِي ِبييالا  ُمت َّفاٌق عالاْي
ٌُْف ليْلفيْعلي اْلقاائيمي ُهوا بيِي الشَّْرعي  انَُِّ وا ؛ ِلي حْلُْكمي الشَّْرعيييي ا ت اقادَّما واإيْن عاربَّا ُهنااكا ابي َّا ذُكيرا ييي كاما ( ِي  )اْلُوُجوديييي

في فييهي  ْلْيالا ( ليضاْعفي اْلعاداميييي وااْلُمراكَُّب ابي ُِ )فااْلُمراكَّبي ْن ( مي يطي ييي ما )فااْلعاداميييي اْلباسي
ا واالا ُمناافااةا بانْيا احلْاقييقي

مااراةي( ليظُُهوري ُمنااساباةي  ا ت اقادَّما )وااْلبااعيثاةي عالاى اْْلي مي اْلُمضاافي كاما ْن اْلعادا انَُِّ مي ؛ ِلي  ْلبااعيثاةي ا وااْلعاداميييي

                             Q  ِْفي شارْحي ال ) ُِ: فاالسَّرْبُ إَلْا ن ْهااجي أانَّ اْلقييااسا الثَّابي )ق اْوُل ييي عالاى اْلمي لدَّوارااني يُ راجَُّح عالاى ُبداْخشي تا ابي
في السَّرْبي اْلمُ  لاةي عالاى اْلعيليييَّةي ِبييالا لي الدَّوارااني ِفي الدَّالا ْستيْقالا لسَّرْبي اْلماْظُنوني الي ِي إَلا ماا ث اباتا ابي ْحتااجي فيي

ثيرياةٍ  ٌح عالاى الدَّوارااني ُمقادييمااٍت كا ُِ قاْطعييٌَّة ف اُهوا رااجي  قاْطعاا اه . ، واأامَّا السَّرْبُ اْلماْقطُوُع الَّذيي ُمقادييمااُت

ْن ت اعاارييفيهاا السَّابيقاةي( أامَّا اْلُوُضوحُ  ٌح مي ُِ: وااضي ُل اْلماْقطُوعا )ق اْوُل ينائيٍذ ف ات اْقديميُ السَّرْبي حياْمي ْن ت اْعرييفي واحي َيااءي   مي اْْلي
باِي عالاى أانَّ  ، واأامَّا ت اْعرييُف السَّرْبي ف اي ان ْ مي الشَّاريعي باِي عالاى أانَّ الت َّْعلييلا ميْن كاالا ُ ي ان ْ انَِّ باا ي اْلُمْجتاهيدي، فاْلي ُِ ميْن اْستين ْ

ُ ماْنزيلا  باا ي وات اْعرييُف الشَّباِي ِبيانَِّ ْستين ْ ِي ةٌ بانْيا اْلمُ واالنَّصُّ يُ قادَُّم عالاى االي بي واالطَّْردي ُمصارٌَّح بيت اْقديميي اْلُمنااساباةي عالاْي نااسي
ا يُ قادَّ  ُِ ُرْجحااني السَّرْبي عالاى اْلُمنااساباةي، واكاذا ُِ: واُرْجحاانا السَّرْبي عالاى اْلُمنااساباةي( أاْي واواْج ُِ )ق اْوُل لا ا ق اب ْ ُر فييما

ُه.  واماا ب اْعدا

 

ُِ: ما  ا فاُحْكمي )ق اْوُل َيمي اْلعيلَّةي فاأاثاريها لاةي بيالا ْن أانَّ اْلْاْم ا ِفي قييااسي الدَّالا ( إشااراٌة إَلا ماا مارَّ مي ُِ: إْن قُبيلا( ثاالا ا )ق اْوُل ها
يُح ُمقاابيليِي ِفي ُشُرو ي  فيييينيا، وات اقادَّما ت اْرجي ُِ: كاماا حُ  أاْي عالاى اْلقاْولي بيقاُبوليِي واُهوا ق اْوُل اْلْيالا ُْلي )ق اْوُل ْكمي اِْلا

انَُِّ ماا ي ات اعا  انَّ احلْاقييقييَّ الا ي ات اواقَُّف عالاى شاْيٍء( ؛ ِلي ُِ: ِلي ْن ت اقادَّما( أاْي ِفي ماْبحاثي اْلعيلَّةي )ق اْوُل ِي مي قَُّل ِفي ن اْفسي
في اْلُعرْ  ُِ: ِبييالا ( فاإينَُِّ ُمت اواقييفٌ غارْيي ت اواقٍُّف عالاى ُعْرٍف أاْو غارْييهي )ق اْوُل يي ُِ: ِفي عي عالاى اْلُعْرفي )ق اْوُل طييالا  عالاى االي

ييي عالاى الشَّْرعيييي 
ثااُل ت اقادُّمي احلْاقييقي حَّةي الت َّْعلييلي بيِي مي ُي ِي( أاْي عالاى  ُّ ُمت َّفاٌق عالاْي ْلٌق آدامييٌّ  وااْلُعْرِفي ُّ خا ِي  اْلما

ا ُِ: اْلقاائيمي ُهوا بيِي( ماْعَنا اكاالطيينيي ما ا ق اْولي اْلُمخا ُب اْلُغْسلا كااحلْاْيضي )ق اْوُل ُِ: ليفي ماائيٌ  يُوجي ْلقيياامي الت َّعالُُّق )ق اْوُل
راهُ  ُِ: وااْلبااعيثاةي عالاى اِْلامااراةي( ُهوا ماا ذاكا اْلُوُجوديييي )ق اْوُل ( ف اياُكوُن كا مي اْلُمضاافي ْن اْلعادا انَُِّ مي بي اْبُن احلْا  ِلي اجي

ُِ اْلُمصانييُف ِبيانَّ اْلعيلَّةا داائيماا إمَّا ِبياْعَنا اْلبااعيثي أاْو اِْلامااراةي أاْو اْلُمؤاثييرا إمَّا ا قيسااُمهاا ليْلبااعيثي وااِْلامااراةي نْ وااْعرتااضا
ْن اقاالا واكاانا ُمرااُدُه أانَّ ذااتا التَّْأثيريي واالتَّخا  ف ملمْم ي مُقْل بِِه أمحمد   ا يُّلي أاْرجاُح مي ، واإيَلا هاذا ُر ِلااا ماْعَنا لَّيتي ياْظها

 (1)أاشاارا الشَّاريُح بيقاْوليِي ليظُُهوري ُمنااساباةي." 
ْمكاانا الا ي ان ْ  .112 انَّ اْْلي يا أاقْ وااٌل( ف اعالاى أاوَِّلياا حياْتااُج اْلُمْمكيُن ِفي ب اقاائيِي إَلا اْلُمؤاثييري ِلي

واعالاى  فاكُّ عاْنُِ "واهي
ِي. قييهاا الا حياْتااُج إلاْي  مجايي ي ابا

ِي عالاى ذاليكا ِفي اْْلُُروجي ميْن اْلعادامي إَلا اْلُوُجودي الا ِفي اْلب اقااءي  انَّ اْلُمؤاثييرا إَّنَّاا حياْتااُج إلاْي ا وا ِلي كاأانَُِّ أاشاارا بيذيْكري هاذا
ْن الصَّحاائيفي ما ا  ْأُخوذي مي با  اْلبينااءي اْلما ا إَلا أانَُِّ ي ان ْ ن ْها ْمكااني مي قي اِْلاقْ واالي وات اْقديميي اْْلي ْمكااني إْطالا يُح اْْلي غيي ت اْرجي
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يُح االَّذيي ُهوا ق اْوُل احْلُكامااءي واب اْعضي اْلُمتاكالييمينيا واإيْن كاانا مُجُْهوُرُهْم عالاى احْلُُدوثي حاَّتَّ الا َُيااليفا  لتَّْصحي
الافاُة ِبياا قااُلوا ميْن أانَّ شاْر ا ب ا ِفي اْلماْبَنا  ِي لاكيْن ُدفيعاْت اْلُمخا يي عالاْي ِي ْب يحا ِفي اْلما قااءي اْلْاْوهاري اْلعاراُض التَّْصحي

 وااْلعاراُض الا ي اب ْقاى َاماانانْيي ف اياْحتااُج ِفي ُكليي َامااٍن إَلا اْلُمؤاثييري 

 

ِي )وااْلماكااُن( الَّذيي الا خافااءا ِفي  قيي ِي ف اُيالا ِي واياْسُكُن فيي تاقيُل عاْنُِ واإيلاْي ْلُممااسَّةي أاْو الن ُُّفوذي  أانَّ اْلْيْسما ي ان ْ  واالا بُدَّ ابي
يَّتيِي )قييلا( ُهوا السَّْطُح اْلبااطيُن ليْلحااويي اْلُممااسُّ )ليلسَّْطحي الظَّاهيري  ْن اْلماْحوي  كاماا ساياْأيتي اُْخُتليفا ِفي مااهي (مي  ييي

                             Q َُِّي فاجازااُه اَّلل ا ماْطلاٌب نافييٌ  ُُمْتااٌج إلاْي ُِ. واهاذا ُم ريينا بيت اغاريُّي اْلعيباارااتي اه . كاالا ُي   خارْياا.اْلقاا

يا اْحتيمااٌل خااميٌ  عاْقلييٌّ واُهوا احلُْ 
يا أاقْ وااٌل( أاْي أاْرب اعاٌة واباقي

ُِ: واهي ْمكااني  ُدوثُ )ق اْوُل ومَلْم ي مُقْل ِبِه بيشاْر ي اْْلي
ْأُخوذي مينْ أمحمد   ُِ: اْلما ٍغ غارْيُ ُمْعتارباٍ )ق اْوُل ا الشَّْرُ  الا ُِْكيناا ف اهاذا انَّ احلْااديثا الا بُدَّ واأاْن ياُكونا  (  ؛ ِلي الصَّحاائيفي

مي عالاى ْرق اْنديييي ِفي عيْلمي اْلكاالا دي واُهوا جالي  اْسُم كيتااٍب ليلسَّما ُي قي َّنااطي اْلماوااقيفي وااْلماقاا ُِ: ما ا إْطالا يلُ اْلقاْدري )ق اْوُل
( ي اْعِي أانَّ اِْلاْشعارييَّةا لامَّا ا الافاُة إَلْا ُِ: لاكيْن ُدفيعاْت اْلُمخا يحي )ق اْوُل ْجي ( أاْي عاْن الرتَّ رتااُطوا ِفي ب اقااءي شْ اِْلاقْ واالي

ْحتييااُج ِفي ُكليي َامااٍن إَلا اْلُمؤاثييري ساوااءٌ اْلْاْوهاري اْلعاراضا  جاعاْلناا اْلعيلَّةا احْلُُدوثا  وااْلعاراُض الا ي اب ْقاى َاماانانْيي لازيما االي
ياةي شارْحي التَّْجرييدي ماْن قاالا عيلَُّة حااجا  ْمكااني شاْرطاا أاْو شاْطراا قاالا السَّيييُد ِفي حااشي  اْلُمْمكيني إَلا ةي أاْو ُهوا ما ا اْْلي
ُِ أانْ  ْمكااُن بيشاْر ي احْلُُدوثي ي اْلزاُم ْمكااني قاالا اْلعيلَُّة اْْلي ُه أاْو ما ا اْْلي يا احْلُُدوُث واْحدا

ياُكونا اْلُمْمكيُن  اْلُمؤاثييري هي
ُهْم وامتااسَُّكوا اجاةا واقاْد احاالا ب اقاائيِي ُمْست اْغنيياا عاْن اْلُمؤاثييري إْذ الا ُحُدوثا حاالا اْلب اقااءي فاالا حا  ن ْ ُِ مجاااعاٌة مي ْلت ازاما

ْن الْ  ُِ مي مي إَلا اْلُوُجودي واب اْعدا بيب اقااءي اْلبينااءي حاالا ف انااءي اْلبينااءي واقااُلوا إنَّ اْلعااَلاا ُُمْتااٌج إَلا الصَّاني ي ِفي أاْن َُيْريجا عادا
 ُِ ِي َلْا ي اْبقا لا ُم عالاى الصَّاني ي ت اعااَلا عاْن ذا أاْن َياْرُجا إلاْي اَا اْلعادا ِي حاَّتَّ لاْو جا ٌة إلاْي بيرياا لاماا ضارَّ حااجا ليكا ُعُلواا كا

ٌة دا  دا يا ُمتَّحي
قيياٍة باْل هي ا أاْمراا شانييعاا قاالا ب اْعُضُهْم إنَّ اِْلاْعرااضا غارْيُ ابا اُقبي ائيماا إمَّا بيت اعا اْلعااَلاا، والامَّا كاانا هاذا

ٌة إَلا الصَّاني ي اْحتييااجاا ُمْستاميرا  ٍم بيعاْينيِي فاهييا ُُمْتااجا  عالاى عادا
ُر أاْعِي اِْلاْمثاالي واإيمَّا بيت اوااُردي اْلُوُجودي ا واأامَّا اْلْاوااهي

يلُ  ا أاْعِي اْلْاوااهيرا اْلفاْرداةا ف اياْستاحي ن ْها يا مي
ةي ُخُلوُّها  اِْلاْجسااما واماا تارتااكَُّب هي ا عاْن اِْلاْكوااني اْلُمتاجادييداةي اْلُمْحتااجا

ْمكااُن واْحدا  يا اْْلي
ِي داائيماا واأامَّا اْلقاائيُلونا ِبيانَّ اْلعيلَّةا هي ٌة إلاْي ُبوا إَلا أانَّ إَلا الصَّاني ي فاهييا أاْيضاا ُُمْتااجا ها ُه فاذا

يا ُُمْتااٌج إَلا اْلمُ 
تيِي إَلا اْلُمؤاثييري ُهوا اْْلي اْلُمْمكينا اْلبااقي انَّ عيلَّةا حااجا  ْمكااُن.ؤاثييري حاالا اْلب اقااءي؛ ِلي

 

