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 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 
 

 

 نــي حســد مرعــد. احم
 املقدمة

هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ على سيد المرسليف، سيدنا محمد، كعلػى للػ  الحمد   
 كصحب  أجمعيف. أما بعد:

فممػػػػا فيػػػػؾ فيػػػػ  أف ا صػػػػؿ مػػػػف النػػػػزاؿ اليػػػػريع ،  ػػػػك لصػػػػالح العبػػػػاد فػػػػ  العاجػػػػؿ    
ييػػػاح البيػػػاف فػػػ  النػػػكازؿ كالمعيػػػالت، كعنػػػد  يجػػػاد الحلػػػكؿ للميػػػ الت، كاا كاآلجػػػؿ، كاا
غيػاب  ػذا ا صػؿ ي يػب ال ػديف الصػحي . كأف اليػريع  اشسػالمي  يػريع  صػالح  ل ػؿ 

 حػافظ علػى ا صػال  كمسػايرة الجديػد، زماف كم ػاف  لمػا في ػا مػف ا صػكؿ ال ليػ  ال ػ  
ك  فاعػػػػػػؿ مػػػػػػش الكارػػػػػػش البيػػػػػػرم عبػػػػػػر ركاعػػػػػػد ا كيػػػػػػكابط ا ا صػػػػػػكلي  الذا  ػػػػػػـ  فعيل ػػػػػػا 

 كاس نطار ا. 
ـــل اث حـــث هم ـــ   و  ، أ ميػػػ  كارعيػػػ    نػػػ  يعنػػػ   أىمي كأ ميػػػ  البحػػػث فػػػ  كارػػػش اليػػػـك

بالرجكع اللى من ج الصحاب  ف  حؿ النكازؿ المعاصرة، كطػريت  ـ فػ  افسػ دفؿ بػال ل  
التطعػػ ، مػػش مراعػػاة النظػػر فػػ  الجز ػػ ، ك ح ػػيـ المتاصػػد ال ليػػ  اليػػرعي  فػػ  مكاج ػػ  

، نجػػػد أف الحلػػػكؿ الميػػػ الت.  ػػػ    مػػػف منػػػا ج م عػػػددة،  كعنػػػدما ننظػػػر فػػػ  كارػػػش اليػػػـك
كطرؽ م نكع  ف  افس دفؿ، كال ؿ يدع  أف ذلؾ  ك المن ج ا سلـ كا ح ـ، كالمػن ج 

 (، ف ـ أعرؼ الناس بال يريش.الذم يتطش ال الـ،  ك من ج الصحاب  )
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 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ك ػػػذا المػػػن ج يفػػػرج الفتيػػػ  مػػػف دا ػػػرة النظػػػر الجز ػػػ  اليػػػيؽ، اللػػػى دا ػػػرة النظػػػر ال لػػػ  
يعطػػػ  المركنػػػ  ال بيػػػرة فػػػ  افج  ػػػاد الفت ػػػ . الػػػذم يكاجػػػ   حػػػديات  الكاسػػػش، كذلػػػؾ  لػػػ 

  ثيرة، كنكازؿ  بيرة كعسيرة. 
الف افيػػػ  اؿ بالجز يػػػات كعػػػدـ النظػػػر اللػػػى ال ليػػػات ميػػػ ؿ، كنسػػػ طيش  م ـــ  ل اث حـــث 

التكؿ: الف التكؿ بافس حساف كسد الذرا ش كالمصلح  المرسل  طيرح بي ؿ رػكم  لمػا رأل 
لػػػػى ا دلػػػػ  الجز يػػػ  كال  ييػػػػب لودلػػػػ  ال ليػػػػ ، ك ػػػك ممػػػػا جعػػػػؿ الحنفيػػػػ  الفت ػػػال الجنػػػػكح ال

يتكلػػكف: بافس حسػػاف ربػػؿ أف يحػػددكا مف كمػػ ، عنػػدما رأكا أف اشغػػراؽ بالتيػػاس الجز ػػ  
كالمبال ػػ  فيػػ ، رػػد يػػضدم اللػػى يػػياع ال ليػػات اليػػرعي  كمتاصػػد ا، ك ػػك مػػا يفسػػر رػػكؿ 

.  ما أف  نػاؾ يػمكران م زايػدان لل ليػات  (ُ)مالؾ: )الم رؽ ف  التياس ي اد يفارؽ السن (
ن يج  اشغراؽ بالجز يات، ح ػى غييببػت  ثيػر مػف النصػكص ال ليػ . كالعتػؿ يفػرض  لمػا 

كأسػػباب اف يػػار مػػن ج الصػػحاب    ن ػػـ   تػػدـ الػػزمف زاد افح يػػاج اللػػى العمػػاؿ ال ليػػات.
ـ أمرنػا با بػاع سػن   أعرؼ النػاس بال يػريش كالف ػـ كافج  ػاد كالنبػ  صػلى اهلل عليػ  كسػل

علػػي ـ بسػػن   كسػػن  الفلفػػال الرايػػديف الم ػػدييف، كسػػن  ـ، فتػػاؿ صػػلى اهلل عليػػ  كسػػلـ: )
 مػػا أف مػػن ج افف ػػال الػػذم يسػػعى الػػى  طبيػػؽ الػػنص  .(ِ)(عيػػكا علي ػػا بالنكاجػػذ.....

ف أدل اللػػػى  يػػػييش ال ليػػػات، بحجػػػ  كجػػػكد نػػػص يػػػدعك الػػػى ذلػػػؾ، لػػػ  مػػػف  الجز ػػػ ، كاا
علػػى اليػػريع  كعلػػى المج مػػش، كمفػػالؼ لمػػن ج علمػػال الصػػدر ا كؿ،  الفطػػكرة ال بيػػرة

 كعلى رأس ـ صحاب  رسكؿ اهلل )صلى اهلل علي  كسلـ(.

                                                           

 (.ٕٔ) مصر( )د.ط، د.س( –،   ليؼ: أب  السحاؽ الياطب  )الم  ب  ال جاري  ال برل االع صام(ُ)
اهلل بػػف محمػػد، المحتػػؽ :  عليػػؽ الحػػا ـ أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػدالمسػػ درؾ ب عليػػؽ الػػذ ب ، المضلػػؼ : اشمػػاـ (ِ)

 ( عليؽ الذ ب : صحي .ِّٗرـ)(بالر ُّّ/ُاشماـ الذ ب  محمد بف أحمد بف عثماف بف رىاٍيماز)د.ط()د.س( )
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 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

كجػال البحػث كأما عف المن ج الم بش، فتد ا فذت المن ج ال حليلػ  افسػ نباط  ال طبيت .
ــــــــاتبعنػػػػػػػػكاف ) ــــــــد اثصــــــــحا ل االســــــــ دالل  اث  ي              ( -دراسػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػكلي   طبيتيػػػػػػػػ – عن

 :مقدمل ه مييد هثالثل م احث هخا ملكاي مؿ على 
 هاث مييد  ) يان مفردات اثعنهان همنيج اثفقياء( هفيو مط  ان  

 المطلب ا كؿ: )بياف مفردات العنكاف(.       
 المطلب الثان : )بياف من ج الفت ال ف  افس دفؿ(.       

 ت في اثفيم هاثنهازل( هفيو مط  ان اثم حث األهل  )أىميل االس دالل  اث  يا
 المطلب ا كؿ: )أ مي  ال ليات ف  ف ـ مراد اليارع(.      
 المطلب الثان : )أ مي  ال ليات ف  معالج  النكازؿ(.      

 اثم حث اثثاني  )م ررات االس دالل  اث  ي(هفيو مط  ان.
 المطلب ا كؿ: )كيش اليريع  ال ل (.      
 ان : )ال ليات حا م  على الجز يات(.المطلب الث      

 اثم حث اثثاثث  )منيج االس دالل  اث  ي( هفيو مط  ان 
 المطلب ا كؿ: )الجانب النظرم(.     
 المطلب الثان : )الجانب ال طبيت (.     

كفي ا أ ػـ مػا  كصػلت الليػ  مػف ن ػا ج فػ   ػذا البحػث. كمػف ثػـ الف رسػت.  : ثم اثخا مل
ٍف  اف في  مف صكاب فمػف اهلل كحػد ، ف ػك كف  الف اـ: فإٍف   اف في  مف فط  فمن ، كاا

ڤ    چ صاحب المف كالفيػؿ. كاهللى أسػ ؿ أف يجعػؿ  ػذا الج ػد التليػؿ فػ  ميػزاف حسػنا  :

كأف يتيؿ في  عثرا  ، كيمحك ب  سي ا   الن  (1)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  
 سميش رريب مجيب الدعكات.

                                                           

  (. ٖٗػ  ٖٖسكرة اليعرال: لي  ) (ُ)
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 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 األهلاثمط ب 
 ) يان مفردات اثعنهان(

 معنى االس دالل  اث  ي 
     بمػػػا أف العنػػػكاف ي  ػػػكف مػػػف  لم ػػػيف )افسػػػ دفؿ( ك)ال لػػػ ( فس يػػػرع فػػػ  بيػػػاف  ػػػؿ     

 مف ال لم يف.
: الػػدليؿ، كالسػػيف طلبيػػ  أم: طلػػب الػػدليؿ، كالػػدليؿ: مػػا يسػػ دؿ بػػ . أهال  االســ دالل ث ــل

 .(ُ)الطريؽ يدل  دفل  كدلكل كالدليؿ: الداؿ، كرد دل  على 
: )يطلؽ ف  العرؼ على الرام  الدليؿ مطلتان، مف نص، أك الجمػاع، االس دالل اصطالحاً 

أك غير ما، كعلػى نػكع فػاص مػف الػدليؿ. كريػؿ:  ػك فػ  عػرؼ أ ػؿ العلػـ  تريػر الػدليؿ 
)افسػ دفؿ: . أك: (ِ)شثبات المدلكؿ، سكال  اف ذلؾ مف ا ثر اللى المضثر، أك بػالع س(

كنسػ طيش التػكؿ بػ ف افسػ دفؿ يعنػ :  .(ّ)طلػب الػدليؿ مػف ربػؿ معػارؼ العتػؿ كن ا جػ (
 اعماؿ العتؿ ف  طلب الدليؿ مف مظان  )ال  اب، كالسن (.

 عريفػػان لل ليػػات بػػالمعن  ا صػػكل ،  -فيمػػا اطلعػػت عليػػ  –ال ليػػات اصػػطالحان: لػػـ أجػػد 
يػػػاطب   كذلػػػؾ يرجػػػش لكيػػػكح  ػػػذا المعنػػػى كح ػػػى عنػػػد را ػػػد  ػػػذا البػػػاب ك ػػػك اشمػػػاـ ال

 عند ـ.

                                                           

/ ُُ) ، د.س(ُبيػركت( )ط –  ليؼ: محمد بف م ـر بػف منظػكر ا فريتػ  المصػرم )دار صػادر  ثسان اثعرب،(ُ)
 (.مادة )دؿ(.  ِْٗ-ِْٖ

محمػػػد المصػػػرم  - ،  ػػػ ليؼ: أبػػػ  البتػػػال أيػػػكب بػػػف مكسػػػى الحسػػػين  ال فػػػكم،  حتيػػػؽ : عػػػدناف دركيػػػشاث  يـــات(ِ)
 (.ُُْ/ ُ)  ـ(ُٖٗٗ - ػ ُُْٗلبناف()د.ط، س،   –بيركت  -)مضسس  الرسال  

 فسػػير ألفػػاظ  جػػرم بػػيف الم  لمػػيف فػػ  ا صػػكؿ  ، اسػػـ المضلػػؼ:  أبػػك محمػػد علػػ  بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز (ّ)
 -للدراسػػػات كالنيػػػر   ػػػػ ،  حتيػػػؽ : د . الحسػػػاف عبػػػاس دار النيػػػر : المضسسػػػ  العربيػػػ  ْٔٓا ندلسػػػ  الكفػػػاة: 
  (.ُّْ/ ْـ( )  ُٕٖٗ - ِبيركت / لبناف()ط
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 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

أمػػػػا عنػػػػد المعاصػػػػريف فتػػػػد عػػػػرؼ الػػػػد  كر أحمػػػػد الريسػػػػكن  ال ليػػػػات ب ن ػػػػا: )المعػػػػان  
كالمبػػادو كالتكاعػػد العامػػ  المجػػردة، كال ػػ   يػػ ؿ أساسػػان كمنبعػػان لمػػا ينبثػػؽ عن ػػا، كينبنػػ  

.كنف ػػار (ُ)تيػػ (علي ػػا مػػف  يػػريعات  فصػػيلي ، ك  ػػاليؼ عمليػػ  مػػف اح ػػاـ كيػػكابط  طبي
  ذا ال عريؼ  لبياف المعنى في  بجالل ككيكح. 

كب ػػػػذا ي ػػػػكف معنػػػػى افسػػػػ دفؿ بال ليػػػػات فػػػػ   ػػػػذا البحػػػػث  ػػػػك: العمػػػػاؿ المبػػػػادو      
كالمتاصد كالتكاعد العام  ال لي  لليريع  ف  افج  ػاد، سػكال عنػد كجػكد الػنص، أك عنػد 

  فلؼ النص.
ات ك فعيل ػػا عنػػد افج  ػػاد، مػػش كجػػكد الػػنص كأعنػػ  ب ػػذا العمػػؿ علػػى حيػػكر ال ليػػ    

الجز ػػ ، كمػػش  فلػػؼ الػػنص   ف كجػػكد الػػنص الجز ػػ  عنػػد افسػػ دفؿ، فيعنػػ  صػػح  
افسػػػ دفؿ   نػػػ  لربمػػػا   فلػػػؼ المتاصػػػد ال ليػػػ  عنػػػد ال طبيػػػؽ، فالبػػػد مػػػف رػػػرالة الػػػنص 

 الجز   ف  دا رة ال ليات.
 نطؽ ال ليػات  ل صػحي  افج  ػاد أمَّا عند  فلػؼ الػنص ف ػذا مػف بػاب أكلػى اف  سػ    

كافسػػػ ناد اللػػػى مسػػػ ند يػػػرع  رػػػكم، كفيكجػػػد أرػػػكل مػػػف ال ليػػػات فػػػ  افسػػػ دفؿ   ن ػػػا 
 رطعي .  

كح ػػػػى ي ػػػػكف ل ػػػػذا المػػػػن ج مسػػػػ ند، جػػػػال البحػػػػث بدراسػػػػ   طبيتيػػػػ  لفتػػػػ  الصػػػػحاب      
أمػػر ( فػػ  افج  ػاد  كاسػ دفل ـ بال ليػات، كب ػػذا ي ػكف السػير علػػى مػن ج الصػحاب  )

 ح م ، ف ـ أفيؿ المج  ديف على اشطالؽ، كمن ج ـ ف  افج  اد أفيؿ من ج.
 
 

                                                           

، دار افمػػ ، السػػعكدي (  (ال ليػػات افساسػػي  لليػػريع  افسػػالمي ،  ػػ ليؼ: الػػد  كر احمػػدُ) الريسػػكن  )دار ابػػف حػػـز
  (. َْـ( )ََُِق، ُُّْ،سُ)ط
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 اثمط ب اثثاني
  يان منيج اثفقياء في االس دالل

 أصل عمل اثفقياء ىه اال   ال  األدثل اثجزئيل 
مػػػف الم ػػػـ كنحػػػف نػػػ  لـ عػػػف افسػػػ دفؿ بال ليػػػات عنػػػد الصػػػحاب  فبػػػد أف ن عػػػرض     

 كمن ج ـ ف  ال  ليؼ، كبياف السبب كرال  ذا البحث.لطريت  الفت ال، 
الف المالحػػظ علػػى مػػن ج الفت ػػال فػػ  ال ػػ ليؼ كطريتػػ  عػػرض الفتػػ  يجػػد أف ال الػػب     

في ػػا افسػػ دفؿ با دلػػ  الجز يػػ ، كيتػػؿ افسػػ دفؿ با دلػػ  ال ليػػ ،  ػػذا ممػػا جعػػؿ الػػدارس 
م ناسػيان ا دلػ  ال ليػ  الحا مػ  كالناظر ف   ذ  المنا ج أف ي تكلب حكؿ الدليؿ الجز ػ ، 

 على ا دل  الجز ي .
كف يعنػػػػ  أف الفت ػػػػال بمػػػػا أن جػػػػك  مػػػػف  ػػػػراث فت ػػػػ   ػػػػك فػػػػ  م ػػػػب الػػػػري ، بػػػػؿ  ػػػػـ     

اسػػػ طاعكا أف يضسسػػػكا فت ػػػان  بيػػػران، أثػػػرل العتػػػؿ الفت ػػػ ، ل ػػػف ال الػػػب فيػػػ ، لػػػ  ار بػػػاط 
ظنػػ  الػػذم لػػ  افر بػػاط بػػكارع ـ الجز ػػ ، كال الػػب فيػػ  مبنػػ  علػػى افسػػ دفؿ الجز ػػ  ال

بالكارعػػػ  الجز يػػػ  ال ػػػ  يصػػػعب سػػػحب ا اللػػػى كارعنػػػا، كنعػػػالج مػػػف فالل ػػػا النػػػكازؿ، ك ػػػذا 
المػػػن ج كايػػػ  فػػػ  المضلفػػػات الفت يػػػ ، كال ػػػ   يػػػدىرَّسي فػػػ  المسػػػاجد كالجامعػػػات كال ليػػػات 
اليرعي ، مما جعؿ البعض مف الدارسيف يحـك حكؿ النص الجز   كالدليؿ الجز ػ  ل ػؿ 

، مػػف غيػػر أف ينظػػر  ػػؿ كافػػؽ أك عػػارض النصػػكص ال ليػػ  العامػػ . كب ػػذا ي ػػكف كارعػػ 
 مف المي ؿ كالعنت كال  لؼ أف ن    بالجز   الظن ، كن يبب ال ل  التطع .

 مػػػا أنػػػ  ييٍيػػػًعؼي افج  ػػػاد كافسػػػ دفؿ العتلػػػ  مػػػف ال  ػػػاب كالسػػػن    ف افسػػػ دفؿ     
كالنظػػر. ك ػػـ نحػػف اليػػـك بحاجػػ  ماسػػ  اللػػى بال ليػػات ييعمػػؿ العتػػؿ البيػػرم فػػ  افج  ػػاد 

العمػػػاؿ  ػػػذا الجانػػػب  كذلػػػؾ ل جػػػدد الميػػػ الت كزيػػػادة النػػػكازؿ، ال ػػػ  ف جػػػد نصػػػان جز يػػػان 
 يح ـ ب ا.
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ك ػػذا ممػػا أدر ػػ   ثيػػر مػػف العلمػػال رػػديمان كحػػديثان، كمػػن ـ اشمػػاـ اليػػاطب ، كرػػد بػػيف  ػػذا 
نمػػا عنػػ  الفت ػػال ب تريػػر ك ػػك يعػػرض طريػػؽ الفت ػػال فػػ  افسػػ دفؿ فيتػػكؿ مػػا نصػػ : )ك  اا

ذا زؿ أحػػد ـ يبػػيف لػػ  الطريػػؽ المكصػػؿ اللػػى الفػػركج  الحػػدكد كا ح ػػاـ الجز يػػات.... كاا
عف ذلؾ ف   ؿ جز ي ، لفذيف بحجػز ـ  ػارة باليػدة، ك ػارة بػالليف، ف ػذا الػنمط  ػك  ػاف 
ػػا سػػكل ذلػػؾ ممػػا  ػػك مػػف أصػػكؿ م ػػاـر ا فػػالؽ  يػػا   حػػركا، كأمَّ مجػػاؿ اج  ػػاد الفت ػػال كاا

. يعنػػػ  ا صػػػكؿ ال ليػػػ  فػػػإف الفت ػػػال لػػػـ يفصػػػلكا فيػػػ ، ك ػػػذا (ُ)عػػػالن ك ر ػػػان فلػػػـ يفصػػػلكا(ف
المن ج غيَّبى  ثيران مف ال ليات، ك ك مما يدعكنا أف ننظر ف  من ج الصحاب  كطػريت  ـ 
فػػ  افسػػ دفؿ بػػال ل . لي بػػيف أف افسػػ دفؿ بال ليػػات لػػيس بػػدعان مػػف التػػكؿ، كف من جػػان 

، بؿ  ك من ج أصيؿ أ بع   بػار علمػال الصػحاب  ريػ  اهلل عػن ـ،  مػا مفالفان لليريع 
 سي    بياف ذلؾ ف  ال طبيتات الفت ي . 