ِيي  مي عاْن اْبني جي ْسالا ْيُخ اْْلي ُِ شا ٌة ن اقالا ِي ُسُكوٌن أاْو حاراكا دا فيي ( ُهوا لُغاةا ماا ُوجي ُِ: وااْلماكااُن إَلْا ُِ: )ق اْوُل  )ق اْوُل
ْلُممااسَّةي( ُمت اعاليي  ُِ أاْو الن ُُّفوذي أاْي بينا ابي ِي بينااءا عالاى أانَُِّ السَّْطُح واق اْوُل قيي اءا عالاى أانَُِّ بُ ْعٌد ماْوُجوٌد أاْو ٌق بيقاْوليِي ُيالا

ُِ أاْن ت اُقولا اْلماكااُن ماْوُجوٌد؛  ُل ُي ا ا إَلا دالييلي ُوُجودي اْلماكااني واحا ا ماْوُهوٌم واقاْد أاشاارا الشَّاريُح هبياذا نَُِّ ُمشااٌر ِلي
ا ْسمي واالا حا ٌد ليْلُمتاحارييكي واُكلُّ ماا ُهوا كاذاليكا ف اُهوا ماْوُجوٌد واُهوا الا ياُكوُن ُجْزءاا ليْلجي ِي واماْقصي انَُِّ الا الا إلاْي ِي؛ ِلي  فيي

ِي واُكلُّ ماا ُهوا   ُِ واإيلاْي حلْاراكاةي عاْن تاقيُل ابي ِي اْلْيْسُم واي ان ْ ليكا الا ياْسُكُن فيي ِي ف اُهوا  كاذا ْسمي واالا حااالا فيي ياُكوُن ُجْزءاا ليْلجي
.  إمَّا السَّْطُح أاْو اْلبُ ْعُد إَلْا



120 

 

يناا واُهوا ال ُّ وااْبُن سي ُِ وااْلفااراايبي ِي ذاهابا أرسطاطالي  واماْن تابيعا ( إلاْي ُِ: قييلا ُهوا السَّْطُح إَلْا ا )ق اْوُل تَّْحقييُق كاما
يَّ  ِي لُُزوُم التَّساْلُسلي ِفي اِْلاْجساامي ُكليي ُهوا قاضي ُه، واأُوريدا عالاْي ْحتااجا اْلْيْسُم احلْااويي ةُ ت اْقديَييِي عالاى اْلقاْولانْيي ب اْعدا هاا الا

ا. ُِ ماكااٌن واهاكاذا ْسٍم الا بُدَّ واأاْن ياُكونا لا انَّ ُكلَّ جي ؛ ِلي  إَلا ماكاان آخارا

ُِ ِبياْن ي  يبا عاْن ْسمٍ  واأُجي تاِي اْلْيْسُم إَلا جي انَُِّ إَّنَّاا ي اْلزاُم أاْن لاْو َلْا ي ان ْ ؛ ِلي اٌن واُهوا ُُمااٌل لُُزومي التَّساْلُسلي ُِ ماكا  لاْي ا لا
ُِ واْضٌ  ف اقاْط واأاْيضاا لاْو كاانا اْلماكااُن ُهوا السَّْطُح الْ  ُِ ماكااٌن باْل لا ا  ما فاإينَّ اْلفالاكا اِْلاْعظاما لاْي ا لا ْذُكوُر لاما

ُِ ب اياا ثْ ُل ةي فااْلُمقادَُّم مي ْلُمشااهادا طيٌل ابي اءي اْلْااريي سااكيناا واالتَّاَلي ابا ُر اْلوااقيُف ِفي اْلما َاماةي أانَّ نُ كاانا احلْاجا  اْلُمالا
ُة عيبااراةا عاْن ُمفا  ْذُكوُر لاكااناْت احلْاراكا هاا حناْوا ساْطٍح آخارا اراقاةي ساْطحٍ اْلماكاانا لاْو كاانا ُهوا السَّْطُح اْلما  ُمت اواجيي

َاماُة.  والاْو كاانا كاذاليكا لاماا كاانا سااكيناا ف اث اب اتاْت اْلُمالا

ُِ ِبياْن ي أانَّ احلْاراكاةا عيبااراٌة عاْن جُمارَّدي ُمفااراقاةي السَّْطحي اْلماْذُكوري باْل عاْن ذاليكا ما ا  يبا عاْن ِي اْلُمتاحارييكي حناْوا ت ا  واأُجي واجُّ
اءي فاإينَّ  ُر اْلوااقيُف ِفي اْلما ُِ غارْيُ ُمتاحاقييٍق، وااحلْاجا ُِ:  االسَّْطحي اآْلخاري واالت َّواجُّ ِا ِفي اْلمااءي الا ليْلحاجاري )ق اْوُل لت َّواجُّ

 ".  (1)كاالسَّْطحي
َّلليَّي عالاى2، وبقولِ تعاَل: }السَّاريُق واالسَّاريقاةُ فااْقطاُعوا{ 1"}واآت اُوا الزَّكااةا{  .113 : }وا  ، وابيقاْوليِي ت اعااَلا

 } جُّ اْلب اْيتي ا.، مُثَّ واقا ا اْلب ايااُن ِلياذيهي ا3النَّاسي حي دا ا جي  ِْلُُموري ب اْعدا ذاليكا ابلسنة، وحنو هذا كثريا

:  اْلماْذهاُب الثَّاِني

َييُّ، واُسلايْ  رياا ُّ، واالشَّْيُخ أابُو إيْسحااقا الشيي ِني ي أابُو باْكٍر اْلبااقيالَّ ُِ اْلقااضي ْنُ  ُمْطلاقاا، وان اقالا َييُّ، وااْبُن اْلما ٌم الرَّا
، عاْن أايبي  يي ، وان ا  السَّْمعااِني َيييي ٍد اْلماْروا امي ، واأايبي حا يي ، واأايبي باْكٍر الصَّرْياِفي َيييي ُِ اِْلُْستااُذ أابُو إيْسحااقا اْلماْروا قالا

. ، عاْن أايبي باْكٍر الدَّقَّاقي  إيْسحااقا

ثيرٍي من احلنيفية، وااْبني دااُودا الظَّاهي  ُِ اْبُن اْلُقشارْييييي عاْن دااُودا ري قاالا اْلقااضيي: واُهوا ق اْوُل اْلُمْعتازيلاةي، واكا ، وان اقالا ييي
. يُّ عاني اِْلاهْباريييي َيرييُّ وااْلبااجي ا ُِ اْلما ، وان اقالا  الظَّاهيريييي

: قاالاتي اْلُمْعتازيلاةُ وااحلْانافييَُّة: الا بُدَّ أاْن ياُكونا اْلْيطااُب ُمتَّصيالا ابي  ، أاْو ِفي ُحْكمي لْ قاالا اْلقااضيي عاْبُد اْلواهَّابي ب ايااني
ِي عالاى ب اْعٍض. مي ب اْعضي ْن عاْطفي اْلكاالا ِي بيُعطااٍس واحناْويهي مي ااَاا ميني اْنقيطااعي ؛ اْحرتي لي  اْلُمتَّصي

اليكييَّةي واالشَّافيعييَّةي.  قاالا واوااف اقاُهْم ب اْعُض اْلما

ءي ِبياا الا ُيْسميُن واالا يُ ْغِي مي  ، فاإيمَّا أاْن ياكُ وااْستادالَّ هاُؤالا ٍة ُمعاي َّناٍة، ْن ُجوٍع، ف اقااُلوا: لاْو جااَا ذاليكا ونا إيَلا ُمدَّ
ْونيِي  ا، واليكا ْونيِي حتااكُّما ٍة ُمعاي َّناٍة، فاليكا طيٌل. أامَّا إيَلا ُمدَّ مهُاا ابا ، واأامَّا إيَلا اِْلابادي،  ي مُقْل ِبِه أمحمد  َلمْ أاْو إيَلا اِْلابادي، واكيالا

. مي اْلفاْهمي ، واُهوا اْلْيطااُب واالتَّْكلييُف بيِي ما ا عادا ْونيِي ي اْلزاُم اْلماْحُذورا  فاليكا

َه إَل مد ُمعاي َّناٍة عيْندا اَّللَّي، واُهوا اْلواْقُت الَّذيي يُ ْعلاُم أانَُِّ يُكالييُف بيِي  ُهْم: ابختيار جوا يبا عان ْ ِي، فاالا واأُجي  فيي
 حتااكُّما.
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ا أاهْنا  ةا لا هاذا ، فاالا حااجا لُّوا ِبياا ُهوا ُدوناُِ ِفي الضَّْعفي ِي، واقادي اْستادا لُّوا بيِي عالاى ضاْعفي ناا إيَلا تاْطوييلي ُض ماا اْستادا
.ُِ  اْلباْحثي ِبياا الا طاائيلا حتاْتا

 اْلماْذهاُب الثَّاليُث:

رُي ب ايااني اْلُمْجمالي ُدونا غارْييهي  ، وااْلقااضي أانَُِّ جياُوَُ أتاْخي ي أابُو الطَّيييبي اُه اْلقااضي ، وااْبُن ، حاكا ي عاْبُد اْلواهَّابي
. َيييي ٍد اْلماْروا امي ، واأايبي حا يي  الصَّبَّاغي عاني الصَّرْياِفي

ِ تعاَل َ أتخري بيان اجململ، كقول ُْحاابيناا ِفي جوا فا بانْيي أا الا : الا خي : }واأاقييُموا قاالا أابُو احْلُسانْيي اْبُن اْلقاطَّاني
ُالَّى اَّللَُّ 4الصَّالة{  يي  ْعلي النَّبي

ا الا َياْتاليُفونا أانَّ اْلب اياانا ِفي اْلْيطاابي اْلعااميي ي اقاُ  بيفي ِي واسالَّما، وااْلفيْعُل ، واكاذا  عالاْي
انَّ ب ايااناُِ ابلقول أسرع منِ ابلفعل. ؛ ِلي  ي اتاأاخَُّر عاني اْلقاْولي

__________ 

 من سورة البقرة. 110ء من اآلية جز  1

 من سورة املائدة. 38جزء من اآلية  2

 من سورة آل عمران. 97جزء من اآلية  3

 (1).." 77والنساء  110جزء من آيتني ِف سورتني البقرة  4
ول إَل االقتداء، والتأسي، ال تتب  الريخص، والتاشهي  .114 ُري بِ، راغباا الُو َلة متا "حاْجر ِف كل ان

 يد مشروع جمم  على شرعيتِ.وهذا تقل

 تقليد املضطر اضطراراا حقيقياا، فهذا معذور مثل: -2

 من ال قدرة لِ على الفهم.

 من لِ قدرة على الفهم لكن عاقتِ عوائق عن التعليم.

 أو هو ِف أاثناء التعليم، لكن َل ينضج بعد.

 أاو َل جيد كفؤاا يتعلم منِ.

 وحنو ذلك.

 اْلائز وهو على ثالثة أنواع:القسم الثاِن: التقليد غري 

كل حكم ظهر دليلِ من كتاب، أو سنة، أاو إمجاع ساَل من املعارض، فهذا ال جيَو فيِ " التقليد   -1
 " سحال، وال " االجتهاد "، وإَّنا جيب فيِ: " االتباع "

 عارض.وحقيقة االتباع: هو اِلخُذ ِبياا ث اب اتاْت عليِ حجة من كتاب أو سنة أو إمجاع ساَل من امل

 تقليد اجملتهد الذي ظهر لِ احلكم ابجتهاده: جمتهداا آخر خالف ما ظهر لِ هو -2

 -تقليد رجل واحد من العلماء، دون غريه من مجي  أهل العلم فهذا َل حيصل ِلحد من الصحابة -3
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َل يقل و وال من أحد منهم، وال ِف أحد من أهل القرون الثالثة املشهود ِلم ابْلريية.  -رضي هللا عنهم
ا."  به أحد  (1)من أهل العلم طيلة تلك القرون، وإَّنَّ

"النصوص وتعارضها حيث كانت سببا لالختالف ِف اِلحكام، أمر ابطل، ِلنِ إما أن يكون  .115
مراده أهنا ُمتلفة ومتعارضة ِف الواق ، وِف نف  اِلمر، ِبعَن أن هللا تعاَل َيمر ابلشيء وضده، وينهى 

 عن الشيء وضده.

ن يكون مراده أهنا ُمتلفة متعارضة ِف الظاهر ابلنسبة إَل اجملتهدين، سحيث يفهم أحدهم حكما وإما أ
 من النص، ويفهم اآلخر من النص حكما آخر.

رح هللا من املسلمني، وقد ُ َل يقل به أحديريده، حيث  -رمحِ هللا  -أما اِلول: فال أرى أن الطوِف 
قال جل شأنِ: }ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيِ  سبحانِ وتعاَل ِبا يدل على بطالنِ حيث

، فقد نفى سبحانِ وتعاَل ِف هذه اآلية الكرَية أن يكون ِف القرآن اختالف أو 1اختالفا كثريا{ 
تعارض، وأمران سبحانِ وتعال ابلتحاكم فيما اختلفنا فيِ إَل كتاب هللا وسنة نبيِ ُلى هللا عليِ وسلم 

َعتم ِف شيء 2ختلفتم فيِ من شيء فحكمِ إَل هللا{ حيث قال تعاَل: }وما ا ، وقال: }فإن تنا
 اآلية. 3فردوه إَل هللا والرسول{ 

فالرد إَل هللا هو الرد إَل كتابِ، والرد إَل رسولِ ُلى هللا عليِ وسلم بعد موتِ هو الرد إَل سنتِ، ولي  
ملتفق، ختلف املتعارض، وإَّنا يكون ابذلك إال لرف  اْلالف والنزاع ورف  اْلالف والنزاع ال يكون ابمل

إَل غري ذلك من آايت القرآن الدالة على هذا، ولو كان فيِ ما يقتضي االختالف، والتعارض، َل يكن 
 ِف الرجوع إليِ فائدة.