 اثمط ب األهل
 أىميل اثقهاعد اث  يل في فيم مراد اث ارع

إن إدراك اثقهاعد اث  يل ث مج يد ثو من األىميل اث  رى في  صحيح اثفيم، ه يـان     
يحــاح اثطريــق ثــد  نػػ  ف يفلػػك جز ػػ  الف كلػػ  أصػػؿ  لػػ ، كمػػف ى اثفقيــو  اثمقصــد، هاض

 ذا يتكؿ اشماـ اليافع : )النػا نعلػـ رطعػان أنػ  ف  فلػك كارعػ  عػف ح ػـ اهلل  عػالى معػزك 
 أم: ح مان  ليان كي عذر كجكد ال فصيل  ف   ؿ كارع .(ِ)((اللى يريع  محمد )

                                                           

اهلل اط  اليػاطب  المػال  ،  حتيػؽ: عبػد  ليؼ : البرا يـ بػف مكسػى اللفمػ  ال رنػ اثمهافقات في أصهل اث ريعل،(ُ)
  (.ِّٕ/ْ) بيركت( –دراز)دار المعرف  

ق( دراسػػ  ك حتيػػؽ:  ْٖٕاهلل بػػف يكسػػؼ الجػػكين ، )ت:،  ػػ ليؼ: عبػػدالملؾ بػػف عبػػداث رىــان فــي أصــهل اثفقــو(ِ)
/  ِـ( )ُٕٗٗ - ػػػػ  ُُْٖ، س، ُلبنػػػاف( )ط –صػػػالح بػػػف محمػػػد بػػػف عكييػػػ  )دار ال  ػػػب العلميػػػ  بيػػػركت 

ِّٕ.)  
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كيتػػػػػكؿ المػػػػػاـ الحػػػػػرميف ك ػػػػػك يػػػػػ  لـ عنػػػػػد الدراؾ التكاعػػػػػد ال ليػػػػػ  كأ مي  ػػػػػا للمج  ػػػػػد فػػػػػ  
افس دفؿ، ك ذا مػا نصػ : )لػك ديرسػت  فاصػيؿ اليػريع  ك عػافى نتل  ػا، كبتيػت أصػكل ا 
على )باؿ( مف حمل  الديف، فالػذم يت يػي  ال حتيػؽ  صػحي   ػؿ بيػش اسػ ند اللػى ريػا، 

حات ف  طلػػش علي ػػا العتػػكؿ، كف يحسػػـ بػػاب البيػػش كلػػك لػػـ يتػػؿ بػػ ، ك فاصػػيؿ افس صػػال
هاث رض منـو انن أن اث  ـى مـا ي طـرق إثيـو اثعقـل فف  انحسام  يركرة عظيم ..... 

 .(ُ)(مع نسيان اث فاصيل هىذا  اف  
 ف ريػاـ التػانكف الػذم ييػبط الفػركع  ػاؼو لػػرد  ػؿ فػرع اللػى أصػل ،  مػا أنػ  أدعػػى     

اشمػػػاـ الترافػػ  مبينػػػان أ ميػػ  التكاعػػد ال ليػػػ  فػػ  الفتػػػ ، لليػػبط كللحفػػظ، كفػػػ   ػػذا يتػػكؿ 
كذلؾ ف  متدم    ابػ  الفػركؽ الػذم ام ػاز بػ  ببسػط التكاعػد ال ليػ  كالمتاصػد العًليَّػ  فػ  
اليريع ، فتاؿ: )ك ذ  التكاعد م م  ف  الفتػ ، عظيمػ  النفػش، كبتػدر اشحاطػ  ب ػا يعظػـ 

ؼ ك  يػ  منػا ج الف ػاكل، ك  يػؼ في ػا ردر الفتي ، كييػرؼ كيظ ػر ركنػؽ الفتػ ، كيعػر 
علػى الجػذع، كحػاز رصػب السػبؽ مػف  (ِ) نافس العلمال، ك فايؿ الفيالل كبرز التارح

 .  (ّ)في ا برع(
كأفطػػػ  مػػػف جعػػػؿ  فريجػػػ  مبنيػػػان علػػػى الجز ػػػ  دكف ال لػػػ    نػػػ  سػػػ  نارض عليػػػ      

كمػف جعػؿ يفػرج  )الفركع كييطرب الميزاف، ك ػذا مػا نػص عليػ  اشمػاـ الترافػ  رػا الن: 
الفركع بالمناسبات الجز ي  دكف التكاعػد ال ليػ   ناريػت عليػ  الفػركع، كاف لفػت ك زلزلػت 

                                                           

 (.َُٔ/  ِ(المصدر نفس  )ُ)
: ما ان  ى سنُّ . يينظر: ِ) أب  الحسيف أحمد بػف فػارس بػف ز ريػا،    ليؼ: معجم مقاييس اث  ل،( التارح مف الدَّكابب

 (.ِٖ/ ٓ) ـ(ُٕٗٗ - ػ ُّٗٗ حتيؽ: عبد السالـ محمد  اركف، )دار الف ر( )د.ط، س
يػ اب الػديف أحمػد بػف الدريػس (،  ػ ليؼ: أبػ  العبػاس ق )مع اثيـهامشاثفرهق أه أنهار اث رهق في أنهاء اثفره(ّ)

 ػػػ(  حتيػػؽ: فليػػؿ المنصػػكر )النايػػر: دار ال  ػػب العلميػػ ( ْٖٔالرحمف المػػال   اليػػ ير بػػالتراف  )ت: بػػف عبػػد
 (.ٔ/ُ) ـ(ُٖٗٗ - ػ ُُْٖ)د.ط، س، 
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فػػكاطر  في ػػػا، كايػػػطربت، كيػػػارت نفسػػػ  لػػذلؾ، كرنطػػػت كاح ػػػاج اللػػػى حفػػػظ الجز يػػػات 
ال ػػػ  ف   نػػػا ى، كان  ػػػى العمػػػر كلػػػـ  تػػػض نفسػػػ  مػػػف طلػػػب منا ػػػا، كمػػػف يػػػبط الفتػػػ  

أ ثر الجز يات  فندراج ا ف  ال ليات كا حد عنػد  مػا  نػارض  بتكاعد  اس  نى عف حفظ
. كب ػػػذا ي بػػػػيف أف  حصػػػػيؿ الجز يػػػات ف يحتػػػػؽ المػػػػراد، مػػػالـ ي ػػػػف  نػػػػاؾ (ُ)عنػػػد غيػػػػر (

 حصػػيؿ لل لػػ . كمػػف  نػػا   ػػ  ى أ ميػػ  ال ليػػات فػػ  افسػػ دفؿ   ن )فبػػد أف ي ػػكف مػػش 
كعػػدؿ، ثػػـ يعػػرؼ الجز يػػات  يػػؼ  اشنسػػاف أصػػكؿ  ليػػ   ػػرد اللي ػػا الجز يػػات  ليػػ  لـ بعلػػـ

ف فيبتى ف   ذب كج ؿ ف  الجز يات، كج ؿ كظلـ فػ  ال ليػات، في كلػد فسػاد  كرعت، كاا
 .   (ِ)عظيـ(

 االع  ار في اثف هى ىه ادراك اث  يات 
فيم ػػػف للمف ػػػ  أف يف ػػػ  مػػػالـ ي ػػػف لػػػ  مػػػف المعرفػػػ  ال ليػػػ  لليػػػريع  كمتاصػػػد ا، كبيػػػاف 

ف فإنػػػ  سػػػيجعؿ الجز ػػػ   ليػػػان، كييػػػيش ال ليػػػات ال ػػػ   نػػػدرج  ح  ػػػا ال فػػػركع الجز يػػػ ، كاا
 المتصد كييسال ال طبيؽ.

كمف  نا ي    الفرؽ بيف المف   كالعام    ف العام  الذا عػرؼ الجز ػ ، فيصػ  لػ     
اشف ػػال   نػػ  فيػػدرؾ ال لػػ  كسػػيعمؿ علػػى يػػياع المتاصػػد مػػف غيػػر الدراؾ، )كرػػد نػػص 

ــا يف ــى ا ؿ كعرف ػػا لػػـ ي ػػف لػػ  أف يف ػػ  ب ػػا، العلمػػال علػػى أف العػػام  لػػك  علػػـ مسػػ إنم

                                                           

  (. ٕ/  ُالمصدر نفس  )  (ُ) 
 ػػ(  حتيػػؽ: ِٖٕالحليـ بػف  يميػ  الحرانػ  )ت، العبػػاس أحمػد بػف عبػدتػ  الػديف أبػ  ،  ػ ليؼ:  مجمـهع اثف ـاهى (ِ)

 (.َِّ/ُٗـ( ) ََِٓ ػ /  ُِْٔ، س، ّعامر الجزار )دار الكفال( )ط -أنكر الباز 
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، كمػا اثم  حر في اثع م اثعارف   نزيل اثهقائع اثجزئيل ع ى اث  يات اثمقررة في اث  ـب
 .                                              (ُ)يرطكا ف  المف   أف ي كف مج  دان الف ل ذا المعنى كأمثال (

(، الذيف ام ػازكا للمف   ل  مف ا  مي  ف  فت  الصحاب  )ك ذا الحيكر ال ل        
(: فػػ  بمعرفػ  ال ليػات ك طبيت ػا عنػػد افسػ دفؿ، كمػف  ػذا عندما)سيػػ ؿ اشمػاـ علػى )

رجؿ ليست ل  معرف   ام  بالطب، كيج ل اللي  أصحاب العلػؿ، فينظػر فػ    ػب الطػب 
فمػػا كجػػد  مكافتػػان طبػػان لطبعػػ  داكل بػػ ، كلػػـ يػػدر  يػػفيص العلػػ  لصػػاحب العلػػ  بػػؿ رػػاؿ 
لػػ : افعػػؿ فمػػن ـ مػػف يبػػرأ كمػػن ـ مػػف ف، فمػػا الح ػػـ فػػ  ذلػػؾ  كمػػا ح ػػـ المػػ فكذ مػػن ـ 

مػػ  كبر  ػػ : مػػف يطػػالش   ػػب الطػػب كيػػذ ر للنػػاس مػػا في ػػا بالريػػا  ف جػػاب نفػػش اهلل بعلك 
لحػاؽ اليػرر  مف غير أف ي يفص العل ، فتد جازؼ ك جرأ على الفساد أبداف النػاس، كاا
ب ػػػـ   ف مػػػف ف ي يػػػفص العلػػػ  كف ي ػػػيتف  ليػػػات علػػػـ الطلػػػب، ف يجػػػكز لػػػ  أف يف ػػػ  

ال ليػػػػات  ػػػػ      ف(ِ)(ألن اثجزئيــــات ال يحــــ طيا إال اث  يــــاتبيػػػػ ل مػػػػف جز يا ػػػػ   
 اليابط  للف كل مف الفط  عند ال طبيؽ.

يع نػ  ببعػث التيػاة اع نػال يػديدان، ثػػـ  -صػلى اهلل عليػ  كسػػلـ-)كلػذلؾ  ػاف النبػ      
لػػـ يػػزؿ المسػػلمكف علػػى ذلػػؾ ، ثػػـ لمػػا  ػػاف التيػػال بػػيف النػػاس مظنػػ  الجػػكر كالحيػػؼ، 

ث ــي يرجــع إثييــا هأن يحــ ط اث  يــات اكجػػب أف يػػذ ب النػػاس عػػف الجػػكر فػػ  التيػػال، 
 .(ّ)(األح ام

                                                           

،  ػ ليؼ: علػ  بػف محمػد بػف حبيػب اثحاهي اث  ير فـي فقـو مـذىب اممـام اث ـافعي هىـه  ـرح مخ صـر اثمزنـي(ُ)
دار ال  ب  المكجكد )الييخ عادؿ أحمد عبد -محمد معكض تيؽ: الييخ عل  الماكردم البصرم اليافع ، ،  ح

  (.ُّٔ/  ُ) (ُـ، ط ُٗٗٗ- ػ  ُُْٗ -لبناف  -بيركت  -العلمي  
 ػػػ ، )دار النيػػر : ّٕٗ(الف ػاكل الحديثيػػ  ، اسػـ المضلػػؼ:  أحمػد يػػ اب الػػديف ابػف حجػػر ال ي مػ  الم ػػ  الكفػاة: ِ)

 (.ُٗ/  ُدار الف ر( ) 
،  ُُٕٔالرحيـ الػد لكم الكفػاة: د المعػركؼ بيػا  كلػ  اهلل ابػف عبػداهلل البال   ، اسـ المضلػؼ:  اشمػاـ أحمػ(حج  ّ)

  (.ٕٕٓ/   ُب داد( ، )  –التا رة  -م  ب  المثنى  -دار ال  ب الحديث    حتيؽ : سيد سابؽ.  )
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 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

كب ػػذا النتػػؿ  رػػكاؿ أ مػػ  المسػػلميف ي يػػ  بجػػالل أ ميػػ  ال ليػػات فػػ  افسػػ دفؿ، كفػػػ  
 يبط افج  اد كالف كل. كأن  أمر فبد من  للفتي .

 اثمط ب اثثاني
 أىميل االس دالل  اث  ي في اثنهازل

ى حلكؿ يػرعي ، كرطعػان ف فيؾ أف كارش اليـك يي د نكازؿ  ثيرة كم سارع   ح اج الل   
نمػا الػذم ييػفش فػ  ذلػؾ  ػك   كجد نصكص جز ي  بفصكص  ذ  المسا ؿ المسػ جدة، كاا
النصػػكص ال ليػػ  العامػػ  فػػ  اليػػريع ، ك ػػذا البحػػث يسػػعى اللػػى  فعيػػؿ  ػػذا المبػػدأ   ف 
  ييػػػب  ػػػذا المػػػن ج الم بػػػش عنػػػد الصػػػحاب  يعنػػػ    ييػػػب حيػػػكر اليػػػريع  فػػػ  الكارػػػش، 

 صحاب ، كطريت  ـ ف  افس دفؿ.كاا مافن لفت  ال
يتػكؿ اشمػاـ اليػاطب  مبينػان أ ميػ  ال ليػات فػ  معالجػ  النػكازؿ مػا نصػ : )فػال يتػاؿ     

رد كجدنا مف النكازؿ كالكرا ش الم جددة ما لـ ي ف ف  ال  اب، كف ف  السػن ، نػص عليػ  
، كأف مسػػا ؿ الجػػد فػػ  الفػػرا ض كالحػػراـ فػػ  الطػػالؽ، كمسػػ ل  السػػارط كف عمػػـك ين ظمػػ 

علػػى جػػري  محفػػكؼ بجرحػػى، كسػػا ر المسػػا ؿ افج  اديػػ  ال ػػ  ف نػػص في ػػا مػػف   ػػاب 
 ال الـ في ا .  -كف سن ، ف يف 

الف اع بػػػرت  (ُ)چچ  چ  چ  ڇچ  ٹفيتػػػاؿ فػػػ  الجػػػكاب: أكف: أف ركلػػػ      
، فلػػـ يبػػؽ هث ــن اثمــراد   يا يــانػػكازؿ، ف ػػك  مػػا أكرد ػػـ. في ػػا الجز يػػات مػػف المسػػا ؿ، كال

للػػػديف راعػػػدة يح ػػػاج اللي ػػػا فػػػ  اليػػػركريات، كالحاجيػػػات، أك ال  ميليػػػات، الف كرػػػد بينػػػت 
 .  (ِ)ي قى  نزيل اثجزئيات ع ى   ك اث  يات مه هاًل إثى نظر اثمج يد(غاي  البياف، نعـ 

                                                           

  (. ّ: مف اآلي  )الما دةسكرة  (ُ)
  (.َّٓ/ِ) مصر( )د.ط، د.س( –الياطب  )الم  ب  ال جاري  ال برل ،   ليؼ: أب  السحاؽ االع صام (ِ)
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 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

فالجز يػػػات ف ن ايػػ  ل ػػػا، فػػػال  نحصػػػر  نػػ  لػػػك  ػػػاف المػػػراد  حصػػيؿ الجز يػػػات بالفعػػػؿ، 
بمرسـك كرػد نػص العلمػال علػى  ػذا المعنػى، فإنمػا المػراد ال مػاؿ بحسػب مػا يح ػاج الليػ  

 . (ُ)مف التكاعد ال لي ، ال   يجرل علي ا ما ف ن اي  ل  مف النكازؿ
اآليػػ   ثػػـ يػػكرد اشمػػاـ اليػػاطب  اليػػ اف كيجيػػب عليػػ  فيتػػكؿ: )الف النظػػر فػػ   مال ػػا )   

ف ف ػػػك الػػػذم  الم تدمػػػ ( بحسػػػب فصػػػكص الجز يػػػات يػػػضدل اللػػػى اشيػػػ اؿ كافل بػػػاس، كاا
أدل اللى اليػراد  ػذا السػضاؿ، الذ لػك نظػر السػا ؿ اللػى الحالػ  ال ػ  كيػعت علي ػا اليػريع  

ف كيػػعت الػػدنيا  -ك ػػ  حالػػ  ال ليػػ   لػػـ يػػكرد سػػضال    ن ػػا مكيػػكع  علػػى ا بديػػ ، كاا
  فمكيػػػكع  علػػػى الن ايػػػ  المضديػػػ  اللػػػى الحصػػػر فػػػ  علػػى الػػػزكاؿ كالن ايػػػ ، كأمػػػا الجز يػػػ

ذا ذاؾ رػػد ي ػػك ـ أن ػػا لػػـ   مػػؿ في ػػكف فالفػػا لتكلػػ  چ  چ  چ  ٹ چ  ال فصػػيؿ، كاا

كف يػػؾ أف  ػػالـ اهلل (ّ)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ چ  كركلػػ  (ِ)چڇ 
 ػػػػػك الصػػػػػادؽ، كمػػػػػا فالفػػػػػ  ف ػػػػػك المفػػػػػالؼ، فظػػػػػا ر الذ ذاؾ أف اآليػػػػػ  علػػػػػى عمكم ػػػػػا 

طالر ا(  .  (ْ)كاا
كيس دؿ على  ذا بفعؿ الصحاب  كطريت  ـ ف  افس دفؿ فيتكؿ: )كمػف الػدليؿ علػى     

أن ػـ لػػـ يسػػمش عػػن ـ رػػط،  -ريػػى اهلل عػػن ـ-أف  ػذا المعنػػى  ػػك الػػذم ف مػ  الصػػحاب  
ـى لـ ينص على ح ـ الجد مػش اشفػكة  كعلػى ح ػـ  اليراد ذلؾ السضاؿ كف راؿ أحد من ـ: ل

اـ، كأيػبا  ذلػػؾ ممػا لػـ يجػدكا فيػػ  عػف اليػارع نصػان، بػػؿ مػف رػاؿ لزكج ػ : أنػػت علػىَّ حػر 

                                                           

 (.َّٓ/ِيينظر: المصدر نفس  ) (ُ)
  (.  ّ: مف اآلي  )الما دةسكرة  (ِ)
  (. ٖٗسكرة النحؿ: مف اآلي  ) (ّ)
 (.َّٔ/ِ( افع صاـ )ْ)
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 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

. بنػػػالن علػػػى النظػػػر ال لػػػ  لليػػػريع ، كبيػػػاف متاصػػػد ا، (ُ)رػػػالكا في ػػػا كح مػػػكا بافج  ػػػاد(
 كادراج جز يا  ا ف   ليا  ا، ك ك من ج م بش عند الصحاب   ما بيف اشماـ الياطب . 