وإن كان يريد الثاِن: فهذا مسلم، غري أنِ ال يؤدي إَل ما ادعاه من كونِ يؤدي إَل الفرقة والتناحر، 
 مومة شرعا.واْلالف املذ

وأما دليل تسليمِ، فْلنِ الواق ، ولذا يقول الشاطب: "وأما َتويز أن َييت دليالن متعارضان، فإن أراد 
 الذاهبون إَل ذلك التعارض ِف أنظار اجملتهدين،

__________ 

 .82سورة النساء آية:  1
 .10سورة الشورى آية:  2
 (2).." 59سورة النساء آية:  3

                                         
َيد  (1)  1/65املدخل املفصل ملذهب اْلمام أمحد، بكر أبو 
ف املناسب لشرع احلكم، أمحد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/ (2)  356الُو



123 

 

يصح مرفوعاا؛ ِلنِ متناقض وذلك ِلنِ حكم على الطواف أن لِ حكم  "وأما الثالث: فال .116
ا وهو الكالم فيفهم منِ أن اِلحكام الباقية َثبتة للطواف وهذا   َلالصالة واستثَن من ذلك شيئاا واحدا

، فالضحك جيَو ِف الطواف وال جيَو ِف الصالة، واِلكل والشرب وااللتفات جيَو ِف يقل به أحد
ايدةا  ال َيكن أن يتناقض -ُلى هللا عليِ وسلم  -َو ِف الصالة، وكالم املصطفى الطواف وال جي ا،و أبدا

على ذلك فهذا احلديث ِف سنده مقال عريض، ويقال ِف حديث: )أحابستنا هي( ما قيل ِف حديث 
 ةعائشة: )افعلي ما يفعل احلاج( ؛ وِلن الشرو  ِف العبادة مبناها على التوقف إال بدليل، والطهار 

للطواف إَّنا دل الدليل على استحباهبا دون اشرتاطها فاِلُل عدم االشرتا  واختار هذا القول شيخ 
وحج معِ  -ُلى هللا عليِ وسلم  -اْلسالم ابن تيمية وهو قول قوي السيما وأنِ قد اعتمر م  النب 

لوضوء م أنِ أمر ابجم غفري ومج  كبري طافوا معِ وسعوا وأخذوا عنِ مناسكهم وَل ينقل لنا أحد منه
للطواف فلو كان ذلك شرطاا ِلمر بِ، ولو أمر بِ لتوفرت اِلمم على نقلِ كما نقل غريه، لكن ملا َل 

 يثبت شيء من ذلك دل على أن الطهارة ال تشرت  وإَّنا هي من ابب االستحباب، وهللا أعلم.

 شرو  إال بدليل فمن ربطوخالُة الكالم أن يقال: إن اِلُل ِف العبادة هو اْلطالق عن مجي  ال
فقد خالف اِلُل فيطالب ابلدليل املصحح لذلك  –أي شر   –بشرٍ   -أي عبادة  –ُحة عبادة 

فإن جاء بِ فعلى العني والرأس، وإن َل يكن مثة دليل فال وال كرامة فهذا هو الكالم عن الشق اِلول 
 (1)من القاعدة.." 

 مر ابلصالة مباشرة، بلال يؤ  -وهو املقي  عليِ  -"املسلم احملدث  .117

 -إنِ يؤمر ابلوضوء، فإذا توضأ أمر ابلصالة، بدليل: أن احملدث 
 ال يتصور أن يؤمر ابلصالة؛ ِلنِ حال حدثِ ال َيكن -حال حدثِ 

 أن َيتثل الصالة، بل يكون عاجزاا عن إيقاعها؛ لذلك قلنا: إنِ يؤمر

 ابلصالة. -حينئٍذ  -ابلوضوء والتطهر، فإذا تطهر أمر 

 جوابِ:

 جياب عنِ ِبان لو سلمنا لكم أن احملدث يؤمر ابلوضوء، فإذا

 توضأ أمر ابلصالة: للزم كما ذلك أمران ابطالن:

 أوِلما: أن احملدث لو ترك الصالة طول عمره، فإنِ ال يعاقب

 ؛ ِلنِ لي -فقط  -على تركها، بل يعاقب على ترك الوضوء 

 وهذا ابطل؛ ِلنِ خالف مأموراا بغريه، مث إذا فعلِ أمر ابلصالة،

 اْلمجاع؛ حيث أمج  العلماء على أن احملدث لو ترك الصالة فإنِ
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 يعاقب على ترك الصالة، وال يعاقب على ترك الوضوء.

 : أن احملدث إذا توضأ-على كالم املعرتض  -َثنيهما: أنِ يلزم 

 ال يصح أمره ابلصالة بعد ذلك، بل يؤمر بعد الوضوء بتكبرية

 فيشرت  تقدَيها، بل يؤمر هبمزة التكبرية، مث الكاف،اْلحرام، 

 وهكذا، وكذلك السعي إَل اْلمعة ينبغي أن ال يتوجِ اِلمر بِ إال

 َل يقل به أحد.ابْلطوة اِلوَل، مث ابلثانية وهكذا، وهذا 

 االعرتاض الثاِن: أن قياسكم الكفر على احلدث من املسلم قياس

 :فاسد؛ ِلنِ قياس م  الفارق، بيانِ
 أن املعَن ِف احلدث ال يناِف فعل الصالة، وِلذا تصح ُالة

 (1)املتيمم وهو ُمدث، والكفر يناِف الصالة بكل حال.." 
 "فاملعترب هو اللفظ، وقد أمج  العلماء على ذلك ِف بعض الصور. .118

 فمثالا لو كان لرجل أرب  نساء فقلن لِ: " طلفنا مجيعاا "، فقال

 لق إال واحدة، وهي املعينة، فلمهو: فالنة طالق، فإنِ ال تط

 ينظر إَل السؤال العام، بل نظران إَل لفظ الزوج.

 كذلك لو قالت واحدة منهن: " طلقِ "، فقال: " كل نسائي

 طوالق "، فهنا: مجي  نسائِ يطلقن؛ حيث نظران إَل لفظ الزوج،

 وَل ينظر إَل سبب هذا القول.

 على تعميم - عنهم رضي اَّللَّ  -الدليل الثاِن: إمجاع الصحابة 

 اِلحكام الواردة على أسباب خاُة، بيان ذلك:

 قد وردت على أسباب خاُة، فمثالا: -أن أكثر العمومات 

َوجتِ، وآايت  آايت الظهار نزلت ِف شأن أوس بن الصامت و

َوجتِ، وقيل: إهنا نزلت  اللعان نزلت ِف شأن عوَير العجالِن و

َوجتِ، وآية السر   قة قد نزلت ِف سرقة رداءِف هالل بن أمية و

 رضي اَّللَّ عن -ُفوان بن أمية، وآية القذف نزلت ِف شأن عائشة 

 واِلمثلة كثرية. -اْلمي  

 قد عمموا أحكام هذه اآلايت من -رضي اَّللَّ عنهم  -والصحابة 

 غري نكري، فدل على أن اِلحكام ال ختصص ِبسباهبا، ولو كانت
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 ة على التعميم خالفُمصصة ِبسباهبا: لكان إمجاع الصحاب

 َل يقل به أحد.الدليل، وهذا 

 الدليل الثالث: أن املقتضي للعمل ابلعموم موجود، وهو اللفظ

 العام الذي يشمل السبب وغريه وضعا، واملان  لِ غري موجود؛

 (1)حيث ال يوجد بني السبب والعام تناِف؛ نظراا ْلمكان العمل ابلعام." 
 َيتلفون ِف ذلك ابختالف بيئاِتم،"عرف ذلك، وِلن الصبيان  .119

 ونوع الرتبية اليت ربوا عليها ِا يلزم منِ: أن يقال: إن هذا الصب

 مكلف، وذاك غري مكلف فيختلف احلكم ابختالف الصبيان.

 لكن الشارع قد وض  لنا حداا إذا بلغِ الصب يكون مكلفاا ال

 ا،وهو: مخسة عشر عام -َيتلف فيِ الصبيان وهو: حد البلوغ 

 أو االحتالم، أو اْلنبات من قبل، وتزيد الصبية احليض.

 كذلك هنا: فإن حكمة احلكم وهي املشقة مثالا ِف السفر ختتلف

 ابختالف اِلشخاص واِلقوال، فوض  لنا الشارع عالمة ظاهرة جلية

 ال ختتلف ابختالف اِلشخاص واِلقوال، وهي: السفر، فيكون

 احلكم واحداا ْلمي  املكلفني.

 ليل الثاِن: أنِ لو جاَ التعليل ابحلكمة: للزم ختلف احلكمالد

 عن علتِ، وهذا خالف اِلُل.

 فمثالا ملا قلنا بوجوب احلد على الزاِن، فإما أن يعلل ذلك

ف املنضبط الظاهر وهو: الزان، وإما أن يعلل ذلك سحكمتِ  ابلُو

 وهي: اختال  اِلنساب.

 ؛ ِلنِ يلزم-نساب وهو اختال  اِل -ال َيكن أن نعلل ابلثاِن 

 منِ التخلف ِف بعض الصور؛ حيث يتحقق اختال  اِلنساب بدون

 الزان؛ كأن َيخذ إنسان أطفاِل ُغاراا جداا على حني غفلة من آابئهم

 وفرقهم حَّت ُاروا رجاالا، فلن يستطي  آابؤهم التعرف عليهم،

 فهنا قد حتققت احلكمة، وهي: اختال  اِلنساب، فينبغي على هذا:
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 قول بوجوب احلد على من أخذهم؛ ِلنِ حقق احلكمة، وهي:ال

 (1)، فبان من هذا: أنِ، قد." َل يقل به أحداختال  اِلنساب، وهذا 
أ/ م( أحسن من تعبري املصنف، ِلن اعتبار 4"أوردتِ املعتزلة من الرتديد، وهو عندي/ ) .120

 ي مندرجة ِف اْلنشاء.التكليف َيرج ما ال تكليف فيِ، كاْلابحة وهي أحد أقسام احلكم، وه

 ب/ د( أن يزيد: )بِ( فيقول: )من حيث إنِ مكلف بِ(.3وقد أورد على املصنف: أنِ كان ينبغي/ )

وأجاب عنِ: ِبنِ لو قال: بِ، القتضى أن املكلف ال َياطب إال ِبا هو مكلف بِ، ولي  كذلك، فإن 
 بفرض الكفاية، تبليغهم وكذا مجي  املكلفنيالنب ُلى هللا عليِ وسلم ُماطب ِبا كلف بِ اِلمة ِبعَن 
 وإن كان املكلف بِ بعضهم، ال الكل على املختار، انتهى.

وهو عجيب، فإنِ عليِ الصالة والسالم ُماطب ِبا كلف بِ اِلمة على سبيل التبليغ ال على سبيل 
 ريه.غ الفعل، فالذي كلف بِ غري الذي كلفوا بِ، وال َيكن القول ِبن اْلنسان يكلف بفعل

وكالمِ ِف فرض الكفاية متناقض، كيف يقول أوالا: إن اْلطاب للجمي ، مث يقول )إن املكلف البعض( 
 ، واْلالف ِف أن فرض الكفاية يتعلق ابْلمي  أو ابلبعض مشهور.َل يقل به أحدهذا 

 ص: ومن مث ال حكم إال هلل.

 (2)" ش: هذا فرع ملا سبق، أي: ِلجل أن احلكم خطاب هللا، فحيث ال.
، لكن كالم اجملد ابن تيمية ِف َل يقل به أحدب/م( يقتضي أنِ 14"وكالم الغزاَل وغريه/ ) .121

)املسودة( يقتضيِ، فإنِ قال: إذا ُرف اِلمر عن الوجوب جاَ أن حيتج بِ على الندب واْلابحة، وبِ 
ِ نظر، فإن الذي ِف كالم ابن تي ية هو القول اِلول، مقال بعض الشافعية واحلنفية، كذا قال الشارح، وفي

وهو بقاء القدر املشرتك بني الندب واْلابحة، وهو رف  احلرج عن الفعل، ولي  فيِ تعيني أن الباقي 
 الندب كما ِف القول الثالث، وهللا أعلم.

وقال بعضهم: اْلالف لفظي، فإان إن فسران اْلواَ برف  احلرج عن الفعل فال شك أنِ ِف ضمن 
 ف  احلرج عن الفعل والرتك، فلي  هو ِف ضمن الواجب بل ينافيِ.الوجوب، وإن فسرانه بر 

ص: مسألة: اِلمر بواحد من أشياء يوجب واحداا ال بعينِ، وقيل: الكل ويسقط بواحد، وقيل: الواجب 
 معني، فإن فعل غريه سقط، وقيل: هو ما َيتاره املكلف.

 فيِ مذاهب.ش: اِلمر بواحد من أشياء وهو الواجب املخري كخصال الكفارة 

أُحها: أن الواجب منها واحد ال بعينِ، وحكى القاضي أبو بكر إمجاع سلف اِلمة وأئمة الفقهاء 
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عليِ، وحرر ابن احلاجب معَن اْلهبام فيِ فقال: إن متعلق الوجوب هو القدر املشرتك بني اْلصال، 
يات اْلصال، وال  (1)يها.." وجوب ف وال ختيري فيِ، ِلنِ ال جيَو تركِ، ومتعلق التخيري خصُو

"مث اختلف هؤالء ِف أنِ إذا أخرها عن أول الوقت هل جيب عليِ العزم على إيقاعها ِف بقية  .122
َي وجوب العزم عن أكثر أُحابنا، وأكثر املعتزلة، ونصره  الوقت أم ال جيب ذلك  فنقل اْلمام الرا

ححِ النووي ِف )شرح املهذب( وادعى املصنف ال أن ذلك ال يعرف إ القاضي أبو بكر واآلمدي ُو
 عن القاضي ومن اتبعِ كاآلمدي، وأنِ معدود من هفواتِ، ومن العظائم ِف الدين، فإنِ إجياب بال دليل.

 وعلى القول إبنكار الواجب املوس  أربعة أقوال، حكاها املصنف.