 اثمط ب األهل
 هحع اث ريعل اث  ي

مف المبررات ا ساسػي  لالسػ دفؿ بال ليػات  ػ  كيػش اليػريع  ال لػ ، الػذم  نػ ظـ     
 ح   الجز يات، كلـ  يش اليػريع  ل ػؿ مسػ ل  نصػان جز يػان، بػؿ ال الػب فػ  ال يػريش  ػك 
بياف ال ليات ا ساسي  ال   يدار علي ا ال يريش اشسالم ، ك ذا ل  مف المزايا ال ػ  مػف 

كاعطال الحلكؿ ل ؿ ما يس جد  ) ف اليػارع كيػش اليػريع   فالل ا مصارع  ا حداث،
علػػػى اع بػػػار المصػػػال  با فػػػاؽ، ك تػػػرر فػػػ   ػػػذ  المسػػػا ؿ، أف المصػػػال  المع بػػػرة  ػػػ  
ال ليػػػػػات دكف الجز يػػػػػات، الذ مجػػػػػارل العػػػػػادات  ػػػػػذلؾ جػػػػػرت ا ح ػػػػػاـ في ػػػػػا، كلػػػػػكف أف 

 جػر ال ليػات علػى الجز يات أيعؼ ي نان ف  افع بار  لما ص  ذلؾ، بػؿ لػكف ذلػؾ لػـ 
ح ـ افطراد،  الح ـ بالي ادة، كربكؿ فبر الكاحد مش كركع ال لط كالنسياف فػ  اآلحػاد، 

فأجريت األح ام اث  يل ع ى مـا ىـه اث اثـب حفظـًا ع ـى اث  يـات، ل ف ال الب الصدؽ، 
، كف طػرح هثه اع  رت اثجزئيات ثم ي ن  ينيما فرق ، كفم نػش الح ػـ الف بمػا  ػك معلػـك

ف بػػرز بعػػد فػػ  بعػػض  الظػػف بػػاطالؽ كلػػيس  ػػذلؾ، بػػؿ ح ػػـ بمت يػػى ظػػف الصػػدؽ، كاا
الكرػػا ش ال لػػط فػػ  ذلػػؾ الظػػف، كمػػا ذاؾ الف اطػػراح لح ػػـ الجز يػػ  فػػ  ح ػػـ ال ليػػ ، ك ػػك 
دليػػػػؿ علػػػػى صػػػػح  افػػػػ الؼ الفعػػػػؿ الكاحػػػػد بحسػػػػب ال ليػػػػ  كالجز يػػػػ  كأف يػػػػ ف الجز يػػػػ  

 .  (ِ)أفؼ(

                                                           

 (.َّٔ/  ِالمصدر نفس   ) (ُ)
 (.َُْ-ُّٗ/   ُالمكافتات  )( ِ)
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 االستدالل بالكليات عند الصحابة
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 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ال لـ، في  لـ بال لم  الجامع  العام  ال    ػ   ( بجكامش)كذلؾ أف الٌل  بعث محمدنا ) 
ا  ثيػرة، ك لػؾ ا نػكاع   نػاكؿ أعياننػا ف  حصػى،  ريي   لي ، كراعدة عام ،   ناكؿ أنكاعن

 .  (ُ)فب ذا الكج    كف النصكص محيط  ب ح اـ أفعاؿ العباد(
فإف رفش الحرج متصكد لليارع ف  ال ليػات فػال  جػد  ليػ  يػرعي  م لفػان  كمف  ذا )     

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ٹ چ ب ا، كفي ػا حػرج  لػ  أك أ ثػرم ألب ػ ، ك ػك مت يػى ركلػ  

كنحػػػػف نجػػػػد فػػػػ  بعػػػػض الجز يػػػػات النػػػػكادر حرجػػػػان كميػػػػت ، كلػػػػـ ييػػػػرع فيػػػػ  (2)چے  ۓ
.بحسػػب كيػػش (ّ)( يــات عريفــًا  ــأن اع نــاء اث ــارع إنمــا ىــه منصــرف إثــى اث رفصػ ، 

لػػػػك انحصػػػػرت مافػػػػذ ا ح ػػػػاـ فػػػػ  المنصكصػػػػات  اليػػػػريع . كيتػػػػكؿ اشمػػػػاـ الجػػػػكين : )
كالمعػػان  المسػػ ثارة من ػػا لمػػا ا سػػش بػػاب افج  ػػاد، فػػإف المنصكصػػات كمعاني ػػا المعػػزكة 
اللي ػػا ف  تػػش مػػف م سػػش اليػػريع  غرفػػ  مػػف بحػػر، كلػػك لػػـ ي مسػػؾ المايػػكف بمعػػاف فػػ  

 .(ْ)ال ا ل اف كركف ـ عف الح ـ يزيد على جريان ـ(كرا ش لـ يع دكا أمث
، ك ػ  ال ػ  هاع م أن اثقهاعـد اث  يـل ىـي اثمهحـهعل أهاًل كيتكؿ اشماـ اليػاطب : )    

( بم ػ ، ثػـ  بع ػا أيػيال بالمدينػ ،  ملػت ب ػا  لػؾ التكاعػد نزؿ ب ا الترلف على النبػ  )
ال   كيش أصل ا بم  ، ك اف أكل ا اشيماف باهلل كرسكل  كاليـك اآلفػر، ثػـ  بعػ  مػا  ػك 
نفاؽ المػاؿ كغيػر ذلػؾ، كن ػى عػف  ػؿ مػا  ػك  فػر أك  مف ا صكؿ العام    الصالة، كاا

 يػر اهلل  عػالى، كمػا جعػؿ هلل كلليػر ال  ابش لل فر   افف رالات ال   اف رك ا مف الذب  ل
الذيف ادعك ـ اف رال على اهلل، كسػا ر مػا حرمػك  علػى أنفسػ ـ أك أكجبػك  مػف غيػر أصػؿ 

                                                           

 (َِٖ/ ُٗالف اكل )مجمكع (ُ)
  (. ٖٕ(سكرة الحج: مف اآلي  )ِ)
 .(ّّٔ -ّّٓ/ّالمكافتات )(ّ)
  (.ِّٕ/  ِالبر اف ف  أصكؿ الفت  )(ْ)
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 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ممػػػػا يفػػػػدـ أصػػػػؿ عبػػػػادة غيػػػػر اهلل، كأمػػػػر مػػػػش ذلػػػػؾ بم ػػػػاـر ا فػػػػالؽ  ل ػػػػا   العػػػػدؿ، 
  كاشحسػػػاف، كالكفػػػال بالع ػػػد، كأفػػػذ العفػػػك، كاشعػػػراض عػػػف الجا ػػػؿ، كالػػػدفش بػػػال    ػػػ

أحسف، كالفكؼ مف اهلل كحػد ، كالصػبر، كاليػ ر، كنحك ػا، كن ػى عػف مسػاكو ا فػالؽ 
مػػػف الفحيػػػال، كالمن ػػػر، كالب ػػػ ، كالتػػػكؿ ب يػػػر علػػػـ، كال طفيػػػؼ فػػػ  الم يػػػاؿ كالميػػػزاف، 
كالفسػػػػاد فػػػػ  ا رض، كالزنػػػػى، كالت ػػػػؿ، كالػػػػكأد، كغيػػػػر ذلػػػػؾ ممػػػػا  ػػػػاف سػػػػا را فػػػػ  ديػػػػف 

نمػػػا  انػػػت الجز يػػػات الم يػػػركعات بم ػػػ  رليلػػػ ، كا صػػػكؿ ال ليػػػ   انػػػت فػػػ  الجا ليػػػ ، كاا
 .(ُ)النزكؿ كال يريش أ ثر(

ال ليػػات كالمح مػػات الترلنيػػ  رػػد   فلػػت بإرسػػال ا سػػاس الفلسػػف   كمػػف  ػػذا   ػػكف )    
المرجعػػػػ ، الػػػػذم ينبثػػػػؽ منػػػػ  ال يػػػػريش اشسػػػػالم ، كاف اليػػػػريع  اشسػػػػالمي  رػػػػد  فصػػػػلت 

 .(ِ) ليا  ا...أح مت ...ثـ فصلت(فركع ا كجز يا  ا، بعدما   صلت أصكل ا ك 
كب ػػػذا ي ػػػكف ا صػػػؿ فػػػ  ا ح ػػػاـ اليػػػرعي  أنَّ ػػػا عامػػػ  كمطلتػػػ  للح ػػػـ علػػػى عمػػػـك    

الم لفػػيف، كلػػيس مػػف طبيعػػ  ا ح ػػاـ أف   ػػكف جز يػػ  بفصػػكص  ػػؿ م لػػؼ، كفػػ   ػػذا 
نَّمػػا  يتػػكؿ اشمػػاـ اليػػاطب : )الفَّ اليػػريع  لػػـ  ػػنص علػػى ح ػػـ  ػػؿ جز يػػ  علػػى حػػد  ا، كاا

كاشمػػاـ اليػػاطب  ب ػػذا  (3)بػػ مكر  ليػػ  كعبػػارات مطلتػػ ،   نػػاكؿ أعػػدادان ف  نحصػػر(أ ػػت 
 يحدد طبيع  ا ح اـ اليرعي  ب نَّ ا  لي  ف جز ي  كمطلت  ف متيدة.

مػػػف ًحػػػؿب  ػػػذا المػػػاؿ لزيػػػد  -الفَّ ا ح ػػػاـ الجز يػػػ   كيتػػػرر ابػػػف  يميػػػ  ذلػػػؾ فيتػػػكؿ: )     
نَّمػػػا يػػػرع ا يػػػرعان  ليػػػان مثػػػؿ  -كحرم ػػػ  علػػػى عمػػػرك  لػػػـ ييػػػرع ا اليػػػارع يػػػرعان جز يػػػان كاا

                                                           

 (.ّّٓ/ ّالمكافتات )(ُ)
  (. ُّ(ال ليات افساسي  لليريع  اشسالمي ، للريسكن  )ِ)
 (.ُْ/  ٓالمكافتات ) (ّ)
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 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       چ وقولههههههههههههه    (1)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ ركلػػػػػػػػػػػػ :

 .(ّ)چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچوقول    (ِ)چٿ  

ك ػػذا الح ػػـ ال لػػػ  ثابػػت سػػػكال كجػػد  ػػػذا البيػػش المعػػيف أك لػػػـ يكجػػد، فػػػإذا كجػػد بيػػػش     
معيف أثبت مل ان معينان، ف ذا المعيف سبب  فعؿ العبد، فإذا رفع  العبد فإنَّمػا رفػش مػا أثب ػ  
 ك بفعل ، ف مػا أثب ػ  اهلل مػف الح ػـ ال لػ ، الذ مػا أثب ػ  اهلل مػف الح ػـ الجز ػ  النَّمػا  ػك 

 .(ْ)ؿ العبد سبب  فتط ف أفَّ اليارع أثب   اب دالان( ابش لفع
كفالص   ذا نتكؿ: الف كيػش اليػريع   لػ  ف جز ػ ، ك ػك مبػرر  بيػر مػف مراعػاة     

ت عليػػػ  اليػػػريع  مػػػف الكيػػػش  ػػػذا فػػػ  افج  ػػػاد، كمراعػػػاة  ػػػذا يعنػػػ  مراعػػػاة مػػػا كيػػػع
ك ػػػذا الكيػػػش ال لػػػ  لليػػػريع  لػػػ  مػػػف المزايػػػا الحسػػػن  فػػػ  حفػػػظ  ناسػػػؽ اليػػػريع  ال لػػػ . 

كديمكم  ػػػا لل يػػػريش. ك ػػػذلؾ لػػػ  التػػػدرة علػػػى اعطػػػال الحلػػػكؿ   نػػػ  التػػػانكف ال لػػػ  الػػػذم 
 يس طيش المج  د مف فالل  افف ال ف  النكازؿ.                                           

 اثمط ب اثثاني
 مل ع ى اثجزئياتاث  يات حا 

مػػف ا سػػباب الداعيػػ  اللػػى افسػػ دفؿ بال ليػػات،  ػػك أف التكاعػػد ال ليػػ   ػػ  ا صػػكؿ    
الحا مػ  ال ػػ  ف  فػرج عن ػػا  فاصػيؿ ال يػػريش الجز يػ ، كب ػػذا ف يصػ  أف يفػػرج جز ػػ  
عػػف أصػػؿ  لػػػ ، كأف ال ليػػات رطعيػػ ، كفػػػ   ػػذا يتػػكؿ اشمػػػاـ اليػػاطب  مػػا نصػػػ : )الف 

                                                           

  (. ِٕٓمف اآلي  ) سهرة اث قرة (ُ)
  (. ِْمف اآلي  ) سهرة اثنساء (ِ)
  (. ّمف اآلي  ) سهرة اثنساء (ّ)
الحليـ بػف  يميػ  أحمػد بػف عبػد ػ ليؼ:  اثقهاعد اثنهرانيـل اثفقييـل،. كينظر: (ُْٓػ ُّٓ/  ِٗ) مجمهع اثف اهى(ْ)

س، ، ُ، دراسػػ  ك حتيػػؽ: محمػػد حامػػد الفتػػ  )م  بػػ  السػػن  المحمديػػ ، مصػػر، التػػا رة( )طالحرانػػ  أبػػ  العبػػاس
 (.ِْ/  ٖ) ،ـ(ُُٓٗ ػ/َُّٕ
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كف يكجػػد  عػػارض بػػيف التطعيػػات   (1)... رطعيػػ  ف مػػدفؿ في ػػا للظػػف(ال ليػػات اليػػرعي  
 .  (ِ) ف) عارض التطعيات محاؿ(

ك ػػذلؾ أف ال لػػ  التطعػػ  أرػػكم مػػف الجز ػػ  التطعػػ  عنػػد ال عػػارض. كبال ػػال  ي ػػكف    
ال لػػ   ػػك الحػػا ـ علػػى  نزيػػؿ الجز ػػ  )كرػػد نبػػ  اليػػاطب  ػػػػػػ غيػػر مػػا مػػرة ػػػػػػ علػػى  ػػذا 

ػػػؽ بػػػيف  ليػػػات اليػػػريع  كجز يا  ا...كالمكيػػػش الجػػػامش كا  ػػػـ المسػػػلؾ  افج  ػػػادم المنسب
الذم عالج في   ذا المكيكع،  ك المس ل  ا كلػى مػف   ػاب ا دلػ ، ك ػ  المسػ ل  ال ػ  
اف  ح ػػا بال ػػذ ير بػػ فَّ اليػػريع   ل ػػا مبنيػػ  )علػػى رصػػد المحافظػػ  علػػى المرا ػػب الػػثالث 

كأفَّ  ػذ  ال ليػات: ) تيػ  علػى  ػؿ جز ػ    (ّ)سػينات(مف اليركريات كالحاجيػات كال ح
 .(ْ) ح  ا....الذ ليس فكؽ  ذ  ال ليات  ل   ن    اللي  بؿ    أصكؿ اليريع (

ذا  ػػػاف  ػػػذلؾ ك انػػػت الجز يػػػات ػػػػػػ ك ػػػ  أصػػػكؿ اليػػػريع  فمػػػا  ح  ػػػا ػػػػػػػ  ثػػػـ رػػػاؿ: )    كاا
فػػ   ػػؿ نػػكع مػػف أنػػكاع مسػػ مدة  مػػف  لػػؾ ا صػػكؿ ال ليػػ  ػػػػػػ يػػ ف الجز يػػات مػػش  ليا  ػػا 

المكجػػػكدات ػػػػػػػ فمػػػف الكاجػػػب اع بػػػار  لػػػؾ الجز يػػػات ب ػػػذ  ال ليػػػات، عنػػػد الجػػػرال ا دلػػػ  
الفاصػػ  مػػف ال  ػػاب كالسػػن  كاشجمػػاع كالتيػػاس  الذ محػػاؿ أف   ػػكف الجز يػػات مسػػ  ني  

 .  (ٓ)عف  ليا  ا، فمف أفذ بنص ػػػػ مثالن ػػػػ ف  جز   معريان عف  لي  فتد أفط (
سػػ دفؿ بػػالجز   مػػش اشعػػراض عػػف ال لػػ  فطػػ  فػػ  افج  ػػاد   ف ال لػػ   ػػك فاف    

 الحا ـ على الجز  ، ك ذا الجز   فيفرج عف أصؿ  ل  يندرج  ح  .  

                                                           

 (.َّّ/  ْالمكافتات  )  (ُ)
  (.َّّ/  ْالمصدر نفس   ) (ِ)
(نظريػػػ  المتاصػػػد عنػػػد اشمػػػاـ اليػػػاطب ،  ػػػ ليؼ: أفسػػػ اذ الػػػد  كر أحمػػػد الريسػػػكن  )دار ال لمػػػ  للنيػػػر كال كزيػػػش، ّ)

  . (ٔػػػػٓ/ ّ) ـ(ََُِ، سِمصر، التا رة( )ط
  (. ٕ/ّ(المصدر نفس  )ْ)
  ( ٖػػػػ ٕ/  ّلمصدر نفس  )(آ)
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كيتػػػكؿ اشمػػػاـ  تػػػ  الػػػديف السػػػب  : )فكظيفػػػ  العلمػػػال فػػػ  ال  ػػػب ذ ػػػر المسػػػا ؿ ال ليػػػ ، 
، فػػإذا علػػـ المف ػػ  انػػدراج ذلػػؾ ككظيفػػ  المف ػػ   نزيػػؿ  لػػؾ ال ليػػات علػػى الكرػػا ش الجز يػػ 

ف  ػاف غيػر ذلػؾ أم: (ُ)الجز   ف  ذلؾ ال ل  أف ى في  بالح ـ المذ كر ف  ال  ب( ، كاا
د.  الذا فالؼ الجز   ال ل ى المتررى ييرى

ف  فلفػػػت عنػػػ  بعػػػض     كب ػػػذا نجػػػد عنػػػد ال طبيػػػؽ ي تػػػدـ الح ػػػـ ال لػػػ  علػػػى الجز ػػػ  كاا
الػ  أىراد  راؿ ابف  يبىٍيرىةى رايت بفطب  المفاسد: ) ابف عتيػؿ ح ػ  عػف  سػرل: أىفَّ بعػض عمَّ

أىف يجػػػرم ن ػػػرنا ف  ػػػب الليػػػ  أىنَّػػػ  ف يجػػػرم الفَّ فػػػ  بيػػػت لعجػػػكز، فػػػ ىمر أىف ييػػػ رم من ػػػا 
فىيكعؼ ل ػا الػثَّمفي فلػـ  تبػؿ، ف  ػب ً سػرل اف فػذكا بي  ػا فػإف المصػال  ال لبيَّػاًت  ي فىػري 

ا فػػإف اللَّػػ ى ك ػػك ال ايػػ  فػػ  في ػػا المفاسػػد الجز يػػات. رػػاؿ ابػػف عتيػػؿ: كجػػ دت  ػػذا صػػحيحن
ػػارب لعمػػـك  ـي التػػادري لػػـ يػػراع نػػكادر المييى العػػدؿ يبعػػث المطػػر كاليػػمس، فػػًإف  ػػاف الح ػػي

 .  (ّ). ك)أف ال ليات ف يتدح في ا  فلؼ لحاد الجز يات((ِ)المنافش ف ير  أىكلى(
 ث جزئي في االس دالل مسأثل  اثجمع  ين اث  يات هاثجزئيات، هاع  ار اث  ي اع  ار 

عنػػػدما نتػػػكؿ كنتػػػرر أ ميػػػ  ا دلػػػ  ال ليػػػ  فػػػ  افسػػػ دفؿ، كنتػػػرر أف كيػػػش اليػػػريع     
 ل ، كأف ال ليات    الحا م ، فيعن  رطعان أننػا نطػرح الجز يػات، بػؿ فبػد مػف انػدراج 
ال ل  ف  الجز  ، كيع بر الجز   مالـ ي ف مناريان لل ل ، كف يكجد فػ  ال يػريش جز ػ  
رطعػػ ، نػػارض  ليػػان الب ػػ  )فمػػف الكاجػػب اع بػػار  لػػؾ الجز يػػات ب ػػذ  ال ليػػات عنػػد الجػػرال 
ا دلػػ  الفاصػػ  مػػف ال  ػػاب، كالسػػن ، كاشجمػػاع، كالتيػػاس، الذ محػػاؿ أف   ػػكف الجز يػػات 

                                                           

 ػػػػ ، ) دار ٕٔٓال اف  السػػػب   الكفػػاة: أبػػػ  الحسػػف  تػػػ  الػػديف علػػ  بػػػف عبػػد ف ػػاكل السػػب   ،  ػػػ ليؼ:  افمػػاـ(ُ)
 (.ُِّ/ُلبناف/ بيركت( ) -المعرف  

،  حتيؽ : أبك الز رال حاـز  ِٕٔاهلل الكفاة: :  محمد بف مفل  المتدس  أبك عبدالفركع ك صحي  الفركع ،   ليؼ(ِ)
 (. ْ/ْ، الطبع  : ا كلى(،) ُُْٖ -بيركت  -التاي  )دار ال  ب العلمي  

  (.ّٔ/  ِالمكافتات )(ّ)
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مس  ني  عف  ليا  ا، فمف أفذ بنص مثالن ف  جز   معريان عف  ليػ  فتػد أفطػ ، ك مػا 
عػف  ليػ  ف ػك مفطػل  ػذلؾ مػف أفػذ بػال ل  معريػان عػف أف مف أفذ بػالجز   معريػان 

 .  (ُ)جز ي (
 هنمثل  مثال  ط يقي ثذثك، هىي مسأثل  آثل اثحرث هاثنيي عنيا 

( ما يدؿ علػى الن ػ  عػف للػ  الحػراث،  مػا جػال عػف )أبػ  أيمامػ  جال عف النب  )   
كؿ: )ف يػدفؿ ( يتػالبا ل  راؿ: كرأل س   كيي ان مف لل  الحرث فتػاؿ سػمعت النبػ  )

 .(ِ) ذا بيت رـك الف أدفل  اهلل الذؿ(
ك ػػذا الحػػديث الجز ػػ  يعػػارض  ليػػان يػػدؿ علػػى أصػػؿ العمػػؿ كال سػػب من ػػا مػػا ركم     

(: )مػػا مػػف مسػػلـ ي ػػرس غرسػػان أك ( رػػاؿ: رػػاؿ رسػػكؿ اهلل ))عػػف ر ػػادة عػػف أنػػس )
 .كافدل   ثيرة.(ّ)صدر (يزرع زرعان في  ؿ من  طير أك النساف أك ب يم  الفَّ  اف ل  ب  

يػ اؿ لػيس بػدليؿ فػ   ـى العلمػال أفَّ  ػؿ دليػؿ فيػ  ايػ با  كاا ًلػ يتكؿ اشماـ الياطب : )رػد عى
الحتيتػػ  ح ػػى ي بػػيف معنػػا  كيظ ػػر المػػراد منػػ ، كييػػ رط فػػ  ذلػػؾ أف ف يعاريػػ  أصػػؿ 
رطعػػ ، فػػإذا لػػـ يظ ػػر معنػػا   شجمػػاؿ، أك ايػػ راؾ، أك عاريػػ  رطعػػ   ظ ػػكر  يػػبي  

ف اح ػػيج  فلػػيس بػػدليؿ   فَّ حتيتػػ  الػػدليؿ أف ي ػػكف ظػػا ران فػػ  نفسػػ  كدافن علػػى غيػػر ، كاا
 اللى دليؿ فإٍف دؿَّ الدليؿ على عدـ صح   ف حرل أف ف ي كف دليالن.

                                                           

 (.ٖ/  ّالمكافتات  )(ُ)
الجامش الصحي  المف صر،   ليؼ: محمد بف السماعيؿ أب  عبداهلل البفارم الجعف ،  حتيػؽ: د. مصػطفى ديػب (ِ)

، س ّبيػػركت( )ط –جامعػػ  دميػػؽ )دار ابػػف  ثيػػر، اليمامػػ   -الب ػػا أسػػ اذ الحػػديث كعلكمػػ  فػػ   ليػػ  اليػػريع  
         الػػػػزرع أك مجػػػػاكزة الحػػػػد ـ(،   ػػػػاب المزارعػػػػ ، بػػػػاب مػػػػا يحػػػػذر مػػػػف عكارػػػػب افيػػػػ  اؿ بالػػػػ  ُٕٖٗ - ػػػػػ  َُْٕ

  (.  ُِٔٗبالررـ ) (ُٕٖ/  ِ)
  (. ُِٓٗ(بالررـ )ُٕٖ/  ِ(صحي  البفارم،   اب المزارع ، باب فيؿ الزرع كال رس الذا أ ؿ من  )ّ)
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كف يم ػف أٍف  يعػػارض الفػركعي الجز يػػ ي ا صػػكؿى ال ليػ ى   فَّ الفػػركعى الجز يػ ى الٍف لػػـ  تػػ ًض 
ف ار يػػت عمػػالن  عمػػالن ف ػػ  فػػ  محػػؿ ال كرػػؼ، ــى األصــهل ىــه اثصــراط كاا ــاثرجهع إث ف

 .(ُ)(اثمس قيم، ي ناهل اثجزئيات ح ى إثى اث  يات
ككجػػ  الػػذؿ فػػ  الحػػديث المػػذ كر مػػف كج ػػيف: أحػػد ما: مػػا يلػػـز الػػزراع مػػف حتػػكؽ    

ا رض فيطػػالب ـ السػػلطاف بػػذلؾ. كالثػػان : أفَّ المسػػلميف الذا أربلػػكا علػػى الزراعػػ  يػػ لكا 
 .(ِ)ف   رؾ ج اد العدك نكع ذؿعف ال زك ك 

الحػػػض علػػػى معػػػال  ا حػػػكاؿ، كطلػػػب  -كاهلل أعلػػػـ  -معنػػػى  ػػػذا الحػػػديث  في ػػػكف )   
( علػػى أم ػػ  مػػف افيػػ  اؿ بػػالحرث الػػرزؽ مػػف أيػػرؼ الصػػناعات لمػػا فيػػ  النبػػ  )

ك يػػييش ر ػػكب الفيػػؿ كالج ػػاد فػػ  سػػبيؿ اهلل   نَّ ػػـ الٍف ايػػ  لكا بػػالحرث غلبػػ  ـ ا مػػـ 
الرا بػػ  للفيػػؿ الم عييػػ  مػػف م اسػػب ا، فحيػػ ـ علػػى ال عػػيش مػػف الج ػػاد ف مػػف الفلػػكد 

يػػؿ. اللػػى عمػػارة ا رض، كلػػزـك الم نػػ ، كالكرػػكع بػػذلؾ  حػػت أيػػدم السػػالطيف كر ػػاب الف
أآل  ػػرل أفَّ عمػػر رػػاؿ:  معػػددكا كافيكيػػنكا، كارطعػػكا الر ػػب، كثبػػكا علػػى الفيػػؿ كثبنػػا ف 

 .(ّ)ي لب ـ علي ا دعاة اشبؿ(
ػػيَّشى مػػا  ػػك أيػػرؼ منػػ ، لزمػػ  الػػذؿ  مػػا رػػاؿ ) (، )فمػػف لػػـز الحػػرث كغلػػب عليػػ ، كيى
ـ الباديػ  كيلزم  الجفال ف  فلت   لمفالط   مف  ك  ذلؾ، كرد جال ف  الحػديث )مػف لػز 

                                                           

 (.َِْػػػػ ِّٗ/  ُافع صاـ )(ُ)
م،  حتيػؽ: علػ  حسػيف الرحمف ابػف الجػكز ،   ليؼ: أبػ  الفػرج عبػد يؼ المي ؿ مف حديث الصحيحيفيينظر:  (ِ)

  (.ُُُْ/  ُـ( )ُٕٗٗ - ػ ُُْٖالرياض( )د.ط، س،  –دار الكطف  البكاب )
الملؾ ابػف بطػاؿ الب ػرم الترطبػ ،  حتيػؽ : يؼ: أبػ  الحسػف علػ  بػف فلػؼ بػف عبػديرح صػحي  البفػارم،  ػ ل (ّ)

 (.ْٕٓ/  ٔـ(. )ََِّ - ػ ُِّْ، س، ِالسعكدي  / الرياض( )ط -أبك  ميـ ياسر بف البرا يـ )م  ب  الريد 
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كرػػد أفبرنػا عليػػ  السػالـ بمػػا يتػكم  ػػذا المعنػى فتػػاؿ: )السػ ين  فػػ  أ ػؿ ال ػػنـ،  .(ُ)جفػا(
 .(ِ)كالفيالل ف  أصحاب الفيؿ، كالتسكة ف  الفذاذيف أ ؿ الكبر(

ف  ن  راؿ: كالذؿ ف  أ ؿ الحرث، أم: مف ي ف مالزمػ   ػذ  الم ػف  كليػد مػا ذ ػر      
يلػـز مػف ايػ  ؿ بػالحرث مػا ينكبػ  مػف المضنػ  بفػراج  مف  ذ  الصفات، كمف الػذؿ الػذم

 .(ّ)ا رييف(
)كلىمَّا ذ ر فيؿ الزرع كال رس فػ  البػاب السػابؽ، أراد الجمػش بينػ  كبػيف حػديث  ػذا    

البػاب   فَّ بين مػا منافػػاة بحسػب الظػػا ر، كأيػار اللػى  يفيػػ  الجمػش بيػػي يف أحػد ما  ػػك 
لػػزرع، كذلػػؾ الذا ايػػ  ؿ بػػ  فيػػيش بسػػبب  مػػا ركلػػ  مػػا يحػػذر مػػف عكارػػب افيػػ  اؿ بالػػ  ا

أمػػر بػػ ، كاآلفػػر  ػػك ركلػػ  أك مجػػاكزة الحػػد، كذلػػؾ فيمػػا الذا لػػـ ييػػيش كل نػػ  جػػاكز الحػػد 
 .(ْ)في (
كعلػػى  ػػذا فبػػد مػػف النظػػر فػػ  الجز يػػات مػػف غيػػر ال مػػاؿ لل ليػػات كفػػ   ػػذا يتػػكؿ    

اس حيػار  ليػات اليػريع  الريسكن : )فالبيدَّ للمج  د ك ك ينظر ف   ذ  الجز يات، مػف 
كمتاصد ا العام ، كركاعد ا الجامع ، فبيدَّ مف مراعاة  ذ  ك لؾ ف  لف كاحػد، كفبيػدَّ أف 

 .(ٓ)ي كف الح ـ مبنيان على  ذ  ك لؾ معان: أعن  ا دل  ال لي ، كا دل  الجز ي (
                                                           

( رػاؿ: )مػف سػ ف الباديػ  جفػا كمػف ا بػش الصػيد غفػؿ كمػف (نص الحديث ماركم )عف ابف عباس: عػف النبػ  )ُ)
(. راؿ الييخ ِٖٗٓ(بالررـ)ُِْ/  ِأ ى السلطاف اف  ف(. سنف أب  داكد،   اب الصيد، باب ف  ال باع الصيد )

 ا لبان : صحي . 
( راؿ: )رأس ال فر نحك الميرؽ كالففر كالفيالل ف  أ ؿ (: أف رسكؿ اهلل ))(نص الحديث )عف أب   ريرة ِ)

الفيػػؿ كاشبػػؿ كالفػػداديف أ ػػؿ الػػكبر كالسػػ ين  فػػ  أ ػػؿ ال ػػنـ(. صػػحي  البفػػارم،   ػػاب الفمػػس، بػػاب فيػػر مػػاؿ 
 (. ُِّٓ(بالررـ)َُِِ/  ّالمسلـ غنـ ي بش ب ا يعؼ الجباؿ )

 (.ْٖٓ/  ٔ)يرح صحي  البفارم ػ فبف بطاؿ (ّ)
 عمدة التارم يرح صحي  البفارم، المضلؼ: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بػف حسػيف ال ي ػابى(ْ)

  (.ِّْ/  ُٖبيركت( ) – ػ() دار الحيال ال راث العرب  ٖٓٓالحنفى بدر الديف العينى )الم كفى: 
  (. ّّٓللريسكن  ) (نظري  المتاصد عند اشماـ الياطب ،ٓ)
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يػات نظػر كال   يد على ال ليات ف يعن  عدـ النظر ف  الجز يػات، كافر صػار علػى ال ل
فاطل يضدم اللى  نزيؿ فاطل لوح اـ، كل ذا فإفَّ اشماـ الياطب  لػـ ي فػؿ عػف ال نبيػ  
على  ذ  المس ل     مي  ا ف    امؿ النظػرة اليػرعي  المضديػ  اللػى ال  امػؿ فػ  العمليػ  
ال نزيلي  لوح اـ، فتاؿ ما نص : )فػال يصػ  ال مػاؿ النظػر فػ   ػذ  ا طػراؼ، فػإفَّ في ػا 

فت ، كمف عدـ افل فات اللي ػا أفطػ  مػف أفطػ ، كحتيت ػ  نظػر مطلػؽ فػ  متاصػد جمل  ال
اليارع، كأفَّ   بش نصكص  مطلت  كمتيدة أمر كاجػب، فبػذلؾ يصػ   نزيػؿ المسػا ؿ علػى 

. )كأييػان فتػد يع بػر (ُ)مت يى ركاعد اليريع ، كيحصؿ من ػا صػكر صػحيح  افع بػار(
النص عليػ ، ك ػك أ ثػر مػا دلػت عليػ  اليػريع  اليارع مف ذلؾ ما ف  در   العتػكؿ الف بػ

فػػ  الجز يػػات   ف العتػػالل فػػ  الف ػػرات رػػد  ػػانكا يحػػافظكف علػػى  لػػؾ ا يػػيال بمت يػػى 
أنظار عتكل ـ، ل ف على كج  لػـ ي  ػدكا بػ  اللػى العػدؿ فػ  الفلػؽ كالمناصػف  بيػن ـ، بػؿ 

أفػػرل، أك   ػػاف مػػش ذلػػؾ ال ػػرج كارعػػان، كالمصػػلح   فػػكت مصػػلح  أفػػرل، ك  ػػدـ راعػػدة
)كبػػيف مػػف المصػػال  مػػا يطػػرد كمػػا يعاريػػ  . (ِ)ركاعػػد، فجػػال اليػػرع باع بػػار المصػػلح (

كجػػ  لفػػر مػػػف المصػػلح ،  مػػػا فػػ  اسػػػ ثنال العرايػػا كنحػػػك ، فلػػك أعػػػرض عػػف الجز يػػػات 
بإطالؽ لدفلت مفاسد، كلفا ت مصال ، ك ػك منػارض لمتصػكد اليػارع  ك نػ  مػف جملػ  

يفػػػدـ بعيػػػ ا بعيػػػان، كرلمػػػا  فلػػػك جز يػػػ  مػػػف اع بػػػار  المحافظػػػ  علػػػى ال ليػػػات   ن ػػػا
التكاعػػد الػػثالث في ػػا، كرػػد علػػـ أف بعيػػ ا رػػد يعػػارض بعيػػان، فيتػػدـ ا  ػػـ حسػػبما  ػػك 
مبيف ف    اب ال رجي  كالنصكص كا ريس  المع برة....فالحاصؿ أن  ف بػد مػف اع بػار 

 .  (ّ)فصكص الجز يات مش اع بار  ليا  ا كبالع س(

                                                           

  (. ُٓ/  ّ(المكافتات )ُ)
  (.ُِ/  ّالمصدر نفس   )(ِ)
 (.ُّ/   ّالمكافتات  ) (ّ)



 55  
 

     

   
 

 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ال لػػ  كالجز ػػ  كالمكالمػ  بين مػػا فبػػد منػػ  عنػد ال طبيػػؽ   نػػ  ) مػػا أف مػػف كالجمػش بػػيف 
ػػػان عػػػف  يلبيًػػػً  ف ػػػك ميفطػػػل، ف ػػػذلؾ مػػػف أفػػػذ بػػػال ل  معريػػػان عػػػف  أفػػػذ بػػػالجز   ميٍعًريى

افع بار لل ليات بحسب مكارد ا كأحكال ػا، كذلػؾ ليػبط ا،  مػا رػاؿ  ما أف . (ُ)جز ي (
برنػػػا اليػػػركريات  ل ػػػا  فػػػؿ ذلػػػؾ بالحاجيػػػات، أك اشمػػػاـ اليػػػاطب  مػػػا نصػػػ : )فلػػػك اع 

باليػػركريات أييػػا ف مػػا الذا اع برنػػا فػػ   ػػؿ ر بػػ  جز يا  ػػا  ػػاف ذلػػؾ محافظػػان علػػى  لػػؾ 
الر ب  كعلى غير ا مف ال ليات، فإف  لؾ المرا ب الػثالث يفػدـ بعيػ ا بعيػا، كيفػص 

. (ِ)حسب أحكال ػا(بعي ا بعيا، فإذا  اف  ذلؾ فال بد مف اع بار ال ؿ ف  مكارد ا كب
 ك ذا يابط م ـ ف  اع بار ال ليات ف  مكارد ا كحسب أحكال ا.