َي ِف )املعاَل ( عن أحدها: أن الواجب َيتص ِبول الوقت، فإن أخره كان قضاء، حكاه اْلمام والرا
م( منهم، ولعل سبب االشتباه أن الشافعي حكاه ِف )اِل فلم يقل به أحدبعض الشافعية، وهو غلط، 

 ب/م( يفيت.16عن بعض أهل الكالم وغريهم ِن/ )

 الثاِن: أن الوجوب َيتص ِبخر الوقت، فإن فعلِ ِف أولِ كان تعجيالا وهو ُمكي عن احلنفية.

، بِ اِلداء، وإال فآخر الوقت الذي يس  الفعل وال يفضل عنِ الثالث: أنِ َيتص ابْلزء الذي يتصل
 وحكاه املصنف عن احلنفية تبعاا لقول والده والصفي اِلندي أنِ املشهور عندهم.

أ/ 14الراب : وهو ُمكي عن الكرخي، أنِ إن أوق  العبادة ِف أول الوقت وق  فعلِ واجباا بشر  بقائِ/ )
وقت أو خرج عن التكليف جبنون أو حنوه فما فعلِ أوالا نفل، كذا حكاه د( مكلفاا، فإن مات ِف أثناء ال

عنِ اْلمام واآلمدي وابن احلاجب، وحكى عنِ الشيخ أبو إسحاق ِف شرح اللم  أن الواجب يتعني 
ابلفعل ِف أي وقت كان، وحكى عنِ اآلمدي القولني معاا، وَل حيك املصنف هذه املقالة اِلخرية، وهبا 

 (2)ألة سبعة مذاهب.." تكمل ِف املس
"ِف اْلطالق احلقيقي ِف الثاِن ِبن يكون ذلك عند آخر جزء، واحلق أهنما قول واحد، ولكن  .123

ملا اعرتض القائل ابملذهب الثاِن على اِلول ِبنِ يلزم عليِ أن املشتق ِا ال َيكن اجتماع أجزائِ ال 
فهذا من  ،َيكن كونِ حقيقة أجاب عنِ ِبنِ يكتفي ِف كونِ حقيقة ِبن يكون إطالقِ عند آخر جزء

تتمة القول ِبن إطالقِ بعد انقضاء املشتق منِ جماَ، فإن/ ذلك قدر مشرتك بني احلالتني، والتفصيل 
إَّنا هو ِف كيفية اْلطالق احلقيقي م  قيام املشتق منِ، فهو تنقيح ِلذا القول الذاهب إَل اجملاَ، ال 

 مغاير لِ.

نِ إَل حالة اْلطالق كالضارب فمجاَ، وما َل نعم ِف املسألة قول آخر: إن ما أمكن بقاء املشتق م
 ب/د( فحقيقة، وَل حيكِ املصنف وال الشارح.32َيكن كاملتكلم/ )
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 ورتب الشارح على هذه املغايرة اليت سلكها أمرين.

/أ/م( إن ما عزاه املصنف للجمهور اتب  فيِ الصفي اِلندي، وفيِ نظر، فإن كالم 39أحدمها: قال:/ )
 َل يقل به أحد.ل( مصرح ِبنِ سحث لِ اْلمام ِف )احملصو 

فإن أورد من جهة املان  أنِ لو كان وجود املعَن شرطاا ِف كون املشتق حقيقة ملا كان اسم املتكلم واملخرب 
حقيقة ِف شيء أُالا، ِلن الكالم اسم ْلملة احلروف املركبة، ويستحيل قيام مجلتها ابملتكلم حال 

َيد متكلم وُمرب،التكلم ضرورة أنِ ال َيكن النطق   ابلكل دفعة واحدة، بل على التدريج، م  أنِ يقال: 
 واِلُل ِف اْلطالق احلقيقة.

مث قال: فإن أجيب ِبنِ َل ال جيَو أن يقال: حصول املشتق منِ شر  ِف كون املشتق حقيقة إذا كان 
 ِكن احلصول فأما إذا َل يكن كذلك فال.

ق أحد من اِلمة، وقال اآلمدي ِف )اْلحكام(: هل يشرت  بقاء قلنا: هذا ابطل، ِلنِ َل يقل هبذا الفر 
ِ قوم ونفاه آخرون، وفصل بعضهم بني املمكن  الصفة املشتق منها ِف إطالق االسم املشتق حقيقة  فأثبت

 (1)احلصول." 
124. . ِا احليضا ُب الُغْسلا فأاشب م: ماائٌ  يُوجي ِا الطينيا ما ا ق اْوِلي  "مبتدأُ خاْلقي باشاٍر فأاشب

ٌب، واالشيرعيَّ أا  ؛ ِلانَّ الُعْرفا ُمنااسي يي علاى الشيرعييي في الُعْرِفي لُو سُ  عشريهاا: ي اْرُجُح الت َّْعلييُل ابي  ماارٌة.اتا

م: الرُبيي، ما ا ق اْوِلي ُل ماْطُعوٌم فهو ريباوييٌّ كا لاْي ا  عشروهنُاا: يرُجُح الُوُجوديُّ علاى العدمييي كاقاْوليناا: السَّفاْرجا
 كييٍل والا ماْوَُوٍن.ِبيا 

ملُ  لطُّْعمي علاى الت َّْعلييل ابي ت اْعلييلي الرييابا ابي لعيلَّةي البسيطةي كا ُم الت َّْعلييُل ابي راكَّباةي كاالطُّْعمي ما ا حاادي عشرينيهاا: تقدُّ
ٍَن، لكثرةي فروعي البسيطةي وفواائديهاا، ولقلَّةي االْجتيهاادي فييهاا واقييلا برتجُّحي امُلراكَّباةي، واقييلا:  ،الت َّْقدييري بكيٍل أاو و
ُِ الصيحيُح. ماامي احلارامانْيي: قاالا القااضيي: ولعلَّ ( ْلي  مهاا سوااٌء، وِفي )التلخيصي

ا قاالا   بوالا،َثاِن عشرينيهاا: تُ قادَّما العيلَُّة اليت ِبعَنا البااعثةي، علاى العيلَّةي اليت ِبعَنا اِلامااراةي؛ ِلاهنَّاا أاْسراُع ق كذا
ا إيمَّا/ ) ِ: ويقاابيُل أاْن يقولا العيلَُّة أابدا ، قاالا امُلصانييُف ِفي شرحي بي /أا/م( ِبعَنا البااعثي أاو 213اْبُن احلااجي

 اِلاماارةي أاو امُلؤاثييري علاى ماا ساباقا اْليالاُف فييِ.

رةا ِبعَنا اِلاماارةي  رةا ِبعَنا البااعثي واتا رااداُه أانَّ ذااتا التيأاثريي أاْرجاُح مينا ، وكأانَّ مُ فلم ي مُقْل ِبِه أمحد  ، أاماا أاهنَّاا اتا
. ُر ِلاا معَنا  اليت الا ياْظها

حَّةي الت َّعْ  ُي ِي اِلاماارُة لالاتييفااقي علاى  ِي البااعُث علاى ماا اْلاامي ي فيي ْلاامي  فيي في قاالا الشَّاريُح: ُمرااُدُه ابي لُو لييلي ابي
 وااْليالاُف ِفي اِلاماارةي. البااعثي 
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ُم املطَّريداُة املنعكيساُة علاى اليت الا ت ان ْعاكيُ ، ِلانَّ اُِلوَلا أاغلُب علاى الظنيي. لُث عشرينيهاا: تُ قادَّ  َثا

 (1)راابُ  عشرينيهاا: تقدَُّم املطَّريداُة اليت ليساْت منعكيسةا علاى امُلن ْعاكيساةي اليت ليساْت." 
 
 
 

ْلُكليييَّةي "اْلْاديي  ِْلُبُ وَّةي ، فاماَّتا حاكاما بيِي حااكيٌم بينااءا عالاى أانَّ اِْلاخا يُدْ ف ملمْم ي مُقْل بِِه أمحمد  ابي ْلبُ نُ وَّةي، وااْلْادُّ يُْدَلي ابي َلي ابي
ا احْلُْكما، واإيْن كاانا ُمْفتيياا َلاْ  يَُّة نُ قالييْدُه. وا  وااْلبُ نُ وَُّة ُمقادَّماٌة عالاى اِْلُبُ وَّةي ن اقاْضناا هاذا ثااُل ُُماالافاةي اْلقاوااعيدي اْلماْسأالاُة السُّراجيْي مي

َثا  ُِ ثاالا لا قيي فاأاْنتي طااليٌق ق اب ْ َثا أاْو ماَّتا حاكاما حااكيٌم بيت اْقرييري النييكااحي ِفي حاقيي ماْن قاالا إْن واقا ا عالاْيك طاالا  فاطالَّقاهاا ثاالا
يحُ  ن اُهماا ن اقاْضناا حُ  أاقالَّ، فاالصَّحي لت َّوااُرثي ب اي ْ ُِ، فاإيذاا مااتاْت أاْو مااتا واحاكاما حااكيٌم ابي ثي لا انَُِّ عالاى لُُزوُم الثَّالا ُِ؛ ِلي ْكما

 ُِ تا ْكما انَّ حي ؛ ِلي ُة اْجتيمااعي الشَّْر ي ما ا اْلماْشُرو ي حَّ ُي ْن ق اوااعيدي الشَّرْعي  انَّ مي في اْلقاوااعيدي؛ ِلي الا ِي، فاإيذاا  إخي ُر فيي َّنَّاا تاْظها
ِي فاالا ياصيحُّ أاْن ياُكونا ِفي الشَّرْعي شاْرطاا، فاليذاليكا يُ ن ْقا  ُِ ما ا ماْشُروطي حُّ اْجتيمااُع  ُحْكُم احلْااكيمي ضُ كاانا الشَّْرُ  الا ياصي

يا الَّيتي واقا ا التَّْمثييُل هبياا.
يَّةي، واهي  ِفي اْلماْسأالاةي السُّراجيْي

لشَّ  هاا ابي ُي يحا وااريٌد ِفي اْختيصاا ثااُل ُُماالافاةي النَّصيي إذاا حاكاما بيُشْفعاةي اْلْااري فاإينَّ احلْادييثا الصَّحي ُِ وامي ، واَلْا ي اثْ ُبْت لا رييكي
ثااُل ُُماالافاةي اْلقييااسي ق اُبوُل شاهااداةي  فيِي. وامي يٌح، ف ايُ ن ْقاُض احْلُْكُم ِبييالا ُاحي يي فاإينَّ احْلُْكما بيشاهااداتيِي يُ ن ْقاُض؛ ا ُمعااريٌض  لنَّْصرااِني

بي الشَّْرعييَّةي  ُي ناا ُِ ُفُسوقاا واأابْ عاُد عاْن اْلما ْن ُِ وااْلكاافيُر أاشادُّ مي قا الا تُ ْقباُل شاهااداُت انَّ اْلفااسي ، ف ايُ ن ْقاُض ِفي ِلي  ُمْقتاضاى اْلقييااسي
.  احْلُْكُم ليذاليكا

ٌِ: قاا اءي: إنَّ ُحْكما احلْااكيمي يُ ن ْقاُض إذاا خاالافا اْلقاوااعيدا أاْو اْلقييا ت اْنبيي ُّ ِفي ماْعَنا ق اْولي اْلُعلاما ، فااْلُمرااُد لا اْلقارااِفي اسا واالنَّصَّ
ٌح عالاي ْهاا أامَّا إذاا كاانا ِلااا ُمعااريٌض فاالا يُ ن ْقاُض احْلُكْ  حي ُم إإذاا َلْا ياُكْن ِلااا ُمعااريٌض رااجي هاا الرَّاجي ذاا كاانا واْفقا ُمعااريضي

، وااْلُمسااقااةي واالسَّلامي وااحلْاواالاةي واحناْويهاا، فاإيهنَّاا عالاى  في اْلقاوااعيدي واالنُُّصوصي خي إمْجااعاا كااْلقاضااءي بيصيحَّةي عاْقدي اْلقيرااضي الا
َُّةا ُمقا  لاةا خاا  دَّماٌة عالاى اْلقاوااعيدي واالنُُّصوصي وااِْلاْقييساةي.وااِْلاْقييساةي، والاكيْن الا داالا

ا ليْلُمعْ  ْلُعْمراى اْلُمعاقَّباةي واجاعالاها ُشوني واماْن حاكاما ابي ةي قاالا اْبُن اْلمااجي ا فاْصٌل: واِفي ُُمْتاصاري اْلوااضيحا ماري، واليعاقيبيِي فاالا ي اُردُّها
ا احْلُْكُم، قاالا اْبُن حابييبٍ  ا قاالا ُمطارييٌف.هاذا  : واكاذا

ُِ اْبُن عاْبدي احلْاكامي أاْيضا  باُغ، واقاالا ُْ ا قاالا َلي أا ْلمادييناةي، واكاذا ِي ُحكَّاُمناا ابي ا الَّذيي عالاْي : واقاالا هاذا ا، قاالا اْبُن عاْبدي احلْاكامي
مي ي اُقوُل: فااالَّذيي يُطاليي  ْفاُ  أامارا واإيْن ُكْنت قاْد مسايْعت اْبنا اْلقااسي ُِ أاْلب اتَّةا فاريا داةا ُق اْمراأاتا ا وااحي ُه إَلا ماْن الا ي اراى أاْلب اتَّةا فاجاعالاها

في  ْختيالا ْن االي ا مي ن اهاا، والاْي ا هاذا ُِ واب اي ْ نا ا غارْياُه أانَُِّ يُ فارَُّق ب اي ْ  بيِي.الَّذيي يُ قارُّ إذاا ُحكيما  ف ات ازاوَّجاهاا ق اْبلا أاْن ت اْنكيحا َاْوجا
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ِي  َّا اْخت الافا النَّاُس فيي يا بيِي ِي : والاْست أارااُه واأاراى أاْن يُ قارَّ ُكلُّ قاضااٍء ُقضي كاائيناا ماا كاانا، ماا َلْا   واقاالا اْبُن عاْبدي احلْاكامي
ْن أاحاٍد.."  ٌف مي الا ِي خي  (1)ياُكْن خاطاأا ب ايييناا َلاْ َياْتي فيي

ا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعوهنا من غري رواية، وهو خطر عظيم "غري أن الناس توسعوا ِف هذ
ِف الدين وخروج عن القواعد، غري أن الكتب املشهورة ِلجل شهرِتا بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير 

لعدول ا فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر احلال، ولذلك أيضا أمهلت رواية كتب النحو واللغة ابلعنعنة عن
بناء على بعدها عن التحريف وإن كانت اللغة هي أساس الشرع ِف الكتاب والسنة، فإمهال ذلك ِف النحو 
واللغة والتصريف قدَيا وحديثا يعضد أهل العصر ِف إمهال ذلك ِف كتب الفقِ جبام  بعد اْلمي  عن التحريف، 

ة ما فيها، وكذلك تتظافر عليها اْلواطر ويعلم ُحوعلى هذا حترم الفتيا من الكتب الغريبة اليت َل تشتهر حَّت 
الكتب احلديثة التصنيف إذا َل يشتهر عزو ما فيها من املنقول إَل الكتب املشهورة، وكذلك حواشي الكتب حيرم 

 الفتيا هبا لعدم ُحتها والوثوق هبا انتهى ومراده إذا كانت احلواشي غريبة النقل.

ِلمهات أو منسواب إَل ُملِ وهي ِبط من يوثق بِ فال فرق بينها وبني سائر وأما إذا كان ما فيها موجودا ِف ا
التصانيف، وَل تزل العلماء ينقلون ما على حواشي كتب اِلئمة املوثوق بعلمهم املعروفة خطوطهم، وذلك موجود 

ون كاتبها فلربهان الدين ُاحب احمليط، وبرهان الدين السمرقندي ُاحب اِلداية وغريه إذا وجدوا حاشية يعر 
نقلوا ذلك عنِ ونسبوها إليِ وأدخلوا ذلك ِف مصنفاِتم وأما حيث جيهل الكاتب ويكون النقل غريبا فال شك 

 .-وهللا أعلم  -فيما قالِ 
 

 ]فصل ما ينقض فيِ قضاء القاضي[

 )فصل( :

تقر ِف أرب  يسويلحق هبذا الركن بيان ما ينقض فيِ قضاء القاضي، وقد نص العلماء على أن حكم احلاكم ال 
مواض  وينقض، وذلك إذا وق  على خالف اْلمجاع أو القواعد أو النص اْللي أو القياس، ومثال ذلك كما لو 
حكم ِبن املرياث كلِ لْلخ دون اْلد فهذا خالف اْلمجاع؛ ِلن اِلمة على قولني مها: املال كلِ للجد، أو 

 ، فمَّت حكم بِ حاكم بناء على أن اِلخ يدَل ابلبنوةفلم يقل به أحديقاسم اِلخ، أما حرمان اْلد ابلكلية 
 واْلد يدَل ابِلبوة، والبنوة مقدمة على اِلبوة نقضنا هذا احلكم وإن كان مفتيا َل يقلده.

ومثال ُمالفة القواعد املسألة السرجيية مَّت حكم حاكم بتقرير النكاح فيمن قال: إن وق  عليك طالقي فأنت 
الَث أو أقل، فالصحيح عندهم لزوم الطالق الثالث، فإذا ماتت أو مات وحكم حاكم طالق قبلِ ثالَث فطلقها ث

ابلتوارث بينهما نقضنا حكمِ؛ ِلنِ على خالف القواعد؛ ِلن من قواعد الشرع ُحة اجتماع الشر  م  
 املشرو ؛ ِلن حكمتِ إَّنا تظهر فيها، فإذا كان الشر  ال يصح اجتماعِ م  مشروطِ فال يصح أن يكون ِف
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الشرع شرطا، فلذلك ينقض حكم احلاكم ِف املسألة السرجيية وهي اليت وق  التمثيل هبا واملوضعان اآلخران 
 واضحان ال حيتاج إَل متثيل فيها.

 )تنبيِ( :

معَن قول العلماء إن حكم احلاكم ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو النص، فاملراد إذا َل يكن ِلا معارض 
ا إذا كان ِلا معارض فال ينقض احلكم إذا كان وفق معارضها الراجح إمجاعا كالقضاء بصحة راجح عليها، أم

 عقد القراض واملساقاة والسلم واحلوالة وحنوها، فإهنا على خالف القواعد والنصوص واِلقيسة.

 

 ]فصل نقض القاضي أحكام نفسِ[

 )فصل( :

 ِف نقض القاضي أحكام نفسِ

َي اْلالف فيما إذا قضى ولِ ذلك إذا ظهر لِ اْلطأ و  إن كان قد أُاب قول قائل وذكر القاضي أبو بكر الرا
 ِبالف مذهبِ وقد نسيِ.

 فأما مَّت حكم ِبالف مذهبِ حال ذكر مذهبِ ال جيَو حكمِ ابْلمجاع.

أما إذا َل يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غريه مث ظهر للقاضي رأي ِبالف ما قضى هل ينقض 
 (1)ُممد: ينقض قضاؤه؛ ِلن رأيِ ِف حق وجوب القضاء عليِ ِبنزلة النص؛ ِلنِ يوجب القضاء."  قضاؤه  قال

اق تثبت بيثُ ُبوتيِي واتسقط بس : واحكمهاا حكم الصادا ِ قاالا ُِ وذمت ما ملا لا ا التزاماا اتا ا قيمتهاا كاذا قوطِ، "غفارة كاذا
داة على قيماة ذالي   واإيذا واق  اْلتيزاام ذاليك من الزَّْوجاة ِفي العقد َيايا اق  ار أقل كاماا ذكر فاالا بدي أان يكون ِفي الصادا ْقدا ك مي

: فاإين َل ياق  اْلتيزاام ذاليك وأخرجت الزَّ  اق قاالا انَُِّ قد يكون نيكااحا بيالا ُدا اق فاأْكثر وإالَّ فسد النييكااح ِلي جاة وْ الصادا
َاعمني لزَّْوج أاو َل يْلبسُِ وأرادت الزَّْوجاة أاو واليهاا أاخذ ذاليك بعِفي شوارها مثل الغفارة والقميص والب  ذاليك ا د 

ان اتاا عااريية على طارييق التزين الا على سابييل اْلعاطييَّة ف اقاالا اْبن رشد: إين كاانا بيتيْلكا الثيييااب عرف ِفي  ُماا كا  اْلب الاد أاهنَّ
ِي اِْلامر ْرأاة أاو واليهاا أانِ عااريية أاو على واجِ ا جرى بيِي اْلعامال وااْستمري عالاْي لتزين اه. فاأانت حكم بيِي وإالَّ فااْلقاْول لْلما

مال ِفي ترااُه اْقتصر ِفي جاوااَ اْشرتياا  ذاليك على ُمقاابل اْلماْشُهور واُهوا معَن قاول الشَّاريح، واِفي اْبن سالُمون ت اْقريير اْلعا 
ْلمساائيل املختلة ُِ اْرتكب فييهاا غري اْلماْشُهور، واُرِباا يْكتب بعض النَّاس إبييَااءي ذاليك طرة ِبياهنَّاا من اهاذيه اْلماْسأالاة واكاأانَّ 

هللا أعلم على اْلماْشُهور وااِْلوَلا أان يُ قاال: إينَِّ اْعتمد فييهاا غري اْلماْشُهور اه. فا  ْعَنا  ما ِفي ذاليك اْلكتاب ي اْعِي بذلك وا
م ا ْشرتياا  اْلماْذُكور واأان اِلوَل أان كاالا هللا أعلم أان اْبن سالُمون قرر جاوااَ ماا يعملِ النَّاس من االي ا وا لشَّاريح هاذا

ان الت َّْعبيري ابالختالل يُوهم أانِ َل  يُ قاال: إينَِّ اْعتمد ِفي ذاليك غري اْلماْشُهور الا أان ذاليك ِفي اْلمساائيل املختلة ِلي
ِ الشَّْيخ بناِن ِفي فصل الت َّْفوي  ُيصاادف ِفي  ن ماا نسب ا تعلم بطالا ا الشَّاريح ذاليك قوال لقاائيل، والاْي ا كاذاليك واهبياذا يض ِلاذا
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ا ترى،  ْبني سالُمون خالف اْلماْشُهور، لاكين جرى بيِي اْلعامال اَل. إيْذ الشَّاريح َل يقل جرى بيِي اْلعامال كاما من أان ماا الي
ا ترى، واالا يْلزم من اْقتيصااره و  فقد تقوَّل ا اْبن سالُمون َل يقل إين اْلعامال جرى بذلك كاما ُِ، واكاذا ِي ماا َل يقل اعتماده عالاْي

ن اْلعامال بيِي عيْند احْلُكَّام إيْذ اْلعامال يقدم على اْلماْشُهور،  ِي جاراايا هللا أعلِفي  ومَل يقل ِبِه أحدعالاْي م.  هاذيه اْلماْسأالاة وا
ا م ي واُهوا كاذاليك كاما ُْنوع، والاو كاانا ذاليك من ماال اْلواَلي  ِفي ري واظااهر النيظم أان شار  اْلكْسواة واحناْوهاا من اْلعُروض ِا

نيري أاو دارااهيم كاقاْولِي أات ازاوَّجها  يا أاو أابوهاا، واماْفُهوم اْلكْسواة أانِ لاو شار  داانا
ِبييائاة على  اقاول )خا( : كدار دفعتها هي

َُّة فاإين قاالا ِبييائاة دييناار على أان تُ ْعطييِي  اَا إين كاانا ذاليك على معَن اْلُمقاا ن ْهاا جا  عْشرين أان تُ ْعطييِي عْشرين درمها مي
ا َيْتان  النييكااح ما ا اْلقاْرض أاو اْلقارااض أاو الشيركاة أا  انَُِّ نيكااح واُرف، واكاذا اْْلعاالاة أاو اْلُمسااقااة ِفي  ودرمها اْمتن  ِلي

ق  ْرأاة خترج أثواابا لزاوجهاا عيْند اْلبناء مثَّ تطلب ذاليك عيْند مشاجرة َاوجهاا أاو طاالا د، واِفي املعيار ِفي اْلما و أا عقد وااحي
ِي قبل اْلفيرااق واالا قبل اْلبناء يلغري ساباب ماا ناصِ: ماا أهداه أاحدمهاا لصااحبِ قبل العقد، مثَّ واق  النييكااح الا ُرُجوع في 

ُِ الث َّوااب، واإين َل  واالا بعده، فاإين كاانا ذاليك بعد العقد نظر فاإين كاانا ذاليك على واجِ االستعزاَ واطلب الث َّوااب فال
ا بيقرب اْلعاطييَّ  انَُِّ استجالب للمودة أاو أتكيدها فاإين طالقها ُِ ِلي يا ِفي عطيتها  ةيكن على ذاليك فاالا ث اوااب لا

فرتج  هي
ق َل ترج  اه. واتقدم ِفي النيظم ماا إيذا اديعى ُهوا اْلعااريية. واِفي كاالا  ، واإين بعد ماا باني اْلعاطييَّة واالطَّالا م اْبن الا ُهوا

يا ذاليك وظاهرمها أانِ الا يفرق ِفي اْلعااريية باني طول واعادامِ، وات
دم ِفي اْلب اْيت قبلِ أان من قسالُمون: ماا إيذا ادَّعات هي

ُِ املثوبة ماا َل يطلي.."   (1)اديعى الث َّوااب من الزَّْوجانْيي لا
َاد قسماا َثلثاا  "مالكاا ال يعرتف ابلقتل شبِ العمد، ويرى أنِ لي  ىف كتاب هللا إال العمد واْلطأ فمن 

اَل: }ماا  وَل ينص على غريمها فقال تعَاد على النص ذلك أن القرآن نص على القتل العمد والقتل اْلطأ فقط 
ناٍة وادييا  ناا خاطائاا ف اتاْحرييُر راق اباٍة مُّْؤمي ناا إيالَّ خاطائاا وامان ق اتالا ُمْؤمي ٌة إيَلا أاْهليِي إيالَّ أان ةٌ كاانا ليُمْؤميٍن أان ي اْقُتلا ُمْؤمي  مُّسالَّما

ُقوا فاإين كاانا مين ق اْوٍم عاُدوٍي لَُّكْم وا  ناٍة واإين كاانا مين ق اْوٍم ب اي ْ ياصَّدَّ يثااٌق فاديياٌة ُهوا ُمْؤميٌن ف اتاْحرييُر راق اباٍة مُّْؤمي ن اُهم ميي ناُكْم واب اي ْ
يااُم شاْهراْيني ُمت اتاابيعانْيي ت اْوباةا  ْد فاصي ناٍة فامان َلَّْ جياي ٌة إيَلا أاْهليِي واحتاْرييُر راق اباٍة مُّْؤمي انا اَّللَُّ عالييماا حاكييماا * نا اَّللَّي واكا ميي  مُّسالَّما

ِي والاعاناُِ واأاعادَّ لا  ُ عالاْي ا فييهاا واغاضيبا اَّللَّ نَُّم خااليدا ا فاجازااُؤهُ جاها ناا مُّت اعامييدا اابا عاظييماا{ ]النساء: وامان ي اْقُتْل ُمْؤمي ، 92ُِ عاذا
93. ] 

ىف  وان فأدى للموت أايا كانت اآللة املستعملةوالقتل العمد عند مالك هو: كل فعل تعمده اْلنسان بقصد العد
القتل أما ما تعمده على وجِ اللعب أو التأديب فهو قتل خطأ إذا َل َيرج الفعل عن حدود اللعب والتأديب 

 املعروفة وكان ِبلة اللعب والتأديب املعدة ِلما، فإن خرج عن ذلك فهو قتل عمد.