 اثنسخ غير هارد ع ى اث  ي 

مػػف ا  ميػػ  ال بػػرل كنحػػف نػػ  لـ كنتػػرر افسػػ دفؿ بال ليػػات كأ مي  ػػا فػػ  افج  ػػاد،    
كبيػػاف مبػػررات افسػػ دفؿ بػػال ل ، فبػػد أف نبػػػيف أمػػران م مػػان فػػ  يػػ ف ال ليػػات ك ػػػ  أف 
ال ليػػػات اليػػػرعي  ف يػػػدفل ا نسػػػخ رطعػػػان، كمػػػا  ي لػػػـ بػػػ  فػػػ  ال ليػػػات علػػػى أنػػػ  منسػػػكخ 

د   ن  )لما  ترر أف المنزؿ بم   مػف أح ػاـ اليػريع   ػك مػا  فيص  كفبد أف يطرح كييرى
 اف مف ا ح اـ ال لي  كالتكاعد ا صكلي  ف  الديف على غالب ا مر، ار يى ذلػؾ أف 

ف أم ػف عتػال( . (ّ)النسخ في ا رليػؿ ف  ثيػر   ف النسػخ ف ي ػكف فػ  ال ليػات كركعػان، كاا
 الجز يات.كالسبب كرال التكؿ بنسخ ال ليات  ك افغراؽ ب

 مػػا أف الرػػرار كرػػا ش افعيػػاف الجز يػػ  ف يعنػػ  ابطػػاؿ التكاعػػد ال ليػػ : )كريػػايا ا عيػػاف 
مح مل  شم ػاف أف   ػكف علػى غيػر ظا ر ػا، أك علػى ظا ر ػا، ك ػى مت طعػ  كمسػ ثناة 

                                                           

  (. ٖ/ّ(المصدر نفس  )ُ)
  (.ُِػ ُُ/ّ(المصدر نفس  )ِ)
  (.َُْ/    ّالمصدر نفس   ) (ّ)
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        . (ُ)مػػػػف ذلػػػػؾ ا صػػػػؿ، فػػػػال يم ػػػػف، كالحالػػػػ   ػػػػذ  البطػػػػاؿ  ليػػػػ  التاعػػػػدة بمػػػػا  ػػػػذا يػػػػ ن (
ريػػػػايا ا عيػػػػاف جز يػػػػ  كالتكاعػػػػد المطػػػػردة  ليػػػػات، كف  ػػػػن ض الجز يػػػػات أف أف   مػػػػا )

ف لػػـ يظ ػػر في ػػا   ػػنتض ال ليػػات، كلػػذلؾ  بتػػى أح ػػاـ ال ليػػات جاريػػ  فػػ  الجز يػػات، كاا
معنػػى ال ليػػات علػػى الفصػػكص،  مػػا فػػ  المسػػ ل  السػػفري  بالنسػػب  اللػػى الملػػؾ الم ػػرؼ، 

نصػػػػاب ف ي نيػػػػ  علػػػػى الفصػػػػكص، ك مػػػػا فػػػػ  ال نػػػػى بالنسػػػػب  اللػػػػى مالػػػػؾ النصػػػػاب، كال
 .(ِ)كباليد ف  مالؾ غير النصاب ك ك ب  غن  (

 اثمط ب األهل
 اثجانب اثنظري

ف   ػذا المبحػث عػرض لمػن ج الصػحاب  كا  مػ ، كطػريت  ـ فػ  افسػ دفؿ بال ليػات    
مػػف فػػالؿ الجانػػب النظػػرم كال طبيتػػ ، ففػػ  المطلػػب ا كؿ البيػػاف النظػػرم كبيػػاف أرػػكاؿ 

فػػ  طريتػػ  الصػػحاب  فػػ  افسػػ دفؿ كمػػن ج ا  مػػ   ػػذلؾ، كفػػ  المطلػػب الثػػان  العلمػػال 
( منػذ الك لػ  ا كلػى لتػد أدرؾ الصػحاب  ) ال طبيتات الفت ي  ال   جسدت ذلؾ المبػدأ.

أ مي  المتاصد ال لي  فػ  الف ػـ عػف رسػكؿ اهلل صػلى اهلل عليػ  كسػلـ  نظػران لمػا فصػ ـ 
 نػػػان ثاربػػػان كف ػػػران مسػػػ كعبان لمػػػا يسػػػ جد مػػػف أحػػػداث، اهلل  عػػػالى بػػػ  مػػػف مزايػػػا أ سػػػب  ـ ذ

كال ػػ   ػػاف  -صػػلى اهلل عليػػ  كسػػلـ-كباسػػ عراض بعػػض المكارػػؼ ال ػػ  عريػػت للنبػػ  
فػػػ   -()-مراعػػػاة ال ليػػػات في ػػػا حايػػػران، نػػػدرؾ  لػػػؾ الم انػػػ  ال ػػػ   بكأ ػػػا الصػػػحاب  

ف التػػيـ: )كرػػد ك ػػـ أعلػػـ النػػاس بمتاصػػد اليػػريع  اشسػػالمي  كمرامي ػػا. كيتػػكؿ ابػػ الف ػػـ.
نمػػا  ػػانكا يدنػػدنكف حػػكؿ معرفػػ  مػػراد    ػػاف الصػػحاب  أف ػػـ ا مػػ  لمػػراد نبي ػػا كأ بػػش لػػ ، كاا

                                                           

 (.َُْ/ّ( المكافتات )ُ)
 (.ُِٔ/   ّالمصدر نفس   )(ِ)
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ثػػـ  -صػػلى اهلل عليػػ  كسػػلـ-كمتصػػكد ، كلػػـ ي ػػف أحػػد مػػن ـ يظ ػػر لػػ  مػػراد رسػػكؿ اهلل 
( كيتػػػكؿ اشمػػػاـ اليػػػاطب  عػػػف صػػػحاب  رسػػػكؿ اهلل ) .(ُ)يعػػػدؿ عنػػػ  اللػػػى غيػػػر  الب ػػػ (

)كأصػػحاب  الػػذيف عرفػػكا متاصػػد اليػػريع  فحصػػلك ا كأسسػػكا ركاعػػد ا كأصػػلك ا كمػػن ج ـ 
عمػاؿ الجػد (2)كجالت أف ار ـ ف  ليا  ا، كأعملكا الجد فػ   حتيػؽ مباد  ػا كغايا  ػا( . كاا

ف  مباد  ا كغاي  ا  ك أعماؿ ل ليا  ا   ن ا لحاد صكر ا. ك ذا بيػاف لمعرفػ  الصػحاب  
كمػػػف نمػػػاذج فت ػػػال الصػػػحاب ،  أعلػػػـ النػػػاس بال يػػػريش.لمتاصػػػد اليػػػريع  ك ليا  ػػػا ك ػػػـ 

(، الذم رسـ من جان كايحان لالج  اد بال ليات، ك يفي  اسػ نباط ا ح ػاـ، كذلػؾ عمر)
ػا بعػػد: الف ػـ الف ػـ ف    اب  الذم بعث  اللى أب  مكسػى ا يػعرم ) (، كجػال فيػ : ) أمَّ

، -صػلى اهلل عليػ  كسػلـ-رسػكل   فيما يف لج ف  صدرؾ مػمَّا ليس فػ    ػاب اهلل، كسػنَّ 
ـٌ اعػػرؼ ا يػػػبا  كا مثػػاؿ، كرػػػس ا مػػكر عنػػدؾ، كاعمػػػد اللػػى أررب ػػػا اللػػى اهلل كأيػػػب  ا  ثػػ

كعلػى  ػذا الف ػـ سػار ا  مػ  كالفت ػػال كدنػدنكا حػكؿ  ػذا الف ػـ كلػـ يفرجػػكا  .(3)بػالحٌؽ..(
تا ػؿ ب ػا، ك  بػػش عنػ  فػ  افسػ دفؿ، فإنػا نجػد عػالـ المدينػ  مال ػان ك ػك را ػد المصػال  كال

ؿ علػػى ذلػػؾ ا صػػؿ ال لػػ   ثيػػران فػػ   المصػػال  يعنػػ  افسػػ دفؿ بالػػدليؿ ال لػػ ، رػػد عػػكَّ
فت ػػػ ، كح ػػػى عيػػػرؼ بػػػ ، كممػػػا يفسػػػر  ػػػذا أف مػػػذ ب مالػػػؾ  ػػػك أرػػػرب المػػػذا ب كأ ثػػػر 

. ك ػػذلؾ مػػف فتػػ  الصػػحاب    ػػكف (4)المػػذا ب أفػػذان بػػرأم الصػػحاب  كعمػػؿ أ ػػؿ المدينػػ 
لػػدل اشمػػاـ مالػػؾ المعرفػػ  ال بيػػرة بمتاصػػد اليػػريع  ك ليا  ػػا، كأنػػ  راعػػى ال ليػػات عنػػد 

                                                           

 ػ(، دراس  ك حتيؽ: ط  ُٕٓ)ت:(العالـ المكرعيف عف رب العالميف،   ليؼ: محمد بف أب  ب ر ابف ريـ الجكزي  ُ)
  (ََّ/  ُ) ـ(ُٖٔٗ ػ/ُّٖٖالرضكؼ سعد )م  ب  ال ليات ا ز ري ، مصر، التا رة( )د.ط، عبد

  (.ُِ/  ُالمكافتات )(ِ)
علػ  بػف مكسػى أبػ  ب ػر البي تػ ،  حتيػؽ: محمػد عبػدالتادر سنف البي ت  ال برل،   ليؼ: أحمد بػف الحسػيف بػف (ّ)

 (.َِّْٕ(بالررـ)ُٕٗ/ َُـ( )ُْٗٗ - ػ ُُْْم   الم رم ( )د.ط، س،  -م  ب  دار الباز )عطا
 (.ّّّ(. كمالؾ، محمد أبك ز رة )ّْٔ/  ْيينظر: المكافتات ) (ْ)
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افسػػ دفؿ مسػػ  ديان بمػػن ج الصػػحاب ، ك ػػذا مػػا نػػص عليػػ  علمػػال المػػذ ب )كمػػف أصػػكؿ 
ك ػ   ليػات اليػريع .  مػا أف مػف  (1)مالؾ أن  يراع  الحاجػات  مػا يراعػ  اليػركرات(

صكل  الجمش بػيف ال ليػات كالجز يػات: )الذ الف الجمػش بػيف التكاعػد ال ليػ  العامػ  كا دلػ  أ
الجز يػػػ  الفاصػػػ   يت يػػػ  العطػػػال بعػػػض الحػػػافت أح امػػػا فاصػػػ ، اسػػػ كجب ا الحفػػػاظ 

 .ك ذا كاي  ف  فت  مالؾ.(2)على ال ليات اليرعي ، كالمتاصد العام  اليرعي (
 س دالل هىه أهل من صنف في أصهل اثفقو أمَّا عن منيج اممام اث افعي في اال

 ػػػػ(، فتػػػاؿ: َِْ)ت  ػػػػ( عػػػف اشمػػػاـ اليػػػافع ْٖٕ)ت الجػػػكين  نتػػػؿ المػػػاـ الحػػػرميف    
)ذ ػػػر اليػػػافع  فػػػ  الرسػػػال   ر يبػػػا حسػػػنان، فتػػػاؿ: الذا كرعػػػت كارعػػػ  فػػػ حكج المج  ػػػد اللػػػى 
طلػػب الح ػػـ في ػػا، فينظػػر أكفن فػػ  نصػػكص ال  ػػاب، فػػإف كجػػد مسػػل ان دافن علػػى الح ػػـ 

ف أعكز  انحدر اللػى نصػكص ا فبػار ف انحػط اللػى  ف ك المراد، كاا الم ػكا رة، فػإف كجػد  كاا
ف انعطػػؼ علػػى ظػػكا ر ال  ػػاب، فػػإف  نصػػكص أفبػػار اآلحػػاد، فػػإف عثػػر علػػى م ػػزا  كاا
كجد ظا ران لـ يعمؿ بمكجب  ح ى يبحث عف المفصصات، فػإف فح لػ  مفصػص  ػرؾ 
ف لـ ي بيف مفصػص طػرد العمػؿ بمت يػا ، ثػـ الف لػـ يجػد فػ   العمؿ بفحكل الظا ر، كاا

ران نػػػزؿ عنػػػ ، اللػػػى ظػػػكا ر ا فبػػػار الم ػػػكا رة مػػػش ان فػػػال المفػػػ ص، ثػػػـ اللػػػى ال  ػػػاب ظػػػا 
فإن عدم اثمط هب في ىذه اثدرجات ثم يخـض فـي اثقيـاس  عـد، هث نـو أفبار اآلحػاد، 

 .  (ّ)(ينظر في   يات اث رع همصاثحيا اثعامل
                                                           

بيػركت  -(ال اج كاش ليؿ لمف صر فليؿ،   ليؼ: محمد بف يكسؼ بف أب  التاسـ العبدرم أب  عبداهلل،)دار الف ػرُ)
(.كينظػػػر: يػػػرح ميػػػارة الفاسػػػ ،  ػػػ ليؼ: أبػػػ  عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد َّٗ/ٓ(.، )ِ، طُّٖٗ -
ـ، َََِ - ػػ َُِْ -/ بيػركت لبنػاف -الرحمف )دار ال  ػب العلميػ  ال  ،  حتيؽ: عبػد اللطيػؼ حسػف عبػدالم
 (. ُِٕ/ِ(، )ُط

(الف ر المتاصدم عند اشماـ مالؾ كعالر   بالمناظرات ا صكلي  كالفت يػ  فػ  التػرف الثػان  ال جػرم،  ػ ليؼ: محمػد نصػيؼ ِ)
 (.ٓٗـ( )ََِٖ ػ ُِْٗ،س  ُدار الحديث ػ التا رة ػ مر ز ال راث الثتاف  الم رب  ػ ط العسرم )

 (.ٕٖٓ-ْٕٖ/  ِأصكؿ الفت ، )( البر اف ف  ّ)
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اشجمػاع كب ذا نجد أف اشماـ اليافع  ردـ النظر ف  ال ليات ربؿ اللجكل اللى أصؿ     
) كعػػد اليػػافع  مػػػف  ػػذا الفػػػف  كالتيػػاس. الذان فػػإف  ػػػذا المػػن ج مػػن جه م بػػػشه عنػػد ا  مػػػ .

اليجػػاب التصػػاص فػػ  المثتػػؿ، فػػإف نفيػػ  يفػػـر راعػػدة الزجػػر، ثػػـ الذا لػػـ يجػػد فػػ  الكارعػػ  
مصلح  عام  ال فػت اللػى مكايػش اشجمػاع، فػإف كجػد ـ أطبتػكا علػى ح ػـ نصػكا عليػ ، 

إن ام نـع اسـ ن اط معنـى جزئـي، فـال يم نـع ) نػ   .(ُ)الفحػص(فتػد  فػك  مضنػ  البحػث ك 
ــو   يــاً  ، كمثػػاؿ  ػػذا التسػػـ العبػػادات البدنيػػ  المحيػػ ، فإنػػ  ف ي علػػؽ ب ػػا أغػػراض  خي 

دفعيػػ  كف نفعيػػ ، كل ػػف ف يبعػػد أف يتػػاؿ  كاصػػؿ الكظػػا ؼ يػػديـ مػػركف العبػػاد علػػى ح ػػـ 
الفحيػػػال كالمن ػػػر ك ػػػذا يتػػػش علػػػى  افنتيػػػاد، ك جديػػػد الع ػػػد بػػػذ ر اهلل  عػػػالى ين ػػػى عػػػف

كمػف مػن ج ـ أن ػـ الذا كجػدكا )أف التيػاس الجز ػ   الجمل  أم: المعنى ال لػ . (ِ)الجمل (
ف  ػػػاف جليػػػان الذا صػػػادـ التاعػػػدة ال ليػػػ   ػػػرؾ التيػػػاس الجلػػػ  للتاعػػػدة ال ليػػػ ( . (3)فيػػػ ، كاا

ال ماثػؿ عنػد )كبياف ذلؾ بالمثاؿ الف التصاص معدكد مف حتكؽ اآلدمييف كرياس ا رعاي  
ال تابػػؿ علػػػى حسػػب مػػػا يليػػؽ بمتصػػػكد البػػاب، ك ػػػذا التيػػاس يت يػػػ  أف  ت ػػؿ الجماعػػػ  
بالكاحػػد، كل ػػف فػػ  طػػرد  كالمصػػير الليػػ   ػػدـ التاعػػدة ال ليػػ ، كمناريػػ  اليػػركرة، فػػإف 
اسػػ عان  الظلمػػ  فػػ  الت ػػؿ لػػيس عسػػيران كفػػ  درل التصػػاص عنػػد فػػرض افج مػػاع فػػـر 

  ذلػؾ ي ػكؿ اللػى أف متابلػ  اليػ ل بػ  ثر منػ  لػيس يفػـر كحاصؿ التكؿ فػ أصؿ الباب.
ف فال ماثػػؿ فػػ  الحتػػكؽ الم ربػػ  اللػػى  أمػػران يػػركريان، ف ػػذا معنػػى  سػػمي نا ل ػػذا جز يػػان، كاا
اآلدميػػيف مػػف ا مػػكر ال ليػػ  فػػ  اليػػريع ، غيػػر أف التاعػػدة ال ػػ  سػػمينا ا  ليػػ  فػػ   ػػذا 

كف  مكيػش لفػر  .(4)ر مصلح (اليرب مس ند ا أمر يركرم كال ماثؿ ف  ال تابؿ أم
                                                           

 (.ٕٖٓ-ْٕٖ/  ِالمصدر نفس  ) (ُ)
 (.َْٔ/  ِ( المصدر نفس  )ِ)
  (.َْٔ/  ِالمصدر نفس  ) (ّ)
  (. َٓٔ- َْٔ/  ِ(البر اف ف  أصكؿ الفت  )ْ)
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قد  ميد فـي اث ـريعل أن األصـهل إذا ث  ـت قهاعـدىا فـال ينص اشماـ الجكين  را الن: )
كبيػاف ذلػؾ أف )البيػش يل حػؽ بتاعػدة  .(1)(نظر إثى ط ب  حقيـق معناىـا فـي احـاد اثنـهع

اليػػركرة مػػف ج ػػ  مسػػيس الحاجػػ  اللػػى  بػػادؿ العػػركض، كالعػػركض ف  عنػػ   عيان ػػا، 
ذا  نمػػػا  ػػػراد لمنافع ػػػا، كم علػػػؽ  صػػػرفات الفلػػػؽ فػػػ  ا عيػػػاف محػػػاؿ منػػػافع ـ من ػػػا، كاا كاا
أطلؽ الفتي  ملؾ العيف أراد ب  افسػ م اف مػف ال صػرؼ اليػرع  علػى حسػب اشرادة مػا 
بتيػػت العػػيف، ثػػـ المنػػافش الذا رػػدرت نكعػػان مػػف العػػركض كظ ػػر مسػػيس الحاجػػ  ) اللي ػػا ( 

مػػف اسػػ ترل  ك) .(2)(اث حــق ىــذا  األصــهل اث  يــلفػػ  المسػػا ف كالمرا ػػب ) كغير ػػا ( 
نصكص اليارع كف اكا ، يحصؿ عند  راعدة  لي ، ك   أف اليارع رد يػبط أنػكاع البػر 

، كالحػػج، كغير ػػا ممػػا الجمعػػت الملػػؿ مػػف الكيػػكل، كال سػػؿ، كالصػػالة، كالز   ػػاة، كالصػػـك
عليػػ  ب نحػػال اليػػبط، فيػػرع ل ػػا أر انػػان كيػػركطان كلدابػػان ككيػػش ل ػػا م رك ػػات كمفسػػدات 
كجػػػكا ز، كأيػػػبش التػػػكؿ فػػػ   ػػػذا حػػػؽ اشيػػػباع، ثػػػـ لػػػـ يبحػػػث عػػػف  لػػػؾ ا ر ػػػاف كغير ػػػا 

ا ر ػػػاف  بحػػدكد جامعػػػ  مانعػػػ   ثيػػػر بحػػث، ك لمػػػا سيػػػ ؿ عػػػف أح ػػاـ جز يػػػ    علػػػؽ ب لػػػؾ
هأر ـدىم كاليركط كغير ا، أحال ا على ما يف مػكف فػ  نفكسػ ـ مػف ا لفػاظ المسػ علم ، 

ال ريـ زيػداف تػكؿ الػد  كر عبػدكي .(3)(إثى رد اثجزئيات نحه اث  يـات هثـم يـزد ع ـى ذثـك
ك ػػػػػاف ن ج ػػػػػـ فػػػػػ   مبينػػػػػان مػػػػػن ج الصػػػػػحاب  فػػػػػ  افسػػػػػ نباط، فيتػػػػػكؿ: ) -رحمػػػػػ  اهلل –

الذا كردت علػػي ـ الكارعػػػ  ال مسػػػكا ح م ػػػا فػػ    ػػػاب اهلل، فػػػإف لػػػـ  افسػػ نباط: أن ػػػـ  ػػػانكا
يجدكا الح ـ في  رجعكا اللى السن ، فإف لـ يجػدك  فػ  السػن  اج  ػدكا فػ  يػكل مػا عػرؼ 

                                                           

 (.َِٔ/  ِالمصدر نفس  )(ُ)
  (.َٕٔ/  ِالمصدر نفس  )(ِ)
،  حتيػؽ :  ُُٕٔالرحيـ الػد لكم  الكفػاة: المضلؼ:  أحمد بف عبػدتليد ، اسـ عتد الجيد ف  أح اـ افج  اد كال  (ّ)

 (.َُ/  ُ( )ُّٖٓ –التا رة  -محب الديف الفطيب ) المطبع  السلفي  
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 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

فػػػإف المتاصػػػد  كب ػػػذا ) .(1)مػػػف متاصػػػد اليػػػريع  كمػػػا  ػػػكم ل اليػػػ  نصكصػػػ ا اك  يػػػير(
النظر الجز   اللى دا رة النظر ال لػ   الترلني  العليا الحا م  سكؼ  فرج الفتي  مف دا رة

كالفتػػ  ا  بػػر، كذلػػؾ يعطي ػػا مػػف المركنػػ  كالسػػع  مػػا يجعل ػػا رػػادرة علػػى اسػػ يعاب أيػػ  
ف  ذ  ا طركحػ  (2)مس جدات، ك حتيؽ مصال  البيري ، كسد الذرا ش بكج  المفاسد( . كاا

ر كعلػػػى كاف بػػػدت للعيػػػاف جديػػػدة فػػػاف  ثيػػػران مػػػف ا مػػػ  الصػػػحاب  أمثػػػاؿ ابػػػ  ب ػػػر كعمػػػ
(3)رػػد جػػرت علػػى السػػن  ـ كظ ػػرت فػػ  فت  ػػـ -ريػػ  اهلل عػػن ـ–كعا يػػ  

ك مػػا سػػي     
 بياف ذلؾ ف  ال طبيتات الفت ي  للصحاب .

 اثمط ب اثثاني
 اثجانب اث ط يقي

 كي يمف  ذا المطلب  طبيتات فت ي  للصحاب  ف  افس دفؿ بال ل ، كمن ا:
 ( اثزهاج من اث  ا يات  منع سيدنا عمر ) .1

النَّػػ  ف أزعػػـ أنَّ ػػا حػػراـ، كل نَّػػ  أفػػاؼ أٍف  عػػاطكا  كذلػػؾ عنػػدما   ػػب اللػػى حذيفػػ : )    
( الػزكاج مػف ال  ابيػات عنػدما رأل أفَّ ذلػؾ . فمنش سيدنا عمػر )(4)( المكمسات من فَّ 

يضدم اللى يركرة اج ماعي  مش الرػرار  أنػ  حػالؿ فػ  أصػل   ل ػف لفسػاد مالػ  منػش. ك ػك 

                                                           

، ُال ريـ زيداف،)مضسسػػ  الرسػػال  نايػػركف، بيػػركت، لبنػػاف( )طعبػػد ،  ػػ ليؼ: الػػد  كراثــهجيز فــي أصــهل اثفقــو (ُ)
  ( ُٓـ( )ََِْ ػ ، ُِْٓس

 طكر المن ج المتاصدم عند المعاصريف، مدارس  مش الييخ ط  جػابر العلػكان ، حػكار زينػب العلػكان  )المع ػد  (ِ)
  (. ُٔفرجينيا( )- رندف-العالم  للف ر افسالم 

 يينظر: المصدر نفس . (ّ)
 مػاؿ يكسػؼ  اهلل بف محمد بػف أبػ  يػيب  ال ػكف ،  حتيػؽ :،   ليؼ: أب  ب ر عبداثمصنف في األحاديث هانثار(ْ)

( بػالررـ ْْٕ/  ّمف  اف ي ر  الن اح ف  أ ؿ ال  اب) ، ػ(َُْٗ، س، ُالرياض( )ط –الحكت )م  ب  الريد 
(ُّٔ .) 
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 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

فػػػػ  متابلػػػػ  نػػػػص جز ػػػػ . ك حصػػػػيف المج مػػػػش مػػػػف الفسػػػػاد  ػػػػك مػػػػف نظػػػػر اللػػػػى ال ليػػػػات 
 ( ف  اس دفل .المتاصد ال لي ، ك ذا ما نظر اللي  سيدنا عمر )

 (  ط يق حد اثسرقل عام اثمجاعل إيقاف سيدنا عمر ) .2
أم: مجاعػػ . كفػػ   ػػذا  (1)ركم )عػػف عمػػر يتػػكؿ: )ف رطػػش فػػ  عػػذؽ كف فػػ  عػػاـ سػػن (

، فػإفَّ السػن  الذا  انػت سىػنى ى همق حى قهاعـد اث ـرعلتيػاس يتكؿ ابف التيـ: ) ذا محض ا
مجاعػػ  كيػػدة غلػػب علػػى النػػاس الحاجػػ  كاليػػركرة، فػػال ي ػػاد يسػػلـ السػػارؽ مػػف يػػركرة 

 .  (2) دعك  اللى ما يسد ب  رمت (
كبيف اليارع الح يـ أنَّ  لـ يي ًلؼ ب يػر يػركط كأسػباب كمكانػش  ح ػى يػ ـ  نزيػؿ ال  ليػؼ 

كفؽ فلت ـ كردر  ـ، كعلى كفؽ أعمال ـ ك تصيرا  ـ مف غيػر ا  ػاـ على الم لفيف على 
لليػػرع  ) فَّ أح ػػاـ اليػػرع ليسػػت مطلتػػ  معلتػػ  فػػ  ال ػػكال بػػؿ ميػػركط  بكارػػش، بزمػػاف 

. ك ػػػذا سػػػر  حػػػرؾ اليػػػريع  ك  ثر ػػػا ك  ثير ػػػا (3)كم ػػػاف كأفػػػراد، ل ػػػؿ مػػػن ـ ردر ػػػ  كبي  ػػػ (
كيػعف  كرك ػ  كغنػا  كفتػر ، كمػف  جا ػؿ  ػذا بالكارش كالمج معات   ن ا  ساير اشنساف 

كممػػػػا يجػػػػب أفَّ ينبػػػػ  عليػػػػ  أف  نػػػػاؾ يػػػػركطان ظػػػػا رةن حػػػػدد ا   جا ػػػػؿ منطػػػػكؽ اليػػػػرع.
اليػارع، ك نػاؾ يػركطان ميػمرةن، كالميػمرة  حػدد ا المتاصػد ال ليػ ، ك ػذا مػا نظػر الليػ  

يػػػركط ( فػػػ   ػػػذ  المسػػػ ل ، فالفعػػػؿ أحيانػػػان   حتػػػؽ يػػػركط  الظػػػا رة، ل ػػػف السػػػيدنا )
الميػػمرة لػػـ   حتػػؽ، كييعػػرؼ ذلػػؾ ب فلػػؼ المتاصػػد  ػػ ف ي فلػػؼ يػػركرم أك حػػاج  أك 

  حسين ، فا كؿ  جيز  اليركرة، كالثان   جيز  الحاج .

                                                           

 (.ُِٓ/  ٓمصنؼ ابف أب  ييب  ) (ُ)
  (.ُُػػػػ َُ/  ّالعالـ المكرعيف عف رب العالميف ) (ِ)
دار المػػدار اشسػػالم  ػ   ػػ ليؼ: حسػػف حنفػػ  ) مػػف الػػنص اللػػى الكارػػش محاكلػػ  شعػػادة بنػػال علػػـ أصػػكؿ الفتػػ ، (ّ)

  (. ّٕٔ/ِـ( )ََِٓ، س ُبيركت ػ لبناف( )ط
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ك ثيػػػران مػػػا يع مػػػد علػػػى ا سػػػباب كاليػػػركط كالمكانػػػش علػػػى النصػػػكص الجز يػػػ ، ك ي يبػػػب 
جػػػالت بمثابػػػ  يػػػركط النصػػػكص ال ليػػػ  المتاصػػػدي    نػػػ   نػػػاؾ مػػػف ال ليػػػات اليػػػرعي  

 كأسباب كمكانش، يح اج المج  د اللى  يف ا ل طبيؽ الح ـ.
 ( عن  قسيم أرض اثسهاد ع ى اثفا حين ام ناع سيدنا عمر ) .3

ػػا فيػػػ  ى العػػراؽ يػػػاكر عمػػػر ) )      أرض السػػػكاد( ال ػػػ   ( النػػاسى ًفػػػ  رسػػػم  ا ريػػيف )لىمَّ
لىػػى المسػػلميف مػػف أرض العػػراؽ كاليػػاـ  فػػ  لـ رػػـك فيػػ  كأرادكا أف يتسػػمكا ل ػػـ أفػػال اهلل عى

(: ف يػػؼ بمػػف يػػ    مػػف المسػػلميف فيجػػدكف ا رض حتػػكر ـ كمػػا ف حػػكا  فتىػػاؿى عمػػر )
بعلكج ـ رد ار سمت ككرثت عػف اآلبػال كحيػزت، مػا  ػذا بػرأم. فتىػاؿى لػ  عبػدالرحمف ابػف 

ػا أفػال اهلل علػي ـ. فتىػعكؼ ) اؿى عمػر: مػا  ػك (: فما الرأم  ما ا رض كالعلكج الفَّ ًممَّ
الف  ما  تكؿ كلست أرل ذلؾ كاهلل ف يف   بعدم بلدان في كف في ا  بير نيؿ بؿ عسػى أف 
ي كف  ال على المسػلميف فػإذا رسػمت أرض العػراؽ بعلكج ػا، كأرض اليػاـ بعلكج ػا فمػا 
يسػػػػػد بػػػػػ  الث ػػػػػكر، كمػػػػػا ي ػػػػػكف للذريػػػػػ  كا رامػػػػػؿ ب ػػػػػذا البلػػػػػد، كب ير ػػػػػا مػػػػػف أرض اليػػػػػاـ 

( ينظػػػػر اللػػػػى مػػػػاؿ ا مػػػػكر ك ػػػػ  الذا ريًسػػػػمىٍت  ػػػػذ  ف ػػػػاف سػػػػيدنا عمػػػػر ) . (ُ)كالعػػػػراؽ(
ػػػٍف يسػػػد الث ػػػكر كمػػػف لورامػػػؿ كاليػػػعفال، كفاطػػػب مػػػف أع ػػػرض عليػػػ  مػػػف  ا ريػػػ  فىمى

أرأي ـ  ذ  الث ػكر فبيػدَّ ل ػا مػف رجػاؿ يلزمكن ػا، أرأيػ ـ  الصحاب  بماؿ  ذا الح ـ را الن: )
فبيػدَّ ل ػا مػف أٍف  ييػحفى  -كال كفػ  كالبصػرة كمصػر الياـ كالجزيرة  - ذ  المدف العظاـ 

درار العطػػال علػػي ـ. فمػػف أيػػف يعطػػى  ػػضفل اًلذىا رسػػمت ا ريػػكف كالعلػػكج   بػػالجيكش، كاا
ك ػػذا النظػػر اللػػى المػػاؿ ال لػػ   .(ِ)( فتػػالكا جميعػػان: الػػرأم رأيػػؾ ، فػػنعـ مػػا رلػػتى كمػػا رأيػػتى 

 مش كجكد النص الجز   المانش.
                                                           

 (.ِْ ػ( )ُِّٖ، س، ّ(الفراج،   ليؼ: أب  يكسؼ يعتكب بف البرا يـ، )المطبع  السلفي  كم  ب  ا التا رة( )طُ)
  (. ِٓ(المصدر نفس )ِ)
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: )فمػػػا لمػػػف جػػػال بعػػػد ـ مػػػف المسػػػلميف كأفػػػاؼ الف ()ا رػػػاؿ كفػػػ  ركايػػػات أفػػػرل من ػػػ
( رػاؿ: لػكف لفػر . كف  ركايػ  أفػرل )أفَّ عمػر )(ُ)رسم   أف  فاسدكا بين ـ ف  الميا (
. كفػػ  ال  ػػاب الطكيػػؿ الػػذم فاطػػب بػػ  سػػعد بػػف (ِ)النػػاس مػػا اف  حػػت رريػػ  الفَّ رسػػم  ا(

. (ّ)حيػر لػـ ي ػف ًلمىػف بعػد ـ يػ ل(( را الن: )فإنَّا لك رسمنا ا بيف مف أب  كراص )

ٹ  ) النَّػ  رػد كجػدت حجػ ، (:)كراؿ لـ فالف  مف الصحب،  ك ك يس دؿ بال ل  فتػاؿ

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   چ  چ  چ  چ  ٹ چ 

حى َّػػى فػػرغ مػػف يػػ ف بنػػ  النيػػير ف ػػذ  عامػػ  ًفػػ  (4)چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڇڇ  ڇ  ڇ

ّـَ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  ٹچ ٹالتػػػػػػرل  ل ػػػػػػا. ثيػػػػػػ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ      ںگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ  ثههههه  (5)چھ     ھ  ے  ے  ھہ  ھ  ہہ  ہ

ثػػػػـ (6)چۉ   ۉ  ې   ۅڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  ې  ې  ى  چ لـ يرضى حى َّى فلػط ب ػـ غيػر ـ، فىتىػاؿى 

   یوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

                                                           

 –ق( حتيػػؽ: فليػػؿ محمػػد  ػػراس، )دار الف ػػر.  ِِْ (  ػػاب ا مػػكاؿ،  ػػ ليؼ: أبػػ  عبيػػد التاسػػـ بػػف سػػالـ )ت:ُ)
 (. ُٕ/ُـ( )ُٖٖٗ - ػ َُْٖ -بيركت( )د.ط، س،

  (. ّٕ/ُ(المصدر نفس  )ِ)
  (. ْٕ/ُ(المصدر نفس  )ّ)
  (. ٔ(سكرة الحير: لي  )ْ)
  (. ٕ(سكرة الحير: لي  )ٓ)
  (. ٖ(سكرة الحير: لي  )ٔ)
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ػالى مػف بعػد ـ. (ُ)چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب ف انت  ذ  عام  لمػف جى
فتد صار  ذا الف ل بيف  ضفل جميعان ف يؼ نتسم  ل ضفل كندع مف  فلؼ بعػد ـ ب يػر 

لىى  ر   كجمش فراج (  .(ِ)رسـ، ف جمش عى
صػػاحب   ػػػاب الفػػراج فتػػاؿ: )كالػػػذم رأل  علػػؽ علػػػى  ػػذا التايػػ  أبػػػك يكسػػؼثػػـ     

( مف افم ناع مف رسم  ا ريػيف بػيف مػف اف  ح ػا عنػد مػا عرفػ  اهلل مػا  ػاف عمر )
ًفػػ    ابػػ  مػػف بيػػاف ذلػػؾ  كفيتػػان مػػف اهلل  ػػاف لىػػ ي فيمػػا صػػنش، كفيػػ   انػػت الفيػػرة لجميػػش 

   بػيف المسػلميف عمػـك النفػش لجمػاع  ـ  المسػلميف كفيمػا رل  مػف جمػش فػراج ذلػؾ كرسػم
لىػػى النػػاس ًفػػ  ا عطيػػات كا رزاؽ، لػػـ  يػػحف الث ػػكر كلػػـ   فَّ  ػػذا لػػك لػػـ ي ػػف مكركفػػان عى
لىػػٍت   تػػكى الجيػػكش علػػى السػػير ًفػػ  الج ػػاد، كلمػػا أمػػف رجػػكع أ ػػؿ ال فػػر اًللىػػى مػػدن ـ اًلذىا فى

. يتػػػػكؿ ا سػػػػ اذ أحمػػػػد (ّ)مػػػػف المتا لػػػػ  كمػػػػف المر زرػػػػ ، كاهلل أعلػػػػـ بػػػػالفير حيػػػػث  ػػػػاف(
الريسػػكن : )لتػػد  انػػت التسػػم  علػػى الفػػا حيف مصػػلح  ل ػػـ فيػػؾ، كل ػػف النظػػر البعيػػد، 
كالمس تبؿ البعيد  اف ل ما  لم  أفرل،    ال   رجحت عند ذكم النظػر افس صػالح  

 . فتكم المس تبؿ على الحاير لرجحاف مصلح  .(ْ)البعيد(
ك ػػذا يتكدنػػا اللػػى ج ػػ  أفػػرل (: )معلتػػان علػػى رأم سػػيدنا عمػػر ) كيتػػكؿ الريسػػكن     

مػػػف ج ػػػات النظػػػر اللػػػى المصػػػلح ، ك ػػػ  ج ػػػ  عمكم ػػػا أك فصكصػػػ ا. فمػػػا رػػػد ي ػػػكف 

                                                           

  (. ٗ(سكرة الحير: لي  )ُ)
  (.ْٕ/ُ(. كينظر: ا مكاؿ )ِٕيكسؼ )(الفراج  ب  ِ)
  (. ِٕ(الفراج  ب  يكسؼ )ّ)
اشج  ػػاد ػػػػػػػ الػػنص ػػػػػػػ الكارػػش ػػػػػ المصػػلح ،  ػػ ليؼ: أ.د أحمػػد الريسػػكن ، كد. محمػػد جمػػاؿ بػػاركت )دار الف ػػر ػػػػػػػ (ْ)

 (.ّٔـ( )َََِق، َُِْ، س، ُدميؽ ػػػػ سكريا( )ط
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مصػػػلح  للفػػػكاص، رػػػد ي ػػػكف مفسػػػدة للعػػػكاـ، كمػػػا المصػػػلح  الحػػػؽ ال ػػػ  ييػػػمؿ نفع ػػػا 
 .(ُ)كفير ا الفاص  كالعام  معان(

  حمين اثصناع   .4
لَّػػى أفَّ عمػػر بػػف الفطػػاب )كذ ػػر ابػػف حػػـز      ( يػػمف الصػػناع يعنػػ : مػػف فػػ  الميحى