لة تفى بتعمد اْلاىن الفعل على وجِ العدوان دون النظر إَل اآلومن طبيعة تقسيم القتل إَل عمد وخطأ أن يك
املستعملة ىف القتل، ِلن اشرتا  شرو  ىف اآللة كأن تكون قاتلة غالباا أو معدة للقتل يقتضى أن تكون كل 

تِ.  الاِلفعال املتعمدة الَّت حتصل ِبلة ال تقتل غالباا كالعصا اْلفيفة والسو  فال خطأ حَّت م  تعدد الضرب وموا
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كما يقتضى أن تكون اِلفعال املتعمدة الَّت حتصل ِبا َل يعد للقتل كإسقا  حائط على إنسان أو إلقائِ من 
خطأ هى قط، فطبيعة تقسيم القتل إَل عمد و  َل يقل به أحدشاهق أو ضربِ بعصاا غليظة قتالا خطأ وهذا ما 

ثرياا أو واء كانت اآللة تقتل غالباا أو تقتل كالَّت اقتضت من مالك أن ال يشرت  ىف اآللة القاتلة أى شر  وس
ا وبقصد العدوان. بل إن هذا التقسيم اقتضى أن ال يشرت  حَّت قصد  اندراا فالقتل عمٌد ما دام الفعل عمدا

 (1)القتل؛ ِلن اشرتاطِ َيرج بكثري من حاالت العمد وجيعلها خطأ، وهى ليست كذلك.." 
افعي من أن ذلك نسخ ما جاء، فيما رواه معاوية؛ ِلن احلديث "والواق  يشهد ملا قال بِ اْلمام الش

الالحق ينسخ ما سبق، وقد كان ذلك الذي رواه اْلمام الشافعي بعد الفتح متأخرا عما رواه معاوية الذي أسلم 
 .1قبل الفتح

لِ  َل يقتل شاراب للمرة الرابعة، ولو كان فعل ذلك الشتهر عنِ، لكنِ -ُلى هللا عليِ وسلم-كما أن رسول هللا 
َمن تفشي هذه اْلرَية ِف عهد عمر  َل يقل به أحديعرف، كما  ي هللا تعاَل رض-من الصحابة اِلجالء، حَّت 

يِ أحد بقتل العقوبة إَل مثانني جلدة، وَل يشر عل ، اِلمر الذي دعاه الستشارة الصحابة، فأشاروا عليِ برف -عنِ
 الشارب للمرة الرابعة.

ا، وقد  هذا ما أميل إليِ وأرجحِ، وَيكن لوَل اِلمر حب  مدمن اْلمر إذا رأى ِف ذلك عالجا لِ خصُو
 أهنيت إَل أن العقوبة هنا كلها عقوبة تعزيرية.

 عقوبة القذف:

بقولِ تعاَل: }والذين يرمون احملصنات مث َل َيتوا ِبربعة شهداء  2حدد هللا سبحانِ وتعاَل عقوبة القذف
فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا ِلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إال الذين اتبوا من بعد ذلك وأُلحوا 

 .3فإن هللا غفور رحيم{ 
__________ 

   مصطفى احللب   اِلخرية. 168-165ص 7نيل اِلوطار ج 1

 تعريف القذف ابلباب الثاِن.َييت  2

 (2)من سورة النور.."  5-4اآليتان:  3
 "ولي  ملن أورد هذا احلديث أن يستدل بِ على ذلك.

ذا الرجل، ، َل َيمر بعقاب ه-ُلى هللا عليِ وسلم-ِلن من روى احلديث َل يورد أن إشارة تدل على أن الرسول 
 أو َل يتعرض لِ.

 َو استنتاجِ من غري دليل ُريح .فكيف استخلص ذلك، وهو أمر ال جي
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انقش  -ُلى هللا عليِ وسلم-كما أن من قال: إن الرجل كان يطلب إقالتِ من اْلسالم َل يذكر أن رسول هللا 
ا رسول هللا  -الرجل، أو استتابِ أو نظر فيما دعاه إَل الرجوع عن اْلسالم، وهو أمر ال جيَو من أحد خصُو

 ُلى هللا عليِ

ث جاء فيِ أن ، مث إن احلديَل يقل به أحدوهو ما  -غري مطالبني ابستتابة املرتد، ومناقشتِ ، وإال كنا-وسلم
الرجل أُابِ وعك ابملدينة، فهو إذا طلب اْلروج من املدينة لعدم احتمالِ جوها، مثال بدليل ما أُابِ من 

لِ يقيلِ َييت يستأذن الرسول عوعك، ولي  طلب اْلروج، واْلقالة نتجا عن ارتداده عن الدين؛ ِلن من يرتد ال 
ا، وأنِ لن يعاقب على حد قول هؤالء، هذا أمر بعيد االحتمال، وال يدل عليِ احلديث، ولي   من دينِ خصُو
ِف ذلك العقاب على الرده ابلقتل إكراه على الدخول ِف اْلسالم؛ ِلنِ ال يعاقب هبا إال من كان مسلما، وأراد 

 (1)ني احلالني، هذا ما أرجحِ واختاره.." أن يهزا ابْلسالم، وفرق كبري ب
"لكل منهما ِف مال اآلخر نظرا لقيام حق لكل منهما ِف مال ُاحبِ، ولوجود البسطة بينهما ِف املتاع، 
وقيام عالقة الزوجية، وما يرتتب عليها من ُمالطة ومودة، كل ذلك يرتتب عليِ نفي قيام حَر ملال أحدمها 

ِ درء العقوبة احلدية، إذا سرق أحدمهابلنسبة لآلخر، ونفي قيام  َ ملا ِلما ابلنسبة لكل منهما، أمر يرتتب علي ا حر
 من مال ُاحبِ.

وَل يقل أحد أنِ يرتتب على ذلك كلِ، أو أن ِف احلديث الشريف ما يفيد إابحة السرقة لكل منهما من مال 
 َل يقل به أحد.اآلخر، هذا ما 

منهما ِف مال ُاحبِ تدرأ العقوبة احلدية، وال تسقط العقوبة كلية إذ  وكل ما قيل: أن ما ذكر ينتج شبهة لكل
 تبقى العقوبة التعزيرية، اليت َيتار منها القاضي ما يراه مناسبا، كما يبقى أيضا رد املال لصاحبِ.

لعقوبة اَثنيا: ال يلزم من التسوية بني الزوجني، واِلجنبيني ِف وجوب الرد، والضمان أن يسوي بينهما ِف إلزام 
 احلدية؛ ِلن علة كل من احلكمني غري منضبطة.

 نظرا؛ ِلن التسوية بني الزوجني واِلجنبيني، فيما لكل منهما من حق ِف مال من سرق منِ منعدمة.

إذ أنِ ال حق ِلجنب ِف مال غريه ِن هو أجنب ابلنسبة لِ، أما الزوج والزوجة، فإن ما بينهما من احلقوق، وما 
لآلخر من الواجبات، وما حتتمِ العالقة الشرعية بينهما من املخالطة ورف  احلجب، ما يوجب  على كل منهما

لكل منهما حقا ِف مال ُاحبِ، أو على اِلقل ما يورث شبهة حق، أو أن ما أخذه من مال اآلخر قد أخذه 
ِ، ويغلب يِ ويرجحلغرض آخر غري السرقة، وحَّت لو ادعى ذلك، فإن لِ من العالقات بزوجِ ما يقوي ما يدع

 (2)احتمال ُدق مقالتِ.." 
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وجند الدردير أحد أشهر فقهاء املالكية يقرر أن  2النساء 1"ومثلوا للحكم املخالف لْلمجاع سحل متعة
 .3حكم القاضي ينقض إذا خالف إمجاعا، أو نصا، أو قياسا جليا

__________ 

َواج املتعة؛ ِلن املقصود منِ جمرد التمت  ملدمعَن املتعة الزواج املؤقت ِبمد معلوم أو أمد جمهول،  1 ة ومسي 
َواج املتعة كان مباحا مدة، مث نسخ حكم اْلابحة فصارت ُمرمة، وشذت  معينة، وقد أمج  العلماء على أن 

َالت مباحة.  فرقة اْلمامية إحدى فرق الشيعة اْلمامية عن اْلمجاع، فقالوا ِبن املتعة ال 

 .169، ص2، وُمم  اِلهنر، ج120، ص2لعبد هللا بن ُممد بن مودود، ج االختيار لتعليل املختار، 2
مثال احلكم املخالف لْلمجاع ما لو مات شخص وترك أخوة، وجدا فحكم القاضي ِبن املرياث كلِ لْلخوة  3

دون اْلد، فهذا احلكم ُمالف لْلمجاع؛ ِلن علماء اِلمة اْلسالمية على رأيني: رأي يقول ِبن اْلد حيجب 
خوة ِف املرياث كما حيجبهم اِلب، فيكون املرياث كلِ للجد، ورأي يقول ِبن اْلد يقاسم اِلخوة، أما حرمان اِل

بنوة من العلماء فمَّت حكم هبذا قاض بناء على أن اِلخ يدَل ابل فلم يقل به أحداْلد من ِف املرياث ابلكلية 
 قليده.احلكم، ولو كان من قال هبذا مفتيا َل جيز ت واْلد يدَل ابِلبوة، والبنوة مقدمة على اِلبوة وجب نقض هذا

اس  ومعَن القياس اْللي هو ما قط  فيِ بنفي أتثري الفارق بني املقي  واملقي  عليِ، أو ببعد أتثريه، فاِلول هو قي
كقياس الضرب على التأفيف للوالدين، الذي ورد حترَيِ ِف قولِ تعاَل: }فال تقل ِلما أف{ جبام  اْليذاء 

ثاِن قياس املساوي، كقياس إحراق مال اليتيم على أكلِ، فإن الفارق بني الضرب والتأفيف وهو أن الضرب وال
إيذاء ابلفعل والتأفيف إيذاء ابلقول، ال يؤثر ِف احلكم وهو حرمة الضرب أي: ال ينفيها، والفارق بني اْلحراق 

زير من ينفي احلرمة، فلو حكم قاض بعدم تع واِلكل وهو أن اِلول إتالف بال فائدة ِبالف الثاِن بعيد، فال
ضرب أابه لكون الضرب لي  حراما بطل حكمِ، وكذلك لو حكم بعدم تعزير من أحرق مال يتيم لكون 
اْلحراق لي  حراما بطل حكمِ، وأما القياس اِلدون فهو القياس اْلفي، كقياس الذرة أو اِلَر على القمح ِف 

ق موجود وهو كثرة االقتيات ِف القمح دون الذرة واِلَر فالقياس اْللي يشمل ابب الراب جبام  الطعم فإن الفار 
 اِلوَل واملساوي كما ُرح بذلك بعض علماء الشافعية ِف كتب الفقِ واِلُول.

. مطبعة دار إحياء الكتب العربية وحاشية اْلمل على شرح 495، ص2حاشية الشرقاوي على التحرير، ج
 (1).." 351، ص5املنهج، ج

ْلُكليييَّةي  ِْلُبُ وَّةي ، فاماَّتا حاكاما بيِي حااكيٌم بينااءا عالاى أانَّ اِْلاخا يُدْ ف ملمْم ي مُقْل بِِه أمحمد  "اْلْاديي ابي ْلبُ نُ وَّةي، وااْلْادُّ يُْدَلي ابي َلي ابي
ا احْلُْكما، واإيْن كاانا ُمفْ  ثا وااْلبُ نُ وَُّة ُمقادَّماٌة عالاى اِْلُبُ وَّةي ن اقاْضناا هاذا يَُّة تيياا َلْا نُ قالييْدُه. وامي اُل ُُماالافاةي اْلقاوااعيدي اْلماْسأالاُة السُّراجيْي

َثا  ُِ ثاالا لا قيي فاأاْنتي طااليٌق ق اب ْ َثا أاْو ماَّتا حاكاما حااكيٌم بيت اْقرييري النييكااحي ِفي حاقيي ماْن قاالا إْن واقا ا عالاْيك طاالا  فاطالَّقاهاا ثاالا
ن اُهماا ن اقاْضناا ُحْكما أاقالَّ، فا  لت َّوااُرثي ب اي ْ ُِ، فاإيذاا مااتاْت أاْو مااتا واحاكاما حااكيٌم ابي ثي لا يُح لُُزوُم الثَّالا انَُِّ عالاى الصَّحي ُِ؛ ِلي
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انَّ حي  ؛ ِلي ُة اْجتيمااعي الشَّْر ي ما ا اْلماْشُرو ي حَّ ُي ْن ق اوااعيدي الشَّرْعي  انَّ مي في اْلقاوااعيدي؛ ِلي الا ِي، فاإيذاا  كْ خي ُر فيي ُِ إَّنَّاا تاْظها تا ما
ِي فاالا ياصيحُّ أاْن ياُكونا ِفي الشَّرْعي شاْرطاا، فاليذاليكا يُ ن ْقا  ُِ ما ا ماْشُروطي حُّ اْجتيمااُع  ُحْكُم احلْااكيمي ضُ كاانا الشَّْرُ  الا ياصي

يا الَّيتي واقا ا التَّْمثيي
يَّةي، واهي  ُل هبياا.ِفي اْلماْسأالاةي السُّراجيْي

لشَّ  هاا ابي ُي يحا وااريٌد ِفي اْختيصاا ثااُل ُُماالافاةي النَّصيي إذاا حاكاما بيُشْفعاةي اْلْااري فاإينَّ احلْادييثا الصَّحي ُِ وامي ، واَلْا ي اثْ ُبْت لا رييكي
ثااُل ُُماالافاةي اْلقييااسي ق اُبولُ  فيِي. وامي يٌح، ف ايُ ن ْقاُض احْلُْكُم ِبييالا ُاحي يي فاإينَّ احْلُْكما بيشاهااداتيِي يُ ن ْقاُض؛ شاها  ُمعااريٌض  اداةي النَّْصرااِني

بي الشَّْرعييَّةي  ُي ناا ُِ ُفُسوقاا واأابْ عاُد عاْن اْلما ْن ُِ وااْلكاافيُر أاشادُّ مي قا الا تُ ْقباُل شاهااداُت انَّ اْلفااسي ، ف ايُ ن ْقاُض ِفي ِلي  ُمْقتاضاى اْلقييااسي
.  احْلُْكُم ليذاليكا