( ييػمف ا جيػر. كصػ  مػف عمؿ بيد . كمف طريؽ لفر،  اف على بف أبى طالب )
. (ِ)طريؽ لفر أفَّ عليان  اف ييػمف التصػار. كالصػكاغ كرػاؿ: ف يصػل  النػاس افَّ ذلػؾ

مػػا كجػػدت أسػػباب كجػػدت  كمالحظػػ  النسػػؽ العػػاـ لليػػريع  أفَّ ذلػػؾ ف يصػػ  ل ػػف بتػػدر
مسػػببات، فيػػعؼ الػػكازع الػػدين  كالفػػكؼ مػػف اهلل أديػػا اللػػى العػػدكؿ عػػف ا صػػؿ العػػاـ  

  جؿ سالم   نزيؿ اليريع  على محال ا المناسب .
ػػػا يسػػػ عملكف علػػػى كجػػػ      يتػػػكؿ اشمػػػاـ مالػػػؾ: )النَّمػػػا ييػػػمف الصػػػناع مػػػا دفػػػش اللػػػي ـ ًممَّ

فف بػػار ل ػػـ كا مانػػ ، كلػػك  ػػاف ذلػػؾ اللػػى الحاجػػ  اللػػى أعمػػال ـ، كلػػيس ذلػػؾ علػػى كجػػ  ا
أمان  ـ ل ل ت أمكاؿ الناس كياعت ربل ـ، كاج رلكا على أفذ ا، كلك  ر ك ػا لػـ يجػدكا 
مس ع بان، كلـ يجدكا غير ـ كف أحػدان يعمػؿ  لػؾ ا عمػاؿ غيػر ـ، فيػمنكا ذلػؾ  لمصػلح  

 . كالنظر اللى المصال  نظر اللى ال ليات. (ّ)الناس(
 حهال األ ل  .5

( س ل  رجؿ عف اللتط  فتاؿ: اعػًرٍؼ ك ال ػا جال ف  يال  اشبؿ: )أفَّ النب  ) ما   
بُّ ػػا ف د ػػا الليػػ ،  ف ػػا سػػن ، ثػػـ اسػػ م ش ب ػػا، فػػإف جػػال رى أك رػػاؿ: كعال ػػا كعفاصػػ ا، ثػػـ عرب

                                                           

 (.ّٔالمصدر نفس  )(ُ)
(  حتيػؽ: لجنػ  الحيػال ْٔٓى،   ليؼ: علػ  بػف أحمػد بػف سػعيد بػف حػـز الظػا رم أبػ  محمػد )ت: (يينظر: المحلِ)

 (.َِِ/  ٖبيركت() –ال راث العرب  )دار اآلفاؽ الجديدة 
، ُ ػػ( )دار ال  ػب العلميػ ( )طُٕٗالمدكن ،   ليؼ: مالؾ بف أنس بػف مالػؾ بػف عػامر ا صػبح  المػدن  )ت، (ّ)

  (.ِٕٔ/  َُـ ( )ُْٗٗ - ػ ُُْٓس، 
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رػػاؿ: فيػػال  اشبػػؿ ف يػػب ح ػػى احمػػرت كجن ػػا ، أك رػػاؿ: احمػػر كج ػػ ، فتػػاؿ: كمػػا لػػؾ 
اض ا  ػػرد المػػال ك رعػػى اليػػجر، فػػذر ا ح ػػى يلتا ػػا رب ػػا. رػػاؿ: كل ػػا  مع ػػا سػػتاض ا كحػػذ

( رطعػ  فػ  دفل ػ  ك ػذا رػكؿ النبػ  ) .(ُ)فيال  ال ػنـ رػاؿ: لػؾ أك  فيػؾ أك للػذ ب(
الف أنَّػػ  ظنػػ  فػػ   نزيلػػ    نَّػػ  بينػػ  علػػى كارػػش معػػيف ك ػػ  بي ػػ  الصػػحاب  ػػػػػػ ريػػكاف اهلل 

  ، كالنفػكس مضمنػ ، كالػذمـ عػامرة.لى مال  كعيالػعلي ـ ػػػػ ال    اف ي مف في ا اشنساف ع
كبعد ذ اب أ ثر جيؿ الصحاب ، ك كسش المج مش كيعؼ اشيماف، يػاعت المػركلات، 

(، كل ػػذا كفسػػدت ذمػػـ  ثيػػر مػػف النػػاس، لػػـ  بػػؽى الف ػػكل علػػى حال ػػا  مػػا ح ػػـ بػػذلؾ )
اج  ػػاد  ( اج  ػػد فػػ   نزيػػؿ الػػنص التطعػػ  فػػ  دفل ػػ ، كلػػـ ي ػػف نجػػد سػػيدنا عثمػػاف )

مجردان عف دليؿ بؿ دف ؿ اليريع  علػى ذلػؾ  ثيػرة من ػا اليػاع  المػاؿ، كيػياع حتػكؽ 

ەئ  وئ  وئ  چ  النػػػاس، ك ػػػذ   يػػػفش ل ػػػا  ليػػػات اليػػػريع  اآلمػػػرة بػػػػػػذلؾ رػػػاؿ  عػػػالى:

)) فػػػإف دمػػػال ـ     (: كيتػػػكؿ النبػػػ  محمػػػد ) (ِ)چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ   ۇئۇئ
ك ػػذا التػػرالة ال ليػػ  لنصػػكص اليػػريع   ػػ  ال ػػ   .(ّ)كأمػػكال ـ كأعرايػػ ـ علػػي ـ حػػراـ((

( أف   ػػرؾ يػػكاؿ اشبػػؿ، فتػػد جػػال  صػػح  ال نزيػػؿ، كعلػػى  ػػذا رفػػض سػػيدنا عثمػػاف )
)عف مالؾ أنَّ  سمش ابػف يػ اب يتػكؿ:  انػت يػكاؿ اشبػؿ فػ  زمػاف عمػر بػف الفطػاب 

يف ػا ثػـ البال مضبلػ   نػا ج ف يمسػ ا أحػد، ح ػى الذا  ػاف زمػاف عثمػاف ابػف عفػاف أمػر ب ع رب
 .(ْ) باع، فإذا جال صاحبي ا أيعط  ثمن ا(

                                                           

 (.ُٗ(بالررـ )ْٔ/ ُصحي  البفارم،   اب العلـ، باب ال يب ف  المكعظ  كال عليـ الذا رأل ما ي ر  )(ُ)
 ( ِ(سكرة الما دة: مف اآلي  )ِ)
 (.ُِٔ/  ٖ(. كيينظر: المحلى )ُِٓٔ(بالررـ)ُٗٔ/ ِ(صحي  البفارم،   اب الحج، باب الفطب  أياـ منى)ّ)
 ػػ ليؼ:  مالػػؾ بػػف أنػػس أبػػ  عبػػداهلل ا صػػبح ،  حتيػػؽ : محمػػد فػػضاد عبػػد البػػار  )دار الحيػػال ال ػػراث مكطػػ  اشمػػاـ مالػػؾ، (ْ)

في سنن األقهال  يينظر:  نز العماؿ (.ُْْٗ(بالررـ )ٕٗٓ/ِمصر( )د.ط ، د.س(، باب التيال ف  اليكاؿ ) –العرب  
 (.ُِٕ/  ُٓـ( )ُٖٗٗبيركت( )د.ط، س  –  ليؼ: عل  بف حساـ الديف الم ت  ال ندم )مضسس  الرسال  هاألفعال، 
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 من فقو عمره  ن اثعاص  .6
اح لمت ف  ليلػ  بػاردة فػ  غػزكة ذات السالسػؿ ف يػفتت  عف عمرك بف العاص راؿ: ) 

صػػلى -الف اغ سػػلت أف أ لػػؾ ف يممػػت ثػػـ صػػليت ب صػػحاب  الصػػب  فػػذ ركا ذلػػؾ للنبػػ  
بؾ كأنػػػت جنػػػب   ا ف فبر ػػػ  بالػػػذم فتػػػاؿ ا يػػػا عمػػػرك صػػػليت ب صػػػحا -اهلل عليػػػ  كسػػػلـ

چ  ڇ  ڇ         ڇ     چڃ  چ  چچ منعن  مف افغ سػاؿ كرلػت: النػ  سػمعت اهلل يتػكؿ: 

)ك ػػػذ   .(ِ)، كلػػػـ يتػػػؿ يػػػي ا(-صػػػلى اهلل عليػػػ  ك سػػػلـ-فيػػػحؾ رسػػػكؿ اهلل  (1)چڇ   
الكارعػ  لػيس ل ػػا دليػؿ جز ػ  فػػاص ب ػا، ك ػػ  أف الصػحاب  أميػر الجماعػػ ، عمػرك بػػف 
العػػاص ريػػ  اهلل عنػػ ، احػػ لـ كأصػػب  جنبػػا، ك انػػت الليلػػ  بػػاردة يػػؽ عليػػ  أف ي  سػػؿ 
في ػػػا، كفػػػاؼ ممػػػا يم ػػػف أف يصػػػيب  اذا اغ سػػػؿ فػػػ  ذلػػػؾ الجػػػك البػػػارد. كرفصػػػ  ال ػػػيمـ 

ى حالػػ  عػػدـ كجػػكد المػػال، كحالػػ  المػػرض التػػا ـ، الػػكاردة فػػ  التػػرلف ال ػػريـ، نصػػت علػػ
فلػيس في ػػا ال ػيمـ بسػػبب يػدة البػػرد، فكفػا مػػف يػرر م كرػػش، كلػذلؾ لػػـ يعػكؿ الصػػحاب  
المعنػػ  بالنازلػػ  علػػى الػػدليؿ الجز ػػ  لل ػػيمـ   نػػ  فيسػػعف  بمػػراد  الف ب ثيػػر مػػف ال  كيػػؿ 

 . (ّ) عريي ا لل الؾ(كال مطيط، كل ن  لج  اللى الدليؿ ال ل  ف  حفظ النفكس كعدـ 
( رػاؿ: فرجنػا فػ  سػفر ف صػاب رجػال منػا كف  نازلػ  أفػرل ميػاب ا ل ػا ) عػف جػابر)

حجر فيد  ف  رأس  ثـ اح لـ فس ؿ أصحاب  فتاؿ:  ؿ  جػدكف لػ  رفصػ  فػ  ال ػيمـ   
-فتالكا: ما نجد لؾ رفص  كأنت  تدر على المال فاغ سؿ فمات فلما ردمنا على النبػ  

يعلمػػكا فإنمػػا أفبػػر بػػذلؾ فتػػاؿ ا ر لػػك  رػػ ل ـ اهلل أف سػػ لكا الذ لػػـ  -صػػلى اهلل عليػػ  ك سػػلـ

                                                           

 (. ِٗ( سكرة النسال: لي  )ُ)
 (.راؿ ا لبان : صحي .ّّْ(بالررـ)ُْٓ/ُسنف أب  داكد،   اب الط ارة، باب الذا فاؼ الجنب البرد أي يمـ)(ِ)
 (.ُُٔال ليات ) (ّ)



 69  
 

     

   
 

 االستدالل بالكليات عند الصحابة
 د. احمد مرعي حسن

 مجلة العلوم اإلسالمية
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

يفال الع  السضاؿ النمػا  ػاف ي فيػ  أف ي ػيمـ كيعصػر ا أك ا يعصػب ا يػؾ مػف الػراكم ا 
 .(ُ)على جرح  فرر  ثـ يمس  علي ا كي سؿ سا ر جسد  (

 ىل اثميت يعذب    اء أى و  .7
     بتػػكؿ الميػػػت يعػػذب بب ػػال أ لػػػ ،  -ريػػ  اهلل عن ػػا–عنػػدما أيفبػػرت سػػيد نا عا يػػػ      
سيػػكؿي اللَّػػً  رىالىػػٍت: فى  ) ػػا رىػػاؿى رى يبػػتى ييعىػػذَّبي » رىػػطُّ  -صػػلى اهلل عليػػ  كسػػلـ- كىاللَّػػً  مى اًلفَّ اٍلمى

دو  لىً نَّ ي رىاؿى «. ًببي ىاًل أىحى ؾى » كى فَّ اللَّػ ى لى يػكى أىٍيػحى ػذىابنا كىاًا اًلفَّ اٍل ىػاًفرى يىًزيػدي ي اللَّػ ي ًببي ىػاًل أىٍ ًلػً  عى
ػػػى كىفى  ىػػػًزري كىا . كب ػػػذا نجػػػد أف السػػػيدة عا يػػػ  ريػػػ  اهلل عن ػػػا، (ِ)«ًزرىةه ًكٍزرى أيٍفػػػرىل كىأىٍب ى

 (3)چۉ  ۉ  ې  ې  ې چردت النص الجز     ن  عارض  ليان ك ك:
 همسأثل أخرى في فقو اثسيدة عائ ل رحي اهلل عنيا  .8

      ) عػػػف عػػػركة بػػػف الزبيػػػر رػػػاؿ: بلػػػا عا يػػػ  ريػػػ  اهلل عن ػػػا أف أبػػػا  ريػػػرة يتػػػكؿ: أف    
   راؿ: كلد الزنا ير الثالث . -سلـصلى اهلل علي  ك -رسكؿ اهلل 

ك أما ركلػ  : كلػد الزنػا يػر الثالثػ  فلػـ ي ػف الحػديث  -ري  اهلل عن ا–رالت عا ي     
فتػاؿ:  -صػلى اهلل عليػ  كسػلـ-على  ذا النمػا  ػاف رجػؿ مػف المنػافتيف يػضذم رسػكؿ اهلل 

اهلل صػلى -مف يعذرن  مف فالف ريؿ: يا رسػكؿ اهلل مػش مػا بػ  كلػد زنػا، فتػاؿ رسػكؿ اهلل 

كبعػد  .(ْ)چۉ  ۉ  ې  ې  ېچ جػؿ يتػكؿ:ك    كاهلل عػز:  ك ير الثالثػ-علي  ك سلـ
 ػػذا نتػػكؿ: الف افسػػ دفؿ بال ليػػات  ػػك مػػن ج الصػػحاب  كسػػلؼ ا مػػ  فػػ  افج  ػػاد، كأف 

  بار الصحاب   ـ ممف راعى ال ليات عند ال طبيؽ.  

                                                           

 حسف. (. راؿ ا لبان :ّّٔ(بالررـ )ُْٓ/ ُ)  سنف أب  داكد،   اب الط ارة، باب ] ف  [ المجركح ي يمـ(ُ)
ً  ا يكلىى )(ِ) ٍدمى لىى اٍلميًصيبىً  ًعٍندى الصَّ ٍبًر عى  (. َُِٗ(بالررـ )ّْ/ ّصحي  مسلـ،   اب الجنا ز، باب ًفى الصَّ
 (.ُٓسكرة اشسرال: اآلي  ) (ّ)
 يرط مسلـ ك لـ يفرجا . ( صحي  علىِٖٓٓ(بالررـ ) ِّْ/ ِالمس درؾ على الصحيحيف للنيسابكرم )(ْ)
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كب ػػذا ي ػػكف الحفػػاظ علػػى  ليػػات اليػػريع  كمباد  ػػا كغايا  ػػا مػػن ج مع بػػر كم بػػش، كمػػف 
كن يجػ  اشعػراض عػف  تد أعرض عف فت  الصػحاب  لليػريع . ذا المف ـك فأعرض عف 

ػػػيعت مصػػػال  كمتاصػػػد، كأيريمػػػت مفاسػػػد، كأيسػػػ ل اللػػػى اليػػػريع  فػػػ    ػػػذا المػػػن ج  ػػػـ يي
 طبيت ا، ف اف ال عسؼ كال  لؼ كال نطش، كيعؼ ال ديف. ف ذا المن ج  ك المن ج الػذم 

ة كالميػػػا ؿ الم نػػػاثرة  نػػػا ك نػػػاؾ، مػػػف فاللػػػ  نسػػػ طيش ايجػػػاد الحلػػػكؿ للنػػػكازؿ المعاصػػػر 
ك ػػػذا ينطبػػػؽ علػػػى  ػػػؿ التيػػػايا  )ليػػػريع  را ػػػدان كرا ػػػدان. كبػػػذلؾ يصػػػب  افح  ػػػاـ اللػػػى ا

كا حكاؿ الجديدة، المف لف  اف الفان جك ريػان عػف ا حػكاؿ كالتيػايا التديمػ ، ال ػ  جػالت 
دات مػف في ا نصكص فاص ، أك اج  ادات فت ي  ظرفي . فنتؿ  ذ  النصكص كافج  ا

عمال ػػػػا فػػػػ  مكايػػػػش كمناطػػػػات  مناطا  ػػػػا كظركف ػػػػا كمكايػػػػع ا الحتيتيػػػػ ، ثػػػػـ  نزيل ػػػػا كاا
مف لفػػػ  فػػػ  صػػػفا  ا كحتيت  ػػػا، النمػػػا  ػػػك  عسػػػؼ كاع ػػػدال علػػػى  لػػػؾ النصػػػكص ك لػػػؾ 

كالػػذم )ي نينػػا عػػف  .(ُ)افج  ػػادات، مثلمػػا  ػػك  عسػػؼ كاع ػػدال علػػى النػػاس كمصػػالح ـ(
ات كالصيا اليرعي  العام ، ال   ما كيعت علػى  ذا ال عسؼ، اللجكل اللى رحاب ال لي

، الف ل عسؼ الناس ب دي ا كح م ا العاـ، الذم يسػ كعب مػا فيحصػى كف  ال لي  كالعمـك
ك ػػػذ  ال ليػػػات يم ػػػف كيجػػػب ال حلػػػ  ب ػػػا  (ِ)ين  ػػػ  مػػػف الحػػػافت كالجز يػػػات الم جػػػددة(.

كالحػػكادث كالميػػا ؿ ال ػػ  كافح  ػػاـ الي ػػا كافسػػ مداد من ػػا فيمػػا فن ايػػ  لػػ  مػػف التيػػايا 
 ممػػا لػػيس لػػ  ح ػػػـ فػػاص بػػ  صػػري  فيػػػ . جػػد ك   ػػاثر فػػ   ػػػؿ يػػـك كفػػ   ػػؿ م ػػػاف، 

كال ليػػات  ػػ  المبػػادو العليػػا كالمتاصػػد ال بػػرل لل يػػريش افسػػالم  بػػؿ  ػػ  معػػالـ الػػديف 
كر ػػا ز  كأسسػػ  كأر انػػ ، ف ػػ  بػػذلؾ   ػػكف  ليػػات حا مػػ  كناظمػػ ، فكظيف  ػػا ف  ت صػػر 

نص في ، بؿ افصػكؿ كال ليػات الحا مػ  ل ػؿ مػا ينػدرج  كحجي  ا فيما ف على مرجعي  ا
 .(ّ) ح  ا مف الفركع كالجز يات سكال  اف منصكصا اك غير منصكص

 
                                                           

 (.َُٔال ليات احمد الريسكن  ) (ُ)
 (َُٔالمصدر نفس  ) (ِ)
 (.ْْ-ّْينظر: المصدر نفس  ) (ّ)
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 اخلامتة
الحمػػد هلل ك فػػى كسػػالم  علػػى نبيػػ  المصػػطف ، كعلػػى للػػ  كصػػحب  كمػػف ل ثػػار ار فػػى. 