اءي: إنَّ ُحْكما احلْااكيمي يُ ن ْقاُض إذاا خاالافا اْلقاوااعيدا أاْو الْ ت انْ  ُّ ِفي ماْعَنا ق اْولي اْلُعلاما ٌِ: قاالا اْلقارااِفي ، فااْلُمرااُد بيي قييااسا واالنَّصَّ
ٌح عالاي ْهاا أامَّا إذاا كاانا ِلااا ُمعااريٌض فاالا يُ ن ْقا  حي ُض احْلُْكُم إذاا كا إذاا َلْا ياُكْن ِلااا ُمعااريٌض رااجي هاا الرَّاجي انا واْفقا ُمعااريضي

، وااْلُمسااقااةي واالسَّلامي وااحلْاواالاةي واحناْويهاا، فاإيهنَّاا عالاى  في اْلقاوااعيدي واالنُُّصوصي خي إمْجااعاا كااْلقاضااءي بيصيحَّةي عاْقدي اْلقيرااضي الا
لاةا خا  َُّةا ُمقادَّماٌة عالاى اْلقاوااعيدي واالنُُّصوصي وااِْلاْقييساةي.وااِْلاْقييساةي، والاكيْن الا داالا  ا

ا ليْلُمعْ  ْلُعْمراى اْلُمعاقَّباةي واجاعالاها ُشوني واماْن حاكاما ابي ةي قاالا اْبُن اْلمااجي ا فاْصٌل: واِفي ُُمْتاصاري اْلوااضيحا ماري، واليعاقيبيِي فاالا ي اُردُّها
ا احْلُْكُم، قاالا ابْ  ا قاالا ُمطارييٌف.هاذا بييٍب: واكاذا  ُن حا

ُِ اْبُن عاْبدي احلْاكامي أاْيضا  باُغ، واقاالا ُْ ا قاالا َلي أا ْلمادييناةي، واكاذا ِي ُحكَّاُمناا ابي ا الَّذيي عالاْي : واقاالا هاذا ا، قاالا اْبُن عاْبدي احلْاكامي
مي ي اُقوُل: فااالَّذي  ْفاُ  أاماراُه إواإيْن ُكْنت قاْد مسايْعت اْبنا اْلقااسي ُِ أاْلب اتَّةا فاريا داةا ي يُطالييُق اْمراأاتا ا وااحي َلا ماْن الا ي اراى أاْلب اتَّةا فاجاعالاها

في  ْختيالا ْن االي ا مي ن اهاا، والاْي ا هاذا ُِ واب اي ْ نا ا غارْياُه أانَُِّ يُ فارَُّق ب اي ْ  ا ُحكيما بيِي.الَّذيي يُ قارُّ إذا  ف ات ازاوَّجاهاا ق اْبلا أاْن ت اْنكيحا َاْوجا

ِي  َّا اْخت الافا النَّاُس فيي يا بيِي ِي : والاْست أارااُه واأاراى أاْن يُ قارَّ ُكلُّ قاضااٍء ُقضي كاائيناا ماا كاانا، ماا َلْا   واقاالا اْبُن عاْبدي احلْاكامي
ْن أاحاٍد.."  ٌف مي الا ِي خي  (1)ياُكْن خاطاأا ب ايييناا َلاْ َياْتي فيي

سعوا ِف هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعوهنا من غري رواية، وهو خطر عظيم "غري أن الناس تو 
ِف الدين وخروج عن القواعد، غري أن الكتب املشهورة ِلجل شهرِتا بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير 

عنة عن العدول لعنفاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر احلال، ولذلك أيضا أمهلت رواية كتب النحو واللغة اب
بناء على بعدها عن التحريف وإن كانت اللغة هي أساس الشرع ِف الكتاب والسنة، فإمهال ذلك ِف النحو 
واللغة والتصريف قدَيا وحديثا يعضد أهل العصر ِف إمهال ذلك ِف كتب الفقِ جبام  بعد اْلمي  عن التحريف، 

يها، وكذلك تشتهر حَّت تتظافر عليها اْلواطر ويعلم ُحة ما فوعلى هذا حترم الفتيا من الكتب الغريبة اليت َل 
الكتب احلديثة التصنيف إذا َل يشتهر عزو ما فيها من املنقول إَل الكتب املشهورة، وكذلك حواشي الكتب حيرم 

 الفتيا هبا لعدم ُحتها والوثوق هبا انتهى ومراده إذا كانت احلواشي غريبة النقل.

وجودا ِف اِلمهات أو منسواب إَل ُملِ وهي ِبط من يوثق بِ فال فرق بينها وبني سائر وأما إذا كان ما فيها م
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التصانيف، وَل تزل العلماء ينقلون ما على حواشي كتب اِلئمة املوثوق بعلمهم املعروفة خطوطهم، وذلك موجود 
ون كاتبها حاشية يعرف لربهان الدين ُاحب احمليط، وبرهان الدين السمرقندي ُاحب اِلداية وغريه إذا وجدوا

نقلوا ذلك عنِ ونسبوها إليِ وأدخلوا ذلك ِف مصنفاِتم وأما حيث جيهل الكاتب ويكون النقل غريبا فال شك 
 .-وهللا أعلم  -فيما قالِ 

 

 ]فصل ما ينقض فيِ قضاء القاضي[

 )فصل( :

قر ِف أرب  احلاكم ال يستويلحق هبذا الركن بيان ما ينقض فيِ قضاء القاضي، وقد نص العلماء على أن حكم 
مواض  وينقض، وذلك إذا وق  على خالف اْلمجاع أو القواعد أو النص اْللي أو القياس، ومثال ذلك كما لو 
حكم ِبن املرياث كلِ لْلخ دون اْلد فهذا خالف اْلمجاع؛ ِلن اِلمة على قولني مها: املال كلِ للجد، أو 

 ، فمَّت حكم بِ حاكم بناء على أن اِلخ يدَل ابلبنوةيقل به أحدفلم يقاسم اِلخ، أما حرمان اْلد ابلكلية 
 واْلد يدَل ابِلبوة، والبنوة مقدمة على اِلبوة نقضنا هذا احلكم وإن كان مفتيا َل يقلده.

ومثال ُمالفة القواعد املسألة السرجيية مَّت حكم حاكم بتقرير النكاح فيمن قال: إن وق  عليك طالقي فأنت 
 فطلقها ثالَث أو أقل، فالصحيح عندهم لزوم الطالق الثالث، فإذا ماتت أو مات وحكم حاكم طالق قبلِ ثالَث

ابلتوارث بينهما نقضنا حكمِ؛ ِلنِ على خالف القواعد؛ ِلن من قواعد الشرع ُحة اجتماع الشر  م  
ن يكون ِف أ املشرو ؛ ِلن حكمتِ إَّنا تظهر فيها، فإذا كان الشر  ال يصح اجتماعِ م  مشروطِ فال يصح

الشرع شرطا، فلذلك ينقض حكم احلاكم ِف املسألة السرجيية وهي اليت وق  التمثيل هبا واملوضعان اآلخران 
 واضحان ال حيتاج إَل متثيل فيها.

 )تنبيِ( :

معَن قول العلماء إن حكم احلاكم ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو النص، فاملراد إذا َل يكن ِلا معارض 
عليها، أما إذا كان ِلا معارض فال ينقض احلكم إذا كان وفق معارضها الراجح إمجاعا كالقضاء بصحة  راجح

 عقد القراض واملساقاة والسلم واحلوالة وحنوها، فإهنا على خالف القواعد والنصوص واِلقيسة.

 

 ]فصل نقض القاضي أحكام نفسِ[

 )فصل( :

 ِف نقض القاضي أحكام نفسِ

َي اْلالف فيما إذا قضى ولِ ذلك إذا ظهر  لِ اْلطأ وإن كان قد أُاب قول قائل وذكر القاضي أبو بكر الرا
 ِبالف مذهبِ وقد نسيِ.

 فأما مَّت حكم ِبالف مذهبِ حال ذكر مذهبِ ال جيَو حكمِ ابْلمجاع.
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أما إذا َل يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غريه مث ظهر للقاضي رأي ِبالف ما قضى هل ينقض 
 (1)قضاؤه  قال ُممد: ينقض قضاؤه؛ ِلن رأيِ ِف حق وجوب القضاء عليِ ِبنزلة النص؛ ِلنِ يوجب القضاء." 

اق تثبت بيثُ ُبوتيِي واتسقط بس : واحكمهاا حكم الصادا ِ قاالا ُِ وذمت ما ملا لا ا التزاماا اتا ا قيمتهاا كاذا قوطِ، "غفارة كاذا
داة على قيماة ذاليك مي  واإيذا واق  اْلتيزاام ذاليك من الزَّْوجاة َيايا اق  ار أقل ِفي العقد كاماا ذكر فاالا بدي أان يكون ِفي الصادا ْقدا

: فاإين َل ياق  اْلتيزاام ذاليك وأخرجت الزَّ  اق قاالا انَُِّ قد يكون نيكااحا بيالا ُدا اق فاأْكثر وإالَّ فسد النييكااح ِلي جاة وْ الصادا
اعمني ب  ذاليك الزَّْوج أاو َل يْلبسُِ وأرادت الزَّْوجاة أاو واليهاا أاخذ ذاليك بعد َ ِفي شوارها مثل الغفارة والقميص وال

ان اتاا عااريية على طارييق التزين الا على سابييل اْلعاطييَّة ف اقاالا اْبن رشد: إين كاانا بيتيْلكا الثيييااب عرف ِفي  ُماا كا  اْلب الاد أاهنَّ
ْرأاة أاو واليهاا أانِ عااريية أاو على واجِ التجرى بيِي اْلعامال وااْستمري عالايْ  زين اه. فاأانت ِي اِْلامر حكم بيِي وإالَّ فااْلقاْول لْلما

مال ِفي ترااُه اْقتصر ِفي جاوااَ اْشرتياا  ذاليك على ُمقاابل اْلماْشُهور واُهوا معَن قاول الشَّاريح، واِفي اْبن سالُمون ت اْقريير اْلعا 
ُ اْرتكب فييهاا غري اْلماْشُهور، واُرِباا يْكتب بعض النَّاس إبييَااءي ذاليك طرة ِبياهنَّاا من اْلمهاذيه اْلماْسأالا  ساائيل املختلة ة واكاأانَِّ

هللا أعلم على اْلماْشُهور وااِْلوَلا أان يُ قاال: إينَِّ اْعتمد فييهاا غري اْلماْشُهور اه. فا    ْعَنا ما ِفي ذاليك اْلكتاب ي اْعِي بذلك وا
ْشرتياا  اْلماْذُكور واأان اِلوَل أان هللا أعلم أان اْبن سالُمون قرر جاوااَ ماا يعملِ النَّاس من االي ا وا م الشَّاريح هاذا  كاالا
ان الت َّْعبيري ابالختالل يُوهم أانِ َل  يُ قاال: إينَِّ اْعتمد ِفي ذاليك غري اْلماْشُهور الا أان ذاليك ِفي اْلمساائيل املختلة ِلي

ِ الشَّْيخ بناِن ِفي فصل الت َّْفوييضيُ  ن ماا نسب ا تعلم بطالا ا الشَّاريح  صاادف ِفي ذاليك قوال لقاائيل، والاْي ا كاذاليك واهبياذا ِلاذا
ا ترى،  ْبني سالُمون خالف اْلماْشُهور، لاكين جرى بيِي اْلعامال اَل. إيْذ الشَّاريح َل يقل جرى بيِي اْلعامال كاما من أان ماا الي

ا ترى، واالا يْلزم من اْقتيصااره واعت ا اْبن سالُمون َل يقل إين اْلعامال جرى بذلك كاما ُِ، واكاذا ِي ماا َل يقل ماده فقد تقوَّل عالاْي
ن اْلعامال بيِي عيْند احْلُكَّام إيْذ اْلعامال يقدم على اْلماْشُهور،  ِي جاراايا هللا أعلم.  هاذيه اْلماْسأالاة ِفي  ومَل يقل ِبِه أحدعالاْي وا

ي واُهوا كاذاليك كاماا م ُْنوع، والاو كاانا ذاليك من ماال اْلواَلي  ِفي ري واظااهر النيظم أان شار  اْلكْسواة واحناْوهاا من اْلعُروض ِا
نيري أاو دارااهيم كاقاْولِي أا  يا أاو أابوهاا، واماْفُهوم اْلكْسواة أانِ لاو شار  داانا

زاوَّجهاا ِبييائاة على ت ا قاول )خا( : كدار دفعتها هي
َُّة فاإين قاالا ِبييائاة دييناار على أان تُ ْعطييِي  اَا إين كاانا ذاليك على معَن اْلُمقاا ن ْهاا جا  عْشرين أان تُ ْعطييِي عْشرين درمها مي

ا َيْتان  النييكااح ما ا اْلقاْرض أاو اْلقارااض أاو  انَُِّ نيكااح واُرف، واكاذا و اْْلعاالاة أاو اْلُمسااقااة ِفي الشيركاة أا درمها اْمتن  ِلي
ق  ْرأاة خترج أثواابا لزاوجهاا عيْند اْلبناء مثَّ تطلب ذاليك عيْند مشاجرة َاوجهاا أاو طاالا د، واِفي املعيار ِفي اْلما و أا عقد وااحي

ِي ق لغري ساباب ماا ناصِ: ماا أهداه أاحدمهاا لصااحبِ قبل العقد، مثَّ واق  النييكااح الا  بل اْلفيرااق واالا قبل اْلبناء ُرُجوع فيي
ُِ الث َّوااب، واإين َل  واالا بعده، فاإين كاانا ذاليك بعد العقد نظر فاإين كاانا ذاليك على واجِ االستعزاَ واطلب الث َّوااب فال

ا بيقر  انَُِّ استجالب للمودة أاو أتكيدها فاإين طالقها ُِ ِلي يا ِفي عطيتها ب اْلعا يكن على ذاليك فاالا ث اوااب لا
طييَّة فرتج  هي

ق َل ترج  اه. واتقدم ِفي النيظم ماا إيذا اديعى ُهوا اْلعااريية. واِفي كاالا  ، واإين بعد ماا باني اْلعاطييَّة واالطَّالا م اْبن الا ُهوا
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يا ذاليك وظاهرمها أانِ الا يفرق ِفي اْلعااريية باني طول واعا 
 اْلب اْيت قبلِ أان من دامِ، واتقدم ِفي سالُمون: ماا إيذا ادَّعات هي

ُِ املثوبة ماا َل يطلي.."   (1)اديعى الث َّوااب من الزَّْوجانْيي لا
َاد قسماا َثلثاا  "مالكاا ال يعرتف ابلقتل شبِ العمد، ويرى أنِ لي  ىف كتاب هللا إال العمد واْلطأ فمن 

: }ماا  اْلطأ فقط وَل ينص على غريمها فقال تعاَلَاد على النص ذلك أن القرآن نص على القتل العمد والقتل 
ناٍة وادييا  ناا خاطائاا ف اتاْحرييُر راق اباٍة مُّْؤمي ناا إيالَّ خاطائاا وامان ق اتالا ُمْؤمي ٌة إيَلا أاْهليِي إيالَّ أان ةٌ كاانا ليُمْؤميٍن أان ي اْقُتلا ُمْؤمي  مُّسالَّما

ُقوا فاإين كاانا مين ق اْوٍم عاُدوٍي  نا  ياصَّدَّ ناٍة واإين كاانا مين ق اْوٍم ب اي ْ يثااٌق فاديياٌة لَُّكْم واُهوا ُمْؤميٌن ف اتاْحرييُر راق اباٍة مُّْؤمي ن اُهم ميي ُكْم واب اي ْ
يااُم شاْهراْيني ُمت اتاابيعانْيي ت اْوباةا  ْد فاصي ناٍة فامان َلَّْ جياي ٌة إيَلا أاْهليِي واحتاْرييُر راق اباٍة مُّْؤمي َّللَّي واكاانا اَّللَُّ عالييماا حاكييماا * نا اميي  مُّسالَّما

ِي والاعاناُِ واأاعادَّ لا  ُ عالاْي ا فييهاا واغاضيبا اَّللَّ نَُّم خااليدا ا فاجازااُؤهُ جاها ناا مُّت اعامييدا اابا عاظييماا{ ]النساء: وامان ي اْقُتْل ُمْؤمي ، 92ُِ عاذا
93. ] 

 بقصد العدوان فأدى للموت أايا كانت اآللة املستعملة ىف والقتل العمد عند مالك هو: كل فعل تعمده اْلنسان
القتل أما ما تعمده على وجِ اللعب أو التأديب فهو قتل خطأ إذا َل َيرج الفعل عن حدود اللعب والتأديب 

 املعروفة وكان ِبلة اللعب والتأديب املعدة ِلما، فإن خرج عن ذلك فهو قتل عمد.

ومن طبيعة تقسيم القتل إَل عمد وخطأ أن يكتفى بتعمد اْلاىن الفعل على وجِ العدوان دون النظر إَل اآللة 
املستعملة ىف القتل، ِلن اشرتا  شرو  ىف اآللة كأن تكون قاتلة غالباا أو معدة للقتل يقتضى أن تكون كل 

د الضرب ومواالتِ.  فة والسو  فال خطأ حَّت م  تعداِلفعال املتعمدة الَّت حتصل ِبلة ال تقتل غالباا كالعصا اْلفي
كما يقتضى أن تكون اِلفعال املتعمدة الَّت حتصل ِبا َل يعد للقتل كإسقا  حائط على إنسان أو إلقائِ من 

خطأ هى قط، فطبيعة تقسيم القتل إَل عمد و  َل يقل به أحدشاهق أو ضربِ بعصاا غليظة قتالا خطأ وهذا ما 
ك أن ال يشرت  ىف اآللة القاتلة أى شر  وسواء كانت اآللة تقتل غالباا أو تقتل كثرياا أو الَّت اقتضت من مال

ا وبقصد العدوان. بل إن هذا التقسيم اقتضى أن ال يشرت  حَّت قصد  اندراا فالقتل عمٌد ما دام الفعل عمدا
 (2) القتل؛ ِلن اشرتاطِ َيرج بكثري من حاالت العمد وجيعلها خطأ، وهى ليست كذلك.."

"والواق  يشهد ملا قال بِ اْلمام الشافعي من أن ذلك نسخ ما جاء، فيما رواه معاوية؛ ِلن احلديث 
الالحق ينسخ ما سبق، وقد كان ذلك الذي رواه اْلمام الشافعي بعد الفتح متأخرا عما رواه معاوية الذي أسلم 

 .1قبل الفتح
كنِ لِ راب للمرة الرابعة، ولو كان فعل ذلك الشتهر عنِ، لَل يقتل شا -ُلى هللا عليِ وسلم-كما أن رسول هللا 

َمن تفشي هذه اْلرَية ِف عهد عمر  َل يقل به أحديعرف، كما  ي هللا تعاَل رض-من الصحابة اِلجالء، حَّت 
، اِلمر الذي دعاه الستشارة الصحابة، فأشاروا عليِ برف  العقوبة إَل مثانني جلدة، وَل يشر عليِ أحد بقتل -عنِ
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 الشارب للمرة الرابعة.

ا، وقد  هذا ما أميل إليِ وأرجحِ، وَيكن لوَل اِلمر حب  مدمن اْلمر إذا رأى ِف ذلك عالجا لِ خصُو
 أهنيت إَل أن العقوبة هنا كلها عقوبة تعزيرية.

 عقوبة القذف:

هداء ِبربعة شبقولِ تعاَل: }والذين يرمون احملصنات مث َل َيتوا  2حدد هللا سبحانِ وتعاَل عقوبة القذف
فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا ِلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إال الذين اتبوا من بعد ذلك وأُلحوا 

 .3فإن هللا غفور رحيم{ 
__________ 

   مصطفى احللب   اِلخرية. 168-165ص 7نيل اِلوطار ج 1

 َييت تعريف القذف ابلباب الثاِن. 2

 (1)ة النور.." من سور  5-4اآليتان:  3
 "ولي  ملن أورد هذا احلديث أن يستدل بِ على ذلك.

ذا الرجل، ، َل َيمر بعقاب ه-ُلى هللا عليِ وسلم-ِلن من روى احلديث َل يورد أن إشارة تدل على أن الرسول 
 أو َل يتعرض لِ.

 فكيف استخلص ذلك، وهو أمر ال جيَو استنتاجِ من غري دليل ُريح .

انقش  -ُلى هللا عليِ وسلم-الرجل كان يطلب إقالتِ من اْلسالم َل يذكر أن رسول هللا  كما أن من قال: إن
ا رسول هللا  -الرجل، أو استتابِ أو نظر فيما دعاه إَل الرجوع عن اْلسالم، وهو أمر ال جيَو من أحد خصُو

 ُلى هللا عليِ

ث جاء فيِ أن ، مث إن احلدي يقل به أحدَلوهو ما  -، وإال كنا غري مطالبني ابستتابة املرتد، ومناقشتِ-وسلم
الرجل أُابِ وعك ابملدينة، فهو إذا طلب اْلروج من املدينة لعدم احتمالِ جوها، مثال بدليل ما أُابِ من 
وعك، ولي  طلب اْلروج، واْلقالة نتجا عن ارتداده عن الدين؛ ِلن من يرتد ال َييت يستأذن الرسول علِ يقيلِ 

ا، وأنِ لن يعاقب على حد قول هؤالء، هذا أمر بعيد االحتمال، وال يدل عليِ احلديث، ولي   من دينِ خصُو
ِف ذلك العقاب على الرده ابلقتل إكراه على الدخول ِف اْلسالم؛ ِلنِ ال يعاقب هبا إال من كان مسلما، وأراد 

 (2)أن يهزا ابْلسالم، وفرق كبري بني احلالني، هذا ما أرجحِ واختاره.." 
ما ِف مال اآلخر نظرا لقيام حق لكل منهما ِف مال ُاحبِ، ولوجود البسطة بينهما ِف املتاع، "لكل منه

وقيام عالقة الزوجية، وما يرتتب عليها من ُمالطة ومودة، كل ذلك يرتتب عليِ نفي قيام حَر ملال أحدمها 
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ِ د َ ملا ِلما ابلنسبة لكل منهما، أمر يرتتب علي ية، إذا سرق أحدمها رء العقوبة احلدابلنسبة لآلخر، ونفي قيام حر
 من مال ُاحبِ.

وَل يقل أحد أنِ يرتتب على ذلك كلِ، أو أن ِف احلديث الشريف ما يفيد إابحة السرقة لكل منهما من مال 
 َل يقل به أحد.اآلخر، هذا ما 

لعقوبة كلية إذ ط اوكل ما قيل: أن ما ذكر ينتج شبهة لكل منهما ِف مال ُاحبِ تدرأ العقوبة احلدية، وال تسق
 تبقى العقوبة التعزيرية، اليت َيتار منها القاضي ما يراه مناسبا، كما يبقى أيضا رد املال لصاحبِ.

َثنيا: ال يلزم من التسوية بني الزوجني، واِلجنبيني ِف وجوب الرد، والضمان أن يسوي بينهما ِف إلزام العقوبة 
 .احلدية؛ ِلن علة كل من احلكمني غري منضبطة

 نظرا؛ ِلن التسوية بني الزوجني واِلجنبيني، فيما لكل منهما من حق ِف مال من سرق منِ منعدمة.

إذ أنِ ال حق ِلجنب ِف مال غريه ِن هو أجنب ابلنسبة لِ، أما الزوج والزوجة، فإن ما بينهما من احلقوق، وما 
ب نهما من املخالطة ورف  احلجب، ما يوجعلى كل منهما لآلخر من الواجبات، وما حتتمِ العالقة الشرعية بي

لكل منهما حقا ِف مال ُاحبِ، أو على اِلقل ما يورث شبهة حق، أو أن ما أخذه من مال اآلخر قد أخذه 
لغرض آخر غري السرقة، وحَّت لو ادعى ذلك، فإن لِ من العالقات بزوجِ ما يقوي ما يدعيِ ويرجحِ، ويغلب 

 (1)احتمال ُدق مقالتِ.." 
وجند الدردير أحد أشهر فقهاء املالكية يقرر أن  2النساء 1ا للحكم املخالف لْلمجاع سحل متعة"ومثلو 

 .3حكم القاضي ينقض إذا خالف إمجاعا، أو نصا، أو قياسا جليا
__________ 

َواج املتعة؛ ِلن املقصود منِ جمرد التمت  مل 1 ة دمعَن املتعة الزواج املؤقت ِبمد معلوم أو أمد جمهول، ومسي 
َواج املتعة كان مباحا مدة، مث نسخ حكم اْلابحة فصارت ُمرمة، وشذت  معينة، وقد أمج  العلماء على أن 

َالت مباحة.  فرقة اْلمامية إحدى فرق الشيعة اْلمامية عن اْلمجاع، فقالوا ِبن املتعة ال 

 .169، ص2اِلهنر، ج، وُمم  120، ص2االختيار لتعليل املختار، لعبد هللا بن ُممد بن مودود، ج 2
مثال احلكم املخالف لْلمجاع ما لو مات شخص وترك أخوة، وجدا فحكم القاضي ِبن املرياث كلِ لْلخوة  3

دون اْلد، فهذا احلكم ُمالف لْلمجاع؛ ِلن علماء اِلمة اْلسالمية على رأيني: رأي يقول ِبن اْلد حيجب 
 كلِ للجد، ورأي يقول ِبن اْلد يقاسم اِلخوة، أما حرمان  اِلخوة ِف املرياث كما حيجبهم اِلب، فيكون املرياث

بنوة من العلماء فمَّت حكم هبذا قاض بناء على أن اِلخ يدَل ابل فلم يقل به أحداْلد من ِف املرياث ابلكلية 
 ه.دواْلد يدَل ابِلبوة، والبنوة مقدمة على اِلبوة وجب نقض هذا احلكم، ولو كان من قال هبذا مفتيا َل جيز تقلي

اس  ومعَن القياس اْللي هو ما قط  فيِ بنفي أتثري الفارق بني املقي  واملقي  عليِ، أو ببعد أتثريه، فاِلول هو قي
                                         

 553الشبهات وأثرها ِف العقوبة اْلنائية ِف الفقِ اْلسالمي مقاران ابلقانون، منصور احلفناوي ص/ (1)



142 

 

كقياس الضرب على التأفيف للوالدين، الذي ورد حترَيِ ِف قولِ تعاَل: }فال تقل ِلما أف{ جبام  اْليذاء 
رب أكلِ، فإن الفارق بني الضرب والتأفيف وهو أن الض والثاِن قياس املساوي، كقياس إحراق مال اليتيم على

إيذاء ابلفعل والتأفيف إيذاء ابلقول، ال يؤثر ِف احلكم وهو حرمة الضرب أي: ال ينفيها، والفارق بني اْلحراق 
واِلكل وهو أن اِلول إتالف بال فائدة ِبالف الثاِن بعيد، فال ينفي احلرمة، فلو حكم قاض بعدم تعزير من 

ابه لكون الضرب لي  حراما بطل حكمِ، وكذلك لو حكم بعدم تعزير من أحرق مال يتيم لكون ضرب أ
اْلحراق لي  حراما بطل حكمِ، وأما القياس اِلدون فهو القياس اْلفي، كقياس الذرة أو اِلَر على القمح ِف 

اْللي يشمل  واِلَر فالقياسابب الراب جبام  الطعم فإن الفارق موجود وهو كثرة االقتيات ِف القمح دون الذرة 
 اِلوَل واملساوي كما ُرح بذلك بعض علماء الشافعية ِف كتب الفقِ واِلُول.

. مطبعة دار إحياء الكتب العربية وحاشية اْلمل على شرح 495، ص2حاشية الشرقاوي على التحرير، ج
 (1).." 351، ص5املنهج، ج
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