 كبعدي:
فتبؿ أف أيش رلمػ  كررطاسػ ، فبػد مػف فالصػ  كفا مػ ، أرػؼ في ػا علػى ن ػا ج م مػ  

 ك  : 
الف ال ليػػػات  ػػػ  المتاصػػػد كالتكاعػػػد العامػػػ  كالمبػػػادو كال ايػػػات ال ػػػ  جػػػالت ب ػػػا  .ُ

 اليريع  ل حتيت ا.
 الف ال الب ف  من ج الفت ال كالمدارس الفت ي   ك افس دفؿ بالجز  . .ِ
ذا ص  الف ـ ص  افج  اد.لل ليات أ مي   بيرة ف  ف  .ّ  ـ مراد اليراع، كاا
 لل يات أ مي   بيرة ف  النكازؿ   ن  رؿ ما يكجد ف  النازل  نص جز  . .ْ
الف سػػلكؾ  ػػذا المػػن ج لػػ  مػػف المبػػررات ا ساسػػي   ػػك كيػػش اليػػريع  ال لػػ  ف  .ٓ

الجز ػػػػػ . كأف ال ليػػػػػات حا مػػػػػ  علػػػػػى الجز يػػػػػات  لتطعي  ػػػػػا، كظنيػػػػػ  الجز يػػػػػات. 
 لى ال ل .كالتطع  متدـ ع

 الف افس دفؿ بالجز   مش اشعراض عف ال ل  اج  اد فاطل. .ٔ
الف  ػػذا المػػن ج يبػػيف أنػػ  فبػػد مػػف رػػرالة الجز ػػ  فػػ  يػػكل ال لػػ . كأف الجز ػػ   .ٕ

 الذم يفالؼ ال ل  يرد. 
 الف افس دفؿ بال ليات،  ك من ج الصحاب ، ف ك من ج م بش أصيؿ. .ٖ
 .الف  بار ا  م  صرحكا بافس دفؿ بال ليات .ٗ
 للصحاب   طبيتات  ثيرة، جسدت  ذا المبدأ كأصل   ف  افج  اد. .َُ
الف  ػػػذا المػػػن ج يفػػػرج الفتيػػػ  مػػػف دا ػػػرة افج  ػػػاد الجز ػػػ  اليػػػيؽ، اللػػػى رحػػػاب  .ُُ

 افج  اد ال ل  الكاسش.
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 ثبث املصادر واملراجع
ــاد ـــــــ اثــنص ـــــــ اثهاقــع ـــــ اثمصــ حل .ُ ، كد. ،  ػػ ليؼ: أ.د أحمػػد الريسػػكن امج ي

ق، َُِْ، س، ُمحمػػػػػد جمػػػػػاؿ بػػػػػاركت )دار الف ػػػػػر ػػػػػػػػػػ دميػػػػػؽ ػػػػػػػػػ سػػػػػكريا( )ط
 ـ(. َََِ

مصػػػر(  –،  ػػ ليؼ: أبػػػ  السػػحاؽ اليػػػاطب  )الم  بػػػ  ال جاريػػ  ال بػػػرل االع صـــام .ِ
 )د.ط، د.س(.

 ػ ليؼ: محمػد بػف أبػ  ب ػر ابػف رػيـ الجكزيػ   إعالم اثمهقعين عن رب اثعـاثمين، .ّ
 ػػ(، دراسػػ  ك حتيػػؽ: طػ  عبػػد الػػرضكؼ سػعد )م  بػػ  ال ليػػات ا ز ريػػ ، ُٕٓ)ت:

 ـ(.ُٖٔٗ ػ/ُّٖٖمصر، التا رة( )د.ط، 
اهلل بػػف يكسػػؼ الجػػكين ، ؾ بػػف عبػػد،  ػػ ليؼ: عبػػد الملػػاث رىــان فــي أصــهل اثفقــو .ْ

)دار ال  ب العلميػ   ق( دراس  ك حتيؽ: صالح بف محمد بف عكيي  ْٖٕ)ت:
 ـ(.ُٕٗٗ - ػ  ُُْٖ، س، ُلبناف( )ط –بيركت 

،   ليؼ: محمد بف يكسؼ بػف أبػ  التاسػـ العبػدرم اث اج هام  يل ثمخ صر خ يل .ٓ
 (.ِ، طُّٖٗ -بيركت  -أب  عبداهلل،)دار الف ر

 طػػػػػكر المػػػػػن ج المتاصػػػػػدم عنػػػػػد المعاصػػػػػريف، مدارسػػػػػ  مػػػػػش اليػػػػػيخ طػػػػػ  جػػػػػابر  .ٔ
- رنػػػػدف-علػػػػكان  )المع ػػػػد العػػػػالم  للف ػػػػر افسػػػػالم العلػػػػكان ، حػػػػكار زينػػػػب ال

 فرجينيا(.
-، محمػد مصػطفى يػلب )مطبع  ا ز ػر  ع يل األح ام في اث ريعل امسـالميل .ٕ

ُْٕٗ.) 
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 فسير ألفػاظ  جػرم بػيف الم  لمػيف فػ  ا صػكؿ، اسػـ المضلػؼ:  أبػك محمػد علػ   .ٖ
 ػػػ ،  حتيػؽ: الحسػاف عبػػاس  ْٔٓبػف أحمػد بػػف سػعيد بػف حػػـز ا ندلسػ  الكفػاة: 

 ـ(. ُٕٖٗ - ِبيركت / لبناف()ط -)المضسس  العربي  للدراسات كالنير 
،  حتيػػؽ : الرضكؼ المنػػاكم ػ ليؼ: محمػػد عبػد اث هقيــف ع ــى ميمــات اث عــاريف، .ٗ

بيػػركت ، دميػػؽ(  -د. محمػػد ريػػكاف الدايػػ  )دار الف ػػر المعاصػػر ، دار الف ػػر 
 (.َُُْ، سُ)ط
،   ليؼ: محمػد بػف السػماعيؿ أبػ  عبػداهلل البفػارم اثجامع اثصحيح اثمخ صر .َُ

الجعفػػػػ ،  حتيػػػػؽ: د. مصػػػػطفى ديػػػػب الب ػػػػا أسػػػػ اذ الحػػػػديث كعلكمػػػػ  فػػػػ   ليػػػػ  
 َُْٕ، س ّبيػػركت( )ط –ليمامػػ  جامعػػ  دميػػؽ )دار ابػػف  ثيػػر، ا -اليػػريع  

 ـ(.ُٕٖٗ - ػ 
، اثحاهي اث  ير في فقـو مـذىب اممـام اث ـافعي هىـه  ـرح مخ صـر اثمزنـي .ُُ

  ليؼ: عل  بف محمد الماكردم اليافع ، ،  حتيؽ: اليػيخ علػ  محمػد معػكض 
 -لبنػػػػاف  -بيػػػػركت  -المكجكد )دار ال  ػػػػب العلميػػػػ  عبػػػػد اليػػػػيخ عػػػػادؿ أحمػػػػد -

 .(ُـ، ط ُٗٗٗ- ػ  ُُْٗ
كؼ بيػػػا  كلػػػ  اهلل ابػػػف حجػػػ  اهلل البال ػػػ  ، اسػػػـ المضلػػػؼ:  اشمػػػاـ أحمػػػد المعػػػر  .ُِ

 التا رة(. -الرحيـ الد لكم  حتيؽ: سيد سابؽ، دار ال  ب الحديث  عبد
 ػػػ ليؼ: أبػػػ  يكسػػػؼ يعتػػػكب بػػػف البػػػرا يـ، )المطبعػػػ  السػػػلفي  كم  ب  ػػػا  اثخـــراج، .ُّ

  ػ(.ُِّٖ، س، ّالتا رة( )ط
داكد سليماف بف افيعث السجسػ ان  الم ػكفى سػن  سنف أب  داكد، للحافظ اب   .ُْ

،  حتيػػػػػػؽ ك عليػػػػػػؽ سػػػػػػعيد محمػػػػػػد اللحػػػػػػاـ، دار الف ػػػػػػر للطباعػػػػػػ  كالنيػػػػػػر    ِٕٓ
 كال كزيش.
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،   ليؼ: أحمد بف الحسيف بف عل  بػف مكسػى أبػ  ب ػر سنن اث ييقي اث  رى .ُٓ
 - ػػػػ ُُْْم ػػػ  الم رمػػػ ( ) -دار البػػػاز  )البي تػػػ ،  حتيػػػؽ: محمػػػد عبػػػدالتادر

 ـ(.ُْٗٗ
،  ػػػػ ليؼ: أبػػػػ  الحسػػػػف علػػػػ  بػػػػف فلػػػػؼ ابػػػػف بطػػػػاؿ  ــــرح صــــحيح اث خــــاري .ُٔ

، س، ِ/الريػػػػػاض( )ط -الترطبػػػػ ،  حتيػػػػػؽ: ياسػػػػػر بػػػػػف البػػػػرا يـ )م  بػػػػػ  الريػػػػػد 
 ـ(.ََِّ - ػ ُِّْ

اهلل محمػد بػف أحمػد بػف محمػد المػال  ، ،  ػ ليؼ: أبػ  عبػد رح ميارة اثفاسـي .ُٕ
 - ػػ َُِْ -لبناف/ بيركت  -دار ال  ب العلمي   د اللطيؼ حسف ) حتيؽ: عب

 (.ُـ، طَََِ
 ػػ ليؼ: مسػػلـ بػػف الحجػػاج أبػػ  الحسػػيف التيػػيرم النيسػػابكرم،  صــحيح مســ م، .ُٖ

            بيػػػػػػػركت( – حتيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد فػػػػػػػضاد عبػػػػػػػد البػػػػػػػار  )دار الحيػػػػػػػال ال ػػػػػػػراث العربػػػػػػػ  
 د.ط، د.س(. )
: د،  أحمد بف عبدالرحيـ الد لكم،  حتيػؽافج  اد كال تليعتد الجيد ف  أح اـ  .ُٗ

 (.ُّٖٓ -التا رة  -محب الديف الفطيب)المطبع  السلفي  
عمػػدة التػػارم يػػرح صػػحي  البفػػارم، أبػػك محمػػد محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف مكسػػى  .َِ

 – ػػ( دار الحيػال ال ػراث العربػ  ٖٓٓالديف العينى )الم كفى: الحنفى بدر  ال ي ابى
 بيركت.

ـــل .ُِ ـــاهى اثحديثي المضلػػػؼ:  أحمػػػد يػػػ اب الػػػديف ابػػػف حجػػػر ال ي مػػػ  ، اسػػػـ اثف 
  ػ ، دار النير : دار الف ر.ّٕٗالم   الكفاة: 

ـــاهى اثســـ  ي .ِِ أبػػػ  الحسػػػف  تػػػ  الػػػديف علػػػ  بػػػف  ، اسػػػـ المضلػػػؼ:  افمػػػاـ ف 
 لبناف/ بيركت. - ػ ، دار النير : دار المعرف  ٕٔٓال اف  السب   الكفاة: عبد
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،  ِٕٔاهلل الكفػاة: المتدسػ  أبػك عبػد، محمػد بػف مفلػ  اثفرهع ه صحيح اثفرهع .ِّ
 (  ُُْٖ ُط–بيركت  - حتيؽ : أبك الز رال حاـز التاي )دار ال  ب العلمي  

(،  ػػ ليؼ: أبػػ  اثفــرهق أه أنــهار اث ــرهق فــي أنــهاء اثفــرهق )مــع اثيــهامش .ِْ
 ػػػ( ْٖٔالعبػػاس يػػ اب الػػديف أحمػػد بػػف الدريػػس المػػال   اليػػ ير بػػالتراف  )ت: 

 ـ(.ُٖٗٗ - ػ ُُْٖر ال  ب العلمي ( ) حتيؽ: فليؿ المنصكر)دا
اثف ر اثمقاصدي عند اممام ماثك هعالق و  اثمناظرات األصهثيل هاثفقييـل فـي  .ِٓ

دار الحديثػػػ التػػا رة ػ  ،  ػػ ليؼ: محمػػد نصػػيؼ العسػػرم )اثقــرن اثثــاني اثيجــري
 ـ(.ََِٖ ػ ُِْٗ،س  ُمر ز ال راث الثتاف  الم رب  ػ ط

، أحمػػد بػػف عبػػدالحليـ بػػف  يميػػ  الحرانػػػ  يؼ:  ػػ ل اثقهاعــد اثنهرانيــل اثفقييــل، .ِٔ
، ُ حتيػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػد حامػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػ  )م  بػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػن  المحمديػػػػػػػػػ ، التػػػػػػػػػا رة( )ط

 ـ(.ُُٓٗ ػ/َُّٕ
ق( حتيػػؽ: فليػػؿ ِِْ ػػ ليؼ: أبػػ  عبيػػد التاسػػـ بػػف سػػالـ )ت:    ــاب األمــهال، .ِٕ

 ـ(.ُٖٖٗ - ػ َُْٖبيركت( ) –محمد  راس، )دار الف ر.  
الرحمف ابػػػف يؼ: أبػػػ  الفػػػرج عبػػػد،  ػػػ ليحين  ـــف اثم ـــ ل مـــن حـــديث اثصـــح .ِٖ

             الريػػػػػػػػػػػػػاض(  –الجػػػػػػػػػػػػػكزم،  حتيػػػػػػػػػػػػػؽ: علػػػػػػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػػػػػػيف البػػػػػػػػػػػػػكاب )دار الػػػػػػػػػػػػػكطف 
 ـ(.ُٕٗٗ - ػ ُُْٖ)د.ط، س، 

ــــات االساســــيل ث  ــــريعل االســــالميل .ِٗ       الريسػػػػكن   ،  ػػػػ ليؼ: الػػػػد  كر احمػػػػداث  ي
، دار افم ، السعكدي ( )ط  ـ(.ََُِق، ُُّْ،سُ)دار ابف حـز

،   ليؼ: أبػ  البتػال أيػكب بػف مكسػى الحسػين  ال فػكم،  حتيػؽ: عػدناف اث  يات .َّ
 - ػػػػ ُُْٗلبنػػػاف()  –بيػػػركت  -محمػػػد المصػػػرم )مضسسػػػ  الرسػػػال   -دركيػػػش 
 .ـ(ُٖٗٗ
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 ػػ ليؼ: علػػ  بػػف حسػػاـ الػػديف الم تػػ   نــز اثعمــال فــي ســنن األقــهال هاألفعــال،  .ُّ
 ـ(.ُٖٗٗبيركت( )د.ط، س  –ال ندم )مضسس  الرسال  

                ػػػػػػػػػػ ليؼ: محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف م ػػػػػػػػػػـر بػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػكر المصػػػػػػػػػػرم  ثســــــــــان اثعــــــــــرب، .ِّ
 بيركت(. –)دار صادر 

 (.ِلراض  كفت ، محمد أبك ز رة، )دار الف ر العرب  ػ ط -مالؾ ،حيا   كعصر  .ّّ
،  ػػ ليؼ: أبػػ  العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػدالحليـ بػػف  يميػػ  الحرانػػ  مجمــهع اثف ــاهى .ّْ

 ػػػػػػػ /  ُِْٔ، س، ّالكفػػػػػػال( )ط )دارعػػػػػػامر الجػػػػػػزار  - حتيػػػػػػؽ: أنػػػػػػكر البػػػػػػاز 
 ـ(.ََِٓ

،   ليؼ: عل  بف أحمد بف سعيد بػف حػـز الظػا رم أبػ  محمػد  حتيػؽ: اثمح ى .ّٓ
 بيركت(. –لجن  الحيال ال راث العرب  )دار اآلفاؽ الجديدة 

ــار اثصــحاح، .ّٔ  ػػ ليؼ: محمػػد بػػف أبػػ  ب ػػر الػػرازم،  حتيػػؽ: محمػػكد فػػاطر  مخ 
 ـ(.ُٓٗٗ - ػ ُُْٓبيركت( ) –)م  ب  لبناف نايركف 

      ،  ػػػػ ليؼ: مالػػػػؾ بػػػػػف أنػػػػس بػػػػف مالػػػػؾ بػػػػػف عػػػػامر ا صػػػػبح  المػػػػػدن  اثمدهنــــل .ّٕ
 ـ (.ُْٗٗ - ػ ُُْٓ، س، ُ ػ( )دار ال  ب العلمي ( )طُٕٗ)ت، 

 ـ النيسػػػابكرم، ،  ػػػ ليؼ: محمػػػد بػػػف عبػػػداهلل الحػػػااثمســـ درك ع ـــى اثصـــحيحين .ّٖ
ق ُُُْس، ، ُبيػركت( )ط –التادر)دار ال  ػب العلميػ   حتيؽ: مصطفى عبػد

 ـ(.َُٗٗ –
      المسػػػػػػػ  علػػػػػػػى الجػػػػػػػكربيف ، اسػػػػػػػـ المضلػػػػػػػؼ:  محمػػػػػػػد جمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػديف التاسػػػػػػػم   .ّٗ

  ػ( )د.ط()د.س(.ُِّّ)الم كفى : 
،  ػ ليؼ: أحمػد بػف محمػد بػف اثمص اح اثمنير في غريب اث رح اث  ير ث رافعي .َْ

 بيركت( )د.ط، د.س(. –عل  المترم الفيكم ، )الم  ب  العلمي  
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اهلل بػػف محمػػد بػػف أبػػ  ،  ػػ ليؼ: أبػػ  ب ػػر عبػػديــث هانثــاراثمصــنف فــي األحاد .ُْ
       الريػػػػػػاض(  –يػػػػػػيب  ال ػػػػػػكف ،  حتيػػػػػػؽ :  مػػػػػػاؿ يكسػػػػػػؼ الحػػػػػػكت )م  بػػػػػػ  الريػػػػػػد 

  ػ(.َُْٗ، س، ُ)ط
 ػ ليؼ: أبػ  الحسػيف أحمػد بػف فػارس بػف ز ريػا،  حتيػؽ:  معجم مقاييس اث  ل، .ِْ

 ـ(.ُٕٗٗ - ػ ُّٗٗعبد السالـ محمد  اركف، )دار الف ر( )س
،  ػ ليؼ: حسػف من اثنص إثـى اثهاقـع محاهثـل معـادة  نـاء ع ـم أصـهل اثفقـو .ّْ

 ـ(.ََِٓ، س ُحنف  )دار المدار اشسالم  ػ بيركت ػ لبناف( )ط
 ػ ليؼ : البػرا يـ بػف مكسػى اللفمػ  ال رنػاط   اثمهافقات فـي أصـهل اث ـريعل، .ْْ

 بيركت(. –الياطب  المال  ،  حتيؽ: عبد اهلل دراز)دار المعرف  
،  ػػ ليؼ:  مالػػؾ بػػف أنػػس أبػػ  عبػػداهلل ا صػػبح ،  حتيػػؽ : ممــام ماثــكمهطــأ ا .ْٓ

 مصر(. –محمد فضاد عبد البار  )دار الحيال ال راث العرب  
،  ػ ليؼ: أفسػ اذ الػد  كر أحمػد الريسػكن  نظريل اثمقاصد عند اممام اث اط ي .ْٔ

 ـ(.ََُِ، سِ)دار ال لم  للنير كال كزيش، مصر، التا رة( )ط
ال ريـ زيػداف، )مضسسػ  الرسػال  ،  ػ ليؼ: الػد  كر عبػداثفقـو اثـهجيز فـي أصـهل .ْٕ

 ـ(.ََِْ ػ ، ُِْٓ، سُنايركف، بيركت، لبناف( )ط


